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ĮŽanGa

Sveiki!

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie svetainės „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ 
galimybes.

Mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba, kūrybiškumo, kultūrinei ir kitoms bendrosioms 
kompetencijoms ugdytis mokiniai svetainėje ras įdomios ir naudingos medžiagos, padėsiančios 
mokytis lietuvių kalbos 5–6 klasėse. Mokytis mokiniai galės skaitydami, klausydami įgarsintų 
tekstų, žiūrėdami filmukus, rašydami diktantus, rašinius, laiškus, žaisdami, atlikdami užduotis ir 
pratimus, kurdami komiksus, minčių žemėlapius, laikraščius, skrajutes, aptardami perskaitytas 
knygas, rengdami pateiktis. Užduotys tinka skirtingų poreikių ir mokymosi stilių mokiniams 
mokytis savarankiškai ir klasėje, įsivertinti savo pažangą.

Mokytojai pamokoms turės įvairios interaktyvios mokymo medžiagos, paremtos Bendrosiomis 
ugdymo programomis. Naudodamiesi svetainės mokymosi objektais (toliau – MO) ir metodinėmis 
rekomendacijomis, galės kurti savo pamokų scenarijus, naujus testus arba papildyti testų užduotis.

Žinyne ir mokiniai, ir mokytojai ras vartojamų sąvokų paaiškinimų.

Tinklalapis parengtas Ugdymo plėtotės centre, dalyvaujant mokytojams ir mokslininkams, „Šviesos“ 
leidyklai, vykdant projektą, remiamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos.   

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
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1. svEtaInĖ
Darbas mokymosi svetainėje prasideda nuo pagrindinio svetainės lango:
 

5. Dienos mokymosi objektas

1. Registracijos ir prisijungimo sritis

6. Populiariausi mokymosi objektai

8. Geriausi mokymosi objektai

2. Paieškos sritis

7. Reikšminių žodžių debesėlis

3. Temų rodyklė

9. Informacija

4. Svetainės įrankių sritis
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Trumpas svetainės naršymo sričių paaiškinimas:

1. Registracijos ir prisijungimo sritis. Svetainėje mokytis galima neprisiregistravus ir neprisijun-
gus, bet norint turėti daugiau galimybių, reikia užsiregistruoti ir prisijungti.

2. Paieškos sritis. Kad ieškoti svetainėje būtų paprasčiau, galimi du paieškos būdai: paprasta ir 
išplėstinė paieška.

3. Temų rodyklė. Per temų rodyklę patenkama į konkrečios temos veiklos sritis „Rašau“, „Skai-
tau“, „Klausau“, „Žiūriu“, „Kuriu“ ir „Žaidžiu“.

4. Svetainės įrankių sritis. „Testai“, „Mano išrinktieji“, „Vaizdai“ ir „Įsivertinimas“.

5. Dienos mokymosi objektas. Daugiausia kartų per dieną peržiūrėtas MO.

6. Populiariausi mokymosi objektai. Populiariausi, daugiausia peržiūrėti MO.

7. Reikšminių žodžių debesėlis. Sužinosite populiariausius MO reikšminius žodžius. Kiekvienas 
MO turi savo reikšminius žodžius, kuriuos galima rasti MO informacijoje.

8. Geriausi mokymosi objektai. Pamatysite geriausiai įvertintus MO.

9. Informacija. Nuorodos į tekstinius puslapius, kuriuose yra informacija apie projektą, naudoji-
mosi tvarką bei pagalbą naudojantis MO.
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2. PaIEŠKa
Yra du paieškos būdai:
 ■ Greitoji paieška
 ■ Išplėstinė paieška

2.1. Greitoji paieška

Įrašykite reikšminį žodį, kurio bus 
ieškoma MO pavadinimuose ir apra-
šymuose, arba MO numerį, nurodytą 

informacijoje apie objektą.

Paspaudus šią nuorodą, patenkama į 
„Išplėstinės paieškos“ langą.

Įrašę žodį ar numerį, paspauskite 
mygtuką „Ieškoti“.
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2.2. Išplėstinė paieška

Paieškos srityje paspaudus nuorodą „Išplėstinė paieška“, parodoma lentelė:

 

Galima įrašyti reikšminį žodį, 
kurio ieškoma MO pavadini-
muose ir aprašymuose, arba 

MO numerį.

Šiame lauke pasirenkamas 
ieškomo MO tipas („Mokymosi 
objektai“, „Žinynas“, „Testai“, 

„Išrinktieji ir temos“). Šiame laukelyje pasiren-
kama MO veiklos sritis.

Užpildę visus reikalin-
gus laukus, paspauskite 

mygtuką „Ieškoti“.

Šiame laukelyje pasirenkama 
tema. Iš viso yra 10 temų, ku-
rias sudaro skirtingo tipo MO.

Nurodomi gebėjimai, žinios 
ir supratimas. Kiekvienas 

MO priskirtas konkretiems 
pasiekimams.
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2.3. Paieškos rezultatai

Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, pateikiami paieškos rezultatai:

MO galima atsisiųsti į 
kompiuterį.

MO galima įtraukti į „Mano 
išrinktuosius“.

MO galima įvertinti 
spaudžiant vieną iš 

dviejų mygtukų.

Paieškos rezultatuose galima išsirinkti MO tipą.  
Prie kiekvieno tipo pateikiamas objektų kiekis. 
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Prie kiekvieno rasto objekto rodomos piktogramos pagal MO tipą:

Iš surastų MO sąrašo pasirinkus kurį nors objektą ir jį peržiūrėjus, į paieškos rezultatų langą grįž-
tama paspaudus naršyklės mygtuką „Grįžti atgal“:

Mokymosi objektai Žinyno straipsniai 

Testai Išrinktieji ir temos 

„Grįžti atgal“ 

„Grįžti atgal“ 

„Grįžti atgal“ 

„Grįžti atgal“ 

Google Chrome

Internet Explorer 9

Mozilla Firefox

Opera
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3. REGIstRaCIja
Šiame skyriuje aprašoma, kaip užsiregistruoti ir prisijungti. Registruotis ir prisijungti būtina, jei 
norima pasinaudoti šiomis galimybėmis:
 ■ sukurti testą;
 ■ sukurti testo užduotį;
 ■ išsaugoti išrinktųjų komplektą.

3.1. Registravimasis

„Registracijos ir prisijungimo srityje“ paspaudus mygtuką „Užsiregistruoti“, patenkama į registra-
cijos langą:

Į šį lauką būtina 
įrašyti vardą.

Į šį lauką būtina 
įrašyti pavardę.

Į šį lauką būtina įrašyti 
egzistuojantį elektroninį 
pašto adresą, nes į jį bus 

išsiųsta registraciją patvirti-
nanti nuoroda.

Į šį lauką būtina įrašyti slap-
tažodį. Rekomenduojama 
įvesti lengvai įsimenamą 

slaptažodį. 

Slaptažodį būtina 
pakartoti, kad netyčia 

nebūtų suklysta.

Užpildžius visus reikalingus lau-
kus, reikia paspausti mygtuką 

„Registruotis“.
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Kad pavyko sėkmingai užsiregistruoti, patvirtinama pranešimu, paspaudus mygtuką „Registruotis“:

Prisijungimo duomenys atsiunčiami į nurodytą elektroninio pašto adresą:

Kad registracija būtų 
patvirtinta, būtina spausti 

aktyvavimo nuorodą.

Pateikiama nuoroda į 
svetainę.



3. REGISTRACIJA 16

3.2. Prisijungimas

Prisijungus prie svetainės, rodomas prisijungusiojo vardas:

Jei norite užsiregistruoti 
svetainėje, spauskite nuo-

rodą „Užsiregistruoti“.

Į šį lauką reikia įrašyti 
slaptažodį.

Norint redaguoti 
prisijungimo duomenis, 
reikia spausti mygtuką 

„Mano informacija“.

Į šį lauką reikia įrašyti 
elektroninio pašto 

adresą.

Jei pamiršote slaptažodį, 
spauskite nuorodą „Priminti 

slaptažodį“.

Įrašius elektroninio pašto adresą 
ir slaptažodį, reikia spausti 

mygtuką „Prisijungti“.

Norint atsijungti nuo svetainės, 
reikia spausti mygtuką 

„Atsijungti“.
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„Registracijos ir prisijungimo srityje“ paspaudus mygtuką „Mano informacija“, patenkama į prisi-
jungimo duomenų redagavimo puslapį:

Galima redaguoti 
vardą.

Galima redaguoti 
pavardę.

Užpildžius visus reikalingus 
laukus, informaciją reikia 

išsaugoti.

Norint pakeisti slaptažodį, 
reikia varnele pažymėti lauką 

„Keisti slaptažodį“.

Pažymėjus varnele lauką „Keisti 
slaptažodį“, atsiranda trys 

papildomi laukai. Į vieną lauką 
reikia įrašyti seną slaptažodį, į 

kitus du – naują.

Elektroninio pašto 
adreso redaguoti 

negalima.
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Paspaudus skirtuką „Veiksmų istorija“, matyti prisijungusio žmogaus svetainėje atliktų veiksmų 
istorija:

Atliktas konkretus 
veiksmas

Atlikto veiksmo 
data
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3.3. Pamiršus slaptažodį

Pamiršus savo slaptažodį, „Registracijos ir prisijungimo srityje“ reikia spausti mygtuką „Priminti 
slaptažodį“:

Kad pavyko sėkmingai išsiųsti slaptažodžio priminimą, paspaudus mygtuką „Priminti“, patvirtina-
ma pranešimu:

Priminimas išsiunčiamas į nurodytą elektroninio pašto adresą:

Reikia nurodyti elektroninio 
pašto adresą, kuris buvo nuro-

dytas registruojantis.

Norint pakeisti slaptažodį, 
reikia spausti nuorodą.

Paspaudus mygtuką „Priminti“, į nu-
rodytą elektroninio pašto adresą bus 

išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus bus 
galima pasikeisti slaptažodį.
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4. tEMos
Lietuvių kalbos kursas suskirstytas į 10 temų. Jų pavadinimas nurodo pateiktų tekstų ir užduočių 
vyraujančią temą, kuri būdinga visoms veikloms. Kiekviena tema turi savo iliustraciją:

„Išminties šaltinis“ – 
smulkioji tautosaka

„Gimtieji namai“ – pa-
sakojamoji tautosaka

„Pasakų kalnas“ – 
literatūrinės pasakos

„Išdaigų miestelis“ – 
humoras

„Praeities tvirtovė“ – 
istorija

„Nuotykių giria“ – nuo-
tykinė literatūra

„Poezijos skliautai“ – 
poezija

„Teatro aikštė“ – drama 
ir teatras

„Sporto slėnis“ – 
sportas

„Bendraamžių  
klubas“ – draugai
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4.1. Temų rodyklė

Tituliniame svetainės lange pateikiama visų temų rodyklė:

Kituose svetainės languose matoma sumažinta temų rodyklė:

Paspaudus mygtuką „Pasirinkite 
temą“, patenkama į visų temų 

sąrašo puslapį.

Užvedus pelės rodyklę ant kon-
krečios temos, pateikiamas jos 

trumpas aprašymas. Paspaudus 
ant rodyklės, patenkama į temos 

MO puslapį.

Visos rodyklės yra 
interaktyvios.
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Temų rodyklėje paspaudus „Pasirinkite temą“, pateikiamas visų temų sąrašas:

Kiekviena tema turi  
savitą iliustracijų 

spalvų gamą.
Rodomas kiekvienos  

temos peržiūrų skaičius.

Temą galima atsisiųsti į 
kompiuterį, paspaudus 

mygtuką „Atsisiųsti“.

Temą galima įvertinti 
paspaudžiant vieną iš 

dviejų mygtukų.

Trumpas temos 
aprašymas.
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5. MoKYMosI oBjEKtaI
Svetainės turinys sudarytas iš šių dalių:
 ■ 6 mokymosi veiklos sritys:

•   Rašau;
•   Skaitau;
•   Klausau;
•   Žiūriu;
•   Kuriu;
•   Žaidžiu.

 ■ Testai – tai įvairios užduotys žinioms patikrinti. Svetainėje pateikiami trijų sudėtingumo lygių 
klausimai, iš kurių galima sudaryti lengvą, vidutinio sunkumo ir sudėtingą testus. Galimi šie 
testų atlikimo būdai:
•   mokymasis;
•   savitikra;
•   kontrolinis darbas.

 ■ Žinynas – pateikiami įvairių sąvokų paaiškinimai, susiję su MO.

MO grupuojami pagal tai, kuriai veiklos sričiai (pagal Bendrąsias programas) jie priklauso. Vienas 
MO gali priklausyti ne vienai, o kelioms veiklos sritims. Tą patį MO, naršant veiklos sričių sąraše, 
galima pamatyti keletą kartų. 
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Tituliniame svetainės puslapyje paspaudus nuorodą „Visi populiariausi mokymosi objektai“ ar 
„Visi geriausi mokymosi objektai“,  patenkama į visų MO sąrašą:

MO galima atsisiųsti į 
kompiuterį, paspaudus 

mygtuką „Atsisiųsti“.

Rodomas kiekvieno 
MO peržiūrų skaičius.

MO galima įtraukti į 
„Mano išrinktuosius“.

MO atrenkami, 
paspaudus mygtuką 

„Filtruoti“.

Veiklos sričių sąra-
še varnele galima 

pažymėti tas veiklos 
sritis, pagal kurias bus 

atrinkti MO. 

MO galima įvertinti, 
paspaudžiant vieną iš dviejų 

mygtukų.

Sąraše MO rūšiuojami pagal 
„Abėcėlę“, „Vertinimą“ ar 

„Populiarumą“.
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Pasirinkus temą ir paspaudus ant jos, patenkama į temos veiklų sričių sąrašą. Iš sąrašo patogu 
patekti į konkretų MO:

Temą galima įtraukti į  
„Mano išrinktuosius“.

Temos  
pavadinimas

Temos  
numeris

Veiklos 
aprašymas

Paspaudus ant MO piktogramos, 
patenkama į MO puslapį.

Paspaudus veiklos pavadinimą, 
patenkama į veiklos puslapį.

Kiekviena tema turi jau sudarytą 
testą iš daugiau nei 20 užduočių.
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Veiklą sudaro nuo 1 iki 8 MO. Paspaudus veiklos pavadinimą, patenkama į veiklos puslapį:

Paspaudus MO pavadinimą ar 
piktogramą, patenkama į MO 

puslapį.

MO galima atsisiųsti į 
kompiuterį, paspaudus 

mygtuką „Atsisiųsti“.

MO galima įvertinti, 
paspaudžiant vieną iš 

dviejų mygtukų.

Veiklą galima įtraukti į 
„Mano išrinktuosius“.

Rodomas kiekvieno MO 
peržiūrų skaičius.
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5.1. MO peržiūra

Paspaudus MO pavadinimą ar piktogramą, patenkama į MO peržiūros puslapį:
 Nuorodų kelias

Temos MO juosta

MO skirtukų juostoje 
pateikiami „Mokymosi 
uždaviniai“, „Užduočių 

lapai“ ir „Metodinės 
rekomendacijos“.

MO galima „Atsisiųsti“, 
„Dalytis“ ir „Pranešti 

 apie klaidą“.

Su MO susiję objektai ir MO 
įsivertinimas.

