
Mobilieji įrenginiai 
projektinei veiklai



Įvadas
Leidinio autorės:
Raminta Birgelienė ir 
Staselė Riškienė

Nuotraukos:
Ramintos Birgelienės,
Aurelijos Dirginčienės, 
Konsuelos Liaskovskajos 
ir Staselės Riškienės

Naudingos nuorodos:
• www.etwinning.lt 
• www.etwinning.net 
• www.smpf.lt 
• www.iklase.lt 

2014

Kūrybinė programos „eTwinning“ veikla su planšetėmis „iPad“

Atkreipkite dėmesį: norint peržiūrėti visą šio leidinio turinį (vaizdinę medžiagą iš svetainės 
„YouTube“, nuorodas ir kt. internetinius valdiklius), reikalingas interneto ryšys! 

Internetinis turinys pažymėtas ženkleliu  . 

Šis leidinys sukurtas naudojantis programa „iBooks Author“ ir skirtas įrenginiams, turintiems el. 
knygų skaitymo programėlę „iBooks“ (planšetėms „iPad“, kompiuteriams „Mac“ ir kt.). Ši pdf 
formato versija skirta tik susipažinti su leidinio turiniu, o visas interakyvias galimybes 
galite išbandyti tik ibooks formato leidinyje. Parsisiųskite jį iš čia.
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ĮVADAS

Mobilieji įrenginiai - puikus 
įrankis projektinei veiklai

Tarptautinis mokyklų bendradarbiavimas atveria mokiniams 
ir mokytojams galimybes susipažinti su įvairiomis kultūromis, 
įgytas žinias pritaikyti praktikoje,  lavinti svarbius gebėjimus, 
dalintis informacija, mokytis vieniems iš kitų ir tobulėti. 
eTwinning, Erasmus+ ir kitos tarptautinės programos padeda 
įgyvendinti bendradarbiavimo veiklą, o pagrindinis įrankis – 
tai informacinės ir komunikacinės technologijos.

Bendradarbiauti naudojantis IKT dar niekada nebuvo taip 
lengva, kadangi dabar mokiniai ir mokytojai gali tai daryti su 
mobiliaisiais įrenginiais bet kur ir bet kada, o programėlių 
gausa atveria galimybes pačiai įvairiausiai veiklai. Integruota 
vaizdo kamera, mikrofonas ir kiti įrankiai leidžia projektų 
dalyviams fotografuoti bei filmuoti, iškart kurti įvairius 
pristatymus ir jais dalintis su partneriais. Žemėlapiai bei 
įvairios informacinės programėlės padeda virtualiai nukeliauti 
į užsienio šalis bei jas pažinti, o kalbų mokymosi programėlės 
- lavinti savo bendravimo užsienio kalba gebėjimus. Daugybė 
įrankių skirta kūrybinei veiklai: filmukų, pristatymų, 
animacijos ar el. leidinių kūrimui, o failų saugojimo debesyse 
paslaugos leidžia dalintis netgi didžiulės apimties failais su 
partneriais iš kitų šalių.

Šiame leidinyje norime pristatyti naudingesnes ir įdomesnes  
programėles tarptautinio bendradarbiavimo veiklai. Dauguma 
šių programėlių tinka naudojantis ir iOS, ir Android sistemų 
mobiliaisiais įrenginiais. Tikimės, jos palengvins bei 
praturtins jūsų bendradarbiavimo veiklą.
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http://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm
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DALIS 1

Bendravimas ir 
bendradarbiavimas

Tolerancija, abipusiu supratimu ir 
patirties, žinių bei nuomonių mainais 
g r į s t a s b e n d r a v i m a s i r 
bendradarbiavimas, naudojantis IKT ir 
laikantis el. saugumo bei etikos principų 
- mokyklinių tarptautinių projektų esmė.  



SKYRIUS 1

Bendravimas
Reguliarus ir tarpusavio pagarba grįstas bendravimas - tai 
tarptautinio projekto sėkmės pagrindas, todėl bendraujant su 
užsienio partneriais labai svarbu ne tik pasirinkti tinkamus ir 
patogius bendravimo įrankius, bet ir gerbti savo partnerius 
bei atsižvelgti į kultūrinius, laiko ir mokyklinio gyvenimo 
skirtumus. 

Bendravimo priemonių pasirinkimas tikrai didžiulis: el. 
paštas, vaizdo ir garso konferencijų organizavimo įrankiai, 
pokalbiai internetu, žinučių, nuotraukų ir kt. mainai bei 
įvairiausi socialiniai tinklai. Bendravimas el. paštu vis dar 
išlieka pats populiariausias, nors jo galimybės gana ribotos, 
ypač siunčiant didesnius failus. El. pašto paslauga „Gmail“ 
turi turbūt daugiausia įvairių integruotų įrankių, kurie 
palengvina bendravimą, tačiau nereikėtų ignoruoti ir kitų 
galimybių, kurios siūlo netikėtus, jaunimui dažniausiai 
patrauklesnius bendravimo būdus. Pavyzdžiui, bendravimo 
paslauga „SnapChat“ gautą teksto ar vaizdo žinutę leidžia 
peržiūrėti tik ribotą laiką, o vėliau ji dingsta ir išsaugoti jos 
neįmanoma. Programėlėje „Slingshot“ gautą vaizdo žinutę 
peržiūrėti galėsite tik tuomet, jei nusiųsite ir savo, o paslauga 
„Spotify“ leidžia bendrauti ir kartu dalintis mėgstama muzika.

Svarbu! Organizuojant bet kokią bendravimo veiklą su 
mokiniais, būtina aptarti el. saugumo, privatumo, etikos ir 
bendravimo tinkle taisyklių klausimus. Daugiau informacijos 
apie tai galite rasti svetainėje www.draugiskasinternetas.lt. 
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PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS, AndroidiOSiOS, Android

iOS, Android iOS, Android iOS, Android

iOS, Android iOS, Android iOS, Android

http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/
http://www.snapchat.com
http://www.snapchat.com
http://www.sling.me
http://www.sling.me
https://www.spotify.com/lt/
https://www.spotify.com/lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt
http://www.draugiskasinternetas.lt
https://itunes.apple.com/lt/app/hangouts/id643496868?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/hangouts/id643496868?mt=8
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
https://www.apple.com/ios/facetime/
https://www.apple.com/ios/facetime/
https://itunes.apple.com/lt/app/skype-for-ipad/id442012681?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/skype-for-ipad/id442012681?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider
https://itunes.apple.com/us/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android
https://itunes.apple.com/lt/app/facebook-messenger/id454638411?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/facebook-messenger/id454638411?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://itunes.apple.com/lt/app/twitter/id333903271?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/twitter/id333903271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android
https://itunes.apple.com/lt/app/instagram/id389801252?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://itunes.apple.com/lt/app/snapchat/id447188370?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/snapchat/id447188370?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android
https://itunes.apple.com/lt/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
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Programėlė 
„Skype“

Autorius / kūrėjas: Skype Communications S.a.r.l
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Tai populiariausia bendravimo 
priemonė, kuria projektų dalyviai naudojasi kompiuteriuose 
jau daugiau nei dešimt metų, tad visiems puikiai pažįstama. 
Programėlė nemokama ir turi svarbiausias bendravimo 
galimybes: garso bei vaizdo pokalbius, internetinius pokalbius 
teksto žinutėmis (ang., chat) bei galimybę keistis failais. 
Vienoje vaizdo ar garso konferencijoje gali nemokamai 
dalyvauti iki 25 žmonių, turinčių „Skype“ paskyrą. Už 
papildomą mokestį galima skambinti ir į mobiliuosius bei 
laidinius telefonus. Be abejo, labai svarbu geras interneto 
ryšys, ypač organizuojant vaizdo konferencijas.

