
Ar visi matome tas pačias spalvas?

Amžiaus grupė: 9-12 metų amžiaus

Valandų skaičius: apie 10 valandų

Trumpas veiklos aprašymas: Šiame projekte mokiniai bus supažindinti su daltonizmu, kaip

įgimtu spalvinės regos sutrikimu (aklumas spalvoms). Mokiniai aptars, kokios yra aklumo

spalvoms rūšys. Kaip tai susiję su genetika. Mokiniai pabandys surasti aplinkui esančius

žmones, turinčius daltonizmą, ir sudarys tam tikrą statistiką. Be to, jie sukurs interneto

svetaines arba animuotąsias knygas (angl. lapbook), skirtas daltonikams.

Informatinio mąstymo įgūdžiai:

● Duomenų rinkimas, analizė, atvaizdavimas,

● Derinimas,

● Abstrakcija,

● Modelio atpažinimas,

● Problemos dekomponavimas.

Tikslai

● Supažindinti su spalvinio matymo yda.

● Pristatyti genetines problemas, susijusias su daltonizmu.

● Atlikti nedidelį tyrimą apie spalvinės regos sutrikimą turinčius žmones aplink.

● Pristatyti meno ir skaitmeninių kūrinių dizaino problemas, susijusias su daltonizmu.

Tikroviškas STEAM kontekstas

Daltonizmas (spalvinio matymo sutrikimas) – tai sumažėjęs gebėjimas matyti spalvas arba

spalvų skirtumus. Tai gali trukdyti atlikti tokias užduotis kaip prinokusių vaisių

pasirinkimas, drabužių pasirinkimas ir šviesoforo signalų atpažinimas. Daltonizmas gali

apsunkinti kai kurias ugdymo veiklas. Kaip galime padėti šiems žmonėms?

Šaltinis: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html


(trumpas STEAM integracijos pagrindimas)

Metodika

Dali

s

Aprašymas Laikas

1 Įvadas

Mūsų visuomenėje kai kurie žmonės turi vadinamąjį daltonizmą. Šie žmonės

negali tinkamai matyti visų spalvų, jie gali painioti, pavyzdžiui, raudoną ir

žalią arba mėlyną ir raudoną, arba viską matyti juodai baltais tonais.

Beveik neabejotina, kad kas nors iš mūsų aplinkos turi šią problemą, ir

jiems sunku atlikti daug įprastų dalykų, pavyzdžiui, mėgautis meno

kūriniais, žaisti tam tikrus vaizdo žaidimus ar atlikti kasdienius darbus.

Tačiau kaip galime padėti šiems žmonėms? Ar žinome būdą, kaip jiems

padėti išspręsti jų problemą?

Peržiūrimas vaizdo įrašas, kuriame vaizduojama daltoniko, pirmą kartą

užsidėjusio akinius su filtru, reakcija, ir su mokiniais pradedama diskusija

apie spalvinį aklumą (daltonizmą).

https://www.youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI (gali būti naudinga šio

vaizdo įrašo pirmoji dalis arba panašūs vaizdo įrašai).

1 sesija

2 MENO sesija 1 sesija

https://www.youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI


Kad geriau suprastume daltonizmo problemą, dirbsime su kai kuriais garsių

dailininkų paveikslais, kuriuos matysime taip, tarsi žmogus turėtų normalų

regėjimą, o ne daltonizmą:

1 galimybė: su kompiuteriais.

Šiame tinklalapyje galime įkelti paveikslėlį, o algoritmas pavers jį

„daltonikų paveikslėliu“ ir (galbūt) atrasime pirmąjį daltoniką klasėje:

ttps://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/

Mokytojas gali duoti mokiniams keletą pakeistų paveikslų (tokius, kokius

juos mato daltonikai), o vaikai turi atlikti keletą bandymų, kad „atspėtų“

originalias spalvas, ir taip ištirtų spalvų ratus (angl. chromatic circles) ir

spalvų panaudojimą paveiksluose. Vaizdo įrašas apie spalvų ratą:

https://www.youtube.com/watch?v=UO79OeFe_MI

Pavyzdys: 1. originalūs Mondriano ir Kandinskio paveikslai; 2. raudonos

spalvos neskiriančių žmonių vaizdas; 3. Mėlynos spalvos neskiriančių žmonių

vaizdas. Mokytojai gali dirbti su trimis spalvinio aklumo rūšimis, ne tik su

dviem, pateiktomis pavyzdyje.

