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I dalis



• Pristatymo kūrimo įrankio paleidimas

• Teksto rašymas

• Paveikslėlio įterpimas

• Lentelės kūrimas

• Testo „Tempti ir palikti“ kūrimas

• Testo „Praleistas žodis“ kūrimas



Paspaudę mygtukų seką Get – Install - Use parsisiunčiame „Course Presentation“ 
biblioteką. 

Kitą kartą naudojant tą pačią biblioteką, jau nebereikės 
instaliuoti. Atsiras mygtukas Details - Use ir galėsite pradėti 
kurti pamoką.



Pristatymo išvaizdos pasirinkimai – tai galimybė nustatyti, kad matytumėte 
atsakymus arba galėtumėte pakartoti nepavykusį sprendimą

Pasirinkus Enabled, 
testo sprendimas bus 
rodomas kiekvienam 

klausimui 

Pasirinkus Enabled, 
galima bus bandyti iš 

naujo atsakinėti į 
klausimą teste



Atsidarome langą su pristatymo redaktoriumi



Pristatymo redaktoriaus langas 

Video apie redaktoriaus įrankius

Įrankiai

Skaidrių kūrimas, 
dubliavimas, naikinimas

https://www.iklase.lt/interaktyvus-internetinis-turinys-su-h5p/


Nepamirškite

1. Atlikus pakeitimus laukuose išsisaugokime skaidrėje

2. Išsisaugokime redaktoriuje pristatymą 

3. Išsisaugokite Moodle

4. Grįžkite atgal į redagavimą  



Teksto rašymas. Tekstas rašomas tam skirtame laukelyje. 



Spragtelėję ant pieštuko, galėsite redaguoti tekstą



Tekstą galima formatuoti, pasirašyti komentarų tekstui, pasirinkti, kad 
pagrindinėje skaidrėje tekstas būtų rodomas mygtukas ir tik jį nuspaudus 

būtų matomas visas tekstas. 



Mygtukas tekstui paslėpti. 
Redaktoriaus lange du kartus spustelėjus ant mygtuko ar teksto lauko, galima keisti lauko 

parinktis.



Paveikslėlio įterpimas

Paveikslėlis gali būti paverstas mygtuku. Jį matytumėte tik nuspaudus mygtuką.



Lentelė



Testas. Tempti ir palikti.
Užrašome pavadinimą, galime įkelti piešinį ir konstruojame užduotį.



Veiksmų eiga

1. Susižymime laukus ir juos pavadiname vardais

2. Rašome tekstą arba paveikslėlį ir priskiriame 
atitinkamai zonai

3. Dar kartą redaguojame zonas priskirdami teisingus 
atsakymus. 



Jeigu nenorite, kad būtų rodoma kur laukelį nešti tekstą, 
nustatykite „Never“ pasirinkimo lauke Drop Zone Highlighting



Rezultatas



Testas. Praleistas žodis.

Tekstą, kurį reikia įrašyti į tuščias vietas, rašome tarp *

Pvz. Kai pirmą dieną prinoko 4-ios braškės. Kiekvieną kitą dieną prinoko 5-iomis braškėmis daugiau. 
Per 2 dienas prinoko *13* braškių.



Tekstą rašykite į atskirus blokus, tada bus atskirai teste 
skiriami taškai



Paskutinė skaidrė sugeneruojama automatiškai. Joje susumuojami visi testų 
rezultatai. Testų bendras įvertinimas matomas Moodle įverčių lentelėje.



https://www.iklase.lt/interaktyvus-internetinis-turinys-su-h5p/