Idėjos projektinei veiklai: 
• grupiniai vaizdo ir garso pokalbiai, konferencijos,
• individualūs internetiniai pokalbiai (dirbant porose su 

partneriais),
• bendrų renginių transliacija ir kt.

Individualūs „Skype“ pokalbiai, naudojantis mobiliaisiais 
įrenginiais

Grupinė vaizdo konferencija su projekto partneriais, naudojantis 
kompiuteriais

https://itunes.apple.com/lt/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider


SKYRIUS 2

Bendradarbiavimas
Įrankių bendradarbiavimui pasirinkimas priklauso nuo 
bendradarbiavimo erdvės, projekto pobūdžio, veiklos, dalyvių 
amžiaus, patirties ir pan.

P r o g r a m o s „ e T w i n n i n g “ d a l y v i a i t u r i s a u g i ą 
bendradarbiavimo erdvę „TwinSpace“, joje galima ne tik 
naudotis jau esamais įrankiais, bet ir įterpti (ang., embed) 
įvairų internetinį turinį. Jeigu ši erdvė netinka, saugumu jai 
nenusileis turbūt vienintelis švietimo tinklas „Edmodo“, tik 
publikavimo galimybės jame jau šiek tiek ribotos. Norintys 
dirbti uždaroje erdvėje dar gali pasinaudoti įrankiu 
„Evernote“ ir kaupti projektinės veiklos įrašus žinutėse, 
papildytose vaizdo bei garso medžiaga, arba įrankio 
„VoiceThread“ pokalbiuose debesyje. Bendradarbiaudami 
projekto partneriai gali kurti ir įvairius pristatymus, 
interaktyvius žaidimus, klausimynus ar bendras pamokas ir 
jomis dalintis. Galima netgi išleisti savo el. ledinį, panašų į tą, 
kurį skaitote šiuo metu. Jeigu projekto dalyviai yra pradinių 
klasių mokiniai ar net darželio auklėtiniai, tai mobilieji 
įrenginiai jiems irgi puikiai tiks, nes naudotis jais yra žymiai 
paprasčiau nei kompiuteriu. 

Svarbu! Renkantis bendradarbiavimo priemones projektinei 
veiklai labai svarbu gerbti partnerių pasirinkimą, remtis 
turima jų bendradarbiavimo patirtimi bei atsižvelgti į jau 
naudojamus įrankius. Kita vertus, labai smagu išbandyti ir 
naujus dalykus bei pasimokyti vieniems iš kitų, o ypač iš savo 
mokinių!
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PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS, Android iOS, Android iOS 

iOS  iOS, Android iOS 

 iOS, Android iOS iOS, Android 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/guest
http://new-twinspace.etwinning.net/web/guest
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.voicethread.com/
http://www.voicethread.com/
https://itunes.apple.com/lt/app/edmodo/id378352300?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/edmodo/id378352300?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo
https://itunes.apple.com/lt/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/evernote/id281796108?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
https://itunes.apple.com/lt/app/voicethread/id465159110?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/voicethread/id465159110?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/talkboard-by-citrix/id691766202?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/talkboard-by-citrix/id691766202?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/talking-tom-ben-news/id444946356?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/talking-tom-ben-news/id444946356?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.talkingnewsfree&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.talkingnewsfree&hl=lt
https://itunes.apple.com/lt/app/tinytap-make-play-educational/id493868874?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/tinytap-make-play-educational/id493868874?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/nearpod/id523540409?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/nearpod/id523540409?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Nearpod+Inc.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Nearpod+Inc.
https://itunes.apple.com/lt/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morriscooke.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morriscooke.explaineverything
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Programėlė 
„Talkboard“

Autorius / kūrėjas: Citrix
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Tai tarsi skaitmeninė drobė, 
bendradarbiavimo lenta ar bendra užrašinė – virtuali erdvė 
jūsų bendrai vaizduotei. Naudodamiesi šia programėle galite 
piešti, dalintis idėjomis ar kurti eskizus kartu su mokiniais ar 
projekto partneriais iš bet kurios pasaulio vietos. Be abejo, 
reikalingas bevielis interneto ryšys. Labai paprasta pakviesti 
kitus prisijungti prie projekto: galima siųsti kvietimą su 
nuoroda el. paštu, žinute ar paprasčiausiai kopijuoti nuorodą 
ir publikuoti ją bendroje projekto erdvėje. Į projekto erdvę 
galima įkelti jau paruoštą paveikslėlį, diagramą ar nuotrauką 
ir ant jos kartu kažką žymėti ar piešti. Be to, yra ir galimybė su 
partneriais tiesiogiai bendrauti balsu. Užbaigtą projektą 
lengva eksportuoti pdf formatu. 
Idėjos projektinei veiklai: 
• kartu kuriamas pasakojimas-piešinys, pvz., „Namai, 

kuriuose gyventume kartu“, 
• kartu kuriamas žodžių kryžiažodis ar voratinklis.

Programėlė „Talkboard“ planšetėje „iPad“

Bandome programėlę „Talkboard“

https://itunes.apple.com/lt/app/talkboard-by-citrix/id691766202?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/talkboard-by-citrix/id691766202?mt=8
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Autorius / kūrėjas: Outfit7
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Tai gali būti karščiausios naujienos, 
kokias tik sugalvojate pateikti. Žinių vedėjai yra šuo Tomas ir 
katinas Benas. Naudodamiesi šia programėle, kalbėkite 
aktualiomis temomis dialogu. Personažai kartos tai, ką Jūs 
pasakysite paeiliui. Perbraukus per ekraną, žinių vedėjai 
nukrenta nuo kėdės ar kitaip palinksmina žiūrovą. Naujienas 
paįvairinkite televizoriaus ekrane parodę savo vaizdo filmą ar 
nuotrauką. Tai aktualių žinių ruošimas bendradarbiaujant. Čia 
galite kūrybiškai kurti naujienas arba tiesiog mėgautis dviejų 
vedančiųjų pokalbiu. Bet kuriuo atveju, Jūs turite įdomų žinių 
paketą. 
Yra galimybė siųsti įrašus draugams, įrašyti savo naujienas ir 
pasidalinti jomis tinkle „Facebook“, „YouTube“ arba el. paštu.

Idėjos projektinei veiklai: 
•dviese kuriamas žinių paketas, pvz.: žinios apie biblioteką, 

mokyklą, kabinetą, dalyką, projektą; 
•parodos pristatymas; 
•sveikinimai gimimo dienos proga.

Galerija. Programėlė „Talking Tom & Ben News“

Video. Žinios apie biblioteką

Programėlė „Talking 
Tom & Ben News“

https://itunes.apple.com/lt/app/talking-tom-ben-news/id444946356?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/talking-tom-ben-news/id444946356?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.talkingnewsfree&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.talkingnewsfree&hl=lt
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Autorius / kūrėjas: TinyTap Ltd.
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Ar kada nors svajojote sukurti savo 
interaktyvų žaidimą planšetei „iPad“ ir pasidalinti juo su 
draugais ar projekto partneriais?! Su programėle „TinyTap“ tai 
padaryti gali net pradinukai! Principas labai paprastas:
 1. Pasirinkite nuotrauką, paveikslėlį ar nupieškite savo.
 2. Įrašykite balsu klausimą,
 3. Apibraukite teisingą atsakymą.
 4. Pasidalinkite ir mėgaukitės žaidimu!
Sukurtą žaidimą galima išsaugoti savo planšetėje, įkelti į paskyrą 
internete ir pasidalinti su kitais. Jums leidus, jūsų žaidimą 
partneriai gali papildyti bei redaguoti. 

