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„Ežiuko nuotykiai“  

„Smėlio futbolas“ 

„Geografija (ugnikalnis, vanduo)“ 

„Iškasena“ 

„Išminuotojas“ 

„Spalvoti balionai“ 

 

 

„Simulandas“ 

„Pilies gynyba“ 

„Abėcėlė“ 

„Pamaitink gyvūną“ 

„Atspėk gyvūną“ 

„Mega pasaulis“ 

„Miestas“ 

„Melodija“ 

„Kosmosas“ 
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Žaidimų 
aikštelė 

Smėlis 

Žaidimo 
tipas 

Arkadinis 
Nuotykių 
Puzlė 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-5 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti tarp 
meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, greitas kalibravimas ir išėjimas 
į pagrindinį meniu. 
 
Žaidėjas valdo virtualius sferinius objektus, ridenant juos per paviršių, 
besikeičiant kraštovaizdžiui ir imituojant fizinius dėsnius. 
Žaidėjas turėtų abiejų rankų pagalba sukurti smėlio bangą ir taip ridenti objektą. 
Objektas geriausiai rieda iš anksto pastatyta smėlio trasa. Geriausias daikto 
ridenimo būdas yra stumti jį iš nugaros; kitaip rankos gali užblokuoti projekciją ir 
jutiklį viršuje.  

Apie žaidimą Spygliuotasis Ežiukas yra pagrindinis žaidimo veikėjas. Jis yra susirangęs į 
kamuolį. Žaidėjas kontroliuoja jo kryptį ir judesius, ridendamas jį per paviršių (žr. 
„Kaip žaisti“). Kelyje jis susitinka su kitais objektais ir daugiausia turi saugotis 
balionų, oro kamuolių ir kitų panašius daiktų, kurie gali sprogti ar skleisti didelį 
garsą, kai paliečia Ežiuko spyglius. Turite pasiekti tikslą, susprogdindami kuo 
mažiau balionų. 

Istorija Ežiukas rieda kartu norėdamas pamatyti savo miško draugą, kuris gražiai 
papuošė namo įėjimą balionais. Ežiukas turi ten patekti susprogdinęs kuo 
mažiau balionų. Kiekvienas sprogęs balionas nuliūdina šeimininką. Jei 
susprogdintų balionų skaičius pasieks tam tikrą kiekį, kuris priklauso nuo 
žaidimo lygio, Ežiuko draugas bus visiškai nusiminęs ir verks, o lygio įveikti 
nepavyks. Jei Ežiukas patenka į šventę, lygis yra baigtas. 

Lygių 
skaičius 

10 lygių 

Vaizdo 
įrašas 

https://youtu.be/zAJ2zpAlu6M  

https://youtu.be/zAJ2zpAlu6M
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Žaidimų aikštelė Smėlis  

Žaidimo tipas Sportinis 

Amžius 3+ 

Žaidėjų skaičius 2-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti 
tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, greitas kalibravimas ir 
išėjimas į pagrindinį meniu. 
 
Žaidėjas valdo virtualius sferinius objektus, ridenant juos per paviršių, 
besikeičiant kraštovaizdzdžiui ir imituojant fizinius dėsnius. Žaidėjas turėtų 
abiejų rankų pagalba sukurti smėlio bangą ir taip ridenti objektą. Objektas 
geriausiai rieda iš anksto pastatyta smėlio trasa. Geriausias daikto ridenimo 
būdas yra stumti jį iš nugaros; kitaip rankos gali užblokuoti projekciją ir jutiklį 
viršuje. 

Apie žaidimą Futbolo, biliardo ir oro ritulio žaidimo kombinacija. Žaidėjai pasidalina į dvi 
komandas ir ridena virtualų kamuolį. Kamuolys reaguoja į judesius taip, kaip 
tai būtų realiame gyvenime, t.y. sunkiau jį ridenti į kalną. Aplink aikštę yra 
keturios papildomos svirtys, kurios padeda ridenti kamuolį. Tikslas yra įmušti 
kuo daugiau įvarčių. Minia džiaugiasi po kiekvieno įvarčio. 