MO peržiūrų 
skaičius lemia jo 

populiarumą

MO galima rodyti per 
visą ekraną.

MO galima įvertinti 
paspaudžiant vieną iš 

dviejų mygtukų.

ŽINYNAS
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Paspaudus mygtuką „Rodyti per visą ekraną“, MO padidinamas per visą ekrano dydį:
 

MO aprašymas
MO informacija

MO galima įtraukti į 
„Mano išrinktuosius“.

Į MO peržiūros 
puslapį grįžtama 

paspaudus mygtuką 
„Mažinti vaizdą“.

Į MO peržiūros 
puslapį galima grįžti 
paspaudus rodyklės 

mygtuką.
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5.1.1. Temos MO juosta

MO peržiūros puslapyje pateikiama temos MO juosta:

 

Paspaudus šią nuorodą, 
patenkama į temos 

informacijos puslapį. Norint 
uždaryti informacijos 

puslapį, reikia dar kartą 
paspausti šią nuorodą.

Paspaudus šią 
nuorodą, temą 

galima atsisiųsti į 
kompiuterį.

Rodomas 
kiekvienos te-
mos peržiūrų 

skaičius.

Spaudžiant pele ant 
oranžinių juostos 

rodyklių, MO atitin-
kamai paslenkami į 
kairę arba dešinę.

Pilkas rėmelis žymi 
pasirinktą MO. Užvedus pele ant MO  

miniatiūros, rodomi MO ir 
veiklos pavadinimai.

Temos  
pavadinimas

Temą galima 
įvertinti, 

paspaudžiant 
vieną iš dviejų 

mygtukų.
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5.1.2. MO skirtukų juosta

MO skirtukų juosta susideda iš šių skirtukų:
 ■ „Mokymosi uždaviniai“.
 ■ „Užduočių lapai“ – jei MO neturi užduočių lapų, šis skirtukas nerodomas.
 ■ „Metodinės rekomendacijos“.

5.1.2.1. Mokymosi uždaviniai

Paspaudus skirtuką „Mokymosi uždaviniai“, išskleidžiama lentelė su MO mokymosi uždaviniais:

Mokymosi uždaviniai atitinka gebėjimus, žinias ir supratimą, nustatytus Bendrosiose programose. 
Tai matyti informacijoje apie MO (paspaudus nuorodą „Informacija“). Pagal keliamus mokymosi 
uždavinius sudaryti įsivertinimo kriterijai, kurie atsiveria MO lango apačioje paspaudus mygtuką 
„Įsivertinkite“.

Kiekviename MO yra pateikiami mokymosi uždavi-
niai. Jie suformuluoti taip, kad mokiniai suprastų, 

ko turi išmokti, naudodamiesi konkrečiu MO. 

Lentelė uždaroma 
paspaudus kryžiuką.
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5.1.2.2. Užduočių lapai

Paspaudus skirtuką „Užduočių lapai“, išskleidžiama lentelė su MO užduočių lapais:

Paspaudus „Užduočių lapas“, į kompiuterį atsiunčiamas Word tipo dokumentas:

 

Pastaba. „Užduočių lapą“ galima atsispausdinti arba pildyti tiesiog kompiuteryje ir išsaugoti.

Paspaudus ant „Užduočių lapo“, jis 
atsiunčiamas į kompiuterį.

Užduočių lape tekstas 
rašomas tam skirtose vietose, 

panaikinant rekomendacinį 
tekstą.
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5.1.2.3. Metodinės rekomendacijos

Paspaudus skirtuką „Metodinės rekomendacijos“, išskleidžiama lentelė su MO metodinėmis reko-
mendacijomis:

„Metodinėse rekomendacijose“ patariama, kaip naudotis įrankiu ar dokumento šablonu, kaip pa-
naudoti MO. Į jas galima atsižvelgti planuojant pamokos veiklą, skiriant namų darbus, vertinant.
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5.1.3. Susiję mokymosi objektai

Daugelis MO yra susiję ne tik tema, bet ir ta pačia užduotimi ar tuo pačiu tekstu. Į tai pravartu 
atsižvelgti planuojant pamokų scenarijus. Susiję objektai pažymėti nuoroda „Susiję objektai“ MO 
lango apačioje:

 

Paspaudus ant susijusio MO, 
parodoma lentelė su trumpu 

MO aprašymu.

Lentelė uždaroma 
paspaudus kryžiuką.

Paspaudus MO pavadinimą ar 
miniatiūrą (jei tokia yra), patenkama į 

MO peržiūros puslapį.
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5.1.4. Demonstravimo įrankiai

MO („Diktantui“, „Įgarsintam diktantui“, „Skyrybai“ ir „Skaitau“ dviem rinkiniams) demonstruoti 
sukurta įrankių juosta.

Įrankių juosta yra 4-ių būsenų:

Pastaba. Svetainė įsimena įrankių juostos poziciją kitos sesijos metu.

Išskleista aktyvi 
įrankių juosta

Išskleista neaktyvi 
įrankių juosta

Suskleista neaktyvi 
įrankių juosta

Suskleista aktyvi 
įrankių juosta
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Įrankių juosta susideda iš šių įrankių:

Įrankių juostą galima vilkti 
laikant nuspaudus kairįjį 

pelės klavišą ant  
vilkimo srities.

„Teksto“ įrankis skirtas bet 
kurioje MO ekrano vietoje 

užrašyti komentarą.

„Pieštukas“ yra skirtas laisvai piešti ar 
pasižymėti reikiamas vietas ekrane.

„Rodyklės“ įrankis skirtas leistuvo ekrane 
padėti rodyklę norimoje vietoje. 

Uždengimas“ skirtas uždengti vaizdo dalį.

„Skaičiuotuvas“

„Vaizdo saugojimo“ įrankis skirtas MO scenai 
išsaugoti (žr. 161 p.)

„Vaizdo mažinimas“ sumažina MO vaizdą.

„Trintuku“ uždėti (nupiešti) objektai pašalinami 
vienas po kito vieną kartą paspaudus ant 

konkretaus objekto.

Įrankių juosta suskleidžiama 
(išskleidžiama) paspaudus rodyklę.

„Pelės žymeklis“ skirtas 
įprastam darbui su 
kompiuterio pele.

„Linija“ skirta pakeisti 
„Pieštuko“ linijos storį. 
Galimi 3 linijų storiai.

Visi uždėti (nupiešti) 
objektai (linijos, rodyklės) 

ištrinami vienu šio mygtuko 
paspaudimu.

„Skylės“ įrankis skirtas 
atidengti konkrečią  

vaizdo dalį.

„Periodinė cheminių 
elementų lentelė“ 

„Vaizdo didinimas“ padidina 
MO vaizdą.

„Užrašų knygutė“
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Naudojami įrankiai MO ekrane atrodo taip:

Pastaba. Kitą kartą atidarius tą patį MO, jūsų žymėjimai, uždengimai ir kt. objektai nebus išlikę.

Komentaro 
vilkimo sritis

Komentaras uždaromas 
paspaudus kryžiuką „x“.

„Uždanga“ naikinama 
paspaudus „x“.

Rodykle galima 
atkreipti mokinių 

dėmesį į kurią nors 
MO sritį.

Uždengti daugiau ar 
mažiau galima laikant 
nuspaustą kairįjį pelės 
klavišą ant vieno iš 8-ių 

baltų kvadratukų.

„Uždangą“ galima vilkti 
laikant nuspaustą kairįjį 
pelės klavišą ant balto 

stačiakampio.

Galima užrašyti 
daugiau nei vieną 

komentarą toje 
pačioje scenoje.

Norint atkreipti mokinių dėmesį į kurią nors 
MO sritį, galima pasibraukti pieštuku.
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„Išskyrimo“ įrankis, priešingai nei „Uždengimo“, skirtas konkrečios vaizdo dalies išskyrimui, jei 
norima atkreipti dėmesį į kurią nors MO vaizdo dalį.

„Užrašų knygutė“ skirta bet kokiems užrašams naudojantis visais demonstravimo įrankiais:

„Užrašų knygutėje“, pavyzdžiui, naudojantis „Teksto įrankiu“, galima surašyti tekstą su praleistomis 
raidėmis, kurias mokiniai galėtų įrašyti.

Pastaba. Įrankių juostoje yra 2 papildomi įrankiai – „Skaičiuotuvas“, turintis visas standartines 
skaičiuotuvo funkcijas, ir interaktyvi „Periodinė cheminių elementų lentelė“.

„Išskyrimo“ įrankis naikinamas 
paspaudus kryžiuką „x“.

„Išskyrimo“ įrankį  
galima mažinti (didinti), 
laikant nuspaustą kairįjį 
pelės klavišą ant vieno iš 

8-ių baltų kvadratukų. „Išskyrimo“ įrankį galima vilkti laikant 
nuspaustą kairįjį pelės klavišą ant tuščios  

stačiakampio zonos.

„Užrašų knygutę“ sudaro 
10 puslapių, kiekviename 

iš jų galima kurti 
skirtingus užrašus.

„Užrašų knygutė“ 
uždaroma 

paspaudus „x“.
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5.1.5. Mygtukas „Į pradžią“

Visuose interaktyviuose MO, paspaudus mygtuką „Į pradžią“, iššoka lentelė:

Pastaba. „Minčių žemėlapis“ ir žaidimas „Kelionė“ mygtuko „Į pradžią“ neturi.

5.1.6. Kalbos pasirinkimas

Jei redaguojamuose laukuose kompiuteris neleidžia rašyti lietuviškų rašmenų, operacinės siste-
mos Windows užduočių juostoje (Taskbar) reikia pasirinkti lietuvių kalbą, jei buvo pasirinkta kita, 
pavyzdžiui, anglų kalba . Paspauskite šią kalbos piktogramą ir iššokusioje lentelėje pasirinkite 
lietuvių kalbą . Svarbu, kad keičiant kalbą, MO būtų aktyvus, t. y. pele bet kur paspaudus ant 
MO (tokiu būdu jį aktyvavus), reikia iš karto keisti kalbą Windows užduočių juostoje.

Paspaudus mygtuką „Iš-
eiti“, grįžtama į „Įžangos 
langą“. Jei lygio užduotys 
nebaigtos atlikti, rezulta-

tai neišsaugomi.
Į MO grįžtama paspaudus 

mygtuką „Tęsti“.
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5.2. Veiklos sritis „Rašau“

Mokymosi sritį „Rašau“ sudaro šie MO:

Kiekviena tema yra skirta vis kitai rašybos ir skyrybos sričiai:
 ■ „Išminties šaltinis“ – balsių rašybai, kreipinio ir tiesioginės kalbos skyrybai. 
 ■ „Gimtieji namai“ – priebalsių rašybai ir vienarūšių sakinio dalių skyrybai. 
 ■ „Pasakų kalnas“ – nosinių balsių rašybai ir kreipinio skyrybai.
 ■ „Išdaigų miestelis“ – daiktavardžių ir būdvardžių galūnių rašybai bei tiesioginės kalbos 

skyrybai.
 ■ „Praeities tvirtovė“ – įvardžiuotinių būdvardžių rašybai ir sudėtinių sakinių skyrybai. 
 ■ „Nuotykių giria“ – daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių priesagų rašybai, sakinių rūšių 

skyrimui pagal sakymo tikslą. 
 ■ „Poezijos skliautai“ – veiksmažodžių galūnių rašybai ir vienarūšių sakinio dalių bei sudėtinio 

sakinio skyrybai. 
 ■ „Sporto slėnis“ – tarptautinių žodžių rašybai bei sudėtinio sakinio skyrybai. 
 ■ „Bendraamžių klubas“ – sudurtinių ir tradicinės rašybos žodžių rašybai bei įvairiems skyrybos 

atvejams. 
 ■ „Teatro aikštė“ – priesaginių veiksmažodžių, prieveiksmių bei įvairių laipsnių būdvardžių 

rašybai ir tiesioginės kalbos skyrybai.

Žodžių diktantas Rišlaus teksto 
diktantas 

Skyrybos pratimai Įgarsintas diktantas 
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5.2.1. Žodžių diktantas

Svetainėje pasirinkus MO piktogramą „Žodžių diktantas“, atsiveria MO pradžios langas:

Tema

Veikla

Įžanginis tekstasMO

1 lygis 2 lygis 3 lygis
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Paspaudus vieną iš lygių mygtukų, patenkama į mokymosi aplinką:

Atsakymas 
matomas iš 

karto.
Paaiškinimas, 

užuomina

Parinkus trūkstamą 
raidę, mygtukas „Tikrinti“ 

tampa aktyvus.
Atsitiktine tvarka 

pateikiama 20 žodžių su 
praleistomis raidėmis.

Mygtukas „Į pradžią“ 
grąžina į pradžios langą.

Už kiekvieną taisyklingą žodį gaunama po 1 tašką. Kiekviename 
lygyje galima surinkti iki 20 taškų. Iš viso žaidimo metu galima 

surinkti 60 taškų.

Kiekvienoje temoje 
vis kitoks personažas 

emocingai palaiko 
besimokantįjį, 

reaguodamas į atsakymo 
teisingumą.
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Taisyklė padeda 
pasirinkti atsakymą.

Paspaudus geltoną apvalų mygtuką „Pagalba“, pasirodo taisyklės lentelė:

 
Pastaba. Jei taisyklė žodžiui nepriskirta, tuomet pagalbos mygtukas yra neaktyvus. 

Atlikus paskutinę – dvidešimtą užduotį, atsiranda aktyvus mygtukas „Toliau“:
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Paspaudus mygtuką „Toliau“, pateikiami rezultatai: 

Teisingų atsakymų suma

Rezultatų lange išskiriami 
žodžiai, kuriuose pasirinkta 

neteisingai.

Kad būtų atkreiptas dėmesys, kur 
suklysta, pateikiama raudonos spalvos 

taisyklė.

Taisyklingai parašytų žodžių taisyklės 
nuspalvintos žaliai.

Neteisingų atsakymų suma
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Skatinama mokytis toliau pasirenkant lygį, 
kuriame dar nesimokyta, arba tą, kuriame buvo 

neteisingai atliktų užduočių.

Prie parašytų diktantų lygių papildomai yra 
rodomas debesėlis su rezultatais. Spaudžiant 
ant vieno iš trijų debesėlių pateikiama detali 

rezultatų ataskaita.

Parašius bent vieno lygio žodžių diktantą, patenkama į sumuojamų rezultatų langą:
 



5. MOKYMOSI OBJEKTAI 45

5.2.2. Diktantas

Svetainėje pasirinkus MO piktogramą „Diktantas“, atsiveria MO pradžios langas:

Tema

Veikla

Suskleista įrankių 
juosta

MO

1 lygis 2 lygis 3 lygis

Įžanginis tekstas
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Paspaudus vieną iš lygių mygtukų, patenkama į mokymosi aplinką:

Raidę galima įrašyti klaviatūra arba pelės kairiuoju klavišu pasirenkant vieną iš raidžių viršuje. Ga-
lima grįžti į kurį nors ankstesnį žodį ir pakeisti jau įrašytą raidę, jei tas žodis dar nebuvo patikrin-
tas. Pereiti nuo vieno žodžio prie kito galima pele ir klaviatūra, spaudžiant Enter arba Tab (einama 
į kitą žodį), Shift+Tab (einama į buvusį žodį) ir spaudžiant rodyklių klavišus ← ir →.