Idėjos projektinei veiklai: 
• kartu kuriamas interkatyvus žaidimas apie mokyklą, miestą, 
šalį, projektą ir pan., 

• projekto metu įgytų žinių tikrinimas, 
• žinių konkursas ir pan.

Programėlė 
„TinyTap“

Programėlė „TinyTap“ planšetėje „iPad“

Bandymas, sukurtas mokymų „Planšetiniai kompiuteriai „iPad“ 
ir Bloomo taksonomijos taikymas“ metu

https://itunes.apple.com/lt/app/tinytap-make-play-educational/id493868874?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/tinytap-make-play-educational/id493868874?mt=8


SKYRIUS 3

Programėlės failų mainams
Vykdant tarptautinius projektus dažnai tenka dalintis didelės 
apimties failais: vaizdo įrašais, pristatymais, mokinių 
kurtomis animacinėmis istorijmis, el. leidiniais ir pan. 
Projekto bendradarbiavimo erdvėje „TwinSpace“ galima 
dalintis failais, kurių dydis neviršija 20 MB. Panašūs 
apribojimai taikomi ir siučiant failus el. paštu, tad tenka 
ieškoti kitų galimybių. Mokyklos, turinčios savo serverį, gali 
kelti failus į jį ir pasidalinti nuoroda, vis dėlto, tokios 
galimybės mokytojams retai yra prieinamos, todėl mes 
rekomenduojame failų saugojimo debesyse ir dalinimosi jais 
paslaugas: „iCloud“, „Dropbox“, „Box“ , „Google Drive“ (arba 
„Google Docs“) ir kt. Daugiau informacijos apie šias paslaugas 
rasite spustelėję jų paveikslėlius kairėje. 

O šiame vaizdo įraše pristatome geriausią būdą, kaip 
pasidalinti failais su savo klasės mokinių įrenginiais.
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PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS iOS, Android

iOS, Android iOS, Android

https://www.icloud.com
https://www.icloud.com
http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
https://www.box.com
https://www.box.com
https://drive.google.com/#my-drive
https://drive.google.com/#my-drive
http://youtu.be/4zf5OwsycmY
http://youtu.be/4zf5OwsycmY
https://www.icloud.com
https://www.icloud.com
https://itunes.apple.com/lt/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://itunes.apple.com/lt/app/box-for-iphone-and-ipad/id290853822?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/box-for-iphone-and-ipad/id290853822?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.box.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.box.android
https://itunes.apple.com/lt/app/google-drive-free-online-storage/id507874739?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/google-drive-free-online-storage/id507874739?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs


SKYRIUS 4

Pasitikrinkite žinias
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PROGRAMĖLĖS

Prisiminkite, ką sužinojote šiame skyriuje.

Check Answer

Question 1 of 5
Su kuria programėle galima organizuoti 
vaizdo konferencijas?

A. „Facebook“

B. „Edmodo“

C. „Skype“

D. „Dropbox“

E. „SnapChat“

F. „Doceri“

Norėdami pasitikrinti atsakymą, spauskite „Check Answer“, išvalyti 
atsakymus - „Clear Answer“, dar kartą bandyti - „Try again“.



DALIS 2

Kūrybinė veikla

Įdomi ir gerai organizuota kūrybinė 
veikla, suteikianti projekto dalyviams 
pasirinkimo bei fantazijos laisvę - tai 
neapsakomai maloni patirtis ir jums, ir 
jūsų mokiniams, kuri įsimins ilgam, o 
rezultatai džiugins ne tik jus, bet ir tuos, 
su kuriais jais pasidalinsite!



SKYRIUS 1

Nuotraukų redagavimas, 
koliažų kūrimas ir pan.

Fotografavimas ir įvairių pristatymų iš nuotraukų bei koliažų 
kūrimas - tai viena paprasčiausių ir populiariausių projektinių 
veiklų. Tokia populiari ir paprasta ji tapo būtent dėl mobiliųjų 
įrenginių. Anksčiau, kai fotografuodavome vien fotoaparatais, 
ši veikla būdavo gana sudėtinga, nes mokyklos dažniausiai 
turėdavo tik vieną ar kelis fotoaparatus, o ir nuotraukų 
perkėlimas užtrukdavo. Dabar kiekvienas mokinys gali 
fotografuoti su savo išmaniuoju telefonu ir iškart dalintis 
nuotraukomis, kurti koliažus ir juos publikuoti. 

Šiame skyrelyje pristatome tik nuotraukų redagavimo ir 
koliažų kūrimo programėles. Apie dalinimąsi nuotraukomis 
socialiniuose tinkluose skaitykite ankstesniame straipsnyje 
apie bendravimą, o programėlių vaizdo pristatymams iš 
nuotraukų ieškokite sekančiame skyriuje. 

Paprasčiausios nuotraukų redagavimo galimybės yra 
integruotos į mobiliųjų įrenginių nuotraukų galerijas bei 
peržiūros programėles, o sudėtingesnių tenka ieškoti. iOS 
įrenginiams yra sukurta puiki programėlė „iPhoto“ 
(nemokama naujiems įrenginiams), ypatingesnių efektų galite 
ieškoti programėlėse „Retrica“ arba „Instagram“ ir kitose 
panaš iose programė lėse. Koliažų kūrimui siū lome 
paprasčiausią -  „Pic Collage“, o įdomesniems darbams - 
„Diana Photo“, „Photo Funia“ ir kt.

Svarbu! Fotografuojant būtina su mokiniais aptarti 
privatumo bei etikos taisykles, o publikuojant nuotraukas 
gauti jose esančių asmenų (arba jų tėvų) sutikimus. 
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PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS  iOS  iOS, Android

iOS, Android iOS, Android iOS

 iOS, Android iOS iOS, Android

https://itunes.apple.com/lt/app/iphoto/id497786065?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/iphoto/id497786065?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/retrica/id577423493?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/retrica/id577423493?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/instagram/id389801252?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/instagram/id389801252?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pic-collage-video-photo-editing/id448639966?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pic-collage-video-photo-editing/id448639966?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/diana-photo/id694075857?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/diana-photo/id694075857?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/photofunia/id321240709?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/photofunia/id321240709?mt=8
https://www.apple.com/ios/whats-new/photos/
https://www.apple.com/ios/whats-new/photos/
https://www.apple.com/osx/apps/#photobooth
https://www.apple.com/osx/apps/#photobooth
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
https://itunes.apple.com/lt/app/photofunia/id321240709?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/photofunia/id321240709?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photofunia.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photofunia.android
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
https://itunes.apple.com/lt/app/pixelmator/id924695435?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pixelmator/id924695435?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pixlr-o-matic/id450263811?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pixlr-o-matic/id450263811?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pixlr.OMatic
https://play.google.com/store/apps/details?id=pixlr.OMatic
https://itunes.apple.com/lt/app/masterpiece-me!/id428061219?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/masterpiece-me!/id428061219?mt=8
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
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Programėlė 
„Pic Collage“

Autorius / kūrėjas: Cardinal Blue
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Programėlė skirta koliažų iš 
nuotraukų bei paveikslėlių kūrimui. Vienas didžiausių jos 
privalumų - visiška kūrybinė laisvė: nuotraukas dėlioti galima 
bet kaip arba pasirinkti, kad jas automatiškai išdėliotų pati 
programėlė. Galima keisti nuotraukų rėmelius, foną, 
spalvinius derinius. Koliažą papildyti galima tekstu bei 
įvairiais lipdukais, kurių pasirinkimas tikrai didžiulis. Dalintis 
sukurtu koliažu taip pat be galo paprasta: galima išsisaugoti jį 
kaip paveikslėlį planšetėje, siųsti partneriams el. paštu, 
dalintis socialiniuose tinkluose, kelti į debesėlį ir pan. 

