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Ši knygelė priklauso:

Galiu girdėti



Kajus susipažįsta 
su Kevinu
Vieną dieną Kajus su draugais žaidžia 
parke. Jis pastebi po medžiu sėdintį 
vienišą berniuką. To berniuko vardas yra 
Kevinas. Kajus galvoja: „Kodėl Kevinas 
nežaidžia su kitais vaikais?“
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Kevinas paaiškina, kad jis negirdi,  
kaip Julija ir Paulina dainuoja. 

Jis negirdi lojančio šuns ir skrendančio 
lėktuvo. 

Kevinas liūdi, nes jis prastai girdi garsus.
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Kas yra ant Kajaus galvos?

Sujunk taškus, 
kad pamatytum, 
ką Kajus rodo 
Kevinui!

Nuspalvink Keviną 
ir Kajų!

Kevinas paklausia Kajaus: 
„Ką tu turi ant galvos?“ 
Kajus jam parodo garso 
procesorius ir paaiškina, 
kad jie padeda jam girdėti.

6 



7

Naudok toliau esantį kodą ir 
sužinok, ką sako Kajus. 

Jis paaiškina, kad technologija, 
padedanti kurtiesiems girdėti, yra 
........

Kodas

Tai elektroninis, medicininis prietaisas, 
kuris atlieka pažeistų vidinės ausies dalių 
darbą ir perteikia smegenims signalus.



Kajus palydi Keviną į ligoninę, kad būtų patikrinta jo klausa. 
Padėk jiems rasti kelią į ligoninę!

Patikrinkime tavo klausą!

PRADŽIA
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Patikrinkime tavo klausą!
ATVYKAI!

Ligoninė
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Ligoninėje
Atlikus klausos patikrą, Kevinui nustatomas žymus ir labai žymus 
klausos sutrikimas abiejose ausyse. Gydytoja rekomenduoja Kevinui 
atlikti operaciją ir įdėti kochlearinį implantą.
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Raskite 5 skirtumus tarp 2 žemiau 
esančių paveikslėlių.
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Kevino tėveliai pritaria gydytojos rekomendacijai atlikti 
operaciją ir įdėti kochlearinį implantą, kad berniukas 
galėtų geriau girdėti. Jie apkabina Keviną ir jį padrąsina. 
Kevinas jau pasiruošęs! Nuspalvink Keviną ir jo tėvelius!

Prieš operaciją...
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Kajus su draugais aplanko Keviną ligoninėje 
ir atneša dovanų, kad jį pralinksmintų.

Po operacijos...

Sveikas! Atrodai



Metas įjungti
Gydytoja nuima tvarstį. Kevinas užsideda 
garso procesorių ir gydytoja / audiologė 
įjungia prietaisą.

Nuspalvink  
Kevino naująjį garso 

procesorių!
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Klausos patikra

Pažymėk langelį , jei gali girdėti.

Ar girdi, kai kas nors beldžia į duris?

Ar girdi, kai kas nors ploja?

Ar girdi, kai kas nors švilpia?

Ar girdi, kai kas nors tave šaukia? 

Ar girdi, kai kas nors juokiasi?

Pastaba: Šioje dalyje reikia tėvelių ir mokytojo pagalbos.



Nuspalvink garso procesorius patinkančiomis spalvomis!

Tai yra garso procesoriai!

Ne ant ausies esantis 
garso procesorius

Užausinis garso 
procesorius   
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Sek linijas ir sužinok, kuriam vaikui 
priklauso kuris garso procesorius.
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Kokį pirmą žodį išgirdai?
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Dabar Kevinas gali girdėti, kai Julija ir Paulina 
dainuoja, kai loja šuo ir kai skrenda lėktuvas.  
Nuspalvink Keviną ir jo draugus!

Dabar kevinas gali girdėti
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Iki pasimatymo!
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Baigimo sertifikatas

Sveikiname! Išmokai apie girdėjimą, 
naudojant kochlearinį implantą.

Data

Parašas

SUTEIK IAMAS



Apie autorę

Natanija tifara

Natanija gimė Džakartoje (Indonezija) 
1988 m. Kai šeima gyveno JAV, 
2 metų amžiaus mergaitei buvo 
diagnozuotas kurtumas dėl meningito. 
Kai Natanijai buvo 4 metai, jai buvo 
įdėtas kochlearinis implantas, ir ji tapo 
viena pirmųjų Indonezijos gyventojų, 
gavusių šį prietaisą. Natanijos šeima 
buvo pasiryžusi jai suteikti reikalingas 
priemones ir išsilavinimą, kad ji 
suaugusi galėtų būti savarankiška. 
Šeima grįžo į Indoneziją ir mergaitei 8 
metus taikė kalbos terapiją. Natanija 
apibūdino savo patirtį kaip sunkią, bet 
buvo dėkinga motinai, kurios griežta 
disciplina ir padrąsinimas padėjo 
nepasiduoti. Dabar Natanija yra puikiai 
žinoma tarp girdinčių bendraminčių, 

ir ji stipriai padeda, naudodama 
savo asmeninį tinklaraštį, televizijos 
programas bei žinių interviu. Ji yra 
išsilavinusi iliustruotoja, įgijusi menų 
bakalauro laipsnį Pelita Harapano 
universitete ir menų magistro laipsnį 
Džakartos menų institute. 2015 
m. ji įsteigė iliustravimo agentūrą 
GuruBumi.com. Ji tikisi padėti pirmųjų 
klasių mokytojams ir tėveliams lavinti 
mažus vaikus, kurdama kūrybingą 
bei interaktyvią mokomąją medžiagą. 
Šiandien Natanija toliau didina 
visuomenės sąmoningumą apie 
klausos netekimą ir dalijasi savo 
patirtimi, kaip kochlearinis implantas 
pakeitė jos gyvenimą Indonezijoje.
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Galiu girdėti
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Dėl klausos gydymo kreipkitės į savo sveikatos specialistą. Rezultatai gali skirtis, o jūsų sveikatos specialistas nurodys 
veiksnius, kurie gali turėti įtakos rezultatui. Visada perskaitykite naudojimo instrukcijas. Ne visais gaminiais prekiaujama 
visose šalyse. Dėl informacijos apie gaminius kreipkitės į vietinį „Cochlear“ atstovą. Pateikiamos nuomonės yra 
asmeninės. Jei norite sužinoti, ar „Cochlear“ technologija tinka jums, kreipkitės į savo sveikatos specialistą. „Cochlear“, 
„Hear now. And always“, „Nucleus“ ir elipsės formos logotipas yra „Cochlear Limited“ prekių ženklai arba registruotieji 
prekių ženklai.
© Cochlear Limited 2021. D1887975 V1 2021-07 Lithuanian Translation of D1679353 2019-12

Būdama pasauline implantuojamų klausos sprendimų lydere, bendrovė 
„Cochlear“ siekia padėti žmonėms, kenčiantiems nuo vidutinio ar visiško 
kurtumo, mėgautis visaverčiu gyvenimu su garsais. Pagaminome daugiau nei 
600 000 implantuojamų įrenginių, kurie padeda įvairaus amžiaus žmonėms 
girdėti ir pasinaudoti gyvenimo suteikiamomis galimybėmis. 

Žmonėms siekiame suteikti galimybę visą gyvenimą mėgautis puikia klausa ir 
naudotis pačiomis naujausiomis ateities technologijomis. Sukūrėme geriausią  
šioje srityje klinikų, tyrimų ir palaikymo centrų tinklą. 

Dėl šios priežasties vis daugiau žmonių renkasi „Cochlear“, o ne kitą klausos 
implantų bendrovę. 

Hear now. And always


