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Vaizdas ir rašymas    

Plakatas (naudojamas ir kaip žaidimų lenta) 
yra pagrindas tam tikrų smegenų funkcijų 
vystymuisi  bet kuriame amžiuje. Iš paukščio 
skrydžio  jis rodo visa abėcėlės istoriją. Savo 
apvaliais kontūrais šis globalus vaizdas  
atpalaiduoja ir apgaubia. Jame taip pat galime 
rasti raidžių raktinius sakinius, kurių kiekvienas 
yra trumpos šio pasakojimo versijos. 
 

 
Tinka vaikams nuo 2 iki 6 metų 
 
A4 gulsčio formato Aplankasr yra veiklų 
‘namai’. Spalvotas nuorodų sąrašas įgalina net 
mažus vaikus gražiai susitvarkyti savo 
popieriaus lapus ir visada turėti juos lengvai 
rasti. 
 
Paveiklėlių knyga yra pirmasis aplanko 
elementas. Ji sudaryta iš  27 didelių iliustracijų 
bei pilno pasakojimo teksto su spalvotais 
skaitymo pagalbininkais ir paaiškinimais 
tėvams ir auklėtojams. Ji yra visų tolimesnių 
veiklų pagrindas. 
 
Spalvinimo knygekė – tai paveikslėlių knygos 
versija mokiniams. Figuros piešiniai užtikrina 
jos ryšį su raide. Aplink jasAround them, there 
is space for creatively drawing one’s own 
experiences. Suggestions of how to practice 
social skills within groups while drawing, can 
be found in the Guide for Educators.  

 

Tinka vaikams nuo 4 iki 9 metų 
     
Konteksto  skaidruolės vaizdai papildo aplanke 
esančius paveiklėlius, kas  smegenims  sujungia 
vaizdą su raide kaip Lego blokus. 
 
Plakatas prie lovos  nuo A iki Z yra 2 metrų ilgio. . 
Žirėdamas į jį iš savo lovelės, vaikas gali ilsėtis  ir 
mokytis intuityviai. Vadove rasite patarimų 
pokalbiams ir bendriems atradimams.  
 
 
 
Pratybų sąsiuvinis  yra skaidruolių vaizdų versija 
mokiniams. “Pratimai čia ir dabar” įgalina gražią ir 
laisvą rašyseną nuo  pirmojo brūkšnio.  
 
 
 
Žaidimo kortos, skirtos atminties, vaidmenų ir 
kryžiažodžių domino žaidimams, paverčia skaitymą 
socialine veikla.  
 
 
 
Įrankių dėžė mažiesiems rašytojams plečia žodyną ir 
įkvepia kūrybiškam rašymui per grožėjimąsi kalbos, 
kuria ir išmokome kalbėti, garsais. Sudarymas ir 
išdėstymas padeda spontaniškai suvokti gramatines 
struktūras.   
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CD padeda gerinti tarseną ir kalbos sklandumą. 
pronunciation and verbal fluency. Jis tinka 
aklėtojams( taip pat kalbos teralistams) dirbant su 
bet kurio amžiaus vaikais. Kompaktiniame diske 
yra abėcėlės pasaka su muzika, viena versija  kaip 
tekstas, kita kaip ritminis fonas žaidimams ir 
interpretacijoms. 
 
 

Tinka  vaikams nuo 1 iki 6 metų  
 
Figūros įgalina net ir jauniausius dalyvauti veiklose. 
Kol vyresni vaikai sako posmus kaip greitakalbes, 
mažieji vedžioja šiuos “aktorius” ant stalo ir 
įsisavina raides per žaidimą vaidmenimis. Raidės 
padarytos iš ekologiško medžio ir tinka ritminiams 
efektams išgauti,  
 
Marionetės skatina kalbos, empatijos bei rankų 
miklumo vystymą. Kaip kartu su vaikais jas 
pasigaminti, rasite  vadove.  
 
Žaidimai su figūrėlių maišeliu leidžia mažam vaikui 
žaidžiant išmokti ramybės ir susikaupimo, lytėjimo 
pojūčiu  identifikuojant nedidelius  skirtumus tarp 
panašių formų  

 

Tinka nuo 4 metų 
 
DVD pateikia pasakos video filmą. Integruoti realiu 
laiku rašymo pratimai yra raktas į  spontanišką sėkmę 
kaip mokiniams, taip ir mokytojams.as a video. The 
integrated writing exercises in real time are the key to 
success for learners and teachers. 
 