Idėjos projektinei veiklai: 
• partneriai keičiasi nuotraukų koliažais, pristatydami savo 

mokyklas, miestus, šalis ar veiklą, 
• organizuojami koliažų konkursai įvairiausiomis temomis, 
• partneriai kartu kuria koliažus, papildydami vieni kitų 

darbus.

Mokiniai ir mokytojai kuria koliažus su programėle „Pic 
Collage“ 

https://itunes.apple.com/lt/app/pic-collage-video-photo-editing/id448639966?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pic-collage-video-photo-editing/id448639966?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google
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Programėlė 
„Diana Photo“

Autorius / kūrėjas: Stettiner Games & More
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama, kainuoja papildomos galimybės
Trumpas aprašymas: Ši programėlė leis jums iš dviejų 
nuotraukų sukurti vieną, suliejant jas. Specialūs efektai ir 
galimybės paryškinti vieną nuotrauką ar išryškinti tam tikras 
jos dalis leidžia sukurti ypatingas ir netikėtas nuotraukų 
variacijas. Nemokamai galima pasinaudoti pagrindiniais 
efektais, o už papildomus tenka mokėti. Sukurtus darbus 
galima išsaugoti planšetėje ar pasidalinti socialiniuose 
tinkluose ir pan. Nemokamoje programėlės versijoje ant 
išsaugomų darbų iš l ieka reklaminis programė lės 
pavadinimas, bet įsigijus pilną versiją, jo nelieka.
Programėlė puikiai tinka projektinei veiklai, mokiniai gali 
kurti naujas vaizdines improvizacijas iš savo ir partnerio 
nuotraukų.

Idėjos projektinei veiklai: 
• partneriai kuria bendrus savo šalių vaizdų montažus,
• kūrybinis darbas „Aš ir mano vidinis pasaulis“ ir pan., 

Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokinių darbai, kurti su 
programėle „Diana Photo“ mokyklos 40-ojo jubiliejaus proga.

https://itunes.apple.com/lt/app/diana-photo/id694075857?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/diana-photo/id694075857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.stettiner.dianaphoto
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.stettiner.dianaphoto
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Autorius / kūrėjas: Brennan Moy Media
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Klasikinis menas ir Jūs. Tai programėlė 
skirta kūrybinei veiklai. Joje pateikiama iš viso 200 klasikinių 
paveikslų. 16-ka iš jų yra nemokami, bet to visai pakanka, kad 
pajustumėte kūrybos džiaugsmą ar pritaikytumėte idėją savo 
projekte. Tiesiog pasirinkite nuotraukėlę iš bibliotekos ir 
įterpkite savo ar draugo veidelį į paveikslėlį. Šį meno kūrinį 
galite tobulinti: parinkti tinkamą veido atspalvį. Gerų įdėjų 
skyrelyje rasite akinius, perukus, ūsus ar kitas sau tinkančias 
puošmenas bei detales. Užrašykite spalvotą sveikinimą ar ką nors 
nupieškite. Tinkamai parinkti rėmeliai dar labiau papuoš Jūsų 
darbą.
Darbu su draugais galite pasidalinti tinkluose „Facebook“, 
„Twitter“, el. paštu arba SMS žinute.

Idėjos projektinei veiklai: 
• „Aš mene“; kūrybiškas prisistatymas; sveikinimai; linksmas 

koliažas, vinjetė (darbas grupėse).

Programėlė „Master Piece“

Video „Aš mene“

Programėlė 
„Master Piece“

https://itunes.apple.com/lt/app/masterpiece-me!/id428061219?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/masterpiece-me!/id428061219?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brennanmoymedia.mm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brennanmoymedia.mm
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Autorius / kūrėjas: Media Autodesk Inc.
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Programėlė skirta nuotraukų 
redagavimui. Tai gali būti įdomi ir paprasta kūrybinė veikla. 
Kad tamsiame redagavimo kambaryje savo atvirutei 
sukurtumėte stilingą retro vaizdą,  reikia nukeliauti tris 
paprastus žingsnelius. Efektai padės koreguoti nuotraukų 
nuotaiką, o perdangos pridės dramos. Rezultatu galite dalintis 
su projekto draugais el. paštu, „Facebook“, „Twitter“ ar 
kituose socialiniuose tinkluose.

Idėjos projektinei veiklai: 
• atviručių kūrimas, 
• fotografijų redagavimas.

Programėlė „Pixlr-o-matic“

Atvirutės filmas

Programėlė 
„Pixlr-o-matic“

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Autodesk+Inc.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Autodesk+Inc.
https://itunes.apple.com/lt/app/pixlr-o-matic/id450263811?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/pixlr-o-matic/id450263811?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pixlr.OMatic
https://play.google.com/store/apps/details?id=pixlr.OMatic
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Autorius / kūrėjas: „Apple“
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: būna iškart įdiegta planšetėse iPad
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Ši programėlė leidžia kūrybiškai, 
linksmai pažvelgti į save ir į mus supančią aplinką. Ji veikia tarsi 
juoko veidrodis. Vaizdui pateikti naudojama deformacija, 
automatinis kontrastas, horizontalus ir vertikalus veidrodis, 
priartinimas, kaleidoskopas, šilumos vizija ir kt. Šių kamerų 
poveikis atrodo nuostabiai. Naudodamiesi šia programėle visada 
susikursite gerą nuotaiką. 
Apie atliktus darbus galite papasakoti savo draugams tinkluose 
„Facebook“, „Twitter“,  „Google+“ arba el. paštu. 
Panašią programėlę rasite čia: Effect Booth 

Idėjos projektinei veiklai: 
• vaizdo deformacijų parodos,  
• sveikinimai, 
• linksmas koliažas, vinjetė (darbas grupėse).

Programėlė „Photo booth“

Video „Mano miestelio biblioteka“

Programėlė 
„Photo Booth“

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.fxbooth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspot.swisscodemonkeys.fxbooth


SKYRIUS 2

Vaizdo įrašų kūrimas,  
redagavimas, publikavimas

Filmukų kūrimas - tai turbūt smagiausia projektinė veikla 
mokiniams, ypač naudojantis mobiliasiais įrenginiais, nes 
visas procesas tampa labai paprastas. Anksčiau tekdavo 
kamera filmuotą vaizdą specialiu laidu kelti į kompiuterį, 
konvertuoti netinkamus formatus, vėliau ilgai ir sudėtingai 
juos redaguoti ir pan., o dabar viską galima atlikti su planšete 
per vieną ar dvi pamokas ir pasidalinti puikiu rezultatu su 
partneriais. Svarbiausia, kad mokiniai šią veiklą labai mėgsta, 
noriai dirba grupėse, patys pasiskirsto vaidmenimis ir 
atsakomybėmis. Be abejo, būtina atsižvelgti į mokinių 
asmenybės ar charakterio ypatumus ir tiems, kurie nenori 
filmuotis, geriau skirti operatorių ar režisierių vaidmenis. 
Gerai suplanavus veiklą, puikus rezultatas garantuotas!
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Tarptautinio projekto metu su programėle „Animoto“ sukurtas 
filmukas apie šv. Kalėdas Lietuvoje.

PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

 iOS iOS, Android  iOS, Android 

iOS, Android iOS, Android  iOS

 iOS iOS iOS

https://itunes.apple.com/lt/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/animoto-video-maker/id459248037?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/animoto-video-maker/id459248037?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animoto.android.videoslideshow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animoto.android.videoslideshow
https://itunes.apple.com/lt/app/magisto-magical-video-editor/id486781045?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/magisto-magical-video-editor/id486781045?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magisto
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magisto
https://itunes.apple.com/lt/app/youtube/id544007664?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/youtube/id544007664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://itunes.apple.com/lt/app/vimeo/id425194759?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/vimeo/id425194759?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vimeo.android.videoapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vimeo.android.videoapp
https://itunes.apple.com/lt/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/cute-cut-full-featured-video/id583555212?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/cute-cut-full-featured-video/id583555212?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/montaj-video-editing-sharing/id545997471?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/montaj-video-editing-sharing/id545997471?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/avplayer/id395680819?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/avplayer/id395680819?mt=8
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Programėlė 
„iMovie“

Autorius / kūrėjas: „Apple“
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: naujiems „Apple“ įrenginiams nemokama
Trumpas aprašymas: Planšetėms „iPad“ tai yra pati 
geriausia programėlė filmukų kūrimui bei redagavimui. Ja 
naudotis labai paprasta: galima filmuoti ar fotografuoti su 
pačia programėle ar rinktis iš jau turimos vaizdo medžiagos. 
Vaizdo klipus galima karpyti, keisti vietomis, nutildyti ar 
pagarsinti, pagreitinti ar sulėtinti, pritaikyti įvairius efektus, 
uždėti pavadinimus ir pan. 
Išskirtinė šios programėlės galimybė - trumpų filmukų (ang. 
trailer) kūrimas pagal šabloną. Tereikia tik filmuoti ir pakeisti 
tekstą, o įspūdingi vaizdo perėjimai, teksto efektai ir muzika 
jau būna šablone. Žinoma, šablonai riboja kūrybinę laisvę, bet 
naudojantis jais puikius darbus galima sukurti per vieną 
pamoką, pagrindinį dėmesį skiriant turiniui, o ne efektams. 
Sukurtus filmukus galima išsaugoti planšetėje, perkelti į 
kompiuterį, kelti į svetainę „YouTube“ ir pan.

Idėjos projektinei veiklai: patys įvairiausi filmukai. 

Su programėle „iMovie“ mokinės Kornelijos sukurtas filmukas

Su programėle „iMovie“ mokinių Emos ir Guodos sukurtas 
filmukas

https://itunes.apple.com/lt/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/imovie/id377298193?mt=8


SKYRIUS 3

Piešimas ir žodžių menas
Planšetė niekada nepakeis piešimo su tikrais dažais ar 
teptukais jausmo bei malonumo, bet kai šių įrankių šalia nėra 
- puikiai tiks! Ypač jei jus įkvėpimas apėmė mokyklos kieme, 
parke, mieste ar klasės išvykoje į muziejų. 

Visus savo piešinius, kurtus planšetėje, galima joje ir 
išsisaugoti, o jeigu programėlės autoriai tokios galimybės 
nenumatė, savo nupieštą darbą ekrane galima paprasčiausiai 
nusifotografuoti, spustelėjus kartu įjungimo ir išjungimo 
mygtukus (planšetėje iPad).

Ypatinga planšečių galimybė - piešimas žodžiais arba žodžių 
dėliojimas į debesėlius. 
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Keletas žodžių meno darbų

PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

 iOS iOS iOS

iOS iOS iOS 

 iOS, Android iOS iOS

https://itunes.apple.com/lt/app/brushes-3/id545366251?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/brushes-3/id545366251?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/paper-by-fiftythree/id506003812?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/paper-by-fiftythree/id506003812?mt=8
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
https://itunes.apple.com/lt/app/typedrawing/id314072879?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/typedrawing/id314072879?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/visual-poetry-word-collage/id364299857?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/visual-poetry-word-collage/id364299857?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/cloudart/id598345649?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/cloudart/id598345649?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/sketchbook-express-for-ipad/id410871280?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/sketchbook-express-for-ipad/id410871280?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress
https://itunes.apple.com/lt/app/iornament-draw-creative-geometry/id534529876?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/iornament-draw-creative-geometry/id534529876?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/procreate-sketch-paint-create./id425073498?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/procreate-sketch-paint-create./id425073498?mt=8
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Programėlė 
„Brushes“

Autorius / kūrėjas: Taptrix, Inc.
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Puiki nemokama pieš imo 
programėlė, skirta planšetėms iPad. Didžiulis teptuko potėpių 
bei stilių ir spalvų pasirinkimas leidžia kurti puikius 
kūrybinius darbus ir išgauti ypatingus efektus. 
Įdomiausia šios programos galimybė - baigus darbą galerijoje 
peržiūrėti piešimo eigos vaizdo įrašą. Tai gali būti puiki 
piešimo mokymo priemonė! Pasinaudojant kompiuteriu ir 
ekrane matomo vaizdo įrašymo galimybe, galima išsaugoti 
piešimo eigos vaizdo įrašą ir panaudoti mokymo medžiagos 
kūrimui.
Sukurtus darbus galima išsaugoti pačioje programėlėje, 
planšetės paveikslėlių galerijoje ar pasidalinti su kitais. 

Idėjos projektinei veiklai: 
• partneriai moko vieni kitus piešimo meno,
• bendra kūrybinių darbų paroda ir pan. 

Keletas mokinių darbų, kurtų su programėle „Brushes“

Piešimo eiga programėlėje „Brushes“

https://itunes.apple.com/lt/app/brushes-3/id545366251?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/brushes-3/id545366251?mt=8
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Programėlė „Bakery shop“

Video „Helovinas“

Programėlė 
„Bakery Shop“

Autorius / kūrėjas: Tatiana Churanova 
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Jeigu nebijote vaiduoklių bei kitų 
Helovino simbolių, tada Jums ši programėlė tiks. Čia galite 
būti kepėju, kuris dekoruoja savo gaminius ir pakviečia visus į 
Helovino vakarėlį. Joje smagu puošti mažus pyragėlius. 
Komponuoti tarpusavyje moliūgus bei kaulus, dar galite 
sukurti šiai progai skirtų paveikslėlių, bei išsiųsti juos savo 
draugams. Rezultatu dalinkitės su projekto draugais el. paštu, 
„Facebook“, „Twitter“ ar kituose socialiniuose tinkluose.
Linkime Jums linksmos ir įdomios Helovino šventės!