Svarbiausia suvokti, kad kai kurios paveikslus (su keliomis paprastomis

spalvomis), tokius kaip Mondriano, net jei jie nėra gerai matomi

daltonikams, galima beveik atskirti. Tačiau sudėtingus paveikslus (kuriuose

daug maišytų spalvų), pavyzdžiui, Kandinskio, tikrai sunku meniškai

įvertinti.

2 variantas: be kompiuterių

Šiuos paveikslus galima atsispausdinti ir analizuoti taip pat, kaip ir

kompiuteryje.

Informatinio mąstymo įgūdžiai: abstrakcija ir modelio atpažinimas

3 Matematikos ir socialinių mokslų sesija (statistika)

Norėdami sužinoti, kiek žmonių turi šia ydą, mokytojai kartu su mokiniais

parengia klausimus, kuriuos norėtų naudoti rinkdami informaciją apie

2/3

sesijos

https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/
https://www.youtube.com/watch?v=UO79OeFe_MI


daltonizmo paplitimą savo aplinkoje. Kad sužinotų, kaip veikia spalvinio

aklumo testas, jie gali pasinaudoti šiuo testu:

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test

1 galimybė: su kompiuteriais.

Mokytojai kartu su vaikais gali parengti „Google“ (ar panašias) formas ir

surinkti reikiamą informaciją. Taip pat jie gali pasinaudoti šia:

https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8

Siūlome vaikams atlikti testą ir pasidalyti juo tarp bendraamžių ir šeimos

narių. Vaikai turėtų įsijausti į duomenų rinkėjo (apklausos atlikėjo)

vaidmenį ir laikytis etiketo.

Mokytojas turi užtikrinti, kad formoje atsirastų lyties ir nuotraukos

pasirinkimo duomenys.

Atsižvelgdami į formos skaičiuoklę su atsakymais, išanalizuokite procentinę

dalį Taip/Ne. Sudarykite grafikus pagal lytį. Šį darbą galima atlikti grupėse.

Apskaičiuokite, kiek daltonikų žmonių gali būti šioje mokykloje (proporcijos

nuo visų atsakymų skaičiaus), šiame kaime, šioje šalyje ir t.t.

Mokiniai taip pat gali analizuoti kiekvieną atvejį atskirai (padalydami visus

atvejus mokiniams), suprasdami, kad trys daltonizmo rūšys, kurias jie matė

ankstesniame užsiėmime, dabar pasirodo čia.

2 variantas: be kompiuterių

Mokiniai turi rinkti duomenis naudodami spausdintus vaizdus, mobiliuosius

telefonus ir asmeniškai.

Informatinio mąstymo įgūdžiai: duomenų rinkimas, duomenų analizė ir

duomenų atvaizdavimas.

4 Mokslo sesija

Įvadas: Kas yra daltonizmas ir kokios yra trys pagrindinės rūšys?

1 ir 2 variantai (su kompiuteriais ir be jų) yra tokie patys, tik pakeiskite kai

kurių vaizdų vaizdo įrašą.

Rekomendacija: Kaip pasaulį mato spalvotai akli žmonės?:

https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4

Šių užsiėmimų metu mokiniai turi sužinoti apie tris spalvinio aklumo rūšis

(deuteranopiją, protanopiją ir tritanopiją, daugiau informacijos rasite

patarimų skiltyje šio dokumento pabaigoje).

