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IO1.B – KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ/ MOBILIŲJŲ PROGRAMĖLIŲ APŽVALGA 

 

Žaidimo tipas 
 

Edukacinis kompiuterinis žaidimas                                           
 Edukacinė mobilioji programėlė 
 Laisvalaikio kompiuterinis žaidimas su edukaciniu potencialu    
 Laisvalaikio mobilioji programėlė su edukaciniu potencialu 

Kompiuterinio žaidimo/ 
mobiliosios programėlės 
(toliau - žaidimo) pavadinimas 

LittleBigPlanet 

Žaidimo ekrano kopija  

 
https://en.wikipedia.org/wiki/LittleBigPlanet_(2008_video_game) 

Žaidimo kūrėjo/tiekėjo 
pavadinimas 

Media Molecule 

Metai 2008 
 

Kaip jį rasti  Nemokamas                Nemokama nepilna žaidimo versija (Freemium)          Mokamas 
Tiesioginė nuorodą, jeigu tokia yra: https://www.playstation.com/en-gb/games/littlebigplanet-
ps3/ 

Pagrindiniai techniniai 
reikalavimai 

  Windows         Linux          iOS             Android       PlayStation      Nintendo      Xbox 
Kita:_____________ 

Palaiko virtualios realybės 
žaidimo formatą 

 HTC Vive            PlayStation VR           Oculus Rift             Kita 

Skirtas žaisti vienam žaidėjui / 
keliems žaidėjams 

 Vienam žaidėjui       Keliems žaidėjams 

Tipas   Veiksmo                 Nuotykių                                   Arkadinis  
  Edukacinis              Vaidmenų žaidimas                Simuliacinis   
  Strateginis               Sporto                           Kita: delionė 

Tikslinė auditorija  1-5 metai                6-11 metai             12-17 metai             18+ metai        

Rekomenduojamas amžiaus 
lygis pagal bendrąją Europos 
žaidimų informacijos 
klasifikavimo pagal amžių 
sistemą (PEGI)  

PEGI7 

 

Panaudojimas mokymo procese 

Privalomas stebėjimo/ 
kuravimo lygis 

  Visiškai savarankiškai    Tik su priežiūra  
  Savarankiškai po mokytojo supažindinimo/paaiškinimo 

Žaidime įtraukti mokymo 
dalykai 

 Istorija                                 Matematika                  Gamtos mokslai        
Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) 
 Chemija                               Geografija                       Kalbų mokymasis        Fizika 
Technologijos (Darbai)     Filosofija                         Literatūra                    Menai ir muzika 

https://en.wikipedia.org/wiki/LittleBigPlanet_(2008_video_game)
https://www.playstation.com/en-gb/games/littlebigplanet-ps3/
https://www.playstation.com/en-gb/games/littlebigplanet-ps3/
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 Nesusiję su mokykloje dėstomais dalykais  
Kita:_________________ 

Specialieji poreikiai   Regėjimo sutrikimas   Klausos sutrikimas    Mokymosi sunkumai     Fizinė negalia    

Edukacinis potencialas Visas žaidimo veiksmas vyksta aplink pagrindinį žaidimo veikėją (Sackboy), kuris yra 
kontroliuojamas kompiuterinio žaidimo žaidėjo. Egzistuoja daugybė skirtingų žaidimo scenarijų. 
„The LittleBigPlanet“ žaidimas suteikia tokias galimybes kaip: 
 
- Galimybė pasirinki pagrindinio žaidimo veikėjo išvaizdą (rūbus, spalvą, papuošalus ir 
kitus priedus). Pagrindinis veikėjas (Sackboy) bėgioja, šokinėja, gali paimti tam tikrus daiktus, 
kurios gali pastumti, tam kad pasiekti kitus reikšmingus dalykus arba pro juos prasibrauti. Tikslas - 
įveikti daugybę užduočių ir galvosūkių, laukiančių įvairiuose lygiuose. 
 
-              Galimybė sukurti visiškai naujus galvosūkius ir užduotis, keisti žaidimo išvaizdą ( galimybė 
kurti, formuoti įvairius daiktus arba netgi vietoves) ir jomis dalintis su kitais žaidėjais. 
 
- Galimybė žaisti ne tik pateikiamus, bet ir savo ar kito žaidėjo sukurtus žaidimus. Šias 
žaidimo galimybes geriausiai apibūdina kompiuterinio žaidimo šūkis - ŽAISK. KURK. DALINKIS. 
Žaidimas prasideda nuo paprasčiausio lygio, vėliau žaidėjas gauna prieigą prie kitų trijų žaidimo 
lygių. Kai tik žaidėjas įvaldo pagrindines žaidimo strategijas ir taisykles, jis gali pereiti į 
sudėtingesnius žaidimo lygius.  
 
PlayStation konsolėms skirtas žaidimas yra pristatomas su šiuo aprašymu: pradedant penkiomis 
minutėmis, praleistomis sprendžiant paprastą galvosūkį ir baigiant penkiomis valandomis, kuriant 
visiškai naują žaidimą, o tai reiškia, kad laikas, kurį jauni žaidėjai praleidžia žaisdami žaidimą, turi 
būti kontroliuojamas.  
 

Mokymosi tikslas Žaidimas gali būti naudojamas kaip įrankis siužetams ir pasakoms kurti, pavyzdžiui, literatūros 
pamokos metu arba kaip naujas Informacinių technologijų (IKT) projektas. Jeigu tai yra pusmečio/ 
metų projektas (asmeninis arba grupinis), jis gali būti kuriamas remiantis mėgstamiausia 
perskaityta knyga arba pačio žaidėjo sukurta pasaka. Projektas gali būti pristatytas kitiems klasės 
draugams, kurie jį ir įvertintų. Šis žaidimas suteikia mokiniams galimybę pademonstruoti savo 
gebėjimus, kuriant pasakas, pasinaudojant šiuolaikinių technologijų pagalba. Taip pat, šis žaidimas 
yra naudingas vertinant vaiko gebėjimus ir polinkį lavinti IT, siužeto kūrimo įgūdžius. 
 

 

Įgūdžiai ir gebėjimai 

Įgyjami įgūdžiai ir gebėjimai Su žaidimu „ The LittleBigPlanet“, skirtu Sony PlayStation3 žaidimo konsolei, vaikai gali kurti savo 
pasaulius ir juos valdyti, stiprinti loginį mąstymą, problemų sprendimo bei orientavimo įgūdžius.  
Šaltinis: https://electronics.howstuffworks.com/family-tech/tech-for-kids/10-educational-video-
games-your-kids-will-love9.htm 
 
Atrandant  „The LittleBigPlanet“ (renkant daiktus, sprendžiant galvosūkius), žaidėjo įgūdžiai 
tobulėja ir jis jau yra pasirengęs keisti ir kurti naujas šio žaidimo veikėjo Sackboy vietoves. Visoms  
šios modifikacijoms atlikti reikia komandinio darbo ir kritinio mąstymo įgūdžių, nes žaidžiant vis 
naujoje vietoje atsiranda nauji iššūkiai ir dalykai, kurios reikia išmokti.  
 

Socialiniai įgūdžiai  Kritinis mąstymas             Problemų sprendimas                 Kūrybiškumas  
 Pasitikėjimas savimi         Atsparumas stresui                      Laiko planavimas  
 Komandinis darbas           Verslumas                                     Lyderystė  
 Mentorystė                         Koučingas                                    Novatoriškumas 
Kita:__________________ 

  

 

VERTINTOJŲ NUOMONĖ 

Vardas ir Pavardė  

Šalis  

Komentarų lentelė 
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