Idėjos projektinei veiklai: 
• Helovino tematika dekoruoti pyragėliai, 
• atvirutės. 

https://itunes.apple.com/lt/app/bakery-shop-for-halloween/id570949434?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/bakery-shop-for-halloween/id570949434?mt=8
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
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Autorius / kūrėjas: Indigo Penguin Limited 
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Šios kuklios programėlės pagalba 
galima piešti žėrinčiomis spalvomis. Iš viso yra septynios 
spalvos. Reguliuokite pieštuko storį. Skirtingomis spalvomis 
pieškite ant juodos drobės arba ant norimo paveikslėlio iš 
galerijos. Užrašę pavadinimą savo projektiniams darbams, 
turėsite puikų rezultatą. Manau, kad piešimas ant ekrano yra 
sunkus, bet įdomus užsiėmimas.
Rezultatais galite džiaugtis su projekto draugais el. paštu, 
„Facebook“, „Twitter“ ar kituose socialiniuose tinkluose.

Idėjos projektinei veiklai: 
•  žėrintis projekto pavadinimas,
•  švytinčios atvirutės. 

Žėrintys užrašai ir paveikslėliai

Video „Miestelio bioblioteka“

Programėlė 
„Glow Draw“

https://itunes.apple.com/lt/app/glow-draw!/id364873934?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/glow-draw!/id364873934?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimcher.glowdraw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimcher.glowdraw
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp


SKYRIUS 4

Animacijos, el. istorijų ir 
knygų bei pristatymų kūrimas

Įvairių pristatymų, el. leidinių, pasakojimų ir animacinių 
istorijų kūrimas - labai populiari ir mokinių mėgstama 
projektinė veikla. Mobiliesiems įrenginiams sukurta tiek daug 
įvairių programėlių šiai veiklai, kad net sunku išsirinkti. 
Šiame skyriuje pristatome mūsų išbandytas ir mėgstamiausias 
programėles, kurios leidžia kurti įdomius darbus ir jais 
dalintis su projekto partneriais. 

Naudojantis šiomis programėlėmis svarbu atkreipti dėmesį į 
tai, kad įrašant mokinių balsus labai pravers mikrofonai ir 
keletas atskirų patalpų, kuriose mokiniai galėtų dirbti grupėse 
ir vieni kitiems netrukdytų, o įrašo kokybė gautųsi 
pakankamai gera, kad galima būtų mėgautis sukurtu darbu.

Sukurtais darbais galima dalintis juos įkeliant į debesėlį, 
publikuojant svetainėje „YouTube“ ir įterpiant kodą (ang., 
embed) į projekto erdvę „TwinSapce“, tinklaraštį ar pan.
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Kuršėnų Pavenčių mokyklos 
mokinių kurti naujienų 
reportažai:

Mokinės Redos sukurtas 
animuotas pokalbis („Sock 
Puppets“)

PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS iOS  iOS, Android 

iOS, Android  iOS iOS

iOS iOS iOS, Android 

https://itunes.apple.com/lt/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/puppet-pals-2-all-access/id557616416?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/puppet-pals-2-all-access/id557616416?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/tellagami/id572737805?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/tellagami/id572737805?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellagami.Tellagami
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellagami.Tellagami
https://itunes.apple.com/lt/app/videoscribe/id505464331?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/videoscribe/id505464331?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sparkol.videoscribe
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.sparkol.videoscribe
https://itunes.apple.com/lt/app/imotion/id421365625?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/imotion/id421365625?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/sock-puppets/id394504903?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/sock-puppets/id394504903?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/little-story-creator-digital/id721782955?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/little-story-creator-digital/id721782955?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator
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Programėlė 
„iMotion HD“

Programėlė „iMotion HD“

Video „Mano vardo filmas“

Autorius / kūrėjas: Fingerlab
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Naudodamiesi šia programėle kursite 
dinamišką video, o pats vaizdo įrašymo procesas labai įdomus. 
Jis leidžia kurti animacinius įrašus su negyvais objektais. 
Fiziškai manipuliuojamas objektas atrodys lyg judėtų pats. Be 
to, naudojant šią kinematografinę techniką, kuri pagreitina 
judėjimą, gali būti fotografuojami debesys danguje, augalų 
augimas, žmonių minios judėjimas ir kt.
Savo vaizdo įrašus galite kelti į „Facebook“, „YouTube“ arba el. 
paštą.
Daugiau su šia programėle kurtų filmukų pavyzdžių rasite čia: 
iMotion-HD-01; iMotion-HD-02; iMotion-HD-03

Idėjos projektinei veiklai: 
• Animacinių filmukų kūrimas: debesų judėjimas, augalų 

augimas, pyrago kepimas, žmonių judėjimas, vardo rašymas, 
veikla judesyje ir kt. 

https://itunes.apple.com/lt/app/imotion/id421365625?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/imotion/id421365625?mt=8
http://www.youtube.com/user/imotionhdgallery
http://www.youtube.com/user/imotionhdgallery
http://www.youtube.com/watch?v=cTcT_JrMg9U
http://www.youtube.com/watch?v=cTcT_JrMg9U
http://www.fingerlab.net/website/Fingerlab/iMotion_HD.html
http://www.fingerlab.net/website/Fingerlab/iMotion_HD.html
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Autorius / kūrėjas: By Kdan Mobile Software LTD
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android 
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Tik palieskite reikiamus įrankius 
pirštais ir Jūs jau galite naudotis animacijos kūrimo 
programėle. Tai primena profesionalaus animatoriaus darbo 
aplinką, kur kiekvieną animacijos kadrą galite matyti ant 
specialiai suprojektuoto stalo. Čia kiekvienas gali mėgautis, 
kurdamas savo animacinius darbus. Jūs neturite būti 
profesionalas, aplinka skirta pradedantiesiems: draugiška ir 
spalvinga vartotojo sąsaja, paprasti dažymo įrankiai, 
pieštukas, rašiklis, trijų rūšių teptukai ir trintukas, spalvų 
paletės, lengvas paveikslėlių valdymas ir kt. 
Savo animacinius filmukus galite kelti į „Facebook“, 
„YouTube“ arba dalintis el. paštu.

Idėjos projektinei veiklai: 
• Judantis gyvūnas, verčiami pasakų knygos lapai, už lango 
sninga, auga gėlė, judančios širdutės, tautinių raštų audimas, 
plevesuojanti vėliava, bibliotekos spalvos ir t.t. 

Programėlė „Animation Desk“

Video „Gyvatės metai“

Programėlė 
„Animation Desk“

https://itunes.apple.com/lt/app/animation-desk/id470899893?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/animation-desk/id470899893?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdanmobile.android.animationdesk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kdanmobile.android.animationdesk
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
file://localhost/Users/pavenciai1/Desktop/Raminta/turinys/04_%20kurybinei%20veiklai/04_5_animacijos%20kurimui/04_05_1%20Animation%20Lite/logo%20unnamed.webp
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Programėlė „Puppet 
Pals HD“

Autorius / kūrėjas: Polished Play, LLC
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama, kainuoja papildomos galimybės ir veikėjai
Trumpas aprašymas: Programėlė skirta animacinių istorijų 
kūrimui. Galima rinktis ne tik veikėją, bet ir skirtingus fonus, o 
mokamoje programėlės versijos kurti ir savo veikėjus. 
Įgarsinant savo istoriją galima judinti veikėjus, juos sukinėti į 
skirtingas puses bei keisti fonus. Filmuko trukmė nėra 
ribojama. Sukurtą animacinę istoriją galima išsaugoti 
planšetėje, perkelti į kompiuterį ir pasidalinti. Vienintelis 
programėlės trūkumas yra tas, kad suklydus tenka istoriją 
įrašinėti iš naujo, nes ji nėra dalinama į atskiras dalis. Tačiau 
šią problemą galima išspręsti: kurkite isoriją dalimis, 
išsaugodami jas atskirai, o po to sujunkite į vieną bendrą 
filmuką. 

