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VEIKLOS TYRIMAS 

 

                     

   

 

 

 

  
 

 

 

 

PLANAVIMAS:  

Vieta – Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija ir 

,,RoboLabas“.  

Laikas – Rugsėjo  21d. 4p.  

Tyrimo objektas – matavimo vienetų konvertavimas 
gretimais matavimo vienetais ;  

Dalyviai – 5b klasė; 
 Dalykas – Matematika; 

Mokytojas – Liusė  Čereškevičienė (Panevėžio 
,,Vyturio“ progimnazijos matematikos mokytoja), Rūta 
Šalkauskaitė (PRC„Robolabas“ metodininkė ) 

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 

ilgio matavimo vienetų konvertavimu 
gretimais matavimo vienetais (vadovėlis 
,,Matematika Tau 5 klasei“, 1 dalis, TEV, 

Vilnius 2010). 

PRC ,,Robolabe“ užsiėmimo metu: 
4. Mokiniai pasiruošia rašymo priemones, 

sąsiuvinius; suskirstomi į grupes po 4, 
kiekvienai grupei padedami keli popieriaus 

lapai (2 priedas), priskiriamas robotukas. 

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

6.  mokytojas lentoje nukopijuoja 

(nesilaikydamas mastelio) robotuko brėžtą 
figūrą, viršūnes pažymi raidėmis. 

7. Mokinių prašoma pamatuoti visų sudėtinės 
figūros kraštinių ilgius mm,  atsakymai 
pasitikrinami 

8. Mokiniai konvertoja milimetrus 

centimetrais, decimetrais – atsakymai 

pasitikrinami. 

9. Pasitikrinamoji užduotis. Refleksija 

REFLEKTAVIMAS:  

1. Su 5b 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 dalykinių gebėjimų - geometrinių f-rų 
kraštinių, atkarpų ilgio matavimo, perimetro 

apskaičiavimo, matavimo vienetų konvertavimo 
gretimais matavimo vienetais įgūdžių - 
formavimą ir įtvirtinimą. 

3. Su PRC ,,Robolabas“ metodininke po 
organizuotos pamokos nutarta kitoje pamokoje 

naudoti mažiau robotukų – dėl jų keliamo 
triukšmo. 
 

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 5b klasei (09-21) 

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: 
5b 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 kraštines, konvertuos kraštinių ilgius gretimais matavimo 

vienetais  ir surinks  bent 13 taškų iš 38,5. 

Siekiamas rezultatas: 
Apibendrinę ir pasikartoję turimas žinias, spręsdami praktinio turinio integruotas užduotis ir surinks bent 13 taškų iš 38,5. 

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 trikampių ir stačiakampių kraštinių savybes – apskaičiuojant perimetrą. Iš keturkampių išskirti stačiakampius, iš 
stačiakampių – kvadratus. 

5.1. Pasirinkti tinkamą matavimo prietaisą, išmatuoti atkarpos ilgį arba nubraižyti nurodyto ilgio atkarpą, nurodytų matmenų kvadratą, stačiakampį, 
statųjį trikampį. Paprastais atvejais be matavimo įrankių įvertinti atkarpos ilgį. 
5.2. Žinoti gretimų vienetų sąryšius, atlikti veiksmus su skirtingais matavimo vienetais. Naudoti įvairius plotų matavimo vienetus, žinoti gretimų 
matavimo vienetų sąryšius, atlikti veiksmus su matiniais skaičiais. 
5.3. Apskaičiuoti trikampio, keturkampio perimetrus.  
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 visų sudėtinės figūros kraštinių ilgius mm,  atsakymai pasitikrinami 

4. Mokiniai konvertoja milimetrus centimetrais, decimetrais – atsakymai pasitikrinami. 

 

Pasitikrinamojoje užduotyje robotukas nubrėžia kitą sudėtinę figūrą, 

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

 
Mokiniams išdalinamos lentelės 

 

 ir mokiniai: 

a) išmatuoja kraštinių ilgius mm – užrašo į lentelę; pasitikrinimas. 

b) konvertuoja ilgius cm ir dm – užrašo į lentelę; pasitikrinimas.  

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 
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VEIKLOS TYRIMAS 

 

                     

   

 

 

 

  
 

 

 

 

PLANAVIMAS:  
Vieta – Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija ir 
RoboLabas.  

Laikas – Spalio  16d. 4p.  

Tyrimo objektas – Koordinačių plokštuma; taško 
koordinatės koordinačių plokštumoje;  

Dalyviai – 7d klasė; 
Dalykas – Matematika; 

Mokytojas – Liusė  Čereškevičienė (Panevėžio 
,,Vyturio“ progimnazijos matematikos mokytoja), Rūta 
Šalkauskaitė (PRC„Robolabas“ metodininkė ). 