Istorija „Smėlio futbolo“ žaidimą įkvėpė garsusis „Fitnessа“, tradicinis futbolas. 
Dauguma taisyklių ir sąlygų yra panašios į futbolą, tačiau žaisti „Smėlio 
futbolą“ yra daug sudėtingiau, nes ant paviršiaus yra tikrų kliūčių. 

Vaizdo įrašas  
https://youtu.be/61LZFLV2IDI  

 

  

https://youtu.be/61LZFLV2IDI
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Žaidimų 
aikštelė 

Smėlis 

Žaidimo 
tipas 

Geografija 
Fantastinis 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 players 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti tarp 
meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, greitas kalibravimas ir išėjimas 
į pagrindinį meniu. 
Žaidėjas gali sukurti įvairiausius peizažus. Jutiklis reaguoja į smėlio judesius ir 
projektuoja naujus peizažus. Vaizdo topologija keičiasi atsižvelgiant į smėlio lygį. 

Apie 
žaidimą 

Žaidime yra du režimai: 

- Ugnikalnis 
- Vanduo 
 
Ugnikalnio režimas suteikia unikalias galimybes sukurti bet kokį įsivaizduojamą 
reljefą. Smėlio pagalba galite susidaryti norimą geografinį vaizdą. Slėniai, 
kalvos, kalnai ir ugnikalniai- tai yra keletas pavyzdžių, ką žaidėjas gali sukurti 
vienas ar grupėje. Norėdami, kad lava išsiveržtų lavą iš ugnikalnio, turite sukurti 
kalno formos kalvą ir padaryti kraterį pašalindami smėlį nuo kalno viršaus, kol 
bus matoma balta spalva. Taigi jutiklis nustatys reikiamą smėlio gylį ir 
suprojektuos realų lavos išsiveržimą. 

Vandens režimas leidžia kurti vandenynus, jūras, upes, kalvas, salas ir kt. 
Smėlio pagalba galite susidaryti norimą geografinį vaizdą. Šiame žaidime 
vanduo atrodo toks tikroviškas, kad jį nesunku supainioti su tikru vandeniu. 

Istorija Vaizduotė yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Žaidėjas gali įgyvendinti drąsiausias 
idėjas žaisdamas „Ugnikalnio“ žaidimą. Šis žaidimas neatitraukia žaidėjo 
dėmesio papildomais elementais, lygiais ar apribojimais. Naudodamiesi 
interaktyvia smėlio dėže, galite sukurti pasaulį, apie kurį visada svajojote. 

Lygių 
skaičius 

 Galimi du režimai (ugnikalnis, vanduo) 

Vaizdo 
įrašas 

 https://youtu.be/0K_jtXjhIk0  

https://youtu.be/0K_jtXjhIk0
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Žaidimų 
aikštelė 

Smėlis 

Žaidimo 
tipas 

Archeologija 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti 
tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, greitas kalibravimas ir 
išėjimas į pagrindinį meniu. 
 
Prieš žaidžiant „Iškasenų“ žaidimą, išlyginkite smėlį pagal spalvos indikaciją 
(raudonas – smėlis per aukštai; mėlynas - per žemai. Turite atsikratyti baltų 
taškų). 
Žaidėjas turėtų įsiminti dinozaurų griaučių vietą, kuri skęsta smėlyje. Skeletas 
yra suskirstytas į kelias dalis, kurias reikia atidžiai iškasti. Jei su kaulu dirbate 
per grubiai arba kasate per giliai, kaulas parausta ir gali lūžti. Sulaužius tris 
kaulus, žaidimą reikia pradėti iš naujo.  

Apie žaidimą Iškasenų žaidimas leidžia pasijusti taip, lyg būtum tikras archeologas. Visas 
dinozauras guli po smėliu ir laukia, kol jį atidžiai ir rūpesdingai atidengsite, 
neleisdami kaulams lūžinėti. Galite žaisti rankomis arba naudoti teptukus. 
Kiekviename lygyje yra naujas dinozauras. 