Idėjos projektinei veiklai: 
• užsienio ar gimtąja kalba įgarsintos pasakos bei kt. istorijos,
•  įvairūs kūrybiniai grupiniai ar individualūs darbai ir kt.

Mokinės Emilijos kurta animacinė istorija

Mokinio Edmundo kurta animacinė istorija

https://itunes.apple.com/lt/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
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Programėlė 
„VideoScribe HD“

Autorius / kūrėjas: Sparkol
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: mokama, bet labai įdomi programėlė
Trumpas aprašymas: Programėlė skirta animuotų 
pristatymų iš piešiamų žodžių ir paveikslėlių kūrimui. Nors ji 
yra mokama, bet labai patraukli mokiniams (ypač dėl panašiu 
principu sukurtų reklaminių vaizdo klipų, transliuojamų 
televizijoje). Edukaciniu požiūri ji vertinga tuo, kad mokiniai 
labiau atkreipia dėmesį į rašomus žodžius bei mokosi 
taisyklingos rašybos. Programėlės bibliotekoje rasite reikiamų 
paveikslėlių įvairiomis temomis, tačiau galima įsikelti ir savo 
paveikslėlį, tačiau jo piešimas užtruks šiek tiek ilgiau.
Sukurtas pristatymas išsaugomas kaip filmukas, kuriuo galima 
pasidalinti su kitais. 

Idėjos projektinei veiklai: 
• užsienio ar gimtąja kalba kuriami animuoti pristatymai,
• kūrybiniai darbai „Mano ateities planai“, „Ką man reiškia 

mokykla“ ir kt.

Mokinės Emos kurtas pristatymas apie šv. Kalėdas

Mokinio Ginto kurtas pristatymas apie šv. Kalėdas

https://itunes.apple.com/lt/app/videoscribe/id505464331?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/videoscribe/id505464331?mt=8


SKYRIUS 6

Kiti kūrybiniai ir įdomūs 
darbai

30

3D objektas - kavos puodelis (išbandykite jį sukinėdami pirštu)

Veikla su QR kodais (programėlės „Scan“ ir „QR Code Maker“)

PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS iOS Android 

 iOS, Android iOS  iOS

. iOS, Android iOS,  Android iOS, Android

https://itunes.apple.com/lt/app/qrafter-qr-code-barcode-reader/id416098700?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/qrafter-qr-code-barcode-reader/id416098700?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/quick-qr-code-reader-creator/id651355383?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/quick-qr-code-reader-creator/id651355383?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youba.barcode
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youba.barcode
https://itunes.apple.com/lt/app/comics-head/id480969185?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/comics-head/id480969185?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextwave.comicsheadpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextwave.comicsheadpro
https://itunes.apple.com/lt/app/morfo-3d-face-booth/id440560166?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/morfo-3d-face-booth/id440560166?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/123d-catch/id513913018?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/lt/app/123d-catch/id513913018?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/lt/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree
https://itunes.apple.com/lt/app/skitch-snap.-mark-up.-send./id490505997?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/skitch-snap.-mark-up.-send./id490505997?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch
https://itunes.apple.com/lt/app/background-eraser-superimpose/id815072622?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/background-eraser-superimpose/id815072622?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser
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Autorius / kūrėjas: Brand & Nobel GmbH 

Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Tai puikus įrankis įspūdingų foto 
montažų ar gražių metinių kalendorių kūrimui. Norimą 
šabloną pasirinkite iš plataus ir nuolat atnaujinamo 
asortimento. Tada įkelkite nuotraukėlę iš albumo arba  tiesiog 
nufotografuokite.
Tai  tarsi  magija, automatinis profesionalus montažas. 
Programa sukurs neįprastus, šmaikščius motyvus, kuriais 
galėsite dalintis  el. paštu,  „Facebook“ arba siųsti atviruką. 
Turėsite be galo įdomias fotografijas. Ir nenuostabu, nes 
programėlė reguliariai siūlo naujų šablonų.

Idėjos projektinei veiklai: 
• metų kalendoriai, 
• kubai, žurnalai, plakatai, pinigai, paveikslai, 
• darbų parodėlės.

Programėlė „FOTO2fun“

Parodėlė „Kalendorius, kubas, žurnalas ir kt.“

Programėlė 
„PHOTO2fun“

https://itunes.apple.com/lt/app/photo2fun-1-click-photo-montage/id321499958?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/photo2fun-1-click-photo-montage/id321499958?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fotokasten.fun
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fotokasten.fun
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Autorius / kūrėjas: Chun Kit Fan 
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Šios programėlės pagalba galite kurti 
gražius Kalėdinius atvirukus ar  šventiškai išpuošti nuotraukas. 
Pasirinkite tinkamą foną (tai gali būti net Jūsų fotografija) ir 
papuoški te programė lė j e pate iktomis Kalėdinėmis 
puošmenomis, užrašykite sveikinimą. Čia rasite platų šriftų 
pasirinkimą, įvairių rėmelių: apskritimai, širdelės, burbuliukai, 
žvaigždutės ir kt. Siūlomi įvairūs efektų rinkiniai: priartinti, 
nutolinti, pasukti, galima keisti skaidrumą ir kt. 
Darbui nuotraukas galite įsikelti tiesiai iš „Facebook“. Sutvarkytą 
vaizdą siųskite į nuotraukų albumą, elektroninį paštą, 
„Facebook“, „Twitter“ ir pasidalinkite šventine nuotaika su savo 
šeima, draugais bei projekto partneriais.

Idėjos projektinei veiklai: 
• puikūs darbai Kalėdinių atvirukų konkursams bei parodėlėms.

Programėlė „Xmas Poster“

Parodėlė „Kalėdinis atvirukas“

Programėlė 
„Xmas Poster“

https://itunes.apple.com/lt/app/best-xmas-poster/id582133546?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/best-xmas-poster/id582133546?mt=8
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Autorius / kūrėjas: Markus Persson
Operacinė(s) sistema(-os) su nuoroda(-omis) 
parsisiuntimui: iOS, Android
Kaina: nemokama
Trumpas aprašymas: Tai ne tik linksmas žaidimas, kuriame 
galite kurti savo pasaulį ir kovoti su monstrais, bet ir ugdymo 
priemonė. Joje suteikiama visiška judėjimo laisvė. Leidžiama 
būti kūrybiškais ir statyti 3D pasaulio statinius iš tekstūruotų ku-
belių. Čia Jūsų fantazijai ribų nėra.
„Minecraft“ lavina loginį mąstymą, plėtoja erdvinį suvokimą. 
Sukūrę norimą pasaulio vaizdą, nufotografuokite ekrano vaizdą 
dviem planšetės klavišais, taip gausite ekrano nuotraukėlę.  
Paveikslėlių galerijoje nuotrauką redaguokite - nukirpkite 
įrankių juostą (komanda: Edit/Crop). Rezultatą išsaugokite ir 
pasidalinkite „Facebook“, „Twitter“, el. paštu arba SMS žinute su 
draugais.

Idėjos projektinei veiklai: 
• 3D pasaulio, gamtovaizdžio kūrimas, 
• darbų parodėlė.

Parodėlė „Aplikacijos pasaulis“

Video „Minecraft“ pasaulio kūrimas “

Programėlė 
„Minecraft“

https://itunes.apple.com/lt/app/minecraft-pocket-edition/id479516143?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/minecraft-pocket-edition/id479516143?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe


SKYRIUS 7

Pasitikrinkite žinias
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PROGRAMĖLĖS

Prisiminkite, ką sužinojote šiame skyriuje.