 
Panirimas į užsienio kalbą  su kalbps Veros F. 
Birkenbihl atkoduotoju įgalina spontaniškai suprasti 
žodžius ir frazes. Šalia to, abėcėlės istorijos garso galia 
įtvirtina svetimos kalbos žodžius greitai ir išliekančiai 
atmintyje, Tai daro pasakojimą puikiu įrankiu 
panirimui į užsienio kalbą.   
 
 
Vadovas auklėtojams teikia idėjas kūrybiškam 
medžiagos naudojimui. Jo skyrių apžvalgą rasite 
kitame puslapyje.  . 
 
  
Mano pirmoji skaitinių knyga: pažinkime šalį! 
Ji šiuo metu yra kuriama keliose šalyse: tai nuotykių ir 
kelionė ir kartu kelionė laike su legendomis ir 
fotografiniais šalies lobiais. Jaudinantis asmeninis 
nuotykis  šalies, kuri paverčia vaikus expertais ir 
šeimos atostogų  vadovais.  
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Audio ir haptinis būdai 

 
laimingas 
mokytojas 
laimingi 
vaikai 

Kartą metuose naujienlaiškis  informuoja paie šiuos nemokamus  produktus atsisiuntimui, naują smegenimis grįsto mokymo  medžiagą 
papildomomis kalbomis, mokymus  ir darbo pasiūlymus. Registracija naujienlaiškiui gauti: www.ABCDirekt.eu 

 

MOKOMOJI MEDŽIAGA -  MYLIMA - GYVA - ABĖCĖLĖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vadovas auklėtojams pateikia instrukcijas tiksliniam sekančiuose skyriuose 
esančios medžiagos naudojimui.. 
 
1. Trepsime pagal garsą (mažiausiems). 
Plojimas, beldimas ir trepsėjimas. Holistinės veiklos įtraukiant visus pojūčius.  
 
2. Judėjimas išlaisvina liežuvį.  
Įgudę, protingi ir laimingi: muzikinės veiklos, ritminėmis  priemonėmis  skatinančios 
kūno valdymą, mąstymą ir  kalbą  (tinkamos ir kalbos terapijai). 
Medžiaga: CD, paveikslėlių knyga ir paprasti mušamieji instrumentai. 
 
3. Vaidmenų žaidimas, sužadinantis smalsumą ir empatiją (nuo 3 metų).   
Per socialinę  interakciją vaikai mokosi susikaupimo, socialinių įgūdžių ir sklandaus 
kalbėjimo. Negana to, vaidmenų žaidimas gali padėti pasinėrimui į užsienio kalbą.  
Medžiaga: Plakatas, CD, lėlės, figūros maišelyje. 
 
4. VIENAS pasaulis (nuo 4 metų). 
Dalinimasis savąja ir klausantis kitų patirties vysto socialumą. ABC pasakos vaikai 
atranda savo pačių istoriją ir paverčia svetimą raidžių pasaulį savu. Tai suteikia 
pasitikėjimo savimi ir padeda mokymuisi.  
Medžiaga: Plakatas, Plakatas prie lovos, Žaidimo kortos. 
 
5. MANO pasaulis  (nuo 5 metų). 
Smulkioji motorika vystoma veiklose su spalvomis ir formomis, o emocinis 
įsitraukimas sukuria pagrindą pavidalų išlikimui atmintyje.  
Per varžybų, kuriose nėra laimėtojų, įvairovę vaikai vysto socialinius įgūdžius ir 
mokosi vertinti bei gerbti vieni kitų skirtingumą. 
Medžiagal: Plakatas, paveikslėlių knyga, spalvinimo knygelė. 
 
6.Taip, rašyti yra įdomu!  (nuo 6 metų)  
Rašymo pratimai tampa 'sportu pirštams'ir gražiu meno kūriniu. Džiagdamasis 
natūraliu   žemės traukos momentu, kiekvienas pratimas deda pagrindus laisvai ir 
gražiai rašysenai. 
Medžiaga: paveikslėlių knyga, konteksto skaidruolių lapai, pratimų knyga 
 
 

 
7.Juokimės iki nukritimo! (iki 7 metų) 
Kievienas norėtų rašyti geras ir juokingas istorijas, juoktis vietoje galvos 
laužymo bei  natūraliai įsisavinti  gramatiką. Su spalvingu vadovėliu kaip 
įrankių dėže ir su įvairiais konkursiais, kuriuose nėra laimėtojų. Tai yra 
įmanoma!  
Medžiaga l: Įrankių dėžė mažiesiems autoriams nuo A iki Z.  
 