Istorija Žaidimo tikslas - tobulinti smulkiąją motoriką, dėmesį, kantrybę ir kitus įgūdžius. 

Lygių 
skaičius 

1 lygis 

Vaizdo 
įrašas 

https://youtu.be/bLROBXjgM4Q  

  

https://youtu.be/bLROBXjgM4Q
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Žaidimų aikštelė Smėlis 

Žaidimo tipas Arkadinis 

Nuotykių 

Puzlė 

Amžius 3+ 

Žaidėjų skaičius 1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami 
naršyti tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. 
Norėdami patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio 
valdymo pulto mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, greitas 
kalibravimas ir išėjimas į pagrindinį meniu. 
 

Prieš žaidžiant „Išminuotojo“ žaidimą, sulyginkite smėlį pagal spalvos 
indikaciją (raudonas – smėlis per aukštai; mėlynas - per žemai. Reikia 
atsikratyti baltų taškų). 
Yra keli lygiai; kiekvienas iš jų apima atsitiktinį objektų rinkinį iš grojančių 

elementų. Iš pradžių kiekvienam žaidėjui suteikiama tam tikra gyvybė. Jei 

kuris nors daiktas sprogsta, atimama viena gyvybė. Jei žaidėjas atkasa 

skrynią, jis gauna papildomą gyvybę. Jei žaidėjui baigiasi gyvybės, lygis 

yra nepereitas. 

Kai kurių lygių objektų vieta yra atsitiktinai sugeneruota, o tai leidžia jums 

gauti naujų scenarijų su kiekvienu nauju žaidimu. 

Apie žaidimą Žaidimas prasideda nuo paprastos užduoties, norint atrasti lobių skrynią. 

Kiekvienas naujas lygis pateikia sunkesnes užduotis ir pasirodo minos, 

kurios gali sprogti. Žaidėjas privalo kruopščiai pašalinti minas ir rasti 

visus lobius. 

Istorija Ar norėtumėte pasileisti į pavojingą, tačiau įdomų lobių ieškojimą? Dabar 

galite išbandyti save. 

Lygių skaičius 11 lygių 

Vaizdo įrašas https://youtu.be/nj5CyLDYglc  

https://youtu.be/nj5CyLDYglc
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Žaidimų 
aikštelė 

Smėlio 

Žaidimo 
tipas 

Puzlė 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti tarp 
meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, greitas kalibravimas ir išėjimas 
į pagrindinį meniu. 
 
Susideda iš trijų režimų („Linksmybės su balionais“, „Nuspalvinkite“ ir 
„Piešimas“). 
Ant smėlio visi rutuliai juda palei smėlio reljefą. Juos galima judinti tik smėlio 
banga panardinus rankas į smėlį. 
Režimas „Nuspalvinkite“ leidžia nuspalvinti pateiktą piešinį. Norint, kad plotas 
būtų nudažytas norima spalva, reikia į jį atsinešti atitinkamos spalvos rutulį. 
Prieš pradėdami režimą „Piešimas“, turite pasirinkti nuo vienos iki trijų spalvų ir 
paspausti mygtuką „Pradėti“.  

Apie 
žaidimą 

„Linksmybės su balionu“ – žaidėjai ridena kelis objektus ant žaidimo paviršiaus. 
Objektus galima sukti naudojant smėlio bangas, sukurtas žaidėjų rankomis. 
 
„Nuspalvinkite“ – žaidėjai mato tuščią spalvinti skirtą paveikslėlį. Tuo pačiu metu 
spalvoti rutuliai užpildo žaidimų aikštelę ir juda, kai smėlio paviršius jiems tai 
leidžia daryti. Žaidėjas turėtų pastumti kiekvieną kamuolį teisinga kryptimi, kad 
vaizdas apimtų atitinkamą spalvą. Kiekvieno objekto spalva pasikeis į tinkamą 
spalvą. Pvz.: pastumkite geltoną kamuolį saulės link, žalią - žolės link. 
 