Pirmiausia vaikai atlieka dviejų paveikslėlių palyginimo procedūrą, kurios

metu vaikai skatinami rasti panašumus ir skirtumus tarp šių gyvūnų.

Pagrindinis šios užduoties tikslas – iškelti genetikos klausimą.

2 sesijos

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test
https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8
https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4


Šiuose tinklalapiuose galite rasti lentelę ir šiek tiek informacijos apie

palyginimo procedūrą:

● https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines

-compare-contrast-6/

● https://cedec.intef.es/rubrica/thinking-routine-compare-and-contr

ast/

Pasirinktinai prieš šį užsiėmimą jie gali mokytis, kaip apibūdinti žmogaus

bruožus gimtąja arba užsienio kalba.

https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines-compare-contrast-6/
https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines-compare-contrast-6/
https://cedec.intef.es/rubrica/thinking-routine-compare-and-contrast/
https://cedec.intef.es/rubrica/thinking-routine-compare-and-contrast/


Be to, mokiniai tirs daltonizmo paveldėjimo lyties skirtumus, mokysis apie

genotipo ir fenotipo skirtumus bei pagrindines paveldėjimo taisykles, atskirs

vyriškos ir moteriškos lyties atstovus ir įprasmins prieš tai surinktus

duomenis. Mokytojai gali pateikti pavyzdžių apie kitus genetinius skirtumus

(liežuvio U, akių spalvos...) ir turi pastebėti, kad kartais labiausiai paplitusi

genetinė raiška nėra dominuojanti.

Keletą nuotraukų ir idėjų apie genetiką rasite patarimų skiltyje dokumento

pabaigoje.

5
Technologijų sesija

Kaip ir realiame gyvenime, kompiuteris gali atkurti daugybę skirtingų

spalvų. Kompiuteriuose daugiausia yra dvi spalvų sistemos: RGB ir CMYK.

Daugiau informacijos apie jas rasite patarimų skiltyje dokumento

pabaigoje.

1 galimybė: su kompiuteriais.

Atlikdami šią užduotį mokiniai grupėse turi ištirti šias dvi sistemas ir

išsiaiškinti pagrindinius skirtumus (jų apibrėžimą ir naudojimą). Gavę visą

informaciją, jie gali rinktis iš dviejų variantų:

a variantas: Sukurkite tinklalapį, skirtą daltonikams. Naudodami RGB spalvų

sistemą, mokiniai turi sukurti daltonikams „draugišką“ tinklalapį,

naudodami paprastas spalvas (svarbu vengti kai kurių spalvų derinių), kai

kuriuos raštus. Nuorodas į svetainių dizaino gaires rasite patarimų skiltyje

dokumento pabaigoje. Pagrindinis tikslas – sukurti tinklalapį, kuriuo

daltonikai galėtų naudotis nesijausdami nepatogiai.

Galimi svetainių kūrimo įrankiai:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

b variantas: pasidarykite animuotąją knygą. Naudodamiesi CMYK spalvų

sistema, mokiniai turi sukurti ir atspausdinti skirtingas knygos dalis, taip pat

„draugiškas“ daltonikams, kaip ir ankstesniu atveju.

Tinklalapyje ir (arba) animuotoje knygoje pateikiama informacija turi būti

susijusi su prieš tai surinkta ir ištirta informacija. Taigi, mokiniai naudos tai

tarsi mokymosi portfelį, kuriame jie galės atspindėti ir savo mokymąsi, ir

šios temos tyrimo procesą.

2 variantas: be kompiuterių

Jie neturėtų tyrinėti RGB ir CMYK skirtumų, nes negali sukurti tinklalapio.

Tačiau mokiniai turi sukurti animuotąją knygą su ta pačia informacija kaip ir

anksčiau.

Informatinio mąstymo įgūdžiai: duomenų atvaizdavimas, derinimas

3 sesijos

Organizavimas

Medžiagos:

● Popieriaus lapai, spausdinta medžiaga

https://sites.google.com/
https://www.site123.com/
https://www.doodlekit.com/


IKT naudojimas:

● Kompiuteriai, telefonai.

