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DISKUSIJA

• Kokiomis programėlėmis dažniausiai naudojatės?





ŠIOJE PASKAITOJE SUSIPAŽINSIME:

• Su pagrindinėmis kalendoriaus funkcijomis ir išmoksime jomis naudotis

• Su elektroninio pašto funkcijomis ir išmoksime išsiųsti laišką

• Su balso įrašo funkcijomis ir programėle, kurioje galima pildyti užrašus, rašyti priminimus



NEMOKAMOS PROGRAMĖLĖS 
IŠMANIAJAME TELEFONE

Išmaniųjų telefonų kūrėjai nuolat tobulina 

programinę įrangą, stengdamiesi patenkinti visus 

žmonių poreikius. Ne tik kuriamos naujos 

programėlės, bet ir nuolat atnaujinamos senos, 

tokios kaip laikrodis, kalendorius, užrašinė, 

diktofonas ir daugelis kitų, kurių nereikia papildomai 

siųstis ar pirkti iš oficialių parduotuvių.



PAŽINKIME SAVO 
TELEFONĄ

Yra dvi pagrindinės operacinės 

sistemos - „iOS“ turi visi 

„Apple“ gaminiai. Taigi, jei jūs 

turiti iPhone ar iPad įrenginį –

jūsų operacinė sistema yra 

„iOS“.



PAŽINKIME SAVO 
TELEFONĄ

Jei jūs naudojate „Samsung“, 

„Xiomi“, „Google Pixel“, 

„Huawei“ ar panašiai, tada jūsų

telefono operacinė sistema yra 

„Android“.



KALENDORIUS

Populiariausios programėlės, kurių nereikia siųstis, jau yra įdiegtos jūsų išmaniajame telefone. 

Dauguma jų skiriasi pagal telefono operacinę sistemą, tačiau veikia jos panašiai.



“IOS“ OPERACINĖ SISTEMA



ATIDARYKITE 
KALENDORIAUS 
PROGRAMĄ



SPAUSKITE +



ATVERTAME LANGE 
SURINKITE:

• Įvykio pavadinimą

• Vietą, kur įvykis vyks 

(neprivaloma)



NUSTATYKITE 
ĮVYKIO LAIKĄ:

• Jei įvykis vyks visą dieną, 

tuomet spauskite „All day“.

• Jei įvykis vyks konkrečiu laiku, 

nustatykite, nuo kada iki kada.



REPEAT

JEI ĮVYKIS KARTOJASI, 

NUSTATYKITE, KAS KIEK 

LAIKO ARBA KURIOMIS 

DIENOMIS.



ALERT

NUSTATYKITE 

ĮSPĖJAMUOSIUS SIGNALUS, 

KADA IŠMANIAJAM 

TELEFONUI INFORMUOTI 

APIE ARTĖJANTĮ ĮVYKĮ.



“GOOGLE“ 
KALENDORIUS



SPAUSKITE +



• Pasirinkite, ką norite sukurti: 

išsikelti tikslus, užsirašyti 

priminimus, sukurti įvykį.



• Paspaudę „Tikslas“, galite 

išsikelti iššūkius: sporto, 

įgūdžių tobulinimo, šeimos ir 

draugų, laiko sau ir laiko 

organizavimo.



• Paspaudę „Priminimai“, galite 

užsirašyti priminimus ir 

nustatyti priminimo kartojimo 

dažnumą.



• Pasirinkę „Įvykis“, galite 

susikurti priminimą apie 

būsimą įvykį, nurodyti vietą, 

kur vyks, priminimą apie jį, 

pakviesti žmonių, detaliau 

aprašyti įvykį. Sukūrę įvykį, 

spauskite „Įsiminti“.



KLAUSIMAI?



UŽDUOTIS

• Sukurkite įvykį, kuris rytoj, 12:00 jums palinkėtų geros dienos



ELEKTRONINIS PAŠTAS

Rašykite laiškus, kad ir kur bebūtumėte: miške, 

mašinoje, autobuse, lėktuve ar parduotuvėje. 

Turint išmanųjį telefoną, nereikia nei popieriaus, 

nei rašiklio, nei kompiuterio, nei jaudintis, ar 

laiškas pasieks adresatą iki tam tikros dienos.

Siųsdami laiškus išmaniuoju telefonu, galite rašyti 

juos net tuo atveju, jei nėra interneto. Laiškas 

automatiškai bus įrašytas ir išsiųstas, kai tik 

telefonas gaus interneto ryšį. O jei laiškas 

adresato nepasieks, tuomet iš karto gausite 

pranešimą, kad laiškas buvo neišsiųstas.