„Piešimas“ – žaidėjai gali pasirinkti iki 3 skirtingų spalvų ir turėti savo objektą, 
skirtą ridenti. Kiekvienas objektas palieka objekto spalvos takelius. Žaidimo 
(piešimo) lauką galima ištrinti naudojant nuotolinio valdymo parinktis. 

Istorija Mūsų paveikslėlis yra nebaigtas ir jį reikia nuspalvinti - kiekvienas žaidėjas gali 
padėti tinkamai nuspalvinti objektus. Vaikai spalvina, tobulindami motoriką, 
stumdami kamuoliukus smėlio bangomis. 
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Lygių 
skaičius 

„Linksmybės su balionais“ 1 lygis 
„Nuspalvinkite“ 6 lygiai 
„Piešimas“ 1 lygis 

Vaizdo 
įrašas 

https://youtu.be/U6kk_cLZVls   

 

  

https://youtu.be/U6kk_cLZVls
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Žaidimų aikštelė Stalas 

Žaidimo tipas Švietimas 
Anglų kalba 

Amžius 3+ 

Žaidėjų skaičius 1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami 
naršyti tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. 
Norėdami patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio 
valdymo pulto mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į 
pagrindinį meniu. 
 
Ant lygaus paviršiaus padėkite specialius jutiklio kubus. Jutiklis 
identifikuoja kiekvieną kubą ir sujungia juos tarpusavyje. Kiekvienas 
kubas reiškia raidę. Kurkite žodžius statydami kubus teisinga tvarka. Jei 
įdėsite kubus taip, kad jie sudarytu žodžius „CAT“(katė), „DOG“ (šuo), 
„HOUSE“ (namas), išvysite katę, šunį ar namą. Objektai sąveikauja 
tarpysavyje formuodami ūkį.  

Apie žaidimą Visi šiame žaidime pasirodantys objektai yra iš ūkininkų gyvenimo. 
Žaidėjai gali pamatyti, kaip atrodo vienas ar kitas gyvūnas; sužinokite, 
kaip jie bendrauja, ir daug daugiau. 

Istorija Specialūs kubai lavina motoriką. Jutiklis nuskaito kiekvieną judesį ir iškart 
sureguliuoja vaizdą. Žaidėjai gali vizualizuoti įvairius gyvūnus, išmokti 
rašyti žodžius ir stebėti, kaip gyvūnai sąveikauja. 

Vaizdo įrašas https://youtu.be/0D1HnyuBJow 
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Žaidimų 
aikštelė 

Stalas 

Žaidimo 
tipas 

Nuotykių  
Strateginis 
Simuliacija 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti 
tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį meniu. 
 
Padėkite raidžių žymeklius ant stalo. Jutiklis identifikuoja kiekvieną raidę ir 
suprojektuoja įvairius sargybos bokštus, kurie turėtų sustabdyti ataką pilyje. 

„A" raidė - ledo bokštas - užšaldo oponentus, į kuriuos pataiko ir padaro 
nedidelę žalą. 

„B" raidė – ugnies bokšas – daro ugnies žalą. 

„C" raidė – oro žala oponentams 

Apie 
žaidimą 

Svarbu apsibrėžti tinkamą strategiją ir greitai prisitaikyti prie žaidime vykstančių 
pokyčių. Priešai puola pilį iš skirtingų pusių. Kuo daugiau bokštų naudosite, tuo 
mažesnis bus apsauginis spindulys. Raskite balansą tarp bokštų skaičiaus ir 
išlaikydami prašomą spindulį. 

Istorija Pilis yra puolama, ir jūs turite ją apsaugoti nuo priešų. Šis tikslas palaiko 
žaidėjus įsitraukusius ir verčia juos kurti naujas strategijas. 

Lygių 
skaičius 

Prieinamas 1 lygis. 
Kelių lygių ir kelių žaidėjų versija bus pasiekiama artimiausiu metu. 