● Spausdintuvas.

● Svetainių kūrimo ir grafinio dizaino programinė įranga.

● Kita programinė įranga.

Mokymas

Naudingi klausimai:

• 1 dalis

o Ar daltonikams reikia pagalbos? Kada? Kaip? (pvz., apsirengti)

• 2 dalis

o Ar mokiniai gali pastebėti šių pakeistų paveikslų spalvų skirtumus?

o Kaip jie gali tai paaiškinti?

o Ar daltonikai žino, kad jie nemato originalaus meno kūrinio?

• 3 dalis

o Ar susimąstėte, kaip mandagiai kreiptis į nepažįstamus žmones?

o Kaip ketinate pristatyti klausimus ir įtikinti žmones dalyvauti apklausoje?

• 4 dalis

o Ar yra daugiau daltonizmo rūšių, nei trys paminėtos?

o Kodėl kiekvienos šalies žmonės yra labiau panašūs nei skirtingi?

• 5 dalis

o Ar svarbu turėti dvi skirtingas spalvų sistemas? Kodėl?

o Kokie yra RGB ir CMYK skirtumai? Ar galime juos atvaizduoti popieriuje, ar tik

kompiuteryje?

Komandinis darbas:

● Nuo 2 sesijos mokiniai turėtų būti sujungti į akademiškai homogeniškas grupes, tačiau

nevienodos asmenybės, nebent yra pagrįstų abejonių, ar jie baigs projektą, tada

siūloma sudaryti grupes po 3 mokinius.

Formuojamasis vertinimas:

● Vaikai turėtų būti skatinami analizuoti duomenis ir kelti prielaidas.

● Vaikai turėtų įsijausti į kitų kultūrų žmones, kad galėtų priimti skirtingus gebėjimus.

● Siekdami sutelkti dėmesį į procesą, o ne į galutinį produktą, vaikai savo apmąstymus ir

žinias, įgytas viso proceso metu, turi įrašyti į tinklalapį ir (arba) animuotąją knygą, kuri

bus perkuriama ir keičiama tol, kol produktas atitiks visus reikalavimus.

Patarimai

MOKSLAS:

Daltonizmas – taip pat žinoma kaip spalvinio matymo yda, kuri yra skirtingų spalvų

atskyrimo trūkumas. Jis atsiranda, kai šviesai jautrus audinys akies užpakalinėje dalyje –
tinklainė – nesugeba tinkamai reaguoti į šviesos bangų ilgio pokyčius, dėl kurių žmonės

mato skirtingas spalvas.



https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/

Trys pagrindinės daltonizmo rūšys:

Protanopija (nejautrumas raudonai spalvai) – tai raudonos spalvos regėjimo trūkumas. Tai

gerai žinomas daltonizmas (raudonos ir žalios spalvų aklumas). Iš tikrųjų protanopija yra

sudėtingesnė; žmogus, turintis šią problemą, nemato nei raudonos, nei žalios spalvos, nors

vis dar yra jautrus geltonai ir mėlynai spalvai. Be to, jis praranda ryškumo suvokimą.

Deuteranopija (nejautrumas žaliai spalvai). Sergant deuteranopija trūksta žalios spalvos

regėjimo. Deuteranopija iš tikrųjų panaši į protanopiją, nes asmuo praranda raudonos ir

žalios spalvos suvokimą, tačiau nepraranda ryškumo ar atspalvio pokyčio.

Tritanopija (nejautrumas mėlynai spalvai). Sergant tritanopija, žmogus negali suvokti

mėlynos ir geltonos spalvos, nors vis dar yra jautrus raudonai ir žaliai spalvai. Jam trūksta

tam tikro ryškumo suvokimo.

