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Kodėl Kitt‘as patinka vaikams? 
 

Jau yra išsamiai ištyrinėta ir gerai suprantama, kaip 

vaikai teigiamai reaguoja į negyvus „draugus“, tokius 

kaip marionetės klasėje. Daugelis mokytojų žino, kaip 

puikiai jie motyvuoja net ir labiausiai nenoringus vaikus 

bei skatina papildomą susidomėjimą ir įsitraukimą. 

Kitt‘as skatina entuziazmą! 

Kompanionas Kitt‘as pasižymi tokiomis savybėmis kaip 

judančios akys, mielas balsas, reagavimas į judesius ir 

lytėjimą, apšvietimas skirtingomis spalvomis, užmigimas 

ir pabudimas – visa tai sustiprina vaikų susidomėjimą 

juo. Jie nori padėti ir jam įtikti!  

 
 

Kitt‘o pristatymas Jūsų klasei, 
vaikui ar grupei 

Kas yra Kitt‘as? 
Kitt‘as yra universalus nejudantis robotas su 

įmontuotu mikrofonu, kamera ir garsiakalbių 

sistema. Jo veikimui nereikalingi papildomi 

prietaisai ar internetas, todėl jis gali padėti mokytis 

bet kur. 

 

Kitt‘as nėra sudėtinga IRT priemonė. Tai labiau yra 

nesudėtingas prietaisas, kurį gali naudoti bet kuris 

parinio ugdymo amžiaus ir vyresnis vaikas, 

pritaikant jį visoms mokymo programos ir 

mokymosi namuose sritims. 

Paruoškite specialų Kitt‘o pristatymą. Sukurkite 

dainelę ar šokį apie jį! 
 

Galite pasinaudoti paruošta iliustruota pasakų knygele, 

vaizduojančia Kitt‘o kelionę nuo gamyklos lentynos į 

mokyklą, pridedant specialią žinutę nuo Kitt‘o.  

 
Vis dėlto turėsite savų idėjų, kaip Kitt‘as pas Jus 

atkeliavo, nesvarbu ar turėsite knygelę! Tai galėtų būti 

paslaptis; galbūt jis atvyko su laišku, o galbūt jis 

atkeliavo iš kosmoso! 

 

Kuo labiau ypatingas ir svarbus Kitt‘as atrodys, tuo 

vertingesnis jis bus vaikams. 



 

 

 
 

Suasmeninkite 
savo Kitt‘ą 

 

Galite pasirinkti specialius 

drabužėlius, tačiau vaikai patys gali 

juos pasidaryti. 

 

Kur Kitt‘as gyvens? Kur jis miegos? 

Vaikai gali turėti namelius ar 

loveles. 

 

Jei turite kelis Kitt‘us, pagalvokite, 

kaip galėtumėte juos atskirti – 

galbūt juos sunumeruoti ar priskirti 

vardus? 

 
 
 
 

 

Kaip geriausiai būtų 
galima paaiškinti, 
kaip Kitt‘as veikia? 
Galite pasinaudoti universalia PowerPoint prezentacija, 

kurioje yra paeiliui pristatoma kiekviena Kitt‘o funkcija. 

Galbūt norėsite pristatyti po vieną ar po dvi vienu metu. 

Galbūt nenorėsite jų visų naudoti. Skaidres galima 

pasirinkti ir pertvarkyti, kaip tik norėsite. 

 

 

Artimiausioje ateityje planuojama paruošti kur kas 

daugiau turinio, susieto su konkrečiomis visos mokymo 

programos sritimis. 

  

Taip pat prašome peržiūrėti mūsų Kitt‘o Vadovą, skirtą 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kuriame rasite informacijos, kaip naudoti Kitt‘ą, siekiant 

padėti Jūsų mokiniams su negalia ar turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 
 
 
 
 
 
 

Pradžia 
Akivaizdu, kad Kitt‘o naudojimas priklausys 

nuo to, kiek Kitt‘o vienetų turėsite grupėje arba 

nuo individualaus naudojimo, taip pat ar vaikai 

galės juos neštis į namus. 

