
Matematikos modulis „Tekstiniai uždaviniai“ 

 
                Modulio programa skirta patenkinamąjį ir pagrindinį pasiekimų lygmenis 

pasiekusiems 3 gimn. klasės mokiniams.   
Modulio programos apimtis – 37 val. 

Šio modulio programa skirta mokinių matematikos žinių pagilinimui, spragų 

likvidavimui. Mokiniams gana sunkiai sekasi spręsti tekstinius uždavinius. Todėl ši programa 

nagrinėja matematikos uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi optimalus teorinės 

medžiagos žinojimas ir gilesnis mokymasis. Šia modulio programa stengiamasi aprėpti visų temų 

sudėtingesnius ir nestandartinius tekstinius uždavinius bei pateikti jų sprendimo būdus. Šių 

uždavinių nevienodas sudėtingumas. Čia nagrinėjamus uždavinius gali būti pajėgūs išspręsti bet 

kokių gabumų moksleiviai. Kiekvienas mokinys tarp šių uždavinių galės rasti ir sau įdomių. 

Sprendžiant tokius uždavinius galima daugiau su mokiniu bendrauti individualiai bei jam padėti.  

Be to, yra uždavinių moksleiviams, kurie domisi matematika. Tai uždaviniai papildantys 

matematikos kursą. Taip pat yra  sudėtingesnių tekstinių uždavinių iš pagrindinio matematikos 

kurso. Pagaliau yra uždavinių, lavinančių moksleivių loginį mąstymą. 

Renkantis spręsti tekstinius uždavinius siekiama keleto tikslų.  

Modulio programos pagrindiniai tikslai: 

 pagilinti žinias sprendžiant tekstinius uždavinius; 

 lavinti moksleivių loginį mąstymą, išmonę, mokyti kūrybiškai žiūrėti į uždavinio sąlygą; 

 padėti ugdyti netradicinę mąstyseną; 

 siekti geresnio matematinio raštingumo; 

 ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. 

Tikslams pasiekti iškelti uždaviniai: 

    išmokyti spręsti įvairaus sudėtingumo tekstinius uždavinius; 

 išmokyti analizuoti  ir apibendrinti  uždavinių sprendimo  būdus; 

 išmokyti mokinius matematiškai mąstyti, ugdyti valią, pritaikyti įgytas žinias praktikoje.   

 

Taigi, šia programa siekiama išugdyti mokinių matematinį raštingumą ir plėtoti 

kiekvieno mokinio gabumus matematikai, lavinti matematinę kalbą, praplėsti žodyną ir simbolių 

vartojimą, aprašant matematines procedūras, taikyti skaičiavimus sprendžiant kasdienio gyvenimo.  

Modulio programa ne tik ugdys  moksleivio gebėjimus, bendruosius darbinius 

įgūdžius, bet ir stiprins nusiteikimą mokytis. Kūrybiškumas, žinių siekimas, išradingumas ir 

darbštumas – tai vertybės, kurias ugdys parinkta modulio programa. Mokydamiesi matematikos 

mokiniai plėtos matematinę kompetenciją ir įgys žinių, gebėjimų ir nuostatų.      

Tekstiniai uždaviniai padės pajusti matematiką mus supančioje aplinkoje.  

Taigi, pagrindinis programos mokymosi tikslas – padėti ugdyti moksleivių 

netradicinę mąstyseną.  

 Be to, yra daug įdomių realaus turinio uždavinių, kurie turėtų padėti moksleiviams 

pasitikrinti matematikos žinias ir pasiruošti valstybiniam brandos matematikos egzaminui.    

 

Atsiskaitymo formos – kaupiamasis vertinimas 

Galutinis įvertinimas – įskaita. 
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