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 ĮVADAS Į „ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO“

„Žings nis po žingsnio“ yra daugialypė programinė įranga, suskirstyta į keturias dalis: Pavasaris, Vasara, 
Ruduo, Žiema. Kiekviena dalis yra skirta naudoti atitinkamu metų laiku. Metodologinis programos pagrindas 
yra orientuotas į pagrindinių įgūdžių, reikalingų tinkamai vaiko raidai, vystymą:
   ● Priežastinių ryšių suvokimas;
   ● Vizualinis suvokimas ir vizualinė-motorinė koordinacija;
   ● Girdimasis suvokimas ir girdimoji-motorinė koordinacija;
   ● Girdimoji-vizualinė-motorinė koordinacija; 
   ● Grafomotoriniai įgūdžiai;
   ● Matematiniai įgūdžiai;
   ● Erdviniai ryšiai;
   ● Socialiniai įgūdžiai;
   ● Mąstymo įgūdžiai.
 
Ši programa taip pat padeda šioms vaiko vystymosi sritims:
   ● Baziniai mastymo įgūdžiai;
   ● Fizinė veikla;
   ● Girdimieji žaidimai;
   ● Socialinis elgesys;
   ● Dėmesio sutelkimas;
   ● Kalba;
   ● Loginis mąstymas;
   ● Garsų atskyrimas ir atpažinimas;
   ● Poravimas ir grupavimas;
   ● Problemų sprendimas, sekos ir daugelis kitų.

Pasitelkdamas polisensorinę stimuliaciją, ši priemonė išplečia ir apjungia realias vaiko patirtis bei skatina 
jutiminių patirčių integraciją. 

Ikimokyklinis ugdymas

“Žingsnis po žingsnio” – inovatyvus įrankis, padedantis skatinti tėvų įsitraukimą edukacijos procese 
naudojant galybę spausdinamų užduočių ir žinynų. Visi jie gali būti naudojami namie, taip užtikrinant 
tolesnį progresą. „Žingsnis po žingsnio“ pilnai padengia metinę mokymo programą ir planą, tad yra puiki 
pagalba mokytojui.
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Specialieji ugdymo  poreikiai 

Ši programinė įranga skirta papildyti kasdienį šių sričių specialistų darbą:
   ● Logopedų;
   ● Psichologų;
   ● Pedagogų, dirbančių su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų;
   ● Specialistų, dirbančių ugdomosios terapijos srityje.

Ši programų serija sukurta:
   ● Pažinimo ir suvokimo-motorinių gebėjimų korekcijai;
   ● Skatinti multisensorinę stimuliaciją;
   ● Skatinti visapusišką vaiko vystymąsi.

Programa skirta korekcijai ir ugdymui vaikų su įvairiais sutrikimais, įskaitant:
   ● Mokymosi sunkumus ir sutrikimus;
   ● Pažinimo vėlavimus;
   ● Dauno sindromą;
   ● Cerebrinį paralyžių;
   ● Autizmą ir autizmo spektrą;
   ● Klausos sutrikimus.
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Diegimas 
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Šalinimas
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 PROGRAMOS SANDARA

„Žingsnis po žingsnio“ sudaro keturios dalys, skirtos naudoti atitinkamu metų laiku:
   ● Žiema;
   ● Pavasaris;
   ● Vasara;
   ● Ruduo.

Kiekvienoje dalyje rasite skirtingo sudėtingumo užduočių, formuojančių 10 svarbių įgūdžių.
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6 TEMINIŲ KATEGORIJŲ SANDARA

Programinė įranga yra suskirstyta į 10 kategorijų, kurias sudaro į tam tikrus gebėjimus ar įgūdžius sutelktos 
užduotys. Kiekvienoje programos dalyje galite pasirinkti užduotis iš šių teminių kategorijų: 
   1. Priežastis ir pasekmė;
   2. Regimasis suvokimas ir vizualinė-motorinė koordinacija;
   3. Girdimasis suvokimas ir girdimoji-motorinė koordinacija;
   4. Girdimoji-vizualinė-motorinė koordinacija; 
   5. Grafomotoriniai įgūdžiai;
   6. Matematiniai įgūdžiai;
   7. Pasaulio pažinimas; 
   8. Erdvinis suvokimas;
   9. Mąstymo įgūdžiai;
   10. Socialiniai įgūdžiai.
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Užduočių pasirinkimas 

Pasirinkus konkrečią temą (kataloge „Užduotys“) pasirodys pradžios langas, atspindintis tam tikrą metų 
laiką. 