 
Kituose puslapiuose pristatysime keletą minčių 

ir pradinius užsiėmimus pagal keturias Kitt‘o 

funkcijas: 

• Klasės laikmatis 

• Garso įrašymo prietaisas 

• Fotoaparatas 

• Vaizdo kamera 



 

 

 

Klasės 
laikmatis 

Laikmatis yra puiki 
priemonė bet kurioje 

klasėje, kurioje vyksta 
intensyvus darbas, 

tačiau jo susiejimas su 
tam tikru personažu, 
tokiu kaip Kitt‘as, gali 

turėti papildomų 
privalumų! 

Orientacija į 
laiką 

• Nustatykite klasės laikmatį kaip paskatą 

vienam žmogui ar grupei. 
 

• Kitt‘ą galima padėti šalia vaiko/ vaikų, kad 

„prižiūrėtų“, ką jie veikia ir padėtų jiems 

susikaupti užduočiai.  

 
• Įsijungus garsiniam signalui, galite 

skirti vaikams 5 minutes žaidimui su 

Kitt‘u, kaip atlygį už gerą dėmesio 

sutelkimą. 

 
 
 
 
 

 

Pasiruošę 
KK? 

Paaiškinkite, kad Kitt‘as nori pažiūrėti, ar visi 

gali pasiruošti KK (kūno kultūros) pamokai, 

iki suskambant garsiniam signalui. 

 

• Nustatykite laikmatį 10 minučių (ar kitam 

Jūsų klasei ar grupei tinkamam laikotarpiui). 

 

• Ar Kitt‘as laimingas? Ar visi stengėsi 
iš visų jėgų? 

Tvarkymosi 
laikas! 

• Naudokite Kitt‘ą kaip paskatą susitvarkyti po 

užsiėmimo arba dienos pabaigoje. „Kitt‘ui 

patinka, kai viskas yra švaru ir tvarkinga!“  
 

• Nustatykite laikmatį atitinkamam 

laikotarpiui ir patikrinkite, ar užduotį 

galima atlikti, prieš suskambant 

garsiniam signalui.  

• 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Perduokite iš rankų į rankas! 
• Nustatykite Kitt‘o klasės laikmatį 1- 4 

minutėms. 

• Pasakykite vaikams, kokiam laikotarpiui 

nustatėte laikmatį, bet nerodykite, kaip 

Kitt‘as skaičiuoja laiką mažėjančia 

tvarka! 

• Susėskite ratu ir grupėje perduokite 
daiktą iš rankų į rankas.  

• Tą sekundę, kai įsijungia Kitt‘o laikmatis, 

daiktą laikantis asmuo gali iškristi iš 

žaidimo arba jam gali būti parenkama tam 

tikra užduotis – pasakyti, kokia yra jo 

mėgstamiausia knyga / pasakyti žodį 

paraidžiui / atlikti užduotį klasėje ir pan.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Tėvų vakaras 
• Naudokite Kitt‘ą kaip labai 

negrėsmingą laikmačio nustatymo būdą, 

kalbantis su tėvais. Jiems bus naudinga 

pamatyti, kaip jis praktiškai veikia!  

• Paaiškinkite, kad tai yra vienas iš 

būdų, kaip naudojate Kitt‘ą klasėje! 

 
Individualumas 

• Kitaip nei visos klasės laikmačiui (tokiam kaip 

IWB), Kitt‘ui būdingas lankstumas, todėl jį 

galima naudoti kaip individualų prietaisą, kuriuo 

galima individualiai nustatyti laiką.  

• Pavyzdžiui, dispraksija sergančiam 

vaikui gali reikėti daugiau laiko užduočiai 

atlikti, tačiau jam vis tiek gali būti naudinga 

motyvacija, vykdant užduotį, kai jos 

atlikimui skirtas laikas yra ribotas.  