Vaizdo 
įrašas 

https://youtu.be/bxlXIQ5RGkA  
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Žaidimų 
aikštelė 

Stalas 

Žaidimo tipas Švietimas 
Anglų kalba 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti tarp 
meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami patvirtinti 
pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį meniu. 
 
Yra trys režimai - treniruotės, egzaminas, varžybos. 
 
Stalo paviršiuje atsiranda apskritimas, į kurį žaidėjas turi įdėti žymeklius su 
raidėmis. Kompiuteris parodo gyvūno atvaizdą ir ištaria jo pavadinimą. Žaidėjas 
turi įdėti kubą su pirma gyvūno pavadinimo raide, kuris šiuo metu rodomas 
ekrane, specialioje srityje. 
 
Jutiklis nuskaito raidžių žymeklius, kai jie padedami ant stalo. Aptikusi raidę, 
programinė įranga apdoroja informaciją ir projektuoja atitinkamą daiktą ar gyvūną 
ant žaidimo paviršiaus.   

Apie žaidimą Žaidėjas įdeda atitinkamą raidę į apskritimą, jutiklis perskaito žymą ir nustato, ar 
raidė teisinga ir atitinka projektuojamą žodį. 
 
Pvz.: C – „Crab“ (krabas) 
 
Egzamino ir varžybų režimuose keli žaidėjai bando atspėti pirmąją projektuojamo 
objekto raidę. 

Lygių 
skaičius 

Yra trys režimai - treniruotės, egzaminas, varžybos.  

Vaizdo įrašas  
https://youtu.be/jYq8B8Md5Tk  
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Žaidimų aikštelė Stalas 

Žaidimo tipas Švietimas  
Anglų kalba 

Amžius 3+ 

Žaidėjų skaičius 1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti 
tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį 
meniu. 
 
Žymeklius atpažįsta jutiklis. Kai rašote maistui skirtą žodį, elementas pasirodo 
ekrane. Užuomina su visais galimais žodžiais yra pauzės meniu.  

Apie žaidimą Žaidėjas iš galimo sąrašo pasirenka gyvūną. Ekrane pasirodo gyvūnas, 
laukiantis maisto. Žaidėjas rašo maisto pavadinimus. Tada maistas pasirodo 
ant stalo, po kurio jis siunčiamas į maisto dubenį. Jei gyvūnas mėgsta šį 
maistą, tada jis pradės jį valgyti. Priešingu atveju gyvūnas atsisakys valgyti ir 
bus nelaimingas. 
 
Pauzės režimu galite peržiūrėti visų maisto produktų sąrašą.  

Istorija Visi gyvūnai ir paukščiai turi savo pomėgius. Gyvūnai valgys tik jiems 
patinkantį maistą. Tai moko vaikus apie gyvūnus ir jų valgomą maistą.  

Lygių skaičius  4 gyvūnai su savo skoniais 

Vaizdo įrašas https://youtu.be/0LXYyfuz8p8  
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Žaidimų aikštelė Stalas 

Žaidimo tipas Švietimas 
Anglų kalba 

Amžius 3+ 

Žaidėjų skaičius 1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti 
tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį 
meniu. 
 
Būtina atpažinti gyvūnų balsus ir užrašyti jų pavadinimus naudojant raidžių 
žymeklius. 
Žaidimas turi du sudėtingumo lygius: lengvą ir sunkų. Taip pat galite naudoti 
užuominą, jei sunku atpažinti gyvūno balsą.  

Apie žaidimą Gyvūnas yra pasislėpęs už užuolaidos ir skleidžia sau būdingą garsą. Žaidėjai 
turi teisingai atpažinti gyvūną pagal šį garsą ir parašyti jo pavadinimą 
naudodami kubus su raidėmis. Jei pavadinimas teisingas, uždanga pakils ir 
žaidėjai pamatys džiaugsmingą (laimingą) gyvūną. Po to užuolaida nukris, o 
už jos atsiras kitas gyvūnas. 