Kiekvienam 
aktyvuotam žodžiui 

pateikiami keli 
pasirinkimo variantai.

Atsakymo rezultatas 
matomas paspaudus 

mygtuką „Tikrinti“.

Tuščias laukelis tampa 
aktyvus (pageltonuoja), 

kai jis paliečiamas 
žymekliu.

Jei mokytis sekasi, po truputį 
pasirodo paslėptas piešinys. 

Jei visų lygių diktanto tekstai 
parašomi taisyklingai, tuomet 
atidengiamas visas piešinys.

Parinkus bent vieną trūkstamą 
raidę, paspaudžiamas 

mygtukas „Tikrinti“.

Paaiškinimas, 
užuomina

Kiekviename lygyje galima surinkti iki 20 taškų. Iš viso  
žaidimo metu galima surinkti 60 taškų.
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Paspaudus geltoną apvalų mygtuką „Pagalba“, pasirodo taisyklės lentelė:
 

Pastaba. Jei taisyklė žodžiui nepriskirta, pagalbos mygtukas yra neaktyvus. 

Įrašius ir patikrinus raides visuose žodžiuose, atsiranda mygtukas „Toliau“:

Taisyklė padeda 
pasirinkti atsakymą.
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Paspaudus mygtuką „Toliau“, pateikiami rezultatai: 

Teisingų atsakymų suma

Rezultatų lange išskiriami 
žodžiai, kuriuose pasirinkta 

neteisingai.

Kad būtų atkreiptas dėmesys, kur 
suklysta, pateikiama raudonos spalvos 

taisyklė.

Taisyklingai parašytų žodžių taisyklės 
nuspalvintos žaliai.

Neteisingų atsakymų suma
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Perėjus bent vieną lygį, pateikiami  tarpiniai rezultatai: 

Skatinama mokytis toliau pasirenkant lygį, 
kuriame dar nesimokyta, arba tą, kuriame buvo 

neteisingai atliktų užduočių.

Po parašytų diktantų lygių žvaigždutėmis 
nurodomi rezultatai. Spaudžiant ant vieno iš šių 

debesėlių, pateikiami išsamūs rezultatai.
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5.2.3. Skyryba

Svetainėje pasirinkus  MO piktogramą „Skyryba“, atsiveria MO pradžios langas:

Tema

Veikla

Įžanginis tekstas

Suskleista įrankių 
juosta

MO

1 lygis 2 lygis 3 lygis
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Paspaudus vieną iš lygių mygtukų, patenkama į mokymosi aplinką:

Skyrybos ženklą galima įrašyti klaviatūra arba pelės kairiuoju klavišu, pasirenkant vieną iš kortelių 
viršuje. Visada galima grįžti į kurį nors ankstesnį laukelį ir pakeisti jau įrašytą skyrybos ženklą, jei 
jis dar nebuvo patikrintas. Pereiti nuo vieno skyrybos ženklo prie kito galima pele arba paspaudus 
klaviatūros mygtukus Enter arba Tab (einama į kitą laukelį), Shift+Tab (einama į buvusį laukelį) ir 
spaudžiant rodyklių klavišus ← ir →.

Aktyviam laukeliui 
pateikiami keli skyrybos 

variantai: skyrybos ženklas 
arba tarpelis, reiškiantis, 
kad skyrybos ženklo dėti 

nereikia.

Atsakymo rezultatas 
matomas paspaudus 

mygtuką „Tikrinti“.

Tuščias laukelis 
pageltonuoja, kai jis 

paliečiamas žymekliu.

Kai mokytis 
sekasi, iliustracija 
atsidengia kaip ir 

Diktante.

Parinkus bent vieną trūkstamą 
skyrybos ženklą, mygtukas 
„Tikrinti“ tampa aktyvus.

Paaiškinimas, 
užuomina

Kiekviename lygyje galima surinkti iki 20 taškų. Iš viso  
galima surinkti 60 taškų.
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Taisyklė padeda teisingai pasirinkti 
praleistą skyrybos ženklą.

Paspaudus geltoną apvalų mygtuką „Pagalba“, pasirodo skyrybos taisyklė:
 

Pastaba. Jei taisyklė skyrybos ženklui nepriskirta, pagalbos mygtukas yra neaktyvus. 

Parinkus visus skyrybos ženklus ir juos patikrinus, atsiranda mygtukas „Toliau“:
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Paspaudus mygtuką „Toliau“ pateikiami rezultatai: 
 

Teisingų atsakymų suma

Rezultatų lange išskiriami 
skyrybos ženklai, kurie 

padėti neteisingai. Sakinių, kuriuose suklysta, skyrybos 
taisyklės, siekiant atkreipti dėmesį, 

pateikiamos raudonai.

Taisyklingai parašytų sakinių skyrybos 
taisyklės nuspalvintos žaliai.

Neteisingų atsakymų suma
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Skatinama mokytis toliau, pasirenkant lygį, 
kuriame dar nesimokyta, arba tą, kuriame buvo 

neteisingai atliktų užduočių.

Prie atliktų pratimų lygių papildomai yra 
rodomas debesėlis su rezultatais. Paspaudus 

debesėlį, pateikiami išsamūs rezultatai.

Atlikus bent vieno lygio pratimus, patenkama į tarpinių rezultatų langą:
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5.2.4. Įgarsintas diktantas

Svetainėje pasirinkus MO piktogramą „Įgarsintas diktantas“, atsiveria MO pradžios langas:

Tema

Veikla

Suskleista įrankių 
juosta

MO

1 lygis 2 lygis 3 lygis

Įžanginis tekstas
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Paspaudus vieną iš lygių mygtukų, patenkama į mokymosi aplinką:

Įgarsinto diktanto tekstas diktuojamas sakiniais. Parašius sakinį, reikia spausti mygtuką „Tikrinti“. 
Tikrinama ir spaudžiant klaviatūros klavišą Enter. Jeigu yra klaidų, jos pažymimos tekste.

Sakinių juosta
Sakinio valdymo 

mygtukai

Čia pradedamas rašyti 
naujas sakinys.

Atsakymo rezultatas 
matomas iš karto, 

paspaudus mygtuką 
„Tikrinti“. Kai mokytis sekasi, kaip ir 

„Diktante“, atidengiama 
iliustracija .

Įrašius bent vieną simbolį, 
mygtukas „Tikrinti“ tampa 

aktyvus.

Sakinio taisyklės
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Prieš paleidžiant sakinio garso įrašą, matyti tokie sakinio valdymo mygtukai:

Paleidus sakino garso įrašą, matyti šie sakinio valdymo mygtukai:

Sakinių juosta:

Rašymo metu lango viršuje matyti bendras lygio sakinių skaičius. Viename sakinių juostos lange 
telpa iki 9 sakinių. Balta spalva pažymėtas sakinio skaičius rodo, kad sakinys dar nėra pradėtas 
rašyti.

Sakinio garso 
įrašas paleidžiamas 

paspaudus šį mygtuką.

Teisingai parašytas 
sakinys.

Paleistas sakinio garso 
įrašas.

Neteisingai parašytas 
sakinys.

Jei sakinių juostoje netelpa visi 
sakiniai, jie matyti paspaudus rodyklę. 

Sakinio garso 
įrašas sustabdomas 
paspaudus mygtuką 

„Pauzė“.

Sakinys diktuojamas 
iš naujo.
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Paspaudus geltoną apvalų mygtuką „Pagalba“, pasirodo skyrybos taisyklė:

Pastaba. Jei taisyklė sakiniui nepriskirta, tuomet pagalbos mygtukas yra neaktyvus. 

Parašius sakinį ir jį patikrinus, atsiranda mygtukas „Toliau“:

Kiekvienam sakiniui gali būti priskirta taisyklė, kuri padeda 
vartotojui taisyklingai parašyti žodį ar padėti skyrybos ženklą.
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Baigus rašyti diktantą ir patikrinus paskutinį sakinį, atsiveria rezultatų langas: 

Taisyklingai – netaisyklingai 
parašytų sakinių skalė.

Raudonas sakinio numeris 
rodo, kad šiame sakinyje 

buvo suklysta.

Klaidos sakinyje išskiriamos 
raudona spalva.

Visus sakinius galima 
perklausyti.
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Parašius bent vieno lygio diktantą, patenkama į tarpinių rezultatų langą:

Skatinama mokytis toliau, pasirenkant lygį, 
kuriame dar nesimokyta, arba tą, kuriame buvo 

neteisingai atliktų užduočių.

Rezultatai neskaičiuojami. Jie apibendrinami 
raudonos ir žalios spalvų skale. Paspaudus 

debesėlį, pateikiami išsamūs rezultatai.
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5.3. Veiklos sritis „Skaitau“

Mokymosi sritį „Skaitau“ sudaro du MO rinkiniai:

Pastaba. Veiklos srities „Skaitau“ rinkinių modeliai yra vienodi.

Kiekviename rinkinyje yra po tris tekstus ir po 4 interaktyvias užduotis, iš viso 12 užduočių. Kiek-
vieną temą sudaro tam tikro žanro ir turinio tekstai:
 ■ „Išminties šaltinį“ – smulkioji tautosaka. 
 ■ „Gimtuosius namus“ – pasakojamoji tautosaka. 
 ■ „Pasakų kalną“ – literatūrinės pasakos. 
 ■ „Išdaigų miestelį“ – humoristinė literatūra. 
 ■ „Praeities tvirtovę“ – istorinė literatūra 
 ■ „Nuotykių girią“ – nuotykių literatūra. 
 ■ „Poezijos skliautus“ – poezija.
 ■ „Sporto slėnį“ – kūriniai apie sportą. 
 ■ „Bendraamžių klubą“ – kūriniai apie bendraamžius. 
 ■ „Teatro aikštę“ – dramos kūriniai.

1 rinkinys 

2 rinkinys 
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Svetainėje pasirinkus vieną iš „Skaitau“ rinkinių piktogramų, atsiveria skaitymo MO:

Tema

Veikla

Įžanginis tekstas

Suskleista įrankių 
juosta

MO

1 lygis 2 lygis 3 lygis
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Pasirinkus vieną iš lygių, patenkama į langą, kuriame pateiktas garso įrašas ir dešinėje pusėje iš-
dėstytos 4 su tekstu susijusios užduotys:

Žalia varnelė žymi 
teisingai atliktą 

užduotį.

Raudonas kryžiukas 
žymi neteisingai 
atliktą užduotį.

Geltonas rėmelis 
žymi pradėtą atlikti 

užduotį.

Kai rėmelio nėra, 
užduotis dar 

nepradėta atlikti.

Atlikus visas užduotis, mygtukas 
„Baigti“ tampa aktyvus.
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Užduoties klausimas

Užduoties klausimą galima 
suskleisti ir išskleisti bet 

kuriuo metu.

Paspaudus „Teksto“ 
piktogramą, grįžtama į 

teksto langą.

Atlikus užduotį, 
aktyvuojamas mygtukas 

„Tikrinti“, kurį paspaudus, 
patikrinamas atsakymų 

teisingumas.

Paspaudus ant užduoties piktogramos, pateikiama užduotis:

Į teksto langą galima grįžti bet kada, net ir nebaigus užduoties. Užduotis liks nepakitusi – tokia, 
kokia buvo paspaudus „Teksto“ piktogramą. Kiekviena pradėta (nebaigta) užduoties piktograma 
bus pažymėta geltonu rėmeliu.
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Į teksto langą grįžtama
paspaudus mygtuką „Toliau“.

Jei užduotis atlikta teisingai, parodomas sveikinimo pranešimas:

Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, grįžtama į užduotį, kur mygtuką „Tikrinti“ pakeičia mygtukas 
„Toliau“:
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Spaudžiant mygtuką 
„Kartoti“, neteisingi 

atsakymai panaikinami, 
paliekant teisingus.

Paspaudus mygtuką „Baigti“, 
grįžtama į pradžios langą, 
kur rezultatai užfiksuojami 

debesėlyje. 

Jei suklystama, skatinama dar pasimokyti:

Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, grįžtama į užduotį, kur mygtuką „Tikrinti“ pakeičia mygtukas 
„Kartoti“:

Atlikus visas lygio užduotis, mygtukas „Baigti“ tampa aktyvus:
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Atlikus bent vieno lygio užduotis, patenkama į tarpinių rezultatų langą:

Skatinama mokytis toliau, pasirenkant lygį, 
kuriame dar nesimokyta, arba tą, kuriame buvo 

neteisingai atliktų užduočių.

Prie atliktų lygių užduočių yra rodomas 
debesėlis su rezultatų santrauka. 
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5.4. Veiklos sritis „Klausau“

Mokymosi sritį „Klausau“ sudaro du MO rinkiniai:

Pastaba. Veiklos srities „Klausau“ rinkinių modeliai yra vienodi.

Kiekviename rinkinyje yra po tris įgarsintus tekstus ir po 4 interaktyvias užduotis, iš viso 12 už-
duočių. Kiekvieną temą sudaro tam tikro žanro ir turinio tekstai:
 ■ „Išminties šaltinį“ – smulkioji tautosaka. 
 ■ „Gimtuosius namus“ – pasakojamoji tautosaka. 
 ■ „Pasakų kalną“ – literatūrinės pasakos. 
 ■ „Išdaigų miestelį“ – humoristinė literatūra. 
 ■ „Praeities tvirtovę“ – istorinė literatūra. 
 ■ „Nuotykių girią“ – nuotykių literatūra. 
 ■ „Poezijos skliautus“ – poezija.
 ■ „Sporto slėnį“ – kūriniai apie sportą. 
 ■ „Bendraamžių klubą“ – kūriniai apie bendraamžius. 
 ■ „Teatro aikštę“ – dramos kūriniai.

1 rinkinys 

2 rinkinys 
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Svetainėje pasirinkus vieną iš „Klausau“ rinkinių piktogramų, atsiveria klausymo MO:

Tema

Veikla

Įžanginis tekstas
MO

1 lygis 2 lygis 3 lygis
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Pasirinkus vieną iš lygių, patenkama į langą, kuriame pateiktas garso įrašas ir dešinėje pusėje iš-
dėstytos 4 su įgarsintu tekstu susijusios užduotys:

Žalia varnelė žymi 
teisingai atliktą 

užduotį.

Raudonas kryžiukas 
žymi neteisingai 
atliktą užduotį.

Geltonas rėmelis 
žymi pradėtą atlikti 

užduotį.

Kai rėmelio nėra, 
užduotis dar 

nepradėta atlikti.

Atlikus visas užduotis mygtukas 
„Baigti“ tampa aktyvus.

Garso įrašo 
valdymo įrankiai
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Garso įrašo valdymo įrankiai prieš paleidžiant įgarsintą tekstą:

Garso įrašo valdymo įrankiai jau paleidus įgarsintą tekstą:

Mygtukas garso 
įrašui paleisti

Garso įrašas 
sustabdomas.

Garso įjungimo ir 
išjungimo mygtukas.

Garsas išjungtas.

Garso įrašas 
sustabdomas, paspaudus 

mygtuką „Pauzė“.

Slankiklis garso įrašą 
pasuka pirmyn arba 

atgal. 

Garso įrašo 
slinkties juosta
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Užduoties klausimas

Užduoties klausimą galima 
suskleisti ir išskleisti bet 

kuriuo metu.