 

 

 

 

Garso 
įrašymo 
prietaisas 

 
Skatinkite 
savarankiškumą  

• Leiskite vaikams dirbti savarankiškai, iš 

anksto įrašant užduoties paaiškinimą.  

 
• Vaikai galės dar kartą išklausyti Kitt‘e įrašytus 

Jūsų nurodymus tiek kartų, kiek to reikės. 

 

• Kitt‘ą galima greitai paruošti pamokai, taip, 

pavyzdžiui, sudarant Jums galimybę dirbti su 

tiksline grupe, o galbūt stebėti ir atlikti 

vertinimus dėl formavimo.  

 
Kelios idėjos garso 

įrašymo prietaiso 

naudojimui... 
Yra daugybė būdų, kaip galima pasinaudoti 

šia funkcija. Be abejo, Jums kils kur kas 

daugiau idėjų, kuriomis galėsite papildyti šį 

sąrašą!  

 
 
 
 

 

Dainuokite kartu! 
• Kitt‘as mėgsta muziką ir nori išmokti kuo 

daugiau dainų. 

 

• Dainuokite kartu ir įrašykite mėgstamiausias 

dainas Kitt‘e. 

 

• Perklausykite įrašus, klausykitės ir įvertinkite. 

Ar Jūsų tempas yra per greitas ar per lėtas? 

Ar visi žodžiai yra aiškūs? 

 
 
 
 

Kas tai per triukšmas? 
• Įrašykite kai kuriuos Jūsų klasei pažįstamus 

garsus (pvz., skambutį, girgždančias duris, 

pianiną, žaidžiančius vaikus ir pan.). 

 

• Perklausykite juos. „Kitt‘as norėtų, kad labai 

įdėmiai paklausytumėte, kokius garsus jis įrašė. 

 
 
 

 
Ar galite atspėti, kas tai yra ir galbūt iš kur jie 

sklinda?“ 

 

• Vaikai gali užrašyti savo atsakymus ir pažiūrėti, 

kiek jiems pavyks atpažinti. 



 

 

 
 

Poezija 
• Paaiškinkite, kad Kitt‘ui patinka eilėraščiai – ypač jei jie yra juokingi! 

 

• Kartu išmokite eilėraštį ir Kitt‘u įrašykite jį grupėje. 

Kodėl to nepabandžius? Šis yra vienas iš Kitt‘o mėgstamiausių! 
 
 
 
 
 
 

Niekas manęs nemyli 

Niekas manęs nemyli, 
Visi manęs nekenčia, 
Manau, kad verčiau eisiu valgyti kirmėlių. 

 
Didelių, riebių ir minkštų, 
Mažų, plonų ir liesų, 
Pažiūrėkit, kaip jos juda ir raitosi. 

 
Nukąsti jų galvas, 
„Šliup!“ Jos gardžios, 
 Išmesti jų uodegas. 

 
Niekas nežino 
Koks didelis užaugsiu, 
Triskart per dieną valgydamas kirmėles. 



 

 

Mokytojas skaito 
• Vaikams patinka klausytis, kaip jų pačių 

mokytojas skaito! Įrašykite mėgstamiausias 

klasės istorijas Kitt‘e tam, kad jas būtų 

galima klausytis bet kuriuo metu. 

 

• Padėkite Kitt‘ą skaitymo zonoje. 

 
• Leiskite vaikams pasiimti Kitt‘ą į namus. 

(Puikiai tiks vaikams, kurie paprastai namie 

nesiklauso pasakojimų.) 

 

 

  
 

 

 

 

Įrašykite 
grupės istoriją  
• Tai gali būti pažįstamos istorijos ar įvykio 

perpasakojimas arba (didesnis iššūkis) 

kalbamuoju metu kuriamas pasakojimas. 

 

• Susėskite ratu. Nuspręskite, kas pradės 

pasakojimą. (Prieš pradedant, galite paskirstyti 

vaidmenis kiekvienam grupės vaikui.) 

