
Virtualios dirbtuvės 

„Atgiję piešiniai. Kalbančios fotografijos. 

Virtualios kortelės naujų žodžių įtvirtinimui 

mokantis užsienio kalbų“  
2021-03-25 

Anglų kalbos vyresn. 
mokytoja   

Laura Stašelienė 

 

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija 



„Bitmoji“ programėlė,  

skirta savo arba mokinių avatarui kurti 



„Bitmoji“ panaudojimo pavyzdžiai:  

• prisistatyti (panaudojant ir „ChatterPix Kid“ 

programėlę); 

• klasės / grupės taisyklėms kurti;  

• vaikų spintelėms indentifikuoti; 

• vaikų pagyrimo lentai kurti;  

• vaikams suskirstyti į grupes;  

• išskirtiniams atvirukams / sveikinimams kurti;  

• komiksams kurti;  

• emociniam intelektui lavinti;  

• naudoti vietoj savo nuotraukos socialiniuose 

tinkluose ar mokymosi platformose. 
 



„ChatterPix Kids“ – programėlė nuotraukoms redaguoti   

• mobiliųjų įrenginių programėlė; 
• paprasta ir lengva naudotis;  
• „ChatterPix Kids“ paverčia nuotraukas 

/ piešinius kalbančiais;  
• tinka pradinių klasių mokiniams; 
• specialiųjų poreikių mokiniams;  
• lavina tartį užsienio kalba; 
• skatina mokinių kūrybiškumą;  
• patrauklus ir įdomus būdas paįvairinti 

pamoką, projektines užduotis, namų 
darbus; 

• tinka mokinių emociniam intelektui 
lavinti.   

  
 



Keletas idėjų, kaip panaudoti „ChatterPix Kids“   

• naudojant savo avatarą, trumpai papasakoti 

apie save;  

• pamokos refleksijai: kalbantis „Emoji“ 

paveikslėlis;  

• kalbant apie  savo jausmus;  

• knygelėms pristatyti;  

• sukurti istorinės asmenybės kalbančią 

fotografiją;  

• sukurti kalbantį piešinį. 

 

 Mokomasis „ChatterPix Kid“ filmukas „YouTube“: 

https://www.youtube.com/watch?v=-buZZwkw2uc 
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Mobilioji programėlė „Quiver“  

• nuspalvinti piešiniai „atgyja“ 
naudojant 3D papildytą realybę; 

• išspausdintą piešinį mokinys 
nuspalvina; 

• tada išmaniajame / planšetiniame 
įrenginyje reikia paleisti 
suinstaliuotą programą ir virš 
piešinio atgyja 3D vaizdas ekrane. 
 
 

     Piešinius spalvinimui galite parsisiųsti: 
https://quivervision.com/coloring-packs 



Norėdami 

nuskenuoti 

nuspalvintą 

paveikslėlį, 

spauskite 

drugelį 

oranžiniame 

apskritime  



Mokomieji vaizdo įrašai:  
ChatterPix Kids (kalbančios fotografijos / piešiniai):  

https://www.youtube.com/watch?v=Jc4L-AbnEc4 

https://www.youtube.com/watch?v=-buZZwkw2uc 

Quiver (3D papildytos realybės piešiniai):  

https://www.youtube.com/watch?v=neTTNb802qY 

Piešinius spalvinimui galite parsisiųsti: 

https://quivervision.com/coloring-packs 

„Bitmoji“ (avataro kūrimo programėlė):  

https://www.youtube.com/watch?v=mekflvMbRjE 
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Mokymo(si) sistema „Quizlet“  

• mokymosi kortelės, kurias gali kurti tiek mokytojas, 
tiek mokiniai; 

• įrašius žodį ir jo vertimą, automatiškai pridedamas 
žodžio tarimas; 

• sukuriamos mokymosi užduotys:  
  *kortelės; 
  * žodžio įrašymo pratimas; 
  * atitikmens parinkimo pratimas; 
  * testas, du žaidimai: „Match“ ir „Gravity“. 
 
* Funkcija, kurią mato tik mokytojas, – „Quizlet live“. 
 
 





„Play“ kategorija. „Match“ skiltis.  



„Play“ kategorija. „Gravity“ skiltis.  