Paspaudus „Klausymo“ 
piktogramą grįžtama į 

klausymo langą.

Atlikus užduotį mygtukas 
„Tikrinti“, kurį paspaudus 
patikrinamas užduoties 

teisingumas, tampa 
aktyvus.

Paspaudus ant užduoties piktogramos, pateikiama užduotis: 

Į klausymo langą galima grįžti bet kada, net ir nebaigus užduoties. Užduotis liks nepakitusi –tokia, 
kokia buvo paspaudus „Klausymo“ piktogramą. Kiekviena pradėta (nebaigta) užduoties piktogra-
ma bus pažymėta geltonu rėmeliu.
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Jei užduotis atlikta teisingai, parodomas sveikinimo pranešimas:

Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, grįžtama į užduotį, kur mygtuką „Tikrinti“ pakeičia mygtukas 
„Toliau“:

Į klausymo langą grįžtama
paspaudus mygtuką „Toliau“. 
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Jei suklystama, skatinama dar pasimokyti:

Paspaudus mygtuką „Uždaryti“ grįžtama į užduoties langą, kur mygtuką „Tikrinti“ pakeičia myg-
tukas „Kartoti“:

Atlikus visas lygio užduotis, mygtukas „Baigti“ tampa aktyvus:

Paspaudus mygtuką 
„Kartoti“, neteisingi 

atsakymai panaikinami, o 
teisingi paliekami.

Paspaudus mygtuką „Baigti“, 
grįžtama į pradžios langą, 
kur rezultatai užfiksuojami 

debesėlyje. 
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Atlikus bent vieno lygio užduotis, patenkama į tarpinių rezultatų langą:

Skatinama mokytis toliau, pasirenkant lygį, 
kuriame dar nesimokyta, arba tą, kuriame buvo 

neteisingai atliktų užduočių.

Prie atliktų lygių užduočių yra rodomas 
debesėlis su rezultatų santrauka. 
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5.5. Veiklos sritis „Žiūriu“

Kiekvienos temos „Žiūriu“ dalyje yra po vieną MO – animacinis filmas, filmuotas spektaklis ar 
vaizdo medžiaga, po 4 interaktyvias užduotis ir užduočių lapai:

MO sąraše visada 
pateikiama „Žiūriu“ MO 

filmo miniatiūra.
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Svetainėje pasirinkus „Žiūriu“ MO piktogramą, atveriamas MO pradžios langas:

Tema

Veikla
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Paspaudus mygtuką „Žiūrėti“, patenkama į langą, kuriame pateiktas filmukas ir dešinėje pusėje 
išdėstytos 4 su filmuku susijusios užduotys:

Šis MO yra panašus į teksto suvokimo pratimus, atliekamus mokykloje. „Vaizdo langas“ yra pa-
grindinis „Žiūriu“ MO langas. „Vaizdo lange“ pateikiamas filmas, o dešinėje lango pusėje išdėsty-
tos 4-ios su filmu susijusios užduotys.

Žalia varnelė žymi 
teisingai atliktą 

užduotį.

Raudonas kryžiukas 
žymi neteisingai 
atliktą užduotį.

Geltonas rėmelis 
žymi pradėtą atlikti 

užduotį.

Kai rėmelio nėra, užduotis 
dar nepradėta atlikti.

Atlikus visas užduotis, mygtukas 
„Baigti“ tampa aktyvus.

Vaizdo įrašo 
valdymo įrankiai
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Vaizdo įrašo valdymo įrankiai prieš paleidžiant filmą: 

Vaizdo įrašo valdymo įrankiai jau paleidus filmą:

Padidinto vaizdo įrašo langas sumažinamas, paspaudus mygtuką .

Paspaudus mygtuką, 
paleidžiamas vaizdo 

įrašas

Neaktyvus vaizdo įrašo 
sustabdymo mygtukas

Paspaudus mygtuką 
„Sustabdyti“, vaizdo 
įrašas sustabdomas

Garsas išjungtas.

Garso įjungimo ir išjungimo 
mygtukas

Vaizdo įrašas 
sustabdomas, paspaudus 

mygtuką „Pauzė“

Slankikliu vaizdo įrašas 
persukamas pirmyn arba 

atgal.

Vaizdo įrašo 
slinkties juosta

Vaizdo įrašo 
didinimo 

mygtukas.
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Užduoties klausimas

Užduoties klausimą galima 
suskleisti ir išskleisti bet 

kuriuo metu.

Paspaudus „Vaizdo“ 
piktogramą, grįžtama į 

vaizdo langą.

Atlikus užduotį, mygtukas 
„Tikrinti“, kurį paspaudus 
patikrinamas užduoties 

teisingumas, tampa 
aktyvus.

Paspaudus ant užduoties piktogramos, nukeliama į užduoties langą:

Į vaizdo langą galima grįžti bet kada, net ir nebaigus užduoties. Užduotis liks nepakitusi – tokia, 
kokia buvo palikta paspaudus „Vaizdo“ piktogramą.
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Jei užduotis atlikta teisingai, parodomas sveikinimo pranešimas:

Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, grįžtama į užduotį, kur mygtuką „Tikrinti“ pakeičia mygtukas 
„Toliau“:

Į vaizdo langą grįžtama
paspaudus mygtuką „Toliau“.
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Jei suklystama, skatinama dar pasimokyti:

Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, grįžtama į užduoties langą, kur mygtuką „Tikrinti“ pakeičia myg-
tukas „Kartoti“:

Atlikus visas lygio užduotis, mygtukas „Baigti“ tampa aktyvus:

Paspaudus mygtuką 
„Kartoti“, neteisingi 

atsakymai panaikinami, o 
teisingi paliekami.

Paspaudus mygtuką 
„Baigti“, grįžtama į pradžios 

langą, kur užfiksuojami 
rezultatai. 
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Atlikus visas „Žiūriu“ MO 
užduotis, pateikiami 

rezultatai.

„Žiūriu“ užduotį galima pradėti iš naujo, 
paspaudus mygtuką „Kartoti“.

Atlikus visas užduotis, patenkama į rezultatų langą:



5. MOKYMOSI OBJEKTAI84

5.6. Veiklos sričių „Skaitau“, „Klausau“ ir „Žiūriu“ užduočių tipai

Veiklos sritis „Skaitau“, „Klausau“ ir „Žiūriu“ gali sudaryti 8 (arba mažiau) interaktyvių užduočių 
tipai:

 

 

 

Elemento paveikslėlyje Teisingo atsakymo 
pasirinkimo.

Elemento tekste Teisingo žodžio (frazės) 
pasirinkimo tekste

Poravimo Dėliojimo eilės tvarka

Grupavimo Pieštukų (interaktyvaus 
teksto žymėjimo)
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5.6.1. Elemento tekste užduotis

Šio tipo užduotyse pateikiamas tekstas su tuščiais laukeliais:

Į tuščią laukelį pele reikia 
atvilkti kortelę su reikiamu 

žodžiu.

Praleistos teksto dalys atsitiktine tvarka 
yra pateikiamos teksto apačioje.
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5.6.2. Elemento paveikslėlyje užduotis

Šio tipo užduotyse yra pateikiamas paveikslėlis su įrašymo laukeliais:

Pele kortelė nunešama 
į reikiamą vietą 
paveikslėlyje.

Atsakymų variantai
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5.6.3. Poravimo užduotis

Šio tipo užduotyse reikia sujungti dėliones:

Šioje užduotyje gali būti 
nuo 2 iki 6 porų.

Velkant pele, reikia sujungti tinkamas 
dėlionės dalis tarpusavyje.
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5.6.4. Grupavimo užduotis

Šio tipo užduotyse yra pateikiama keletas grupių ir elementai, kuriuos pagal tam tikrus kriterijus 
reikia suskirstyti į grupes:

Šioje užduotyje gali būti 
nuo 2 iki 5 grupių.

Pele reikia nunešti 
elementą pasirinktai 

grupei.
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5.6.5. Teisingo atsakymo pasirinkimo užduotis

Šio tipo užduotyse yra pateikiamas klausimas ir keletas atsakymo variantų:

Pele pasirenkami teisingi 
variantai.
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5.6.6. Teisingo žodžio (frazės) pasirinkimo tekste užduotis

Šio tipo užduotyse pateikiami du atsakymai, vieną iš jų reikia spustelėti ir pasirinkti:

Tekste pateikti du 
atsakymo variantai: 

teisingas ir neteisingas.

Pele pažymimas 
pasirenkamas variantas.
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5.6.7. Sekos atkūrimo užduotis

Šio tipo užduotyse pateikiami sumaišyti teiginiai, juos reikia sudėlioti eilės tvarka:

Klausimo laukelyje yra pateikiama 
sąlyga, pagal kurią šiuos teiginius reikia 

sudėti eilės tvarka. 

Stumdant teiginius pele aukštyn ir 
žemyn, reikia sudėlioti juos teisinga 

tvarka.
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5.6.8. Pieštukų užduotis

Tai interaktyvaus informacijos žymėjimo tekste užduotis. Šio tipo užduotyse skirtingomis spalvo-
mis reikia pabraukti tekste surastą reikiamą informaciją: 

Dešinėje užduoties lango dalyje pateikiami 
pieštukai su sąlygomis, kurias reikia surasti ir 

pažymėti kairėje pusėje esančiame tekste.

Langeliai po pieštukais 
pasakinėja, kokio ilgio turi 

būti atsakymas.

Trintuku ištrinamas 
pieštuko žymėjimas tekste.
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5.7. Veiklos sritis „Kuriu“

Veiklos sritis „Kuriu“ skirta teksto rašymo gebėjimams ugdytis. Ją sudaro 8 MO:

Minčių žemėlapis Komiksas

Rašinys Laiškas

Veikėjo charakteristika Pristatymas 

Skrajutė Laikraštis
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5.7.1. Minčių žemėlapis

„Minčių žemėlapyje“ yra sukurtos priemonės, suteikiančios galimybę vartotojui dėlioti mintis ir 
taip formuoti jų žemėlapį:

Pastaba. Išsaugant minčių žemėlapį kompiuteryje, automatiškai suformuojamas pavadinimas su 
tos dienos, kada kuriamas žemėlapis, data. Jei norima pavadinti savaip, pavadinimo pabaiga priva-
lo turėti plėtinį .png.

Temos su skirtingomis 
paveikslėlių galerijomis.

Spragtelėjus ant vieno iš 
šioje galerijoje matomų 
paveikslėlių, pastarasis 

atsiduria scenoje ir tampa 
minčių žemėlapio iliustracija.

Paspaudus šį mygtuką, 
paveikslėlių galerija 

suskleidžiama ir 
išskleidžiama.

Paspaudus rodyklės 
mygtuką, patenkama į kitą 

galerijos puslapį.

Įrašoma minčių 
žemėlapio tema.

Minčių žemėlapis išsaugomas 
kompiuteryje, paspaudus 

mygtuką „Išsaugoti“.

Šiuo mygtuku pridedamos 
svarbiausios mintys 

(pagrindiniai teiginiai) .
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Pastaba. Tema (svarbiausia mintis) negali būti pašalinta. 

Mintys ir iliustracijos gali būti pažymimos pelės spragtelėjimu. Prie pažymėto elemento atsiranda 
papildomas valdymo meniu. Vienu metu pažymėtas gali būti tik vienas elementas. Visus „Minčių 
žemėlapio“ elementus galima nešioti po aplinką nuspaudus kairįjį pelės klavišą.

Šiuo mygtuku pridedamas 
minties debesėlis.

Medžio šakos jungia 
susijusias mintis.

Šiuo mygtuku pašalinamas 
minties debesėlis.

Mintis galima nešioti.

Suskleista paveikslėlių 
galerija
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Paveikslėlių galerijos iliustracijos valdymo įrankiai:

Pastaba. Šiame MO nėra mygtuko „Į pradžią“.

Laikant nuspaudus šį mygtuką, 
iliustraciją galima sukioti.

Laikant nuspaudus šį mygtuką, 
iliustraciją galima didinti arba 

mažinti.

Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, 
iliustracija pakeliama vienu lygiu aukščiau 

kitų scenoje esančių elementų.

Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, 
iliustracija nuleidžiama vienu lygiu žemiau 

kitų scenoje esančių elemetų.

Paspaudus šį mygtuką, 
iliustracija pašalinama.

Paspaudus šį mygtuką, 
iliustracija apverčiama 

horizontaliai.
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5.7.2. Komiksas

Svetainėje pasirinkus „Komikso“ MO piktogramą, atveriamas komikso pradžios langas:

Spaudžiant klaviatūros mygtuką Tab, naršoma tarp įvesties laukų.

Užduotis

Į komikso langą patenkama 
paspaudus mygtuką „Kurti 
komiksą“ arba klavišą Enter

klaviatūroje.
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Paspaudus mygtuką „Kurti komiksą“, patenkama į komikso langą: 

Papildoma medžiaga
Veikėjų galerija

Aplinkų galerija

Aktyvi scena pažymima 
geltonu rėmu.

Komikso scenų 
peržiūra.

Komikso išsaugojimas 
kompiuteryje.

Paspaudus šį mygtuką, komiksą 
galima atsispausdinti.

Teksto debesėlių galerija
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Komikso pavadinimą ir autorių galima redaguoti paspaudus pieštuko mygtuką, esantį šių tekstų 
kairėje pusėje:

Redagavimo langą galima uždaryti ir paspaudus klavišą Enter klaviatūroje.

Kiekviena komikso scenos miniatiūra turi tris mygtukus:

Pastaba. Jeigu komikse liko tik viena scena, jos pašalinti negalima.

Paspaudus šį 
mygtuką, išsaugomas 

redagavimas.

Redaguojami laukai

Paspaudus šį mygtuką, 
komikso scena 

nukopijuojama.

Paspaudus šį mygtuką, 
pridedama nauja 

komikso scena.

Paspaudus šį mygtuką, 
komikso scena 

pašalinama.

Pieštuko mygtukas
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Du kartus spragtelėjus 
pele ant aplinkos, ji 
patenka į komikso 

sceną. 

Pele pažymėjus aplinką ir 
paspaudus mygtuką „Įkelti“, ji 

patenka į komikso sceną.

Pasirinkus aplinkų galerijos mygtuką viršuje, atsidaro komikso aplinkų galerija: 

Pastaba. Norint pakeisti komikso scenos aplinką, reikia aplinkų galerijoje pasirinkti naują aplinką.
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Du kartus spragtelėjus pele 
ant veikėjo, jis perkeliamas į 

komikso sceną. 

Pele pasirinkus veikėją ir 
paspaudus mygtuką „Įkelti“, jis 
perkeliamas į komikso sceną.

Pasirinkus aplinkų galerijos mygtuką viršuje, atsidaro komikso aplinkų galerija: 

Pastaba. Kiekvienas veikėjas gali būti keturių būsenų.
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Rodyklių paspaudimais 
keičiama veikėjo būsena (iki 4 

būsenų).

Laikant nuspaudus šį 
mygtuką, iliustraciją galima 

didinti arba mažinti.

Paspaudus šį mygtuką, 
iliustracija apverčiama 

horizontaliai.

Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką 
veikėjas nuleidžiamas vienu lygiu 

žemiau kitų scenoje esančių elementų.

Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, 
veikėjas pakeliamas vienu lygiu aukščiau 

kitų scenoje esančių elementų.

Paspaudus šį mygtuką, 
iliustracija pašalinama.

Į komikso sceną įkelto veikėjo valdymo įrankiai:

Pastaba. Į komikso sceną galima įkelti neribotą veikėjų skaičių.
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Du kartus spragtelėjus pele 
ant teksto debesėlio, jis 

perkeliamas į komikso sceną. 

Pele pasirinkus teksto debesėlį 
ir paspaudus mygtuką „Įkelti“, jis 

perkeliamas į komikso sceną.

Pasirinkus teksto debesėlių galerijos mygtuką viršuje, atsidaro komikso teksto debesėlių galerija:
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Spaudinėjant rodyklių 
mygtukus, keičiamas teksto 

debesėlis.

Tekstas renkamas klaviatūra 
spragtelėjus pele ant 

debesėlio.

Į komikso sceną įkelto teksto debesėlio valdymo įrankiai:
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Paspaudus mygtuką „Pagalba“, atsidaro komikso pagalbos langas:
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Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, atsidaro langas su visomis komikso scenomis:

Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, tampa aktyvus mygtukas „Išsaugoti kompiuteryje“:

Paspaudus šį mygtuką, komiksą galima išsaugoti kompiuteryje, nurodytoje vietoje. 

Pastaba. Jei saugant komiksą kompiuteryje prie failo pavadinimo automatiškai neatsiranda plėti-
nys .zip, jį reikia prirašyti.

Du kartus spragtelėjus pele ant 
scenos, patenkama į tos scenos 

komikso langą.

Pele pažymėjus sceną ir paspaudus 
mygtuką „Pasirinkti“, patenkama į tos 

scenos komikso langą.
Grįžtama į komikso 

langą.
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Šablone pateikiamos pastabos (pilkas 
šriftas), kuriomis rekomenduojama 

vadovautis. Rašant jas reikėtų ištrinti. 
Jei neužtenka vieno lapo, galima 

rašyti daugiau.

Teksto lauko dydžio keisti 
nerekomenduojama.

Tekstas nutrinamas ir pagal 
rekomendacijas kuriamas savas.

Vieną kartą spragtelėjus ant teksto, jis 
tampa aktyvus (atsiranda punktyras), 

tuomet galima rašyti.

5.7.3. Rašinys

Rašinio šablonas yra MS Word dokumentas, kurį galima peržiūrėti spragtelėjus ant jo kairiuoju 
pelės klavišu ir tokiu būdu atsisiuntus dokumentą į savo kompiuterį.

Šabloną galima atsispausdinti arba atsiųsti mokytojui, prisegus įsivertinimo lape. Kiekvienoje te-
moje yra po vieną rašinio šabloną. Iš viso svetainėje pateikta 10 rašinio šablonų: 
 ■ Miško aprašymas. 
 ■ Nuotraukos aprašymas.
 ■ Pasakojimas apie savaitgalį. 
 ■ Pasakojimas apie kūno kultūros pamoką. 
 ■ Dienoraščio formos pasakojimas. 
 ■ Kaip išgyventi negyvenamojoje saloje?
 ■ Kaip tapti poetu? 
 ■ Nebūta istorija. 
 ■ Sakmė apie šiuolaikinį daiktą. 
 ■ Gimtadienio scenarijus.
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5.7.4. Laiškas

Laiško šablonas yra MS Word dokumentas, kurį galima peržiūrėti spragtelėjus ant jo kairiuoju 
pelės klavišu ir tokiu būdu atsisiuntus dokumentą į savo kompiuterį.

Šabloną galima atsispausdinti arba atsiųsti mokytojui, prisegus įsivertinimo lape. Iš viso svetainėje 
pateikta 10 laiškų šablonų (kiekvienoje temoje po vieną):
 ■ Draugui, kad jį paguostum. 
 ■ Supažindinimas su saugiu elgesiu internete.
 ■ Laiškas artimiesiems iš kelionės.
 ■ Laiškas sakmės veikėjui apie svajones. 
 ■ Kreipimasis gyvūno vardu į gamtos apsaugos darbuotoją.
 ■ Laiškas teatro direktoriui.
 ■ Laiškas laikraščio redaktoriui.
 ■ Prašymas mokytis burtininkų mokykloje.
 ■ Laiškas į ateitį.
 ■ Laiškas vasarai.

Šablone pateikiamos pastabos (pilkas 
šriftas), kuriomis rekomenduojama 

vadovautis. Rašant jas reikėtų ištrinti. 
Jei neužtenka vieno lapo, galima 

rašyti daugiau.

Vieną kartą spragtelėjus ant teksto, jis 
tampa aktyvus (atsiranda punktyras), 

tuomet galima rašyti.

Teksto lauko dydžio keisti 
nerekomenduojama.

Šabloną sudaro tekstas, kurį 
rekomenduojama palikti (juodas šriftas).
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5.7.5. Veikėjo charakteristika

Veikėjo charakteristikos šablonas yra MS Word dokumentas, kurį galima peržiūrėti spragtelėjus 
ant jo kairiuoju pelės klavišu ir tokiu būdu atsisiuntus dokumentą į savo kompiuterį.

Šabloną galima atsispausdinti arba atsiųsti mokytojui, prisegus įsivertinimo lape. Iš viso svetainėje 
pateikta 10 charakteristikos (aptarimo) šablonų:
 ■ Linksmiausio knygos veikėjo.
 ■ Patiriančio daugiausia nuotykių knygos veikėjo.
 ■ Istorinio knygos veikėjo.
 ■ Literatūrinės pasakos knygos veikėjo. 
 ■ Eilėraščio analizė. 
 ■ Matyto spektaklio veikėjo. 
 ■ Žinomo sportininko.
 ■ Aktoriaus. 
 ■ Šauniausio ir gabiausio pažįstamo.
 ■ Pasirinkto arba išgalvoto kūrinio veikėjo gyvūno.

Šablone pateikiamos pastabos (pilkas 
šriftas), kuriomis rekomenduojama 

vadovautis. Rašant jas reikėtų ištrinti. 

Teksto lauko dydžio keisti 
nerekomenduojama.Tekstas nutrinamas ir pagal 

rekomendacijas kuriamas savas.

Vieną kartą spragtelėjus ant teksto, jis 
tampa aktyvus (atsiranda punktyras), 

tuomet galima rašyti.
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5.7.6. Pristatymas

Pristatymo šablonas yra MS PowerPoint dokumentas, kurį galima peržiūrėti spragtelėjus ant jo 
kairiuoju pelės klavišu ir tokiu būdu atsisiųsti dokumentą į savo kompiuterį. Rengiant pristatymą, 
reikia ištrinti rekomendacijas, patarimus ir palikti tik savo tekstą.

Iš viso svetainėje pateikta 10 pristatymo šablonų:
 ■ Eilėraščių knygos. 
 ■ Literatūrinių pasakų knygos.
 ■ Trumpų kūrinėlių knygos.
 ■ Lietuvių liaudies pasakų knygos.
 ■ Tradicinės šventės. 
 ■ Istorinio arba etnografinio muziejaus. 
 ■ Tikro arba išgalvoto pramogų parko. 
 ■ Matyto spektaklio. 
 ■ Patinkančios sporto šakos.
 ■ Įdomios interneto svetainės.

Vieną kartą spragtelėjus ant teksto, jis 
tampa aktyvus (atsiranda punktyras), 

tuomet galima rašyti.

Teksto lauko dydžio keisti 
nerekomenduojama.
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5.7.7. Skrajutė

Skrajutės šablonas yra MS Word dokumentas, kurį galima peržiūrėti spragtelėjus ant jo kairiuoju 
pelės klavišu ir tokiu būdu atsisiųsti dokumentą į savo kompiuterį.

Skrajutės šablonais vadinami tokie tekstai, kurie atspausdinti padalijami kitiems. Iš viso svetainėje 
pateikta 10 skrajučių šablonų:
 ■ Žaidimo taisyklių.
 ■ Mankštos pratimų.
 ■ Recepto. 
 ■ Kvietimo literatūrinės pasakos veikėjui į savo gimtadienį. 
 ■ Kvietimo vyresniam žmogui į klasės pasakų popietę.
 ■ Skelbimo.
 ■ Spektaklio programėlės.
 ■ Sveikinimo.
 ■ Voko. 
 ■ Padėkos.

Teksto lauko dydžio keisti 
nerekomenduojama.

Vieną kartą spragtelėjus ant 
teksto, jis tampa aktyvus 

(atsiranda punktyras), 
tuomet galima rašyti.

Punktyrus turi pakeisti 
jūsų tekstas.
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5.7.8. Laikraštis

Laikraščio šablonas yra MS Word dokumentas, kurį galima peržiūrėti spragtelėjus ant jo kairiuoju 
pelės klavišu ir tokiu būdu atsisiųsti dokumentą į savo kompiuterį.

Dalyje „Kuriu“ yra 10 skirtingų temų laikraščių šablonų. Laikraščio šabloną sudaro pavadinimas, 
šūkis, aštuoni teksto laukai, iliustracijos vieta. Laikraštis yra dviejų lapų, tačiau galima kai kuriuos 
straipsnius iškirpti arba įkelti kitokį straipsnį, pakeisti pavadinimą ir pan. Laikraštyje patogu būtų 
panaudoti straipsnius, rašinius ir pan., kuriamus toje pačioje veikloje.

Vieną kartą spragtelėjus ant 
teksto, jis tampa aktyvus 

(atsiranda punktyras), 
tuomet galima rašyti.

Teksto lauko dydžio keisti 
nerekomenduojama.Rekomendacinį tekstą 

ištrynus, kuriamas savas.
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5.8. Veiklos sritis „Žaidžiu“

Veiklą „Žaidžiu“ sudaro trys edukaciniai žaidimai, kurių užduotys susietos su tos pačios temos 
„Rašau“ veiklos užduotimis ir „Skaitau“, „Klausau“, „Žiūriu“, „Kuriu“ tekstų temomis. „Žaidžiu“ 
mokymosi sritį sudaro šie MO:

Labirintas 

Istorija

Kelionė 
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5.8.1. Labirintas

Žaidimas „Labirintas“ skirtas kalbos pažinimo žinioms gilinti. Kiekvienoje temoje jis yra susijęs su 
veiklos „Rašau“ srities diktantu, žodžių diktantu ir įgarsintu diktantu. Žaidimo tikslas – mokytis 
rašybos žaidžiant: reikia surinkti visus labirinte esančius objektus ir išlikti nepagautam, gaudynėse 
vis atliekant rašybos užduotis.

Tema

Pagrindinis veikėjas 
ir jį gaudantys 

personažai.

Paspaudus šį mygtuką, 
patenkama į 1 žaidimo lygį. 
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Žaidimo pradžia:

Kiekviename iš 3-jų žaidimo 
kambarių žaidėjui pateikiamas 

situacijos aprašymas.

Perskaičius aprašymą ir 
paspaudus šį mygtuką, 
pradedamas žaidimas.
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Žaidimo kambarys:

Pastaba. Jeigu gaudant piktuosius veikėjus užlipama ant kito ypatingojo burbuliuko, taškai, gau-
nami už kiekvieną pagautą veikėją, skaičiuojami iš naujo. Taškai, gaunami už pagautus veikėjus, 
skaičiuojami iš naujo ir tuo atveju, jei pagrindinį veikėją pagauna piktasis veikėjas, esantis įprastos 
būsenos.

Paėmęs ypatingą objektą žaidėjas turi atsakyti į klausimą. Atsakius į 
klausimą teisingai, 10 sekundžių galima gaudyti piktuosius veikėjus, 

kurie pakeičia spalvą. Už pirmą pagautą veikėją vartotojas gauna 
10 taškų, už antrą – 20, už trečią – 40, už ketvirtą – 80. Atsakius  

neteisingai – gaudytojo vaidmuo neįgyjamas.

Pagrindinis veikėjas valdomas 
klaviatūros rodyklių klavišais.

Piktųjų veikėjų namai

Surinkęs paprastą objektą, 
žaidėjas gauna 1 tašką.

Kaskart piktajam veikėjui 
pagavus žaidėją, šiam 

užduodamas klausimas. 
Atsakęs į klausimą neteisingai, 

vartotojas netenka 50 taškų, 
teisingai – gauna 5 taškus.

Taškai
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Į kitą labirinto lygį pereinama automatiškai, surinkus visus kambaryje esančius objektus. Kiekvie-
name žaidimo lygyje yra 7 ypatingi objektai.

Piktasis veikėjas, 
pagavęs žaidėją.

Praleistos raidės pasirenkamos pele 
arba spaudinėjant  ← ir → rodykles 

klaviatūroje. 

Žodis patikrinamas, paspaudus 
mygtuką „Tikrinti“ arba klavišą 

Enter klaviatūroje.

Piktojo veikėjo užduodamas klausimas:
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Po 3-iojo labirinto kambario patenkama į „Rezultatų langą“:

Surinktų taškų suma
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5.8.2. Kelionė

„Kelionė“ – tai literatūrinio lavinimo žaidimas, kiekvienoje temoje pagal turinį susijęs su „Skaitau“, 
„Klausau“, „Žiūriu“ veiklos sritimis. Žaidėjas aplinkoje turi surasti paslėptus daiktus ir atsakyti į 
pateiktus klausimus.

Garso išjungimas (įjungimas)

Žaidimo istorija pakartojama 
paspaudus mygtuką „Kartoti“.

Išklausius žaidimo istorijos, 
pradedama žaisti.
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Paspaudus mygtuką „Žaisti“ patenkama į pirmąjį žaidimo lygį:

Iš viso „Kelionės“ žaidimą sudaro 3 lygiai. Kiekvieno lygio pradžioje žaidėjas supažindinamas su jo 
laukiančiomis užduotimis. Įveikus lygį, išgirstamas sveikinimas.

Garso išjungimas (įjungimas) Paspaudus ant paslėpto 
daikto, užduodamas 

klausimas.

Žaidimo tikslas –aplinkoje 
surasti 10 paslėptų daiktų.

Kiekvienoje aplinkoje yra mygtukas „Kur?“ Jei nepavyksta atrasti paslėpto daikto, 
galima spausti šį mygtuką, kad būtų parodytas vienas iš paslėptų daiktų. Vieną kartą 

paspaudus šį mygtuką, jis tampa aktyvus tik po pusės minutės.

Įveikus lygį, gaunama 
dovana.

Jeigu į klausimą atsakoma teisingai, daiktas nusidažo žaliai ir yra 
panaikinamas. Ieškomų daiktų įrankių juostoje vietoj surasto daikto 

atsiranda varnelė. Jeigu atsakoma neteisingai, daiktas nusidažo 
raudonai ir lieka savo vietoje.
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Rasto daikto klausimas:

Pakartotinai paspaudus ant rasto daikto, į kurio klausimą buvo atsakyta neteisingai, klausimas 
užduodamas iš naujo ir taip kartojama tol, kol į klausimą atsakoma teisingai. Atsakymų eiliškumas 
pateikiamas atsitiktine tvarka.

Pasirenkamas vienas 
atsakymo variantas.