Check Answer

Question 1 of 10
Su kuria programėle kuriame pristatymus, 
panašius į Power Point?

A. „Brushes“

B. „Tellagami“

C. „Sock Puppets“

D. „Keynote“

E. „iPhoto“

F. „iMovie“

Norėdami pasitikrinti atsakymą, spauskite „Check Answer“, išvalyti 
atsakymus - „Clear Answer“, dar kartą bandyti - „Try again“.



DALIS 3

Kita 
projektinė 
veikla

Kiekvienas tarptautinis projektas - tai 
kelionė į kitą šalį, dovanojanti pažinimo 
džiaugsmą, atradimus, naujus įgūdžius, 
žinias, pažintis, draugus ir be galo 
vertingą patirtį.



SKYRIUS 1

Mokykimės užsienio kalbų
Mobilieji įrenginiai atvėrė ne tik naujas galimybes kūrybai, 
bendravimui ar bendradarbiavimui, bet ir užsienio kalbų 
mokymuisi. Dar niekada mokytis užsienio kalbų nebuvo taip 
paprasta ir įdomu! Lavinti klausymo gebėjimus galima net 
važiuojant autobusu ar einant namo pėsčiomis. Turtinti savo 
žodyną galima žaidžiant smagius žaidimus. Jei reikia 
pasitikrinti žodžio vertimą ar tarimą, mobiliajame įrenginyje 
galima kasdien nešiotis net kelis geriausius bei didžiausius 
žodynus arba pasinaudoti internetu. Yra programėlių, kurios 
patikrins net jūsų tarimą, primins, kad šiandien dar 
nesimokėtė naujų žodžių arba pakvies siekti aukštesnio kalbos 
žinių lygio. Mes, mokytojai, privalome ne tik supažindinti 
savo mokinius su naujomis galimybėmis, bet ir mokytis patys!
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Antrokai mokosi anglų kalbos žodžių su programėle „Learn 
English Vocabulary Pop Quiz“.

PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

iOS, Android  iOS, Android iOS, Android

iOS, Android iOS iOS 

iOS iOS, Android iOS , Android 

https://itunes.apple.com/lt/app/lingq-learn-languages-on-go/id379385811?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/lingq-learn-languages-on-go/id379385811?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguist
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linguist
https://itunes.apple.com/lt/app/duolingo-learn-languages-for/id570060128?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/duolingo-learn-languages-for/id570060128?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://itunes.apple.com/lt/app/memrise-learn-chinese-spanish/id635966718?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/memrise-learn-chinese-spanish/id635966718?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion
https://itunes.apple.com/lt/app/learn-french-spanish-german/id379968583?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/learn-french-spanish-german/id379968583?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc
https://itunes.apple.com/lt/app/busuu.com-french-travel-course/id438207253?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/busuu.com-french-travel-course/id438207253?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/itunes-u/id490217893?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/anglonas-english-lithuanian/id381153256?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/anglonas-english-lithuanian/id381153256?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/google-translate/id414706506?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/google-translate/id414706506?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate
https://itunes.apple.com/lt/app/utalk-classic-learn-lithuanian/id325533736?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/utalk-classic-learn-lithuanian/id325533736?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eurotalk.utalk.lithuanian&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eurotalk.utalk.lithuanian&hl=en


SKYRIUS 2

Pažinkime kitas šalis 
Mokiniams kelionė į užsienio šalį (susitikti su projekto 
partneriais ar paprasčiausiai susipažinti su šalimi) - tai pati 
įdomiausia, smagiausia ir įspūdingiausia projektinė veiklą. 
Tačiau neturint galimybių tokiai veiklai, siūlome keliauti 
virtualiai! Pažintinių programėlių rasite apie kiekvieną šalį, 
miestą ar net lankomą objektą, mes norime pasiūlyti keletą 
programėlių, kurios padės jums gilinti savo geografines žinias 
apie visas Europos šalis ar net pasaulį.

Kita vertus, mobilieji įrenginiai puikiai pravers ir realioje 
kelionėje: naudokitės žemėlapiais (tik pirma pasitikrinkite 
interneto ryšio kainas), planuokite maršrutus, ieškokite 
informacijos apie lankytinus objektus ir pan.
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Pažinkite kitus miestus ir šalis su žemėlapiais.

PROGRAMĖLĖS

 Palieskite pasirinktos programėlės paveikslėlį ir 
sužinokite apie ją daugiau. Norėdami ją parsisiųsti, 
spustelėkite nuorodą iOS arba Android, priklausomai 
nuo jūsų įrenginio operacinės sistemos.

 iOS, Android iOS iOS, Android 

 iOS, Android iOS, Android. iOS 

iOS, Android  iOS  iOS, Android

https://itunes.apple.com/lt/app/google-maps/id585027354?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/google-maps/id585027354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://itunes.apple.com/lt/app/geo-walk-hd-3d-world-fact-book/id379602269?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/geo-walk-hd-3d-world-fact-book/id379602269?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/accuweather-weather-for-life/id364616869?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/accuweather-weather-for-life/id364616869?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android
https://itunes.apple.com/lt/app/geoflight-europe-learning/id467722093?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/geoflight-europe-learning/id467722093?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.topomonkey.topoeuropahd
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.topomonkey.topoeuropahd
https://itunes.apple.com/lt/app/europe-geography-quiz/id414658145?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/europe-geography-quiz/id414658145?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoffme.quiz.europegeo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoffme.quiz.europegeo
https://itunes.apple.com/lt/app/european-countries-flags-map/id847763493?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/european-countries-flags-map/id847763493?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/learn-world-geography/id385952415?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/learn-world-geography/id385952415?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamlearning.geographylearning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamlearning.geographylearning
https://itunes.apple.com/lt/app/maptrace/id486471668?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/maptrace/id486471668?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/trail-tracker-gps-outdoor/id557381938?mt=8
https://itunes.apple.com/lt/app/trail-tracker-gps-outdoor/id557381938?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kendroid.android.routetracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kendroid.android.routetracker


SKYRIUS 3

Pasitikrinkite žinias
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PROGRAMĖLĖS

Prisiminkite, ką sužinojote šiame skyriuje

Check Answer

Question 1 of 5
Su kuria programėle galima išsiversti 
žodžius ar frazes į bet kurią kalbą?

A. „Google Maps“

B. „Google Translate“

C. „Anglonas“

D. „iTunes U“

Norėdami pasitikrinti atsakymą, spauskite „Check Answer“, išvalyti 
atsakymus - „Clear Answer“, dar kartą bandyti - „Try again“.



Baigiamasis žodis
Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokiniai groja su planšetėmis iPad ir dainuoja 
dainą „Mano kraštas“.

• Jeigu šis leidinys, padėjo jums 
suprasti, kad mobilieji įrenginiai gali 
b ū t i l a b a i n a u d i n g i n e t i k 
projektinėje, bet ir kasdieninėje 
mokymo(si) veikloje,

• jeigu atradote kažką naujo ir 
netikėto, kas nustebino jus ir 
paskatino išbandyti patiems,

• jeigu pajutote, kad jus apėmė 
įkvėpimas mokytis, kurti ir dalintis - 

mes be galo džiaugiamės

• ir linkime Jums visokeriopos sėkmės 
naudojantis mobiliaisiais įrenginiais 
projektinėje ir kasdieninėje veikloje!