„Quizlet Live“ skiltis  



Pasirenkame „Live“ ir spaudžiame „get started“ 



Pasirenkame „Random teams“ (atsitiktinės grupės) ar 

„Individuals“ (žaisti individualiai) 



Pasirenkame klausimų–atsakymų kombinaciją 



Pateikiame 
mokiniams 
prisijungimo 
duomenis ir 
laukiame žaidėjų 



Mokiniai mato taip: 



Mokytojai mato taip: 



„Quizlet“ paskyros kūrimas  



Susikuriate savo paskyrą 



Matote pagrindinį paskyros langą 



Norėdami 
sukurti 
kortelių 
rinkinį 
spauskite 
„create“ 
(liet. kurti) ir 
pasirinkite 
„study set“ 
(liet. 
rinkinys) 



Išjunkite 

„pasiūlymų“ 

langą,  

matysite 

taip:  



Įrašome rinkinio 

pavadinimą 

Kortelių 
rinkinio 
apibūdinimas 
(nebūtinas) 

Įklijuoti turimą 
žodžių sąrašą iš 
„Word“, 
„Excel“, 
„Google Docs“ 
ir t. t. 



Įveskite 

žodį/sąvoką 

užsienio 

kalba 

Pasirinkite 

kalbą, kuria 

rašysite 

žodžius/ 

sąvokas 

Parašykite 

žodžio 

vertimą ar 

sąvokos 

apibūdinimą 

Pasirikinkite 

žodį/sąvoką 

apibūdinantį 

paveikslėlį 





Pasidalykite 
savo sukurtu 
kortelių 
rinkiniu su 
mokiniais 



Virtualių 

kortelių 

nustatymai  

Pasirinkus „Play“ kortelės 
keičiasi automatiškai 

„Shuffle“ sumaišo kortelių 

eiliškumą 

„Options“ detalesni kortelių 
nustatymai  



Virtualių kortelių nustatymai  

„Study starred“ dalyje pasirinkus 

„All“ mokiniai mokosi visus žodžius, 

 

dalyje  „Starred“ – tik tuos, kuriuos 

pasižymėjo žvaigždutėmis  

 Pasirinkus „Audio On“ 
pateikiamas žodžio tarimas, 
 
pasirinkus „Audio Off“ žodžio 
tarimas nepateikiamas. 

Dalyje „Answer with“ 
pasirenkama, kokia 
kalba reikia pateikti 
atsakymą: 
„English“ – anglų 
kalba 
„Lithuanian“ – 
lietuvių kalba 
„Both“ – tiek anglų, 
tiek lietuvių kalbomis 
 

 „Reset progress“ anuliuoja 
pasiektą pažangą 
 
„Start Over“ mokymasis 
prasideda iš naujo 



Mokymo(si) sistemos „Quizlet“ privalumai  

• Prieinama visuose įrenginiuose: 

      svetainė https://quizlet.com/ 

      atskiros programėlės „iOS“ ir „Android“ 

 

 

• Mokinys pats gali kurti žodžių korteles; 

• mokinys gali papildyti mokytojo sukurtą rinkinį naujais 

žodžiais ar frazėmis;  

• patrauklus ir šiuolaikiškas būdas turtinti žodyną mokantis 

bet kurios užsienio kalbos; 

 

 

 

https://quizlet.com/


Mokymo(si) sistemos „Quizlet“ privalumai:  

• kurti žodžių rinkinius pritaikant juos pagal turimo 

vadovėlio temas; 

• galima susirasti jau sukurtų kortelių rinkinių; 

• sukurtus mokymosi rinkinius galima išsispausdinti įvairiais 

būdais; 

• mokymosi rinkinius galima eksportuoti, t. y. nusikopijuoti 

ir įklijuoti; 

• sukurta medžiaga galima lengvai pasidalyti. 

 

 

 



Gali būti naudojama:  

• teminiam žodynui pakartoti; 
• refleksijai; 
• integruotoms pamokoms; 
• žodynui įtvirtinti; 
• faktams, datoms, sąvokoms efektyviau 

įsiminti; 
• išmaniųjų įrenginių valdymo įgūdžiams 

lavinti. 



Ačiū už 

dėmesį! 



Šaltiniai:  

1. https://www.iklase.lt/quizlet-perversmas-jusu-uzsienio-kalbos-pamokoje/  

2. https://www.iklase.lt/mokomes-su-papildyta-realybe/ 

3. https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/107195 

4. https://www.facebook.com/SocialinePedagogeG/photos/bitmoji-

program%C4%97l%C4%97-skirta-savo-arba-pvz-vaik%C5%B3-emoji-

susik%C5%ABrimui-kam-j%C4%85-galite-pa/2385775871457495/ 
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