Šaltinis: https://iristech.co/protanopia/

Genetika

Mokiniai neturėtų nerimauti dėl ankstesnio testo atsakymų, nes apie 4 % gyventojų turi

tam tikrą daltonizmo formą. Tarp žmonių vyrai dažniau turi šią yda nei moterys, nes genai,

lemiantys dažniausiai pasitaikančias daltonizmo formas, yra X chromosomoje.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/
https://iristech.co/protanopia/


Šaltiniai:

https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-pa

rt-two/

https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/

Kuo skiriasi RGB ir CMYK?

RGB ir CMYK yra spalvų maišymo modeliai, kurie naudojami grafiniame dizaine. Trumpai

pasakysime, kad RGB spalvų modelis geriausiai tinka skaitmeniniams darbams, o CMYK –
spausdintiems produktams. Tačiau norėdami visiškai optimizuoti dizainą, turite suprasti

kiekvieno iš jų veikimo mechanizmus.

Kas yra RGB? RGB (raudona, žalia ir mėlyna) – tai skaitmeninių vaizdų spalvų modelis.

Naudokite RGB spalvų modelį, jei jūsų sukurtas kūrinys bus rodomas bet kokiame ekrane.

Kada naudoti RGB? Jei galutinė projekto paskirtis yra skaitmeninis ekranas, naudokite RGB

spalvų režimą. Tai galioja viskam, kas susiję su kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais,

planšetiniais kompiuteriais, televizoriais, fotoaparatais ir t. t.

Kokie yra geriausi RGB failų formatai?

JPEG idealiai tinka RGB failams, nes jie yra puikus balansas tarp failo dydžio ir kokybės, be

to, juos galima apdoroti beveik visur. PSD yra standartinis RGB dokumentų šaltinio failas,

jei visi komandos nariai dirba su „Adobe Photoshop“. PNG palaiko skaidrumą ir yra

tinkamesni grafikai, kurią reikia uždėti ant kitų. Apsvarstykite šį failų tipą sąsajos

elementams, pvz., mygtukams, piktogramoms ar reklaminiams skydeliams. GIF formatuose

užfiksuotas judesys, todėl jei naudojate animuotą elementą, pavyzdžiui, judantį logotipą

arba šokinėjančią piktogramą, šis failo tipas idealiai tinka.

Geriausia vengti naudoti TIFF, EPS, PDF ir BMP, jei norite naudoti RGB. Šie formatai

nesuderinami su dauguma programinės įrangos, jau nekalbant apie tai, kad jie gali būti be

reikalo dideli duomenų atžvilgiu.

Kas yra CMYK?

https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two/
https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two/
https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/


CMYK (žydra, purpurinė, geltona, pagrindinė/juoda) – tai spausdintinės medžiagos spalvų

modelis.

Spausdinimo mašina sukuria vaizdus derindama CMYK spalvas įvairiais laipsniais su fiziniais

dažais. Tai vadinama substraktyviuoju maišymu. Visos spalvos pradedamos kaip tuščia

balta spalva, o kiekvienas dažų sluoksnis sumažina pradinį ryškumą, kad būtų sukurta

pageidaujama spalva. Kai visos spalvos sumaišomos kartu, sukuriama gryna juoda spalva.

Kada naudoti CMYK?

CMYK naudokite bet kokiam projekto dizainui, kuris bus fiziškai spausdinamas, o ne

peržiūrimas ekrane. Jei dizainą reikia atkurti rašalu ar dažais, CMYK spalvų režimas leis

pasiekti tikslesnių rezultatų.

Kokie yra geriausi CMYK failų formatai?

PDF idealiai tinka CMYK failams, nes jie suderinami su dauguma programų. AI yra

standartinis CMYK šaltinio failas, jei visi komandos nariai dirba su „Adobe Illustrator“. EPS

gali būti puiki AI šaltinio failo alternatyva, nes jis suderinamas su kitomis vektorinėmis

programomis.

(Atsižvelgiant į visas aplinkybes, visada geriausia iš anksto išanalizuoti spausdintuvo

galimybes.)

Daugiau informacijos: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Svetainės dizaino gairės:

https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php

https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/

https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/
https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php
https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/

