
 

 

 

 

                                                                                           Mat. mokytoja Z. Savickienė (208 kab.) 

 

 

„PRISIMINK. PAMĄSTYK. PRITAIKYK”                      
                                             

 MATEMATIKOS MODULIS 

2 KLASEI 
 

2019– 2020 m.m 

        Modulio programa skirta  patenkinamąjį ir pagrindinį lygmenį 

pasiekusiems mokiniams. Modulis vyks vieną kartą per savaitę visus 

mokslo metus.  

Užsiėmimo metu paprasčiausių realaus turinio uždavinių pagalba 

sieksime matematiką priartinti prie realybės. Matematinių žinių 

pakartojimas, susisteminimas, parinkimas ir pritaikymas – tai sėkmės 

garantas sprendžiant PUPP užduotis. 

 

 

Tikslai:  
                     1) padės mokiniams išmėginti savo polinkius, patikrinti, 

kokie dalykai  yra artimesni,  tinkamesni; 

                     2) išmokti savarankiškai susirasti informaciją  žinynuose, 

vadovėlyje ir t.t.; 

                     3) išmokti suvokti, analizuoti uždavinio sąlygą bei parinkti 

racionalų sprendimo būdą:                     

                     4) matematiką sieti su realiu gyvenimu, t.y. spręsti 

paprasčiausius realaus turinio uždavinius; 

 

Uždaviniai: 

                     1) mokiniai, įsivertinę savo matematines žinias, gebėjimus ir 

įgūdžius,  drąsiau ir užtikrinčiau rinksis mokomuosius dalykus 3-oje 

klasėje. 

            2) Modulio metu įgytos žinios padės 

pasirengti pavasariniam žinių patikrinimui. 

 

 
        Modulio metu mokiniai bus vertinami įskaita. 

 

 

 



 

 
                                                                                          Mat. mokytoja Z. Savickienė (208 kab.) 

 

 

 
 „MATEMATIKA NUO ... IKI” 

 

 MATEMATIKOS MODULIS 

4 KLASEI 
 

2018 – 2019 m.m 

 

 

         Modulio programa skirta  patenkinamą lygmenį  pasiekusiems 

mokiniams.  

        Modulis vyks vieną kartą per savaitę visus mokslo metus.  

Skiriamas 4 klasės mokiniams, norintiems įtvirtinti matematines žinias. 

Užsiėmimo metu sieksime matematiką priartinti prie realybės. 

Matematinių žinių pakartojimas, susisteminimas, parinkimas ir 

pritaikymas – tai sėkmės garantas įsivertinant savo žinias ar laikant 

valstybinį matematikos egzaminą. 

 

Tikslai ir uždaviniai:  
 

                     1) mokyti savarankiškai susirasti informaciją  žinynuose, 

vadovėlyje ir t.t.; 

                     2) siekti sudominti mokinius matematika ir padėti kiekvienam  

iš jų  tobulinti savo gabumus; 

       4) padėti pakartoti, susisteminti ir įtvirtinti matematikos 

kursą; 

 

                     
        Modulio metu mokiniai bus vertinami įskaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                          

 

 

                                                                                       Mat. mokytoja Z. Savickienė (208 kab.)   

 

 

,,SUDĖTINGESNI SKYRIŲ UŽDAVINIAI“ 

 
 

MATEMATIKOS MODULIS 

3 KLASEI 
 

2018 – 2019 m.m 

 

 

Modulio programa truks vienerius mokslo metus. Užsiėmimai vyks 

kartą per savaitę.                                                                                                                                                                               

      Šis modulis skirtas 3-os klasės mokiniams pasiekusiems patenkinamąjį 

ir pagrindinį lygmenį.  

       Kadangi 11 kl. matematikos kursas platus ir sudėtingas tiek temų 

įvairove, tiek intensyvumu ir, lyginant su 10 kl. matematikos kursu, 

mokiniai patiria didelį šuolį, siūlau išbandyti mokiniams šio modulio 

programą, kuri skatins domėtis, ieškoti, klausti,  patirti atradimo ir savęs 

realizavimo džiaugsmą. Modulio programa leis išradingiau pažvelgti į 

kiekvieną 11 kl. matematikos temą.   

 

 Tikslai: 

1) įvaldyti uždavinių sprendimo algoritmus; 

2) savarankiškai naudotis matematiniu žodynu ir simboliais. 

 

Uždaviniai: 

1)   sprendžiant uždavinius gebės  

      pasirinkti optimaliausią sprendimo kelią;                                         

      2)   mokiniai gebės taikyti teorines žinias sprendžiant      

            praktinio turinio uždavinius. 

 

        Modulio metu mokiniai bus vertinami įskaita. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              

 

 

 

                                                                              Mat. mokytoja Z. Savickienė (208 kab.) 

 

 

„FINANSŲ MATYEMATIKA”                      

                                             
 MATEMATIKOS MODULIS 

1 KLASEI 
 

2018– 2019 m.m 

 

 

        Modulio programa skirta visiems 1kl. mokiniams. Modulis vyks 

vieną kartą per savaitę visus mokslo metus.  

Užsiėmimo metu vyks susitikimai su vyresnių klasių mokiniais, įvairių 

sričių atstovais,  kuriems dirbant savo srityse reikalingos ir matematikos 

žinios. Taip pat vyks praktiniai užsiėmimai, kurių metu įgytas žinias 

bandysime pritaikyti realybėje. Mokysimės kartu įveikti sunkumus ir 

pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasidalinti įgyta patirtimi.. 

 

 

Tikslai ir uždaviniai:  
 

                     1) padės mokiniams išmėginti savo polinkius, patikrinti, 

kokie dalykai  yra artimesni,  tinkamesni; 

                     2) išmokti savarankiškai susirasti informaciją; 

                     3) išmokti suvokti, analizuoti, parinkti racionalų sprendimo 

būdą;                    

                     4) matematiką sieti su realiu gyvenimu;  

                     5) patirti pasitikėjimo savimi, atradimo džiaugsmą. 

 
        Modulio metu mokiniai bus vertinami įskaita. 

 

 
 
 