Šiame lange rasite animuotas piktogramas, kurios nuves vartotoją į pasirinktas pamokas. Pasirinkus tinkamą 
piktogramą (užvedant ant jos pelytę), atsiras trumpas kategorijos pavadinimas (pvz., mąstymo įgūdžiams 
apibūdinti užduotis iš kategorijos: „Mąstymo procesų vystymasis“). Kiekvieną pamoką sudaro užduotys, 
skirtos lavinti tam tikrą gebėjimą: 
   ● DURŲ SKAMBUTIS – veda vartotoją į užduotis, lavinančias priežastinių ryšių suvokimą (vaikams paro-
doma, kad jų veiksmas sukelia kažkokį įvykį ekrane); 
   ● AKIS – veda vartotoją į užduotis, lavinančias vizualinį suvokimą ir vizualinę-motorinę koordinaciją;
   ● AUSIS SU NATA – veda vartotoją į klausymo užduotis (paremtas garsais iš aplinkos ar skirtas įvykdyti 
tam tikras instrukcijas);
   ● BERNIUKAS, UŽSIIMANTIS GIMNASTIKA – veda vartotoją į girdimąjį-vizualinį-motorinį skyrių; 
   ● RANKA SU PIEŠTUKU – grafomotorinis skyrius;
   ● SĄSIUVINIO LAPAS – šiame skyriuje rasite bazines matematikos užduotis, pvz., daiktų ir daiktų grupių 
skaičiavimas, apytikris skaičiavimas ir lyginimas: mažesnis, didesnis, mažai, mažiau ir t. t.; 
   ● MEDIS SU VAISIAIS – veda į užduotis apie pasaulio pažinimą (susietas su konkrečiu metų laiku);
   ● KELIO ŽENKLAS – užduotys, lavinančios orientaciją, erdvinį bei kūno suvokimą (kairė koja ir t. t.); 
   ● GALVA SU KLAUSTUKU – užduotys, lavinančios loginių sekų bei veiksmo ir reakcijos procesų supratimą;
   ● RANKOS PASPAUDIMAS – veda į skyrių apie socialinius įgūdžius. 
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4. 1. Priežastinių ryšių suvokimas 

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti bazinius kompiuterinius įgūdžius parodant vaikui, kad pelytės paspaudimas ar palietimas pirštu 
sukelia pokytį ekrane;
   2. Lavinti gebėjimą sutelkti žvilgsnį į besikeičiančius paveikslėlius ir iliustracijas;
   3. Lavinti priežastinių ryšių suvokimą remiantis paveikslėlių turiniu (apibūdinant pirminę stadiją ir 
tolesnius pasikeitimus paveikslėlyje);
   4. Skatinti vaikus laisvai išreikšti save bendraujant pasirinkta tema, pateikta sukurtuose paveikslėliuose;

Norėdamas sukurti paveikslėlį, vaikas turi spausti mygtuką „Pradėti“ ekrane. Po kiekvieno pelytės ar piršto 
paspaudimo atsiras tolesnis paveikslėlio etapas. Animacija, garsas ar tinkama muzikinė melodija pažymės, 
kad iliustracija yra baigta.
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Visos iliustracijos sukurtos šio tipo užduotyse yra susijusios su tam tikru metų laiku ir vaizduoja įvairius jo 
aspektus. Svarbu, kad vaikai skirtų metų laikus ir jiems būdingas savybes, net jei nepatiria jų savo gyven-
amojoje vietoje. Todėl rekomenduojama dirbti su visomis keturiomis dalimis, nes tai pagilins vaiko pasaulio 
pažinimą. 