Atsakymo teisingumas 
patikrinamas paspaudus 

mygtuką „Tikrinti“.
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Įveikus visus kelionės žaidimo lygius, žaidimas baigiamas:
 

Pastaba. Šis interaktyvus MO neturi mygtuko „Į pradžią“.
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5.8.3. Istorija

Kūrybinio rašymo žaidimas „Istorija“ skirtas teksto rašymo gebėjimams ugdytis. Pasirenkama 
aplinka, veikėjai, detalės ir kuriamas pasakojimas, aprašymas ar samprotavimas. Sukurtą istoriją 
atsispausdinus galima suklijuoti kaip knygutę.

Spaudžiant klaviatūros mygtuką Tab, naršoma tarp įvesties laukų.

Užduotis

Į istorijos langą patenkama 
paspaudus mygtuką „Kurti 
istoriją“ arba klavišą Enter

klaviatūroje.
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Paspaudus mygtuką „Kurti istoriją“, patenkama į istorijos langą: 

Papildoma medžiaga
Veikėjų galerija

Aplinkų galerija

Aktyvi scena pažymima 
geltonu rėmu.

Istorijos tekstas rašomas 
teksto laukelyje žemiau 
istorijos aplinkos scenos.

Istorijos scenų peržiūra
Istorija išsaugoma 

kompiuteryje.

Paspaudus šį mygtuką, istoriją 
galima atsispausdinti.

Daiktų galerija
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Istorijos pavadinimą ir autoriaus vardą bei pavardę galima redaguoti paspaudus pieštuko mygtuką, 
esantį kairėje pusėje:

Redagavimo langą galima uždaryti ir paspaudus klavišą Enter klaviatūroje.

Kiekviena istorijos scenos miniatiūra turi tris mygtukus:

Pastaba. Jeigu istorijoje liko tik viena scena, jos pašalinti negalima.

Paspaudus šį 
mygtuką, išsaugomas 

redagavimas.

Redaguojami laukai

Pieštuko mygtukas

Paspaudus šį mygtuką, 
istorijos scena 

nukopijuojama.

Paspaudus šį mygtuką, 
pridedama nauja 

istorijos scena.

Paspaudus šį mygtuką, 
istorijos scena 
pašalinama.
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Du kartus spragtelėjus pele 
ant aplinkos, ji perkeliama į 

istorijos sceną. 

Pele pasirinkus aplinką ir paspaudus 
mygtuką „Įkelti“, aplinka perkeliama į 

istorijos sceną.

Pasirinkus aplinkų galerijos mygtuką viršuje, atsidaro istorijos aplinkų galerija: 

Pastaba. Norint pakeisti aplinką, reikia vėl spausti aplinkų galerijos mygtuką ir pasirinkti naują 
aplinką.



5. MOKYMOSI OBJEKTAI 127

Du kartus spragtelėjus pele 
ant veikėjo, jis perkeliamas į 

istorijos sceną. 

Pele pasirinkus veikėją ir paspaudus 
mygtuką „Įkelti“, veikėjas perkeliamas į 

istorijos sceną.

Pasirinkus veikėjų galerijos mygtuką viršuje, atsidaro istorijos veikėjų galerija:

Pastaba. Kiekvienas veikėjas gali būti 4 būsenų.
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Spustelint rodykles, keičiama 
veikėjo būsena (iki 4 būsenų).

Laikant nuspaudus šį 
mygtuką, iliustraciją galima 

didinti arba mažinti.

Paspaudus šį mygtuką, 
iliustracija apverčiama 

horizontaliai.

Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, 
veikėjas nuleidžiamas vienu lygiu 

žemiau kitų scenoje esančių elementų.

Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, 
veikėjas pakeliamas vienu lygiu aukščiau 

kitų scenoje esančių elementų.

Paspaudus šį mygtuką, 
veikėjas pašalinamas.

Į istorijos sceną įkelto veikėjo valdymo įrankiai:

Pastaba. Į „Istorijos“ sceną galima įkelti neribotą skaičių veikėjų.

Į „Istorijos“ sceną įkeltos detalės, valdymo įrankiai tokie patys, kaip ir veikėjo. Skirtumas tik tas, 
kad detalės neturi būsenų.
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Du kartus spragtelėjus pele 
ant detalės, ji perkeliama į 

istorijos sceną. 

Pele pasirinkus detalę ir 
paspaudus mygtuką „Įkelti“, ji 

perkeliama į istorijos sceną.

Pasirinkus detalių galerijos mygtuką, viršuje atsidaro istorijos detalių galerija:
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Paspaudus „Pagalbos“ mygtuką, atsidaro istorijos pagalbos langas:
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Du kartus spragtelėjus pele ant 
scenos, patenkama į tos scenos 

istorijos langą.

Pele pasirinkus sceną ir paspaudus 
mygtuką „Pasirinkti“, patenkama į tos 

scenos istorijos langą.
Į istorijos langą grįžtama paspaudus 

mygtuką „Uždaryti“.

Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, atsidaro sukurtos istorijos peržiūros langas:

Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, mygtukas „Išsaugoti kompiuteryje“ tampa aktyvus:

Paspaudus šį mygtuką, istoriją galima išsaugoti kompiuteryje, nurodytoje vietoje. 

Pastaba. Jei saugant istoriją kompiuteryje prie failo pavadinimo automatiškai neatsiranda plėtinys 
.zip, jį reikia prirašyti.
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5.9. Žinyno straipsnis

Susijusių objektų zonoje arba įjungus paiešką, galima rasti žinyno straipsnius. Žinyno straipsnio 
puslapis atrodo taip: 

Straipsnio pavadinimas

Detalus straipsnio 
aprašymas

Straipsnį galima įtraukti į 
„Mano išrinktuosius“.

Kai kurie straipsniai yra 
iliustruoti panaudojant 

„Minčių žemėlapį“. 

Straipsnį galima pasidalyti.

Galima pranešti apie 
straipsnyje esančią klaidą.

Straipsnį galima 
atsisiųsti į kompiuterį.

Straipsnį galima 
įvertinti. 

Straipsnio informacija
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Straipsnio iliustracija atsidaro, spragtelėjus ant jos pele:

Jei straipsnyje yra kelios iliustracijos, jos peržiūrimos paspaudus mygtuką „Atgal“ arba „Kitas“. Už-
vedus pelę dešiniau iliustracijos, atsiranda mygtukas „Kitas“, užvedus kairiau – mygtukas „Atgal“.

Į kitą iliustraciją patenkama, 
paspaudus mygtuką „Kitas“.

Į buvusią iliustraciją patenkama, 
paspaudus mygtuką „Atgal“.

Iliustracija taip pat uždaroma 
,paspaudus bet kurioje juodos 

srities vietoje.

Iliustracija uždaroma, paspaudus 
mygtuką „Uždaryti“.
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5.10. Testai

„Testai“ pasiekiami svetainės viršutinėje meniu juostoje.

Kiekviena tema turi po vieną testą, sudarytą iš ne mažiau nei 20 klausimų. Iš svetainėje esančių 
klausimų galima sudaryti norimą testą arba, jei žinomas sudaryto (pačių ar kolegų) testo numeris 
ar nuoroda, galima atidaryti jau sukurtą testą.

5.10.1. Testo sudarymas

Testus galima atidaryti, paspaudus viršutinio meniu mygtuką „Testai“. Testų puslapio viršuje patei-
kiama 4 skirtukų juosta: 

Paspaudus mygtuką „Testai“, 
galima atlikti, kurti ar redaguoti 

testą, sukurti savo užduotį.

Paspaudus skirtuką „Mano testai“, 
galima kurti testą iš svetainės ir 

savo sukurtų testo užduočių.

Paspaudus skirtuką „Mano užduotys“, 
galima kurti užduotis ir rasti visas 

anksčiau kurtas užduotis.

Paspaudus skirtuką „Mano 
testų rezultatai“, galima rasti 
visus atliktų testų rezultatus.

Paspaudus skirtuką „Mano temos“, 
galima sukurti temą ir jai sugalvoti 

savo testo užduočių.
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Jūsų sukurti testai pasiekiami, paspaudus skirtuką „Mano testai“:
 

Paspaudus „Kurti testą“ arba „Redaguoti“, patenkama į testo kūrimo puslapį:

Į naujo testo kūrimo 
puslapį patenkama, 

paspaudus šį mygtuką.

Paspaudus ant klaustuko, parodoma 
pagalbos lentelė, kurioje aprašomas 

įvesties laukas. Lentelė uždaroma 
paspaudus kryžiuką „x“.

Į šį lauką geriausia įrašyti testo turinį 
ir paskirtį atspindintį pavadinimą. Jei 
pavadinimas nebus įrašytas, tuomet 
testas bus išsaugotas kaip juodraštis.
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Norėdami surasti užduotis, iš 
kurių ketinate sudaryti testą, 

įrašykite reikšminį žodį.
Šiuo mygtuku į testą 

įtraukiamos visos 
užduotys.

Paspaudus ant užduoties, 
ji pašalinama iš įtrauktų 

užduočių sąrašo.

Paspaudus ant užduoties, ji patenka 
į testo užduočių sąrašą dešinėje. Iš jų 

bus sudaromas testas. 

Įtraukta užduotis

Užduotis atidaroma peržiūros 
režimu, paspaudus mygtuką 

„Peržiūrėti“.

Šiuo mygtuku 
pašalinamos visos 

įtrauktos užduotys.

Išskleidžiama bendrųjų 
programų lentelė.

Paspaudus šį skirtuką, 
pateikiamas jūsų sukurtų 

užduočių sąrašas.
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Jei žinote ieškomus „Temą“ ar „Gebėjimą“, juos 
patogu filtruoti įrašius reikšminį žodį į  

filtravimo lauką.

Pasirinkus temą, kitos temos išnyksta ir išfiltruojamos jai 
priklausančios užduotys. Nepažymėtos temos išnyksta. 

Nužymėjus temą vėl pateikiamas visų temų sąrašas.

Šiuo mygtuku išvalomas 
„temų“, „gebėjimų“ ir 

„užduočių tipų“ filtras.

Šioje vietoje rodomi 
išfiltruoti užduočių tipai.

Paspaudus šią nuorodą, 
išfiltruojamos visų tipų užduotys.

Paspaudus šį mygtuką, išfiltruojami 
pasirinkti užduočių tipai.

Paspaudus mygtuką „Išskleisti Bendrąsias programas (2008)“, išskleidžiama užduočių filtravimo 
(pagal „veiklos sritis“, „temas“, „gebėjimus ir užduočių tipą“) lentelė:

Pastaba. Filtrai „Temos“ ir „Gebėjimai“ yra susieti: pasirinkus viename filtre, automatiškai kinta 
pasirinkimų galimybės kituose. Pavyzdžiui, jei pasirenkamas „Gebėjimas“, tai išfiltruojamos temos 
ir užduotys, skirtos šiam gebėjimui ugdyti.
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Pastabos: 
 ■ Tvarka, kuria bus įtrauktos užduotys į testo užduočių sąrašą, nėra svarbi, nes atliekant testą jos 

bus pateikiamos atsitiktine tvarka.
 ■ Dirbant peržiūros režimu, užduotį galima tik atlikti, tačiau tikrinti jos nėra galimybės.

Šalia užduoties yra nurodomas jos sudėtingumo lygis:

Esant reikalui, nurodoma, kiek 
minučių skiriama testui atlikti. 

Pasibaigus laikui, testo atlikimas 
bus nutrauktas.

Įrašykite, kiek užduočių 
bus pateikiama teste, arba 

slankikliu pasirinkite šį skaičių.

Testo sudėtingumo lygis nusako, 
koks teste bus lengvų, vidutinių ir 

sudėtingų užduočių santykis.

Testas išsaugomas paspaudus 
mygtuką „Saugoti“. Pirmą kartą 

saugant testą, mygtukai „Dalytis“ ir 
„Atlikti“ yra neaktyvūs.

Šiame lauke nurodoma, kiek ir kokio sunkumo 
lygmens užduočių parinkta, ir patariama, kiek 

ir kokio sudėtingumo užduočių reikia atimti 
ar pridėti, kad testas būtų lengvas, vidutinio 

sunkumo arba sunkus.

Savitikros teste atlikus kiekvieną užduotį, 
galima pasitikrinti atsakymą ir pasinaudoti 
pagalba. Atliekant Kontrolinį testą užduočių 

atsakymai tikrinami tik atlikus visą testą. 

Lengva užduotis Sudėtinga užduotisVidutinio sudėtingumo 
užduotis 
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Sudėtingumo lygis

Galima pasirinkti vieną iš galimų testo sudėtingumo lygių:
 ■ lengvą;
 ■ vidutinį;
 ■ sunkų.

Testo sudėtingumo lygis nusako, kokiu santykiu į testą bus įtrauktos lengvos, vidutinės ir sudėtin-
gos užduotys.

                             Testo sudėtingumas
Užduoties 
sudėtingumo lygis

Lengvas Vidutinis Sudėtingas

Lengvas 40 % 30 % 20 %

Vidutinis 40 % 40 % 40 %

Sudėtingas 20 % 30 % 40 %

Pavyzdžiui, sudėtingą testą sudaro 40 proc. sudėtingų, 40 proc. vidutinių ir 20 proc. lengvų užduočių.
Sistema leidžia redaguoti parinktų užduočių sąrašą. Testui sudaryti pasirinkus sudėtingumo lygio san-
tykio neatitinkantį užduočių rinkinį, įspėjama, kad testas neatitinka pasirinkto sudėtingumo lygio.

Tokiu atveju galima:
 ■ grįžti ir redaguoti testo užduočių rinkinį;
 ■ nekreipti dėmesio į testo sudėtingumo lygį ir palikti pasirinktas užduotis;
 ■ pakeisti užduočių skaičių taip, kad testas atitiktų pasirinktą sudėtingumo lygį.

Testo užduotis gali būti skirta žinioms ir supratimui arba problemų sprendimo gebėjimams tik-
rinti (pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, 2008). Nepriklausomai nuo 
pasirinkto sudėtingumo lygio, testą turi sudaryti 50 proc. užduočių, skirtų žinioms ir supratimui 
tikrinti, ir 50 proc. užduočių, skirtų problemų sprendimo gebėjimams tikrinti.
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Užduočių kiekis

Nurodomas pageidaujamas užduočių kiekis teste. 

Pagal jūsų nurodytus parametrus sistema gali parinkti apie 240 užduočių iš turimo užduočių ban-
ko, tačiau atlikti pateiks tik nurodytą užduočių kiekį. 

Svarbu žinoti, kad:
 ■ užduotys iš parinkto užduočių sąrašo parenkamos atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į pasirinktą 

testo sudėtingumo lygį;
 ■ kiekvieną kartą įjungiant testą, užduotys bus pateikiamos atsitiktine tvarka (net ir per tą pačią 

pamoką prie skirtingų kompiuterių);
 ■ užduoties atsakymo variantai kaskart sukeičiami vietomis. 

Dėl nurodytų priežasčių tikėtina, kad pateikus atlikti tą patį testą keletui žmonių, kiekvienas testas 
bus kitoks.

Jei pageidaujate, kad visi testą atliekantys mokiniai gautų tas pačias užduotis, „Užduočių kiekyje“ 
nurodykite visas įtrauktas į testą užduotis. Tai galite padaryti laukelyje įrašydami įtrauktų užduo-
čių skaičių.

