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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 

Words Snacks  
  

Žaidimo ekrano kopija  

 
Paveikslėlio šaltinis: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apnax.wordsnack&hl=en 

Žaidimo kūrėjo/tiekėjo 
pavadinimas 

APNAX Games 

Metai 2017 
 

Kaip jį rasti  Nemokamas                Nemokama nepilna žaidimo versija (Freemium)          Mokamas 
Tiesioginė nuorodą, jeigu tokia yra: https://itunes.apple.com/us/app/word-snack-picnic-with-
words/id1257539184?mt=8 

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                            

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)  

PEGI3 

 

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 
 Nesusiję su mokykloje dėstomais dalykais  
Kita:_________________ 

Specialieji poreikiai   Regėjimo sutrikimas   Klausos sutrikimas    Mokymosi sunkumai     Fizinė negalia    
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Edukacinis potencialas „Words Snacks“ žaidimo tikslas yra sudaryti žodžius iš pateiktų raidžių. Iš tų pačių raidžių gali būti 
sudaryti keli skirtingi žodžiai. Žaidimas gali vykti 30 skirtingų kalbų. Žaidžiant yra lavinami rašybos 
įgūdžiai, praturtinamas žodynas. Kiekvienas žaidėjas gali žaisti jam tinkamiausiu tempu, nes nėra 
jokio laiko limito. Yra galimybė žaisti tiek prisijungus, tiek be interneto prieigos. 
 
PAVOJUS/ RIZIKA: žaidimas skatina stiprų žaidėjo įsitraukimą, tad žaidimo laikas turėtų būti 
ribojamas. 
 

Mokymosi tikslas Žaidimas gali atlikti namų darbų vaidmenį arba tapti įdomia pamokos dalimi (vaikai gali žaisti 
naudojant vieną išmaniųjų mobilųjį įrenginį porose - komandose arba žaisti atskirai, varžantis su 
klasės draugais). Gali būti panaudojami žodynai, kurie parodytų dar platesnį spektrą žodžių ir 
galimybė aptarti jų reikšmes. 
 
Žaidimas gali būti naudojamas, norint išplėsti žodyną ir patobulinti gimtosios arba užsienio kalbos 
žodžių tarimą (iš viso galima rinktis iš 30 skirtingų kalbų). 
 

 

Įgūdžiai ir gebėjimai 

Įgyjami įgūdžiai ir gebėjimai Tarimo įgūdžiu formavimas, praturtintas žodynas, koncentracija. 
 

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 
 
 
 
 

 