Kiekviename šio skyriaus lange rasite spausdinamą užduočių lapą – spalvotą iliustraciją, kurią galima 
sukarpyti į gabalėlius ir naudoti kaip dėlionę. Taip vaikas gali paprastai sudėlioti paveikslėlį.
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4.2. Vizualinis suvokimas ir vizualinė-motorinė koordinacija

Užduotys šioje kategorijoje yra skirtos:
   1. Formuoti ir tobulinti gebėjimą sutelkti žvilgsnį į iliustraciją;
   2. Lavinti gebėjimą naudoti regą ir akių koordinaciją specialioms užduotims;

Taip pat yra užduočių, lavinančių konkretesnius gebėjimus, pvz.:
   1. Atpažinti spalvas ir formas;
   2. Rasti identiškus elementus ir juos suporuoti;
   3. Formuoti 2–3 elementų sekas;
   4. Susieti paveikslėlio dalis su visu paveikslėliu.



„ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO“16

 

Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Elementų grupavimas pagal konkretų bruožą (pvz., spalvą);
   ● Elemento paieška grupėje;
   ● Elementų poravimas;
   ● Sekos;
   ● Netinkamo elemento paieška;
   ● Dėlionės, trūkstamų elementų paieška (pvz., trijų detalių dėlionės, nepilnos iliustracijos, šešėlių 
poravimas su kontūrais);
   ● Atminties žaidimai naudojant iliustracijas.
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4.3. Girdimasis suvokimas ir girdimoji-motorinė koordinacija

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti gebėjimą klausytis ir sutelkti dėmesį į girdimuosius stimulus;
lavinti gebėjimą atpažinti ir įvardyti aplinkos garsus ar pasirinktus muzikinius instrumentus;
   2. Lavinti gebėjimą naudoti girdimuosius įgūdžius ir judesius tam tikroms užduotims;
   3. Įgyti gebėjimą atskirti bazinius terminus: tyliai, garsiai;
   4. Lavinti gebėjimą atpažinti ir verbalizuoti savo paties ir kitų emocijas bei emocines būsenas.

Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Klausyti tam tikro garso (aplinkos garsai: gamta, gyvūnai ir t. t.) ir parodyti garsą atitinkančią 
iliustraciją;
   ● Įvertinti garso intensyvumą ir stiprumą (tylus, garsus).
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4.4. Girdimoji-vizualinė-motorinė koordinacija

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti gebėjimą vienu metu naudoti klausymo įgūdžius, regą ir smulkiąją motoriką;
   2. Lavinti gebėjimą įvykdyti užduotį pagal žodines instrukcijas;
   3. Lavinti gebėjimą sutelkti dėmesį.

Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Elementų grupėje rasti ir pažymėti teisingą iliustraciją, atitinkančią garsą;
   ● Elementų grupėje rasti ir pažymėti teisingą iliustraciją, atitinkančią garsą ir judančią;
   ● Elementų grupėje rasti teisingą iliustraciją, atitinkančią garsą ir judančią į tinkamą vietą pagal žodines 
instrukcijas;
   ● Įvykdyti uždaras žodines instrukcijas (pvz., nuspalvinti konkretų iliustracijos fragmentą pagal instrukci-
jas).
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4.5. Grafomotoriniai įgūdžiai 

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti smulkiuosius motorinius įgūdžius naudojant pelytę;
   2. Lavinti gebėjimą pataikyti į konkrečią vietą paveikslėlyje ir neperžengti kontūrų;
   3. Lavinti gebėjimą piešti skirtingus modelius sekant kontūrus ir savarankiškai;
   4. Treniruoti tikslius judesius;
   5. Vystyti gebėjimą kopijuoti modelį (pvz., spalvinant);
   6. Vystyti gebėjimą atpažinti ir įvardinti spalvas;
   7. Treniruoti grafomotorinius įgūdžius naudojant spausdinamus užduočių lapus;
   8. Lavinti kūrybiškumą (vaiko darbai gali būti atspausdinti).
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4.6. Matematiniai įgūdžiai

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti gebėjimą atpažinti ir įvardyti geometrines figūras: apskritimas, trikampis, stačiakampis;
   2. Išmokti paaiškinti ir tinkamai vartoti terminus: tiek pat kiek, per mažai, per daug; 
   3. Išmokti paaiškinti ir tinkamai vartoti terminus: didelis, mažas, daug, mažai, mažesnis, didesnis, 
mažiausias, didžiausias; 
   4. Lavinti gebėjimą skaičiuoti daiktus ir susieti su tinkamu skaičiumi (nuo 1 iki 5);

Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Rasti ir pažymėti teisingą geometrinę figūrą;
   ● Apibūdinti daiktų dydį;
   ● Grupuoti elementus pagal tam tikrą bruožą (dydis, kiekis);
   ● Kurti daiktų grupes;
   ● Lyginti grupes (pvz., puodelių ir lėkštučių skaičius);
   ● Lyginti geometrinių figūrų formas;
   ● Skaičiuoti ir priskirti skaičių elementų grupei (pvz., 5 obuoliai);
   ● Kurti elementų sekas pagal dydį (nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai);
   ● Suporuoti figūras su kontūrais (pvz., trikampiai sudaro Kalėdų eglutę, apskritimai – sniego senį ir t. t.). 
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4.7. Pasaulio pažinimas

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti gebėjimą apibūdinti ir įvardyti oro sąlygas ir sukurti orų kalendorių;
   2. Lavinti gebėjimą skirti kiekvienam metų laikui būdingas oro sąlygas;
   3. Lavinti gebėjimą stebėti orą ir jo procesus (vaivorykštė, augalo augimo stadijas ir t. t.);
   4. Papildyti žodyną, susijusį su gamta;
   5. Pristatyti gyvūnų įpročius ir paskatinti vaikų jautrumą jų poreikiams (pvz., padėti gyvūnams sudėtin-
gomis oro sąlygomis);
   6. Išmokyti vaikus naudotis objektais, randamais gamtoje (pvz., gaminti figūrėles iš gilių, pasidaryti 
daržovių sriubą ir t. t.).

Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Rasti ir pažymėti tinkamą elementą elementų grupėje;
   ● Suporuoti užpildus su kontūrais;
   ● Pasirinkti elementus grupėje pagal tam tikrą pirminę charakteristiką (pvz., išrinkti daržoves iš vaisių ir 
daržovių grupės); 
   ● Suporuoti elementus nepaisant dydžio ir išvaizdos skirtumų (pvz., šuniukas ir šuo);
   ● Kurti istorijas pagal paveikslėlius, vaizduojančių gamtos procesus; 
   ● Apibūdinti oro sąlygas pagal garsus ir iliustracijas bei asmeninius pastebėjimus;
   ● Palyginti iliustracijas ar sudėti jas į logiškas poras.
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4.8. Erdvinis suvokimas 

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Įtvirtinti terminus, susijusius su kūno morfologija;
   2. Lavinti gebėjimus, susijusius su drabužių poravimu su atitinkamomis kūno dalimis;
   3. Įgyti gebėjimą skirti kairę ir dešinę;
   4. Pristatyti ir mokytis teisingai vartoti terminus: viršus, apačia, dešinė, kairę, dešinėje, kairėje;
   5. Pristatyti ir mokytis teisingai vartoti terminus: per mažas, per didelis;
   6. Pristatyti ir mokytis teisingai vartoti terminus: aukštas, žemas, aukštesnis, žemesnis;
   7. Pristatyti ir mokytis teisingai vartoti terminus: per, virš, po, viduje, šalia, viduryje.

Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Parodyti ir pažymėti šias iliustracijos dalis: dešinė, kairė, viršus, apačia;
   ● Padėti elementus konkrečioje iliustracijos vietoje. 
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4.9. Mąstymo įgūdžiai

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Lavinti priežastinių ryšių įgūdžius;
   2. Lavinti terminų tinka, netinka suvokimą;
   3. Lavinti gebėjimą suprasti paprastas ir kompleksines instrukcijas (pvz., padėk paltą į spintą ir meškiuką 
ant lentynos). 