Pavyzdžiui, jums į testą įtraukus 10 užduočių ir prie „Užduočių kiekio“ užrašius ar slankikliu parinkus 
10 užduočių, mokiniams visada bus pateikiamos tos pačios užduotys. Jei į testą įtrauksite 20 užduočių 
(o prie „Užduočių kiekio“ nurodysite 10 užduočių), tai kiekvieną kartą, įjungiant testą, atsitiktine tvarka 
bus parenkama 10 užduočių iš 20 įtrauktų. Tai labai patogu kuriant asmeninius (personalizuotus) testus.

Paskirtis

Galimos šios testo paskirtys:
a) savitikra;
b) kontrolinis darbas;
c) spausdinimas.



5. MOKYMOSI OBJEKTAI 141

Savitikra

Atlikęs savitikrai skirto testo užduotį, mokinys iš karto gali pasitikrinti, ar atsakymas teisingas. Jei 
atsakymas neteisingas, mokiniui siūloma pasinaudoti susijusiais MO, kur jis gali rasti papildomos 
informacijos ir pagilinti žinias. Mokinys, išnagrinėjęs susijusius MO, gali iš naujo atlikti užduotį. 
Atlikus testą, pateikiama testo atlikimo rezultatų lentelė.

Kontrolinis darbas

Atlikus kontroliniam darbui skirto testo užduotį, mokiniui neparodoma, ar užduotis atlikta teisin-
gai. Tik baigus atlikti testą, pateikiama rezultatų lentelė.

Spausdinimas

Testo užduotys pateikiamos spausdinti tinkamu formatu.
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Jei vartotojas yra prisijungęs ir sėkmingai užpildo visus reikalingus laukus, jam paspaudus „Saugo-
ti“, parodomas sėkmingo testo išsaugojimo pranešimas:

Jei vartotojas yra prisijungęs, bet neužpildo visų laukų  ir spaudžia „Saugoti“, testas išsaugomas 
kaip juodraštis. Gaunamas toks pranešimas:

Jei vartotojas yra neprisijungęs ir spaudžia „Saugoti“, jam parodomas pranešimas:
 

Pastabos: 
 ■ Neprisijungus prie svetainės, atlikto testo rezultatus galima išsiųsti, atspausdinti ir dalytis su 

draugais. 
 ■ Jei testą atlieka neprisijungęs prie svetainės asmuo, jo rezultatai išsaugomi sukūrusio asmens 

„Mano testo rezultatuose“.

Paspaudus sukurto testo nuorodą, 
jį galima atlikti, tačiau rezultatai 

nebus išsaugoti.

Paspaudus šią nuorodą patenkama į 
„Registracijos“ puslapį.

Paspaudus šią nuorodą, 
parodoma prisijungimo prie 
svetainės lentelė (žr. 14 p.).
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Jūsų sukurti testai pasiekiami paspaudus skirtuką „Mano testai“:

Jei esate sukūrę daugiau testų, juos 
patogu filtruoti įrašius reikšminį 

žodį, pagal kurį bus ieškomi testai.

Jei temų yra daug, jas patogu 
filtruoti įrašius reikšminį žodį, pagal 

kurį bus ieškomos temos.

Testo informacija išskleidžiama ir (arba) 
suskleidžiama paspaudus testo pavadinimą 

arba mygtuką „Plačiau“.

Juodraštinio testo pavadinimas, kai į testą nėra įtraukta užduočių. 
Jei į testą įtraukta užduočių, bet nesukurtas jo pavadnimas, testas 

išsaugomas pavadinimu „Juodraštis: data, laikas“.

Rodomos tik tos temos, kurių 
užduotys buvo panaudotos 

kuriant testą.

Suskleisti ir (arba) išskleisti temų 
filtravimo langą, kurioms priklauso 

testai, galima šiuo mygtuku.

Pažymėjus temą, filtruojami jai
sukurti testai. Kitos temos išnyksta. 
Nužymėjus „Temą“, vėl pateikiamas 

visų temų sąrašas.

Išsaugoto testo 
pavadinimas
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Išskleistas testas, paspaudus mygtuką „Plačiau“, atrodo taip:
 

Paspaudus mygtuką „Kopijuoti“ ar nuorodą prie testo paskirties (pvz., „Kopijuoti kaip kontrolinį 
darbą“), parodoma lentelė:
 

Pastaba. Testą tikslinga kopijuoti norint pakeisti jo paskirtį, atlikimo laiką arba kelias užduotis. 
Kopijuojant testą galima nesunkiai pritaikyti skirtingų gebėjimų ir pasiekimų lygio mokiniams.

Paspaudus mygtuką „Redaguoti“, 
patenkama į testo redagavimo 

puslapį. Norint atlikti testą, reikia 
spausti mygtuką „Atlikti“.

Paspaudus šią nuorodą, testą 
galima kopijuoti kaip kontrolinį 

ar svitikros darbą.

Išsaugotą testą galima spausdinti, kopijuoti 
ir ištrinti paspaudus atitinkamus mygtukus 

„Spausdinti“, „Kopijuoti“ ir „Ištrinti“.

Testo kopijos 
pavadinimas gali būti 
redaguojamas šiame 

laukelyje. Lentelė uždaroma 
paspaudus „x“.

Kopijavimas 
atšaukiamas, 

paspaudus „Atšaukti“.

Testo kopija išsaugoma 
„Mano testuose“, paspaudus 

„Kopijuoti“. 
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5.10.2. Užduočių tipai

Testą sudaro 5 užduočių tipai, tokie pat kaip veiklos sričių „Skaitau“, „Klausau“ ir „Žiūriu“:

Pateiktame tekste pele 
pažymėti raidę, žodį ar 

keletą žodžių.

Sudėlioti elementus į 
vietas.

Atkurti seką.

Sugrupuoti elementus.
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5.10.3. Testo atlikimas

Paspaudus testo nuorodą arba savo sukurtų testų bazėje pasirinkus testą ir spustelėjus „Atlikti“, 
patenkama į testo atlikimo langą:

Testą galima 
atsispausdinti.

Užduoties klausimas 
suskleidžiamas (išskleidžiamas) 

paspaudus rodyklę .

Jei kuriant testą buvo 
nurodytas jo atlikimo laikas, 

šiame langelyje matoma, kiek 
laiko dar liko šiam testui atlikti.

Jei atliekamas Savitikros testas, kiekvieną 
užduotį galima patikrinti paspaudus 

„Tikrinti“.  Dirbant Kontrolinio darbo režimu, 
tokio mygtuko nėra.

Užduoties klausimas

Testą galima išdidinti 
per visą ekraną.
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Pastaba. Atliekant Kontrolinio darbo testą, nėra galimybės tikrinti kiekvieną užduotį.

Kai baigiasi testo atlikimui skirtas laikas, pasirodo informacinė lentelė – tęsti testo negalima:

Atliktos užduotys užduočių naršymo juostoje pažymimos 
juodai. Pilku rėmeliu pažymima atliekama užduotis. Į kitą 

užduotį patenkama paspaudus užduoties numerį arba 
mygtukus „Ankstesnė užduotis“ ar „Kita užduotis“.

Testas baigiamas, paspaudus 
„Baigti“. Neatliktos užduotys bus 
įvertintos kaip klaidingai atliktos.

Skaičius „5“ žymi atliktų užduočių 
kiekį, skaičius „9“ – visų užduočių 

kiekį teste.

Paspaudus šį mygtuką, parodomi 
testo atlikimo rezultatai.
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Norint pabaigti atlikti testą, reikia paspausti mygtuką „Baigti“. Jei atliktos ne visos užduotys, paro-
doma lentelė: 

Paspaudus šį mygtuką, grįžtama į 
testo atlikimo langą.

Paspaudus šį mygtuką, parodomi 
atlikto testo rezultatai.

Jei atliekant Savitikros testą ir patikrinus vieną atliktą užduotį atsakoma teisingai, parodoma lentelė:
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Atsakius neteisingai, parodoma tokia lentelė:

Svetainės testų užduotims yra priskirti susiję MO, kurie rodomi žemiau atliekamos užduoties, 
pagalbos srityje:

Paspaudus šį mygtuką, 
išskleidžiami ir (arba) suskleidžiami 

susiję MO.
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Atlikus visą testą ir paspaudus mygtuką „Baigti“, patenkama į testo rezultatų puslapį:

Čia yra visi Jūsų testų 
rezultatai.

Paspaudus šį mygtuką, 
išskleidžiamos ir (arba) 

suskleidžiamos visos 
neteisingai atliktos 

užduotys.

Iškleidus neteisingai 
atliktą užduotį, galima 

matyti padarytas 
klaidas, kurios 

pažymimos raudonai.

Teisingai atlikta 
užduotis

Neteisingai atlikta 
užduotis

Rodoma teisingai atliktų 
užduočių statistika.

Kiekvieną užduotį galima 
išskleisti paspaudus ant jos 
pavadinimo arba rodyklės.
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5.10.4. Užduoties kūrimas

Testo puslapio skirtukų juostoje pasirinkus skiltį „Mano užduotys“, patenkama į Jūsų užduočių 
kūrimo puslapį:

Paspaudus šį mygtuką, 
patenkama į užduoties 

kūrimo puslapį.
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Paspaudus mygtuką „Kurti naują užduotį“, parodoma užduoties kūrimo lentelė:

Čia būtina įrašyti užduoties klausimą.

Užduoties kūrimas nutraukiamas 
paspaudus „x“ arba „Atšaukti“.

Temą galima sukurti įrašius jos 
pavadinimą ir paspaudus „Sukurti“.

Būtina nurodyti užduoties 
sunkumo lygį.Galima įrašyti nuo 1 iki 5 

atsakymų variantų.

Užduočiai kurti būtina 
parinkti arba sukurti naują 

temą.

Galima pažymėti 
ne vieną teisingą 

atsakymą.

Užduotis išsaugoma paspaudus 
„Saugoti“.

Sėkmingas užduoties išsaugojimas patvirtinamas pranešimu:

Pastaba. Kurti galima tik vieno tipo užduotis, pasirenkant vieną arba kelis teisingus atsakymo 
variantus.

Lentelė uždaroma 
paspaudus „x“.
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Visas Jūsų sukurtas užduotis bus galima rasti skiltyje „Mano užduotys“:

Užduotį patogu rasti įrašius reikšminį žodį.

Temą patogu rasti įrašius reikšminį žodį.

Užduoties informacija išskleidžiama 
paspaudus mygtuką „Plačiau“.

Išsaugotą užduotį galima „Kopijuoti“ ir 
„Ištrinti“ šiais mygtukais.

Šiuo mygtuku išskleidžiama 
ir (arba) suskleidžiama 

temų lentelė.

Pasirinkus temą, 
išfiltruojamos jai priskirtos 

užduotys.

Išskleista užduoties 
informacija.

Užduotį galima „Redaguoti“ 
ir „Peržiūrėti“.
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5.10.5. Temos kūrimas

Testo puslapio skirtukų juostoje pasirinkus skiltį „Mano temos“, patenkama į Jūsų temų kūrimo 
puslapį:
 

Paspaudus šį mygtuką, 
patenkama į temos kūrimo 

puslapį.

Į šį lauką reikia įrašyti naujos 
temos, skirtos testo užduotims 

kurti, pavadinimą. Tema išsaugoma 
paspaudus „Saugoti“.

Paspaudus „Kurti naują temą“, parodoma temos kūrimo lentelė:
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Sėkmingas temos išsaugojimas patvirtinamas pranešimu:

Visos Jūsų sukurtos temos bus randamos skiltyje „Mano temos“:

Temas galima redaguoti 
 ir ištrinti.
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5.10.6. Mano testų rezultatai

Testo puslapio skirtukų juostoje pasirinkus skiltį „Mano testų rezultatai“, patenkama į jūsų kurtų 
testų atlikimo rezultatų puslapį:

Testo rezultatus galima atsisiųsti šiais būdais:
 ■ Paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“, testą atlikusio asmens eilutėje atsiunčiamas suarchyvuotas zip 

formato failas. Jį išpakavus, reikia spausti index.html failą. Atsidarys svetainės tipo puslapis, 
kuris veikia neprisijungus prie interneto (offline režimas).

 ■ Paspaudus mygtuką „Atsisiųsti XLS,“ atsiunčiamas visų testą atlikusių asmenų rezultatų sąrašas.

Testo atlikimų rezultatai 
išskleidžiami, paspaudus 

„Plačiau“.

Rodomas testą atlikusių 
žmonių sąrašas. 
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6. Mano IŠRInKtIEjI
„Mano išrinktieji“ yra svetainės įrankių srityje:

Ruošdamiesi pamokai, galite sukurti pamokos scenarijų, įtraukdami tinkamus MO į „Mano iš-
rinktuosius“. Išsaugoję šį scenarijų, per pamoką galėsite nagrinėti tik jūsų iš anksto atrinktus MO. 
Taip sutaupomas laikas, nes per pamoką nereikės naršyti svetainėje ir ieškoti reikalingų MO.

MO į „Mano išrinktuosius“ galima įtraukti arba, jei jis jau įtrauktas, pašalinti šiais mygtukais:

Į „Mano išrinktuosius“ galima įtraukti bet 
kurį svetainės MO ir savo sukurtus testus.
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„Mano išrinktųjų“ puslapis: 

Išsaugotą komplektą galima 
įjungti peržiūrai įvedus 
jo numerį ir paspaudus 

mygtuką „Įkelti“.

Įtraukti MO į „Mano išrinktųjų“ 
komplektą, galima įvedus jo numerį, 

kuris yra MO informacijoje, ir 
paspaudus mygtuką „Pridėti“.

„Mano išrinktųjų“ 
komplektą galima 

peržiūrėti paspaudus 
mygtuką „Peržiūrėti“, o 

jį išsaugoti – paspaudus 
mygtuką „Saugoti“.

Į komplektą 
įtraukti galima ir 

„Įsivertinimą“.

Paspaudus mygtuką 
„Ištrinti“, iš sąrašo 
pašalinamas MO.

Šiais mygtukais objektus 
galima perkelti aukščiau ar 

žemiau.

Norint sukurti naują 
komplektą, reikia spausti 
mygtuką „Sukurti naują 

komplektą“.
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Paspaudus „Saugoti“, parodoma lentelė, kurią reikia užpildyti.

Komplekto 
pavadinimas (būtina 

įrašyti)

Komplekto aprašymas

Paspaudus mygtuką „Saugoti“, 
komplektas yra išsaugomas.

Pamokos scenarijaus išsaugojimas patvirtinamas užrašu:

Pastaba. Komplektą išsaugoti „Mano išrinktuosiuose“ galima tik prisijungus prie svetainės.
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Visi išsaugoti MO komplektai randami paspaudus skirtuką „Mano išrinktųjų komplektų sąrašas“:

Konkretų komplektą galima 
peržiūrėti paspaudus jo pavadinimą.

Įjungus paiešką ar „Mano išrinktųjų“ 
puslapyje įrašius išsaugoto 

komplekto numerį, atidaromi 
komplektui priskirti MO.
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7. vaIZdaI
„Vaizdai“ yra svetainės įrankių srityje:

Vaizdus galima išsaugoti, MO įrankių juostoje paspaudus mygtuką  („Vaizdo saugojimo“ įrankį). 