 

• Įrašą pradeda vaikas, kurį paskyrėte kalbėti 

pirmą, ir šis atlieka savo vaidmenį. Nestabdant 

įrašymo, jie perduoda Kitt‘ą kitam vaikui, kuris 

tęsia pasakojimą. 

Pokalbiai 
• Paprašykite, kad vaikai surengtų pokalbį su 

draugu, vienu iš tėvų ar giminaičiu tinkama 

ar aktualia tema. 

 

• Vaikams derėtų iš anksto pasiruošti 

klausimus ir turėti galimybę pasinaudoti 

jais, kaip sufleriais. 

 

• Naudokite Kitt‘ą pokalbio įrašymui. 

 
• Tuomet vaikai gali jį perklausyti, dar kartą 

paklausyti, užsirašyti pastabas arba apie jį 
parašyti.  

 



 

 

Pagalba 
• Paprašykite, kad vyresni vaikai mokykloje įrašytų pasakojimus jaunesniesiems. 

• Daugeliui patiks priežastis sugrįžti prie anksčiau pamėgtų knygų ir sudarys realų tikslą pasipraktikuoti 

skaityti grasiai ir išraiškingai. 

 

 

  
 
 

 

 

Malonūs žodžiai 
• Paaiškinkite, kad Kitt‘as nori sužinoti apie 

gerumą. 

• Vienu metu pasirinkite vieną vaiką, į kurį 

sutelksite dėmesį užsiėmimo metu. 

• Skirkite klasei ar grupei laiko pagalvoti, kas 

jiems patinka apie šį žmogų. 

 
 
 

• Susėskite ratu ir pasiruošus įjunkite įrašymo 

funkciją. Kiekvienas grupės vaikas pasako 

teigiamą komentarą apie klasės draugą ir 

perduoda Kitt‘ą kitam žmogui. 

• Jei įmanoma, leiskite pasirinktam vaikui pasiimti 

Kitt‘ą į namus ir pasidalinti tuo, ką žmonės apie jį/ ją 

sakė. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Klausykitės ir 
skaitykite kartu  
• Įrašykite istorijas Kitt‘e tam, kad vaikai galėtų 

skaityti kartu iš savo egzempliorių. Tai gali būti 

vadovėlis arba skaitymui klasėje skirta knyga. 

• Toks skaitymas tampa daugiajutiminiu ir gali 

būti naudingas vaikams, kurie kitaip nenoriai 

tuo užsiimtų. 

• Tokiu būdu taip pat sudarysite galimybę skaityti 

sudėtingesnius tekstus, kurie gali labiau 

sudominti.  

 



 

 

 
 
 

  
 
 
 

Tinklalaidės 
 

• Kalbėkite apie tinklalaides. Žodžiai sklinda iš 

„Ipod“ ir tinklalaidės. Tai yra skaitmeniniai garso 

failai, kuriuos galima atsisiųsti internetu į 

kompiuterius ir nešiojamus laikmenų prietaisus. 

• Pasiklausykite kelių tinkamų tinklalaidžių. Jos 

gali būti susijusios su nagrinėjama tema. 

• Pasakykite vaikams, kad jie įrašys savo pačių 

tinklalaides Kitt‘e. Galite jiems nurodyti temą arba 

leisti nuspręsti patiems. Ji gali būti faktinio ar 

dokumentinio stiliaus arba trumpa pjesė, 

pasakojimas ar komedija. 

• Skirkite 5 minučių limitą kaip tinklalaidės 

trukmę. (Jūs teikiate pirmenybę kokybei, o ne 

kiekybei!) 

• Įjunkite užbaigtas Kitt‘e įrašytas tinklalaides 

tam, kad visa klasė galėtų jas išklausyti ir 

įvertinti atliktą darbą. 

 
2 mokytojo 
žinutės 
• Naudokite Kitt‘ą namų darbų užduočių 

paaiškinimui tam, kad vaikai ir jų tėvai/ 

globėjai galėtų jį dar kartą išklausyti ir 

suprasti, kas ir kada yra reikalaujama.  