Šie gebėjimai ir įgūdžiai įgyjami atliekant šias užduotis:
   ● Sudėti iliustraciją iš atskirų elementų;
   ● Kurti paveikslėlių istorijas iš 2–3 elementų; 
   ● Atminties žaidimai;
   ● Rasti skirtumus panašiose iliustracijose;
   ● Poruoti paveikslėlius į logiškus rinkinius;
   ● Grupuoti elementus pagal tam tikrą pirminį bruožą (pvz., vaisiai, daržovės);
   ● Priskirti tam tikrus elementus atitinkamoms vietoms, pvz., gyvūnai (miške arba kieme) ar drabužiai 
(spinta).
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4.10. Socialiniai įgūdžiai

Užduotys šioje kategorijoje skirtos:
   1. Pristatyti vaikui bazinius socialinio gyvenimo aspektus;
   2. Paskatinti vaiką aktyviai dalyvauti visuomenėje;
   3. Supažindinti vaiką su specialiomis progomis ir papročiais.

Tam, kad pasiektų šiuos tikslus, vaikas kuria korteles, proginius atvirukus ar kvietimus. Atvirukai kuriami 
nutempiant pasirinktas iliustracijas į tinkamą vietą. Jei vaikas moka rašyti, galima pridėti tekstą ir padaryti 
atviruką asmeniškesnį. Vaikas gali pasirašyti ir atsispausdinti darbą.

„Žiemos“ dalyje vaikas gali sukurti:
   ● Atviruką draugui;
   ● Kalėdinį atviruką;
   ● Laišką Kalėdų Seneliui;
   ● Valentino dienos atviruką.
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„Pavasario“ dalyje vaikas gali sukurti:
   ● Atviruką draugui;
   ● Atviruką Motinos dienos proga;
   ● Velykinį atviruką;
   ● Pakvietimą į Motinos dienos renginį;
   ● Skirtuką.

„Vasaros“ dalyje vaikas gali sukurti:
   ● Atviruką draugui;
   ● Atviruką iš atostogų;
   ● Laišką iš atostogų;
   ● Sąrašą atostogoms;
   ● Atostogų portretą draugui.



„ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO“26

„Rudens“ dalyje vaikas gali sukurti:
● Atviruką draugui;
● Mamos (ar tetos) portretą;
● Tėčio (ar dėdės) portretą;
● Brolio ar sesers portretą;
● Klasės ar kitos grupės, kuriai vaikas priklauso, paveikslą.
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7 ĮRANKIAI

Programoje yra daugybė įrankių, papildančių joje esančią medžiagą. Kiekviena „Žingsnis po žingsnio“ dalis 
turi skirtingus pasiūlymus šiems įrankiams. Medžiaga šiuose įrankiuose yra kompleksiškesnė nei siūloma 
pamokose, todėl vaikams gali prireikti suaugusiojo pagalbos.

Daug skyrių, susijusių su tam tikru metų laiku, sudaro įrankius, kurie gali būti naudojami kartu ar individu-
alioms pamokoms.

Įrankio pavyzdys iš Žiemos „Žingsnis po žingsnio“ skyriaus. Paspaudus raudoną žiedą, atidarysite įrankio 
valdymo skydelį. 
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Eiliuotės

Eiliuočių rinkinys, susijęs su žiemos sezonu. Mokiniai gali jo klausytis ir įrašyti. Eiliuotės neilgos, bet tokios 
kompleksiškos, kad patikrintų artikuliaciją, tad kai kuriems vaikams jos gali būti šiek tiek sudėtingos. Jos 
gali būti naudojamos kaip atminties užduotys, iškvėpimo pratimai ar kaip fonas pamokoms. Kiekviename 
lange rasite spausdinamą užduočių lapą su tematiškai susijusiomis iliustracijomis. 
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Tarimas

Šiuose languose rasite dalį programoje naudojamo žodyno, leidžiančio mokiniams klausyti individualaus 
žodžio ar garso, įrašyti jį ir paklausyti įrašą. Tekstas gali būti rodomas arba paslėptas. Iliustracijos yra 
rodomos per įrašymo užduotį, kad vaikas ir mokytojas esant reikalui galėtų nurodyti susijusius daiktus. 
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Dėlionės

