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PLANAVIMAS:  

Vieta – Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija ir 

RoboLabas.  

Laikas – Spalio  9d. 4p.  

Tyrimo objektas – kampo dydis;  

Dalyviai – 5d klasė; 

Dalykas – Matematika; 

Mokytojas – Liusė  Čereškevičienė (Panevėžio 

,,Vyturio“ progimnazijos matematikos mokytoja), Rūta 

Šalkauskaitė (PRC„Robolabas“ metodininkė ), Evelina 

Geštautienė (Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos 

mokytojos padėjėja – logopedė) 

VEIKIMAS: 

Iki matematikos pamokos PRC ,,Robolabas“: 

1.  su metodininke aptartos turimos 

priemonės; išanalizuotos galimos temos,  

aptartos užduotys, metodai, priemonės, 

kurių reikės bendrai veiklai atlikti; 

2. sukurtas pamokos planas, kuris aptartas 

matematikos mokytojo ir PRC ,,Robolabas“ 

metodininkės bendrame susitikime 

(1priedas) 

3. Vieną pamoką prieš užsiėmimą – pamoką 

PRC ,,Robolabas“ - pasikartota teorinė 

dalis, pamokoje buvo sprendžiamos 

praktinio turinio užduotys, susijusios su 

nurodyto dydžio kampo brėžimu ir kampo 

dydžio matavimu matlankio pagalba 

(vadovėlis ,,Matematika Tau 5 klasei“, 1 

dalis, TEV, Vilnius 2010). 

PRC Robolabe užsiėmimo metu: 

1. Mokiniai pasiruošia rašymo priemones, 

sąsiuvinius; suskirstomi į grupes po 4, 

kiekvienai grupei padedami keli popieriaus 

lapai (2 priedas), priskiriamas robotukas. 

2. Su PRC ,,Robolabas” metodininko pagalba 

robotukai nubrėžia vienodas sudėtines 

figures kiekvienai grupei; 

3.  mokytojas lentoje nukopijuoja 

(nesilaikydamas mastelio) robotuko brėžtą 

figūrą, viršūnes pažymi raidėmis. 

 Mokinių prašoma pamatuoti mokytojo 

nuožiūra parinktų daugiakampio 

kampų didumą laipsniais -  atsakymai 

pasitikrinami. 

4. Pasitikrinamoji užduotis; pastikrinimas. 

Refleksija 

REFLEKTUOTI:  

1. Su 5d kl. mokiniais organizuota pamokos 

refleksija, kurioje mokiniai teigė, kad tokia 

pamoka jiems patiko (nykščio metodas), 

pastebėta, kad visi mokiniai pasiekė mokymosi 

uždavinį 

2.Patirtinio mokymosi veikla  PRC ,,Robolabas“ 

- patirtinio mokymosi veiklos integravo robotiką 

ir Bendrojoje matematikos dalyko programoje 

numatytą kampo dydžio matavimo ir nurodyto 

dydžio kampo brėžimo įgūdžių, sąvokų 

ištiestinis kampas, išvirkštinis... įtvirtinimą. 

 3. Prielaida, kad efektyviau dirbama didesnėse 

grupelėse, kuomet panaudojama mažiau 

robotukų, nes jie kelia triukšmą, patvirtinta. 

4. Kitų specialistų dalyvavimas vedant pamokas 

kitose aplinkose skatina bendrųjų gebėjimų bei 

dalykinių gebėjimų ūgtį. 

 
STEBĖJIMAS: 

1. Pamokos kitoje institucijoje suplanavimas užima nemažai laiko. Mokytojų 

bendradarbiavimas vyko el. paštu, telefonu, taip pat įvyko keli matematikos 

mokytojos ir metodininkės susitikimai PRC ,,Robolabas“ patalpose. 

2. Planuoti reikia iš anksto, kad užtektų laiko atlikti paruošiamiesiems darbams su 

mokiniais (temos išsiaiškinimas). 

3. Pastebėta, kad efektyviau dirbama didesnėse grupelėse, kuomet panaudojama 

mažiau robotukų – jie kelia triukšmą. 