DISKUSIJA

• Ar naudojate elektroninį paštą?

• Jei taip, kam?

• Jei ne, kodėl?



SUSIETI SAVO EL. PAŠTĄ SU IŠMANIUOJU TELEFONU

• Atverkite „Pašto“ programėlę. Ją rasite savo išmaniojo telefono darbalaukyje

• Pasirinkite sistemą, kurioje jau esate susikūręs el. paštą ir prisijunkite

• Suveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį



„IOS“ EL. 
PAŠTAS

ATSIDARYKITE EL. PAŠTO 

PROGRAMĖLĘ



• Spauskite kvadratą su 

pieštuku



• Surinkite adresatą kam 

ketinate siųsti laišką



• Jei norite išsiųsti tą patį laišką 

keliems asmenims, prisekite jų

el. pašto adresus laukelyje 

„Cc/Bcc“



• Laukelyje „Subject“ įrašykite 

laiško pavadinimą



• Jei norite prisegti dokumentą 

ar nuotrauką, ilgiau palaikykite 

paspaudę bet kurią laiško 

vietą. Atsiradus juostai su 

parinktimis, paspausskite [>] 

ir pasirinkite „Add attachment

arba Insert photo“



• Parašę laišką spauskite „Send“



“ANDROID“ 
PAŠTAS

• Jeigu naudojatės „Gmail“ 

paštu, atverkite „Gmail“ 

programėlę



• Paspauskite rašiklio 

piktogramą



• Naujai atvertame lange 

nurodykite, kam siųsite laišką



• Jei norite prisegti daugiau 

adresatų, paspauskite rodyklę 

į apačia ir įrašykite jų el. 

paštus į laukelius „Cc“ arba 

„Bcc“



• Parašykite laiško „Temą“, t. y. 

koks yra laiško pavadinimas



• Parašykite tekstą



• Jei norite prisegti nuotrauką 

ar dokumentą, spauskite 

sąvaržėlę



• Norėdami laišką išsiųsti, 

spauskite lėktuvėlį



KLAUSIMAI?



UŽDUOTIS

• Parašykite man laišką, adresu:

lukas.misiukevicius@knf.vu.lt



ĮRAŠYKITE TAI, KAS 
GALI PASIMIRŠTI

Kaip nepamiršti, ko iš tiesų ėjote į

parduotuvę? O jei atėjo geniali mintis, kur ją 

užrašyti? O ką daryti, kad nepamirštumėte 

garbaus profesoriaus kalbos, kurios važiavote 

klausytis net iš kito miesto?

Išmanusis telefonas tuo ir išmanus, nes 

primena, geba fiksuoti ir saugoti įrašus geriau 

nei mūsų atmintis. Nusivilti daugiau nebeteks, 

jei išmoksite naudotis programėlėmis, kurios 

padės nieko nepamiršti.



BALSO 
ĮRAŠYTUVAS

• Parsisiųskite nemokamą 

programėlę „Voice Recorder“ 

iš „Google Play“



• Įjunkite balso įrašytuvo

programėlę



• Spauskite raudoną apskritimą 

ir įrašykite garsą



• Jei norite sustabdyti, spauskite 

dešiniau esantį baltą mygtuką 

su dviem brūkšniukais

viduryje



• Jei norite baigti įrašą, 

spauskite raudoną kvadratą



• Surinkite failo pavadinimą



UŽDUOTIS

• Įrašykite balso įrašą apie tai, kaip reikia atlikti balso įrašą



KLAUSIMAI?



UŽRAŠINĖ



PASITIKRINKIME

• Kiek yra pagrindinių operacinių sistemų?

• Ar galiu pasirinkti operacinę sistemą tokią, kokią noriu?

• Ar rasite naujame telefone skaičiuotuvą, laikrodį, užrašinę, kalendorių?

• Ar norint išsiųsti el. laišką, reikią būtinai žinoti tikslų gavėjo el. pašto adresą?

• Ar galima pridėti nuotrauką el. laiške?

• Ar galima nemokamai įrašyti daugiau nei tris valandas trunkančią paskaitą į telefoną?



ŠALTINIAI

• https://www.epilietis.eu/mokymai/prad/4/#/lessons/48dRcx7YbhXN7ENUY1ucmo0zhP3pAgJr

https://www.epilietis.eu/mokymai/prad/4/#/lessons/48dRcx7YbhXN7ENUY1ucmo0zhP3pAgJr