Iliustracijų rinkinys, kuris gali būti atspausdintas ir naudojamas per įprastas pamokas su vaikais. Šiame 
skyriuje galite atsispausdinti keturias iliustracijas: Kalėdų Senelį, dovaną, snaigę ir Kalėdų eglutę. Atspaus-
dintus daiktus galite iškirpti palei liniją ir sukurti 2–3 elementų dėliones. Jaunesni ar silpnesni vaikai gali 
sukurti dėlionę ant spausdinamo modelio. 
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, keli užduočių lapai bus atspausdinti. 
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Žiemos kalendorius

Simbolinių iliustracijų rinkinys, kurį galite efektyviai naudoti pamokose. Tarp užduočių lapų rasite Kalėdinių 
atvirukų pavyzdžius ir detales orų kalendoriui su orų sąlygų simboliais ir užrašytais apibūdinimais.
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, užduočių lapai bus atspausdinti.  
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„Pavasario“ skyriuje rasite šiuos įrankius:
Eiliuotės
Popierinės velykinės iškarpos:
1 ir 2 velykinės dekoracijos 
Detalių rinkinys, skirtas atspausdinti ir iškirpti. Jo s yra susijusios su Velykomis. Vaikai gali sukurti Velykų 
dekoracijas, o mokytojai gali jas naudoti kaip pagalbą kalbos korekcijoje kvėpavimo pratimams. Yra dvi 
elementų parinktys – spalvoti arba nespalvoti, kuriuos vaikai gali nuspalvinti.
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Velykinis kiaušinių laikiklis

Detalių rinkinys, skirtas atspausdinti ir iškirpti. Popierinis kiaušinių laikiklis gali būti pagamintas laikantis 
instrukcijų. Yra dvi elementų parinktys – spalvoti arba nespalvoti.
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„Vasaros“ skyriuje rasite šiuos įrankius:

Vasaros dėžutė – dėžutė atostogų lobiams

Detalių rinkinys, skirtas atspausdinti ir iškirpti. Popierinė dėžutė atostogų lobiams gali būti pagaminta 
sekant instrukcijas. Vaikas pats gali dekoruoti dėžutę ar naudotis dekoracijų pavyzdžiu. 
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, keli užduočių lapai bus atspausdinti. 
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Smėlio pilys 

Ši programa siūlo 2 fizines veiklas vaikams:
   1. Pastatyti smėlio pilį ant plokščio paviršiaus (užduočių lapas su kontūrais, kuriuos reikia pripildyti 
smėlio)
   2. Pastatyti smėlio pilį naudojant plastiliną ar druskos tešlą.
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Augalų knyga 

Spausdinamų elementų rinkinys, skirtas sukurti albumą džiovintiems augalams (lapams ar žolelėms) arba 
augalų nuotraukoms. Yra titulinis puslapis ir kortelių rinkinys, ant kurių galima priklijuoti arba nupiešti 
augalus. Kortelės gali būti sudėtos kartu į albumą surišant jas virvele ar juostele.
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, keli užduočių lapai bus atspausdinti. 
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Atostogų dienoraštis – Mano vasaros atostogos 

Spausdinamų elementų rinkinys, skirtas sukurti atostogų dienoraštį. Jame vaikas gali rašyti, piešti ar net 
klijuoti detales. Rinkinys turi titulinį puslapį ir kortelių rinkinį (daiktų sąrašas, kortelės iliustruoti vasaros 
nuotykius ir t. t.). Dienoraščio lapai gali būti surišti virvele ar juostele.
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, keli užduočių lapai bus atspausdinti.
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„Rudens“ skyriuje rasite šiuos įrankius:

Rudens albumas

Spausdinamų elementų rinkinys, kuriuos iškirpus galite sukurti rudens albumą su rudeninių pasivaikščiojimų 
aprašymais. Rinkinį sudaro titulinis puslapis ir kortelės, kurias galima kopijuoti remiantis reikalavimais. 
Kortelės gali būti surištos kartu virvele ar juostele.
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Mano knyga 