Pastaba. Vaizdai saugomi tik prisijungus prie svetainės. Kai mygtukas paspaudžiamas neprisijun-
gus prie svetainės, parodoma lentelė:

Čia randami visi išsaugoti  
MO vaizdai.

Paspaudus mygtuką „Tęsti“, 
lentelė uždaroma.

Prisijungus prie svetainės, vaizdo išsaugojimas patvirtinamas parodoma lentele:
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Išsaugoti vaizdai atrodo taip:

Pastaba. Vaizdai saugomi tik šiuose MO: 
 ■ Diktante;
 ■ Skyryboje;
 ■ Įgarsintame diktante;
 ■ Skaitau.

Paspaudus ant išsaugoto 
vaizdo, jis yra padidinamas.

Paspaudus mygtuką 
„Informacija“, parodoma vaizdo 

išsaugojimo data.

Vaizdas pašalinamas 
paspaudus mygtuką „Ištrinti“.

Paspaudus mygtuką 
„Atsisiųsti“, vaizdą galima 

išsaugoti kompiuteryje.
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8. ĮsIvERtInIMas
„Įsivertinimas“ pasiekiamas svetainės įrankių srityje:

Siuntėjo vardas 
(būtina nurodyti)

Siuntėjo pavardė 
(būtina nurodyti)

Siuntėjo klasė 
(būtina nurodyti)

Įsivertinimas bus išsiųstas nurodytam 
asmeniui paspaudus mygtuką „Siųsti“.

Prisegamų failų mygtukai skirtingai 
atvaizduojami skirtingose naršyklėse ir 

kompiuteriuose.

Jei mokinys nori išsiųsti su konkrečia tema nesusijusį 
įsivertinimą, pvz., savo mokytojui ar tėvams, svetainės 

įrankių srityje pasirenkamas „Įsivertinimas“.

Paspaudus mygtuką „Įsivertinimas“ svetainės įrankių srityje, patenkama į įsivertinimo puslapį:
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 Norint įsivertinti konkretaus MO gebėjimus, MO peržiūros apačioje reikia spausti mygtuką „Įsi-
vertinkite“:

 

Paspaudus mygtuką 
„Įsivertinkite“, išskleidžiamas 
arba suskleidžiamas aukščiau 

esančio MO įsivertinimo langas.
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MO įsivertinimo langas atrodo taip:

Vidutiniškai

PrastaiGerai

Įsivertinimo teiginiai 
suformuluoti pagal mokymosi 

uždavinius.

Mokinys turi pasirinkti vieną iš 
trijų veidukų, kuris, jo manymu, 
atspindi pasiektą gebėjimų lygį.
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Išsiuntus temos įsivertinimą nurodytam asmeniui, jis gauna tokį laišką:
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9. PaGaLBa
„Pagalba“ yra svetainės apačioje, „Tekstinių puslapių srityje“.
„Pagalboje“ yra ši naudojimo instrukcija ir kompiuterio atitikties minimaliems reikalavimams 
diagnostikos puslapis su rekomendacijomis.

9.1. Kompiuterio diagnostika

Ji pasiekiama „Pagalbos“ puslapyje paspaudus skirtuką „Diagnostika“.

„Kompiuterio diagnostika“ skirta patikrinti techninių kompiuterio parametrų tinkamumą svetai-
nės objektams naudoti. Tikrinami šie techniniai parametrai: 
 ■ spalvinė geba;
 ■ ekrano skiriamoji geba;
 ■ naršyklė;
 ■ Flash įskiepis;
 ■ JavaScript palaikymas;
 ■ interneto greitis.
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„Kompiuterio diagnostikos“ puslapis atrodo taip:

Techninis kompiuterio 
parametras

Esama parametro reikšmė 
tikrinamame kompiuteryje

Rekomenduojama 
parametro reikšmė

Spalvų legenda. Kai parametras neatitinka 
rekomenduojamų reikalavimų, tuomet jis 

nudažomas raudona spalva.

Trumpas parametro 
paaiškinimas

Išvada, ar parametras yra tinkamas 
MO naudojimui. Tinkami parametrai 

žymimi balta spalva, netinkami – 
raudona.
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 10. PaPILdoMos svEtaInĖs FunKCIjos

Svetainėje įdiegtos šios papildomos funkcijos:
 ■ vertinimas;
 ■ peržiūros;
 ■ MO dalijimasis;
 ■ informacija;
 ■ nuorodų kelias;
 ■ reikšminių žodžių debesėlis.

10.1. Vertinimas

Temas, veiklas ir visus MO galima vertinti šiais mygtukais:

„Geriausių mokymosi objektų“ sąraše MO išrikiuojami pagal gautus įvertinimus.

10.2. Peržiūros

Temų ir jų veiklų MO peržiūros yra sumuojamos ir pateikiamas jų peržiūrų kiekis:

Priešingai nei vertinimas, peržiūra yra sumuojama automatiškai kiekvieną kartą, kai peržiūrimas 
MO. „Populiariausių mokymosi objektų“ sąraše MO išrikiuojami pagal peržiūrų skaičių.
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10.3. Dalijimasis MO 

MO galima pasidalyti su draugais išsiunčiant jo nuorodą. MO peržiūros puslapyje, žemiau leistu-
vo, paspaudus mygtuką „Dalytis“ atsiveria lentelė:

Lentelė atidaroma arba 
uždaroma paspaudus mygtuką 

„Dalytis“.

Šiame lauke būtina įrašyti savo 
elektroninio pašto adresą.

Pildyti nebūtina.

MO nuoroda

Šiame lauke būtina įrašyti 
žmogaus, kuriam siunčiama 

nuoroda, elektroninį pašto adresą.

Nuoroda išsiunčiama paspaudus 
mygtuką „Siųsti“.

MO nuoroda galima pasidalyti 
socialiniame tinkle twitter.com 

paspaudus šį mygtuką.
Paspaudus šį mygtuką, MO nuorodą 
galima išsiųsti elektroniniu paštu.

Paspaudus mygtuką „Siųsti el. paštu“, atsiveria lentelė, kurią reikia užpildyti:
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Paspaudus mygtuką „Siųsti“, atsiveria lentelė:

Pastaba. Ši lentelė skirta apsaugoti kitus žmonės nuo nepageidaujamų elektroninių laiškų, kuriuos 
siunčia nepageidaujamų elektroninių laiškų robotai. 

Į šį lauką teisingai įrašius du 
pateiktus žodžius, galima spausti 

mygtuką „Siųsti“.

Šiame lauke pateikiami žodžiai, 
kuriuos reikia įrašyti į „Tipas du 

žodžiai“ lauką.

Nuoroda išsiunčiama paspaudus 
mygtuką „Siųsti“.
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10.4. Nuorodų kelias

Vis giliau naršant svetainėje, formuojamas nuorodų kelias:

Naudojantis nuorodų keliu, sutrumpėja naršymo laikas, kol randamas pageidaujamas MO.

10.5. Informacija

Temos ir MO turi informacijos skiltis:

Paspaudus veiklos nuorodą, 
patenkama į veiklos MO sąrašą.

Paspaudus nuorodą „Temos“, 
patenkama į temų sąrašo 

puslapį.

Paspaudus temos nuorodą, 
patenkama į veiklų sąrašo 

puslapį.

MO, kuriame esama, 
pavadinimas.

Paspaudus nuorodą „Titulinis“, 
grįžtama į svetainės pradžią.

Šis mygtukas yra temos MO 
juostos viršuje.

Šis mygtukas yra MO peržiūros 
puslapyje leistuvo viršuje.
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Paspaudus mygtuką „Temos informacija“, parodoma temos informacijos lentelė:

Lentelė atidaroma ir (ar) uždaroma 
paspaudus mygtuką
„Temos informacija“.

Temos informacijos laukai: „Nr.“, 
„Išsaugojimo data“, „Sekoje esančių 

objektų skaičius“, „Aprašymas“ ir 
„Veiklos sritys“.
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 MO peržiūros puslapyje leistuvo viršuje paspaudus mygtuką „Informacija“, atidaromas MO infor-
macijos puslapis:

MO informacijos laukai: 
„MO pavadinimas“, „MO Nr.“, 

„Gebėjimai“, „Žinios ir supratimas“, 
„Mokymosi uždaviniai“.

Pateikiami MO metaduomenys.

Paspaudus šią nuorodą, 
grįžtama į MO puslapį.

Paspaudus šią nuorodą, 
grįžtama į MO puslapį.

 
Paspaudus ant skirtuko „Metaduomenys“, atsidaro MO metaduomenų puslapis:
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10.6. Reikšminių žodžių debesėlis

Tituliniame svetainės puslapyje pateikiamas „Reikšminių žodžių debesėlis“:

Paspaudus reikšminį 
žodį pateikiamas MO 

sąrašas, kuriuose šis žodis 
paminėtas.

Kuo didesnėmis raidėmis 
parašytas reikšminis žodis, tuo 
daugiau kartų peržiūrėti MO, 

kurių metaduomenyse šis žodis 
yra paminėtas.
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10.7. Pranešti apie klaidą

Prie kiekvieno MO (išskyrus „Testus“) yra mygtukas „Pranešti apie klaidą“. Paspaudus šį mygtuką, 
parodoma lentelė:

Būtina įrašyti savo vardą.

Būtina nurodyti 
„Klaidos tipą“.

Klaidos pranešimas išsiunčiamas 
paspaudus „Siųsti“.

Būtina įrašyti elektroninio 
pašto adresą.

Būtina surašyti detalų 
klaidos aprašymą.
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11. Mo atsIsIuntIMas (naudojIMas) KItosE aPLInKosE
MO galima atsisiųsti į savo kompiuterį naudojimui virtualioje mokymosi aplinkoje arba nepri-
sijungus prie interneto. Išpakavus atsisiųstą archyvą su MO, galima jį atsidaryti kompiuteriuose, 
neprijungtuose prie interneto.
Visus MO galima atsisiųsti iš MO sąrašo: 

Visi vienos temos MO (kiekvienoje temoje jų yra 20) atsisiunčiami iš temų sąrašo:

Norint atsisiųsti MO, prie 
konkretaus MO reikia spausti 

mygtuką „Atsisiųsti“. 

Norint atsisiųsti temą, temų sąraše, prie 
konkrečios temos, reikia spausti mygtuką 

„Atsisiųsti“. 
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MO ir temas taip pat galima atsisiųsti MO peržiūros puslapyje:

Norint atsisiųsti temą, virš 
„Temos MO juostos“ reikia spausti 

mygtuką „Atsisiųsti“.

Norint atsisiųsti MO, žemiau MO 
leistuvo reikia spausti mygtuką 

„Atsisiųsti“. 
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Galimi šie MO ir temų atsisiuntimo variantai:
 ■ ZIP
 ■ SCORM

Paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“, patenkama į atsisiuntimo puslapį:

11.1. MO naudojimas kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto

Iš svetainės atsisiųstą .zip formato MO failą reikia išarchyvuoti norimoje kompiuterio vietoje. Tuo-
met MO galės būti paleidžiamas be interneto (offline režimu) išarchyvuotoje MO byloje, spustelė-
jus index.html failą.

Pastaba. Kompiuteryje išsaugotame MO neveiks MO vaizdo išsaugojimo funkcija.
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11.2. MO naudojimas Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje

Moodle ar kitokia virtuali mokymosi aplinka (VMA) yra tarsi virtuali klasė, kurioje galima sa-
varankiškai skaityti teoriją, atlikti užduotis, o mokytojas gali jas vertinti ir konsultuoti forume ar 
elektroniniais laiškais. Kad taip būtų, reikia prisijungti prie Moodle. Įrankiai, kuriais importuojame 
medžiagą į kursą, įvairiose VMA, gali skirtis. Norint įkelti MO į VMA, reikia jį parsisiųsti SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model).
Moodle puslapio kairėje pusėje pateikiami „Administravimo“ įrankiai:

Norint į „Temą“ įtraukti Moodle 
aplinkoje išsaugotą SCORM 

formato failą, pirmiausia reikia 
spausti „Įjungti taisymą“.

Norint išsaugoti SCORM formato 
failą Moodle aplinkoje, reikia 

spausti mygtuką „Failai“.
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„Administravimo“ įrankių srityje paspaudus mygtuką „Failai“, patenkama į failų sąrašo puslapį:

Pažymėtus failus galima: Perkelti 
į kitą aplanką, Pašalinti ir Sukurti 

„zip“ archyvą.

Paspaudus šį mygtuką, atsiveria 
langas, kuriame reikia pasirinkti 

kompiuteryje išsaugotą failą.

Paspaudus šį mygtuką, failas 
įkeliamas į Moodle aplinką. Jis 

patenka į failų sąrašą.

Failo kėlimas atšaukiamas 
paspaudus mygtuką 

„Atsisakyti“.

Šiuo mygtuku galima sukurti 
aplanką naujiems failams įkelti.

Paspaudus šį mygtuką, 
visi failai pažymimi.

Visi failų žymėjimai panaikinami 
paspaudus šį mygtuką.

Norint įkelti SCORM formato failą 
į Moodle aplinką, reikia spausti 

mygtuką „Siųsti failą“.

Paspaudus mygtuką „Siųsti failą“, patenkama į failo įkėlimo puslapį:
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Įkėlus SCORM failą į Moodle virtualią mokymosi aplinką, reikia grįžti į „Kurso“ puslapį ir „Admi-
nistravimo“ įrankių srityje paspausti mygtuką „Įjungti taisymą“:

Norint išjungti įjungtą taisymą, 
reikia spausti „Išjungti taisymą“.

„Išteklių“ išsiskleidžiančiame 
sąraše reikia pasirinkti išteklių 

„IMS turinio paketas“ .
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Išteklių sąraše pasirinkus „ISM turinio paketas“ reikšmę, atidaromas MO įkėlimo langas: 

Į šį laukelį reikia įrašyti MO pavadinimą, jis 
bus matomas „Temos“ skiltyje.

Paspaudus šį mygtuką, patenkama į failų 
sąrašą, iš kurio reikia pasirinkti įkeltą MO.

Kad informacija nedingtų, 
pakeitimai išsaugomi.

Čia galima nustatyti, ar MO bus 
matomas mokiniams. Pasirenkama 

„Rodyti“ arba „Nerodyti“.

Čia galima pasirinkti nustatymus, ar MO bus 
rodomas tame pačiame ar naujame lange ir kt. 

Trumpai aprašomas MO 
turinys.
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Paspaudus mygtuką „Pasirinkti arba nusiųsti failą“ atidaromas failų sąrašo langas:

Paspaudus mygtuką „Pasirinkti“ prie pageidaujamo MO, grįžtama į „IMS turinio“ paketo langą. 
Jame paspaudus mygtuką „Įrašyti keitimus“, atsiveria lentelė:

Jei ISM turinio paketas išdėstomas sėkmingai, gaunamas pranešimas:

Failų sąraše pasirenkamas 
konkretus MO.

Norint peržiūrėti įkeltą MO, reikia 
spausti šį mygtuką.

Paspaudus šį mygtuką, MO įkeliamas į 
„Temos“ skiltį.
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Sukurtos užduoties MO iškviečiamas paspaudus pamokos nuorodą temos sąraše:

„Temos“ skiltyje pasirinkus įkeltą MO, patenkama į MO peržiūros langą:

Įkeltas MO dabar pasiekiamas 
„Temos“ skiltyje.
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