 

Matematikos pamoka 5d klasei (10-09) 

PRC,,ROBOLABAS“  
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Pamoka: Pamokos trukmė: Pamokos autoriai: 

Matematika 1 ak. val. Matematikos mokytoja Liusė Čereškevičienė, 

Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija 

Pamokos tema: 

Geometrinių figūrų kraštinių, atkarpų matavimas, matavimo vienetų konvertavimas gretimais matavimo vienetais 

Dalykas: 

Matematika (integracija su informatika ir robotika) 

BENDRA INFORMACIJA 

Klasė: Mokinių skaičius: Dalykų mokytojai: 

5d 24 Matematikos mokytoja Liusė Čereškevičienė, 

Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija 

PRIEMONĖS 

Languoti popieriaus lapai, rašymo priemonės, liniuotės,  kompiuterinė programėlė ir robotukai ,,Mind Designer“ 

PAMOKOS PRISTATYMAS 

Bendras pamokos tikslas: 

Išklausę mokytojo aiškinimo, mokiniai gebės pamatuoti robotukų nubraižytų figūrų kampų dydžius ir surinks  bent 4 taškus iš 10. 

Siekiamas rezultatas: 
Apibendrinę ir pasikartoję turimas žinias, spręsdami praktinio turinio integruotas užduotis ir surinks bent 4 taškus iš 10. 

Ugdomi gebėjimai: 
Matematikos dalykiniai gebėjimai: 

4.1. Atpažinti, pavaizduoti, raidėmis užrašyti ir apibūdinti paprasčiausias geometrines figūras (tašką, atkarpą, spindulį, tiesę, kampą, trikampį, 

kvadratą, stačiakampį). Pritaikyti gretutinių ir kryžminių kampų , trikampių ir stačiakampių kampų savybes surandant nežinomą kampą.....Nurodyti 

duotojo kampo rūšį, suklasifikuoti trikampius pagal kampus.  

5.1. Pasirinkti tinkamą matavimo prietaisą, išmatuoti atkarpos ilgį, kampo didumą, arba nubraižyti nurodyto ilgio atkarpą, nurodyto didumo kampą, 

nurodytų matmenų kvadratą, stačiakampį, statųjį trikampį. Paprastais atvejais be matavimo įrankių įvertinti atkarpos ilgį, kampo didumą.  

5.3. Apskaičiuoti trikampio, keturkampio perimetrus. Taikyti trikampio kampų sumos taisyklę paprasčiausiems uždaviniams spręsti. 

1.2. Atlikti aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais ir nuliu, pasirinkti tinkamą veiksmą ir skaičiavimo būdą paprasčiausiems uždaviniams 

spręsti. 

PAMOKOS EIGA 

1 priedas. Matematikos pamokos planas 
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Patvirtinu, kad mokinius supažindinau su PRC ,,RoboLabas” mokinių elgesio taisyklėmis. 

Sutinku, kad mano pamokos planas bus naudojamas PRC „RoboLabas“ centre. 

Mokytojo vardas, pavardė ir parašas        Liusė Čereškevičienė 

1. Mokiniai pasiruošia rašymo priemones, sąsiuvinius; suskirstomi į grupes po 4, kiekvienai grupei padedami keli popieriaus lapai, priskiriamas 

robotukas. 

2. Su PRC ,,Robolabas” metodininko pagalba robotukai nubrėžia vienodas sudėtines figures kiekvienai grupei; 

3.  mokytojas lentoje nukopijuoja (nesilaikydamas mastelio) robotuko brėžtą figūrą, viršūnes pažymi raidėmis. 

 Mokinių prašoma pamatuoti mokytojo nuožiūra parinktų daugiakampio kampų didumą laipsniais -  atsakymai pasitikrinami. 

 

Pasitikrinamojoje užduotyje robotukas nubrėžia kitą sudėtinę figūrą, 

 
 mokytojas ją nukopijuoja lentoje (nesilaikydamas mastelio), savo nuožiūra pažymi 11 viršūnių,  

 
Mokytojas savo nuožiūra skiria dešimt kampų, 

 
kurių didumą mokiniai pamatuoja ir užrašo sąsiuviniuose (1 teisingai pamatuotas/apskaičiuotas kampo dydis lygus vienam taškui); 

pasitikrinimas;  

PASTABA: SUP mokiniams pagalbą teikia mokytojo padėjėja E. Geštautienė 

Refleksija 

 

Teorinė dalis 

Teorinė dalis pateikiama mokytojo klasėje prieš užsiėmimą PRC ,,Robolabas“. 

Praktinė dalis 
Praktinės dalies PRC ,,Robolabas“ pateikta grafoje ,,Pamokos eiga“ 

TĘSTINUMAS 
Tęstinumas pastebimas, kuomet mokiniai mokosi aritmetinius veiksmus atlikti ne tik su natūraliaisiais, bet ir su dešimtainiais skaičiais; mastelis, 

kampų rūšys ir dydis. 

REZULTATŲ APTARIMAS ( ĮSIVERTINIMAS) 

Reflektuojama, ar pasiektas pamokos uždavinys, mokymosi uždavinys. 
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2 priedas. Languoto popieriaus lapo šablonas 

 