8. Mano pirmoji skaitinių knyga ir aš keliaujame per šalį (nuo 7 metų) 
Nuotykių pasakojimas, kuris įsitaiso that nestles into the geografinėse ir 
istorinėse šalies vertybėse  kaip brangenybių dėžutėje. Skaitytojas su 
protagonistais keliauja per šalį kaip laiko mašina. Jie susitinka legend ir šalies 
istorijos veikėjus, susipažįsta su papročiais ir patiria tradicinių valgių skonį. Tai 
sužadina norą pačiam keliauti šiuo maršrutu per ateinančias atostogas. Tie, 
kurie per atkoduotą ABC-istoriją jau turi šios užsienio kalbos pagrindus, gali 
labia gerai pagilinti savo žinias.  Ši knyga įkvepia atradėjus šeimoje ir atveria 
duris ir širdis keliaujant.  
Medžiaga: iliustruota šalies kultūrinė emblema, dvikalbis iškoduotas 
vadovėlis, šalies video.  
 
9. Panirimas į užsienio kalbą 
Ši medžiaga yra pagaminta daugiau nei keliomis kalbomis ir yra lydima 
muzikos.  Iškodavimas ir pasikartojantys garsai pasakojime kiekvienam leidžia 
spontaniškai suprasti žodžius ir greitai juos įsiminti bei išlaikyti atmintyje.  
Visa šeima gali kartu ir įdomiai plėsti savo kalbinius įgūdžius .  
 
Jūsų pastabos mums labai svarbios  tolimesniam  mokomosios medžiagos 
tobulinimui. Prašome pasidalinti savo patyrimais  adresu: 
deutschland@alphabetShop.eu 
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The following qualifications ca be attained at different levels: 

 

A Smegenimis grįsto  raštingumo treneris 

B Smegenimis grįsto  švietimo konsultantas  

C Smegenimis grįstos  mokomosios medžiagos kūrėjas.  

 
A ir B atviri visiems. C  skirtas kūribingiesiems , kaip kino technikams, 
garso inžinieriams, atlikėjams, programuotojams, dizaineriams, poetams 
/ rašytojams, muzikams. 
 
 
 
 
 

A SMEGENIMIS GRĮSTAS RAŠTINGUMAS 
 
Modulis A1 Padėjėjas (tinkamas ir nepilnamečiams) 
Padėjėjai gali padėti besimokantiems atlikti pratimus, pvz. klasėje, kaip 
auklėtojas ar kaip  auklė.  
 
Modulis A2 Treneris  
Praktinė A1 kompetencija papildyta moduliu A2 aiškiai suvokiant ko gi 
smegenims reikia raštingumui pasiekti. Dalyviai geba savarankiškai 
mokyti grupes. 
 
Modulis A3 Instructorius 
Pasiremdami A1 + A2, dalyviai šiame modulyje 3  gali apmokyti žmones 
modilių A1 ir A2. 
 
 

B SMEGENIMIS GRĮSTAS ŠVIETIMAS 
 
Modulis B1 Konsultantas 
Dalyviai įgyja plačią įžvalgą į smegenų funkcijas ir sąlygas, reikalingas 
smegenų veiklai.  
 
Modulis B2 Instructorius  
Pagrįsta B1, įgyjama kvalifikacija apmokyti modulio B the qualification is  
dalyvius.  

 

C SMEGENIMIS GRĮSTO MOKYMO PAGALBINIKAI 
 
Modulis C1 Dizaineris  
Dalyviai įgyja detalų supratimą apie sąveiką tarp jutiminių įspūdžių ir 
smegenų vystymosi. Nuo pat pradžiios tai derinama su konkrečiais potyriais.  
 
Modulis C2 Instructorius 
Remiantis praktinėmis modulio A kompetencijomis ir teorinėmis modulio B 
žiniomis, dalyviai per dviejų mėnesių praktiką įgyja kompetenciją apmokyti 
kūrėjus modulyje C1.  
 
 
 
A ir  B modulius galima atlikti vienos savaitės kursuose stovykloje bei 
nuotoliniuose kursuose.   
Moduliai C įvykdomi stovyklos kursuose.. 
  
Tam tikrais atvejais ar finansinio nepajėgumo atveju galima gauti stipendiją. 
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Siekdami padėti siekti jūsų tikslų , atitikti norus ir sąlygas, pateikiame individualių mokymo modulių sąrašą jūsų pasirinkimui.  

Praneškite mums  info@didactic-pilot.eu  apie  jūsų patirtis ir ko jūs ieškote: 

 