Istorija Šiame žaidime yra daug įvairių rūšių gyvūnų (tiek gerai žinomų, tiek retesnių). 
Vaikai mokosi atpažinti gyvūnus pagal jų garsus, sužino apie naujas rūšis, 
išmoksta teisingos gyvūnų vardų rašybos. 

Lygių skaičius Du sudėtingumo lygiai- lengvas ir sunkus. 

Vaizdo įrašas https://youtu.be/AtqHvSWEbEc  
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Žaidimų 
aikštelė 

Stalo 

Žaidimo tipas Švietimas 
Anglų kalba 

Amžius 3+ 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti tarp 
meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami patvirtinti 
pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį meniu. 
 
Šis žaidimas yra skirtas vienam ar daugiau žaidėjų. 
Žaidėjai rašo žodžius naudodami raidžių žymeklius. 
Kiekvienas kitas žaidėjas parašo žodį, prasidedantį paskutine ankstesnio žaidėjo 
parašyto žodžio raide. 
Pvz.: jei žodis baigiasi raide X, kitam žaidėjui reikia sugalvoti žodį su 
priešpaskutine raide. Kuo ilgesnis žodis, tuo daugiau taškų žaidėjas gali gauti. 
Žodžių negalima kartoti. 

Apie žaidimą Pirmasis žaidėjas turi parašyti bet kokį žodį (daiktavardį), prasidedantį žaidimo 
pasiūlyta raide. Kitas žaidėjas turi parašyti naują žodį, kuris prasideda paskutine 
ankstesnio žaidėjo parašyto žodžio raide. 

Istorija Šiame žaidime vaikai mokosi naujų žodžių, išmoksta teisingos žodžių rašybos. 

Vaizdo įrašas https://youtu.be/XaGsqMfB3uI  
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Žaidimų aikštelė Stalas 

Žaidimo tipas Skirtas šeimai 
Simuliacija 

Amžius 3+ 

Žaidėjų skaičius 1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti 
tarp meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį 
meniu. 
 
Padėkite jutiklio figūras ant lygaus paviršiaus (stalo). Jutiklis identifikuoja 
kiekvieną formą ir susieja ją su atitinkama transporto priemone. 
 
Kiekviena spalva / forma reiškia konkretų transportavimo tipą: 
Mėlyna / kvadratas automobiliui 
Žalia/trikampis vandens kanalui 
Rožinė/ gėlė geležinkeliui 
Geltona / apskritimas skraidančiai transporto priemonei. 
  

Apie žaidimą Atstumas tarp objektų apibrėžia transporto priemonės dydį. Pavyzdžiui, 
automobilių skaičius kelyje mažėja arba didėja, priklausomai nuo atstumo tarp 
objektų. Mažas sraigtasparnis gali virsti dideliu orlaiviu, jei geltoni kubeliai yra 
nutolę vienas nuo kito. Taigi, žaidėjai supras, kad kelionės trukmė apibrėžia 
transporto priemones. 

Istorija Specialūs kubai suderina motoriką. Jutiklis nuskaito kiekvieną judesį ir iškart 
sureguliuoja vaizdą. Šis žaidimas leidžia kurti įvairaus dydžio ir sudėtingumo 
miestus, naudojant 4 kiekvieno tipo kubus (16 kubų). 

Vaizdo įrašas https://youtu.be/udA1Sw_f2bo 
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Žaidimų 
aikštelė 

Stalas 
 

Žaidimo tipas Švietimas 
Muzikiniai instrumentai 
 

Amžius 3+ 
 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindinis meniu suteikia galimybę pasirinkti ir pakeisti kalbą, meniu parinktis. 
Norėdami patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo 
pulto mygtuką „OK“. 
 
Šis žaidimas yra skirtas vienam ar daugiau žaidėjų. 
 