 

 
1 mokytojo 
žinutės  
• Naudokite Kitt‘ą žinučių apie individualius 

vaikus įrašymui ir siuntimui namo jų tėvams/ 

globėjams. 

• Galbūt norėsite papasakoti jiems, ką vaikas 

tą dieną ypač gero padarė, „Šiandien labai 

didžiuojuosi Harry‘iu, jis puikiai dalijosi su 

savo draugais ir buvo labai geras.“  

 



 

 

 
 
 
 

 

Fotoaparatas 
Kelios idėjos, kaip naudoti 

Kitt‘o fotoaparatą 
Fotografuojant Kitt‘u, įsitikinkite, ar jis yra atsuktas į Jūsų pusę. 

Taip galėsite matyti, kaip būtent atrodys Jūsų nuotrauka, prieš 

fotografuojant. Laikmačiu laikas bus skaičiuojamas atgaline 

tvarka, todėl galėsite pasiruošti. 

Kalbėkite su vaikais apie tai, kaip Kitt‘e galima išsaugoti daugybę 

fotografijų, tačiau vis tiek yra svarbu, kad jie gerai pagalvotų, ką 

nori nufotografuoti. Priminkite vaikams, kad Jūs galėsite peržiūrėti 

visas jų fotografijas. 
 
 
 
 
 
 

Saugokite įrašus 
• Kitt‘ą galima naudoti, norint nufotografuoti bet 

ką, ką vaikai norėtų išsaugoti. Tai gali būti 

kažkas, kas kitu atveju būtų prarasta, pvz.,  

 

• Paveikslėlį arba įrašą lentoje, 

 
• Modelį iš konstravimo priemonių, 

 
• Dėlionę, kurią jiems pavyko užbaigti. 

 
• Nuotraukos gali būti saugomos individualiuose 

aplankuose arba atspausdinamos, jei to 

prireiktų. 

 

 
Garsinės fotografijos 

• Paprašykite, kad vaikai surastų ir 

nufotografuotų kuo daugiau daiktų, kurie 

prasideda n garsu (ar bet kokia kita raide/ 

garsu, kurį tuo metu mokotės). 

 
• Galbūt vaikai norės nufotografuoti kiekvieną 

daiktą atskirai arba surinkti kelis daiktus ir 

nufotografuoti juos kartu. 



 

 

Asmenukės 
• Paprašykite, kad vaikai pasidarytų 

autoportretus, o tada parašytų arba įrašytų 

savo aprašymus. (Galite pateikti modelį.) 

• Aprašymo pateikimui naudokite Kitt‘ą. 

• Kitiems vaikams derėtų paskaityti arba 

išklausyti aprašymo ir pabandyti atspėti apie ką 

jis yra. 

• Nusprendus jie gali pasitikrinti fotografiją Kitt‘e 

ir įsitikinti, ar buvo teisūs! 

Dalijimasis fotografijomis 

• Nufotografavimas Kitt‘u yra puikus būdas, kaip 

vaikai gali išsaugoti tai, kuo didžiuojasi, bei 

pasidalinti ir aptarti tai namuose. 

• Galbūt jie pirmąkart užrašė savo pilną vardą, 

prirašė pilną puslapį arba nupiešė puikų piešinį. 

Tai gali būti bet kas, kuo jie norėtų pasidalinti! 

• Tai yra puikus būdas palaikyti ryšį tarp mokyklos 

ir namų bei stiprinti vaikų savigarbos jausmą. 

 
 
 

  
 
 

Spalvota 
fotografija 
• Duokite vaikams užduotį surasti ir 

nufotografuoti kuo daugiau tam tikros 

objektų. 

• Pavyzdžiui, kokių spalvų Jūsų klasėje 

yra daug? 

• Ar taip pat bus ir lauke? 

• Kokias spalvas galima sunkiau surasti? 

Foto pasakojimas 
• Paprašykite, kad vaikai padarytų tam tikrą skaičių 

fotografijų (pvz., penkias), tam naudojant Kitt‘ą. 