Spausdinamų kortelių rinkinys, skirtas sukurti knygai apie save.
Rinkinį sudaro titulinis puslapis (2 versijos: berniukams ir mergaitėms) ir kortelių rinkinys:
   ● Autoriaus portretui ar nuotraukai;
   ● Autoriaus šeimos portretui ar nuotraukai;
   ● Autoriaus rankos antspaudui;
   ● Autoriaus geriausio draugo portretui ar nuotraukai;
   ● Mėgstamiausio žaislo paveikslėliui;
   ● Mėgstamiausio gyvūno paveikslėliui;
   ● Mėgstamiausio užsiėmimo ar maisto piešinys.
Kortelės gali būti surištos kartu tam, kad suformuotų knygą.
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, keli užduočių lapai bus atspausdinti. 
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Rudeninis nuotraukos rėmelis

Elementų rinkinys, kurį atspausdinus, iškirpus ir suklijavus gausite nuotraukos rėmelį. Yra prieinamos 3 
figūros.
Norint rėmeliui suteikti rudeniškos nuotaikos, vaikas gali dekoruoti jį rudens „lobiais“ (rastais per pasiv-
aikščiojimus), ar juos tiesiog nupiešti.

 



Šios užduotys lavina anksčiau paminėtus įgūdžius bei gebėjimus:
   ● Elementų grupavimas pagal konkretų bruožą (pvz., spalvą);
   ● Elemento paieška grupėje;
   ● Elementų poravimas;
   ● Sekos;
   ● Netinkamo elemento paieška;
   ● Dėlionės, trūkstamų elementų paieška (pvz., trijų detalių dėlionės, nepilnos iliustracijos, šešėlių 
poravimas su kontūrais);
   ● Atminties žaidimai naudojant iliustracijas.
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Rudens atminties žaidimas

Spausdinamų elementų rinkinys, iš kurių sukursite atminties žaidimą. Visos iliustracijos yra susijusios su 
rudeniu. Yra 2 elementų versijos: spalvoti ir nespalvoti, kuriuos vaikas gali nuspalvinti.
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, užduočių lapai bus atspausdinti. 

 

Rudens atminties žaidimas

Spausdinamų elementų rinkinys, iš kurių sukursite atminties žaidimą. Visos iliustracijos yra susijusios su 
rudeniu. Yra 2 elementų versijos: spalvoti ir nespalvoti, kuriuos vaikas gali nuspalvinti.
Pastaba: Paspaudus „spausdinti“, užduočių lapai bus atspausdinti. 
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8 PAMOKŲ KŪRIMO ĮRANKIS
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„ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO“44

10  PIKTOGRAMOS, TERMINAI IR GARSAI

Vartotojo patogumui, visuose programos skyriuose naudojamos panašios piktogramos ir mygtukai. Priklauso-
mai nuo metų laiko, piktogramos yra skirtingų spalvų.

Pavyzdžiui, žiemos skyriuje mygtukai yra mėlyni, vasaros – rožiniai, pavasario – žali, o rudens – kaštono 
spalvos. 

Lango išdėstymas nurodo, kad vaikas visada turėtų pradėti kairėje pusėje. Tai yra ypač svarbu, ypač dirbant 
su užduotimis, kurios ruošia vaiką rašymui.
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Piktogramos

- įrašyti garsą;

- nustatymai;

- nustatymai;

- išklausyti įrašo;

- keisti užduočių puslapius;

- išeiti iš programos;

- atlikti tą pačią užduotį iš naujo;

- atlikti tą pačią užduotį iš naujo;

- darbalapis;

- informacija apie programos
autorines teises;

- audio teksto formatavimas
(instrukcijos rašytine forma);

- pagrindinis meniu;

- grįžti į žaidimo pradžią;

- pamatyti teisingą sprendimą;

- išklausyti garsines instrukcijas;

- išklausyti užduotyje esančias
garsines instrukcijas;

- papildoma informacija apie
užduotį;

- paslėpti užduotyje esantį tekstą;
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Pozityvus grįžtamasis ryšys – motyvacija

„Žingsnis po žingsnio“ turi motyvacinę sistemą, kuri atlieka svarbų vaidmenį ugdomajame procese. Ji yra 
aktyvuojama teisingai atlikus užduotį ar jos dalį. Yra daugybė pozityvaus grįžtamojo ryšio tipų, dar vadi-
namų apdovanojimais. Tai yra arba grafinės animacijos, arba garso įrašai. Taip pat mokiniai kartais yra 
apdovanojami papildomu spausdinamų užduočių lapu. 
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