Kairėje pusėje galite pasirinkti vieną iš muzikos instrumentų. Norėdami pasirinkti, 
įrankiu turite pridėti bet kokį žymeklį ant paveikslėlio. Pasirinktas muzikos 
instrumentas paryškinamas žalia spalva (pagal numatytuosius nustatymus 
pasirenkamas pianinas). 
 
Žaidėjas gali susikurti savo melodijas, specialiai tam skirtose kvadratinėse 
vietose ant paviršiaus padėdamas raidžių žymeklius. Kiekvienas kvadratinis 
plotas susietas su tam tikru muzikiniu garsu - jutikliui nustačius bet kokį žymeklį 
toje srityje, garsas pasirodo su matoma garso banga. Žaidėjas gali nustatyti kuo 
daugiau žymeklių ir išbandyti sukurtą garsą. Pagrindinė mintis yra sukurti savo 
muziką ar atkurti bet kurią kitą melodiją. 
 
Norėdami pakeisti melodijos greitį, galite nustatyti tempą naudodami mygtukus 
„+“ ir „-“, esančius ekrano apačioje kairėje. 
 
Meniu mygtukas grąžina žaidėją į pagrindinį meniu. 
 

Lygių skaičius Žaidime yra 5 muzikos instrumentai. 

Vaizdo įrašas  
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Žaidimo 
aikštelė 

 Stalas 
 

Žaidimo tipas Švietimas 
Anglų kalba 
Kosmoso tyrinėjimas 

Amžius 3+ 
 

Žaidėjų 
skaičius 

1-6 žaidėjai 

Kaip žaisti Pagrindiniame meniu galite pasirinkti lygį ir pakeisti kalbą. Norėdami naršyti tarp 
meniu parinkčių, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodykles. Norėdami 
patvirtinti pasirinktą meniu punktą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką „OK“. 
Norėdami sustabdyti žaidimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
„OK“. Pauzės meniu yra galimybės tęsti žaidimą, ir išėjimas į pagrindinį meniu. 
  
Žaidimas suteikia galimybę tirti kosminius kūnus, tokius kaip planetos, palydovai, 
žvaigždės ir kt. Galite stebėti dienos ir nakties pokyčius, gauti trumpą 
informaciją, stebėti objekto sukimosi aplink savo ašį procesą. 
 
Norėdami judėti tarp objektų, žaidėjai ant stalo paviršiaus, naudodami raidžių 
žymeklius, turi išdėstyti norimo kelionės tikslo pavadinimus. 
Pvz .: Venera, Žemė ir kt. 
Pasirinktas kelionės tikslas bus rodomas laivo prietaisų skydelio apačioje, o 
dešinėje pusėje - mažesnis pasirinkto objekto modelis. Pasirinkęs kelionės 
tikslą, žaidėjui reikia uždėti bet kokį žymeklį ant mygtuko „Paleisti“ (esančio 
kairėje kelionės tikslo pusėje laivo prietaisų skydelyje). Po to prasidės laivo 
judėjimas. 
 
Atvykus į tikslą, ekrane pasirodys kosminis kūnas. Žaidėjas taip pat gali gauti 
trumpą informaciją apie objektą, uždėdamas bet kokį žymeklį ant mygtuko „Info“, 
esančio kairėje laivo prietaisų skydelio pusėje. 
 
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką „OK“, bus atidarytas interaktyvus 
esamos žvaigždžių sistemos žemėlapis su visais objektais, į kuriuos galima 
keliauti. Dešinėje ekrano pusėje pateikiamas kelionių objektų sąrašas. 

Istorija Saulės sistemą galima peržiūrėti. 

Vaizdo įrašas  
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Nuotolinis valdymo pultelis 

 

 

1. Jutiklio įjungimo / išjungimo mygtukas 

2. Nutildymo mygtukas 

3. Naršymo meniu mygtukas, skirtas pasirinkti 

žaidimus 

4. Mygtukai, skirti naršyti žaidimų meniu 

5. Garsumas aukštyn / žemyn. 
 

Patarimas: nenaudokite likusių mygtukų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis svietimas@bmk.lt 