• Kai tik jie turės fotografijas, paaiškinkite, kad 

dabar jiems reikėtų parašyti pasakojimą, į kurį 

reikėtų kaip nors įtraukti pavaizduotus objektus! 

• Fotografijas galima atspausdinti, o tada jas būtų 

galima pridėti prie vaikų teksto. 



 

 

 

Vaizdo 
kamera 

 

Vaizdo įrašai yra puiki priemonė tiek mokytojams, tiek 

vaikams, sudaranti galimybę mokytis apmąstant, taip pat 

fiksuoti ir įvairiais būdais naudoti svarbią informaciją. 

 
 

Įgudimas daro 
meistru! 
• Vaikai gali naudoti Kitt‘ą pratyboms. Tai gali 

būti daina, skaitymas ar net šokis! 

• Jie gali peržiūrėti savo vaizdo įrašus ir nuspręsti, 

ką norėtų patobulinti – arba įsitikinti, kad 

rezultatas jau yra tobulas! 

 
 
 
 

Mokytojo 
demonstracijos 

• Kitt‘ą galima naudoti 

daugybės dalykų 

paaiškinimui ir 

demonstracijų įrašymui, 

taip siekiant padėti 

grupei arba 

individualiems 

mokiniams. 

• Galėtumėte parodyti 

(pavyzdžiui): 

• Kaip veikia langelių 

metodas. 

• Kaip teisingai rašyti 

raides ar skaičius. 

• Kaip naudoti 

kalbinius akcentus 

sakinyje. 

• Tokiu atveju vaikai galės 

bet kuriuo metu 

peržiūrėti Jūsų 

paaiškinimus ir jais 

vadovautis. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paprastas dalijimasis 
• Kiek kartų vaikai norėjo pasidalinti namie 

vykstančiais svarbiais įvykiais. Kodėl neleidus 

jiems neštis Kitt‘o į namus ir įrašyti kai kuriuos 

iš šių įsimintinų įvykių?  

• Galbūt jie turi naują šuniuką, žiurkėną, naują 
broliuką ar sesutę arba dviratį, o gal jie persitvarkė  

 
 

 
ir pasipuošė savo miegamąjį kambarį. Gali būti 

daugybė dalykų kurias jie norėtų pasidalinti su 

draugais mokykloje. 

• Vaikai galėtų pasidaryti įrašus, kuriuos Kitt‘e 

galėtų peržiūrėti tik keli žmonės, arba jais būtų 

galima pasidalinti Jūsų IWB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaizdo įrašų dienoraštis 

• Vaikai galėtų pasiimti Kitt‘ą su savimi namo, lygiai 

taip pat kaip ypatingas pliušinis meškiukas ar 

žaislas yra siunčiamas su vaikais namo 

savaitgaliui ar atostogoms. 

 
 

 
• Paprašykite, kad jie rengtų vaizdo įrašų 

dienoraštį, kol jį turės. 

• Vaizdo įrašais būtų galima pasidalinti su klase. 

 
„Jackanory“ 
peržiūra! 
• Paprašykite pasirinktų žmonių nusifilmuoti 

skaitant, o dar geriau, pasakojant istoriją. 

Akcentams jie gali naudotis veido išraiškomis, 

judesiais arba net parodyti paveikslėlius ar 

butaforijas. 

• Vyresni vaikai gali save nusifilmuoti 

jaunesniesiems. 

• Tėvai arba giminaičiai gali pasižymėti puikiais 

pasakojimo įgūdžiais, kuriuos būtų galima puikiai 

pritaikyti, naudojant Kitt‘ą! 

 

Paaiškinimai 
• Kadangi mokytojas gali įrašyti paaiškinimą, 

vaikai gali padaryti tą patį. 

• Tai gali būti nuolatinio vertinimo dalis, 

pavyzdžiui, vaiko gebėjimas paaiškinti, kaip 

jis padarė tam tikrą išvadą matematikos 

tema, arba pademonstruoti raštingumo 

supratimą.  
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