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Tikslas: ugdyti gebėjimą geometrines žinias taikyti 
praktikoje.
Uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą.
2. Gerinti geometrinių uždavinių sprendimo įgūdį, 
panaudojant įvairias vaizdines priemones.
3. Suaktyvinti mokinių domėjimąsi matematika.



Eil. 
Nr.

Veiklos Data Išlaidos (eurai)
Prizams (knygos) Priemonėms

1. Testas. Pirminė gebėjimų diagrama 
„Geometrija“.

02 mėn.

2. Geometrinių kūnų gamyba pagal 
išklotines (jų panaudojimas statinių 
konstravimui).
3D vaizdo geometrinių kūnų 
konstravimas.
Ploto, perimetro skaičiavimai.

Tekstinių uždavinių kūrimas. 
Simetrijos piešiniai.

03 mėn.

3. Statiniai iš kubų.
Mozabook kubeliai. 
Fotografijos „ Kiek kubelių statinyje?“ 

04 mėn.

4. Veiklos su mokykline „Play Math“ 
priemone.

05 mėn.

5. Kahoot viktorina „Matematika linksmai“. 06 mėn.

6. Testas. Galutinė gebėjimų diagrama
„Geometrija“. Diagramų lyginamoji 
analizė.

7. Projekto apibendrinimas: 
- Skaidrės;
- Mokinių veiklų apdovanojimas;
- Veiklų prezentacija mokinių 

tėveliams; 



Projekto „Riešutėliai visiems“ pradžioje (02 mėn.) 
mokiniai atliko testą puslapyje Eduka klasė (trijų temų 
užduotis).

83 %

56%
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Pirminė gebėjimų diagrama „Geometrija“

Geometriniai kūnai. Geometrija. Simetrija. Plotas, perimetras, tūris.



Kubo gamyba pagal išklotinę



3D vaizdo geometrinių kūnų konstravimas
Mokiniai ekrane matė briaunainio nuotrauką. Patys turėjo 

sugalvoti strategiją, kaip sujungti visas jo sienas į vieną statinį. Dirbo 
poromis.



Tik trys poros mokinių įveikė šią užduotį.



Šios užduoties neįveikusiems mokiniams buvo 
pasiūlyta sukonstruoti savo pasirinktus geometrinius 

kūnus.



Ploto, perimetro skaičiavimo užduotys
Užduotis – išmatuoti mokyklos krepšinio ir kvadrato aikštelių ilgį, plotį; 
apskaičiuoti jų perimetrą ir plotą. Mokiniai dirbo komandomis. 
Priemonė – matavimo ruletė. 



Užduotis : išmatuoti mokyklos parko ilgį, plotį žingsniais 
(dideliais – apie 1 m); apskaičiuoti jo perimetrą ir plotą. 
Mokiniai dirbo komandomis. 



Ilgio ir pločio išmatavimus patikrino su kelio atstumo 
matuokliu. Komandos tarpusavyje palygino gautus ploto 
ir perimetro skaičiavimo atsakymus.



Ploto(langelių ) skaičiavimo žaidimas
Priemonės: lapas langeliais, du skirtingų spalvų 

flomasteriai, du taškų ridenimo kauliukai.



Mokiniai patys pasiūlė sužaidus žaidimą paskaičiuoti 
kiekvieno žaidėjo visą apvestą langelių plotą.



Tekstinių uždavinių kūrimas
Klasės mokiniai kūrė pasakai “Princesė ant žirnio” 

aplikaciją. Panaudojo iš popieriaus susuktus ritinius. 

Šioms aplikacijoms kūrė tekstinius uždavinius. Uždavinių 
temos – ilgio, pločio, perimetro, ploto skaičiavimas, geometrinės 
figūros, kūnai.







Sukurtus tekstinius uždavinius sprendė klasės 
draugai. Patikrinome sprendimus. Mokiniai išsakė 
pastebėjimus dėl uždavinių sąlygų ir klausimų 
formuluočių.



Simetrijos piešiniai
Mokiniai turėjo galimybę pagal savo gebėjimus 

pasirinkti simetrijos schemą ir ją pratęsti.





Pasitaikė nuspalvinimo 
klaidų. Jas aptarėme.



Užduotis: pagal duotus kriterijus (Lietuvos vėliavos spalvos, 
apskritimas arba skritulys) nubraižyti ir nuspalvinti simetrinį 
brėžinį.



Užduotis: pasirinktame kito mokinio simetrijos brėžinyje nubraižyti kuo 
daugiau galimų simetrijos ašių.



Užduotis:
1) plokštumoje iš Lego detalių sudėlioti vieną simetrinio 
statinio pusę ;
2) sudėlioti draugo kurto statinio kitą simetrinę pusę;





Mozabook kubeliai 



Veiklos su mokykline „Play Math“ priemone
Matematinis žaidimas “Simetrija”



Matematinis žaidimas “3 D konstruktorius”



3D raidės



Lankstinys iš geometrinių figūrų



Kampai – status, smailus, 
bukas



Apskritimo braižymas
Užduotis: nubrėžti taisyklingą apskritimą, panaudojant kreidą bei 
virvelę. Patiems rasti brėžimo strategiją. Darbas poroje.



Užduotis: apskritime sukurti 
mandalą.



Žemės rutulio maketas



Kahoot viktorina „Matematika linksmai“



Kahoot viktorinos „Matematika 
linksmai“ prizininkai



Projekto „Riešutėliai visiems“ pabaigoje (06 mėn.) 
mokiniai vėl atliko testą puslapyje Eduka klasė (trijų 

temų užduotis).

87 %

82 %

79 %
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Galutinė gebėjimų diagrama „Geometrija“  

Geometriniai kūnai. Geometrija. Simetrija. Plotas, perimetras, tūris.



Projekto „Riešutėliai visiems“ išvados:
- Mokiniai kūrybiškai ir savarankiškai sprendė geometrines užduotis;
- Suaktyvėjo mokinių susidomėjimas matematika;
- Mokiniai sėkmingai sprendė geometrines užduotis NEC žinių patikrinimo 
teste;
- Galutinių gebėjimų patikrinamajam teste puslapyje “Eduka klasė” pakilo 
visų temų pasiekimai: “Geometriniai kūnai” (83% - 87 % ), “Geometrija. 
Simetrija” (56% - 82 % ), “Plotas. Perimetras. Tūris.” (58% - 79 % ) 
- Klasės mokinių matematikos pasiekimai pakilo, lyginant  I - ojo pusmečio 
pasiekimus su II – ojo pusmečio pasiekimais. 4 mokinių pasiekimai pakilo, 20
– liko tokie patys,  0 mokinių – nukrito;