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 – braižyta koordinačių 
plokštuma, kurios vienetinė atkarpa buvo 
nurodoma mokytojo nuožiūra, žymimi 
taškai, kurių koordinates nurodo mokytojas, 
kadangi tai kartojimo pamoka – naudotąsi 
pernykščio vadovėlio medžiaga (vadovėlis 
,,Matematika Tau 6 klasei“, 2 dalis, TEV, 

Vilnius 2008). 

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 
robotukas nubrėžia figūrą; mokytojas 

lentoje nukopijuoja robotuko brėžtą figūrą, 
savo nuožiūra parenka koordinačių 
pradžios taško poziciją, nubrėžia 
koordinačių plokštumos ordinačių ir 
abscisių ašis, jas pažymi, parenka 
vienetinės atkarpos ilgį  bei pažymi dešimt 
viršūnių; mokiniai dirbdami grupelėse 
kiekvienas brėžinį, koordinačių plokštumą, 
figūrą, jos viršūnes, pažymėtas taškais 
nukopijuoja į sąsiuvinius; užrašo viršūnių 
koordinates; pasitikrinimas;  

3. Pasitikrinamoji užduotis; pastikrinimas. 
Refleksija 

REFLEKTUOTI:  

1. Su 7d 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 taško koordinačių koordinačių 
plokštumoje nurodymo įgūdžių įtvirtinimą. 
 3. Prielaida, kad efektyviau dirbama didesnėse 
grupelėse, kuomet panaudojama mažiau 
robotukų, nes jie kelia triukšmą, patvirtinta. 

 

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. Dirbdami didesnėse grupėse, pasiskirstę skirtas užduotis, mokiniai gebėjo lengvai 
susikaupti, stropiai atliko užduotis. 
 

Matematikos pamoka 7d klasei (10-16) 

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

Matematika 1 ak. val. Matematikos mokytoja Liusė Čereškevičienė, 
Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija 

Pamokos tema: 

Koordinačių plokštuma, taško koordinatės 

Dalykas: 

Matematika (integracija su informatika ir robotika) 

BENDRA INFORMACIJA 

Klasė: Mokinių skaičius: Dalykų mokytojai: 
7d 24 Matematikos mokytoja Liusė Čereškevičienė, 

Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija 

PRIEMONĖS 

Languoti popieriaus lapai (2 priedas), rašymo priemonės, liniuotės,  kompiuterinė programėlė ir robotukai ,,Mind Designer“ 

PAMOKOS PRISTATYMAS 

Bendras pamokos tikslas: 

Išklausę mokytojo aiškinimo, mokiniai gebės užrašyti taško koordinates, pažymėti tašką, kai duotos koordinatės ir surinks bent 4 taškus iš 10. 

Siekiamas rezultatas: 
Apibendrinę ir pasikartoję turimas žinias, spręs 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, trikampių ir 
stačiakampių kraštinių savybes – apskaičiuojant perimetrą. Nurodyti duotojo kampo rūšį, suklasifikuoti trikampius pagal kampus. Iš keturkampių 
išskirti stačiakampius, iš stačiakampių – kvadratus. 

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.  
5.2. Žinoti gretimų vienetų sąryšius, atlikti veiksmus su skirtingais matavimo vienetais. Naudoti įvairius plotų matavimo vienetus, žinoti gretimų 
matavimo vienetų sąryšius, atlikti veiksmus su matiniais skaičiais. 
5.3. Apskaičiuoti trikampio, keturkampio perimetrus. Taikyti trikampio kampų sumos taisyklę paprasčiausiems uždaviniams spręsti. Apskaičiuoti 
kvadrato, stačiakampio, stačiojo trikampio plotus, taikyti formules nurodytos figūros plotui apskaičiuoti. 
1.2. Atlikti aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais ir nuliu, pasirinkti tinkamą veiksmą ir skaičiavimo būdą paprasčiausiems uždaviniams 
spręsti.  
1.1. Atpažinti ir naudoti <...> neigiamuosius, sveikuosius skaičius. Nusakyti, kaip atliekami veiksmai su <...> neigiamaisiais skaičiais ir trupmeniniais 
skaičiais. Atidėti neigiamuosius skaičius skaičių tiesėje. Pasakyti neigiamaisiais skaičiais išreiškiamų dydžių pavyzdžių, mokėti perskaityti ir užrašyti 
neigiamuosius skaičius. Suvokti, kad neigiamieji skaičiai yra priešingi teigiamiesiems ir skaičių spindulyje atidedami į kairę nuo nulio.  
9.1. Perskaityti arba išklausyti ir suprasti <...> uždavinio sąlygą, paaiškinimą ar taisyklę. 
10.1. Pasitikrinti ir ištaisyti savo darbą, atsižvelgiant į išsakytas pastabas ar pagal teisingo darbo pavyzdį. 
11.1. Siekti tikslo, kai yra kliūčių arba ribojančių sąlygų. Numatyti galimą rezultatą ir pasiūlyti, kaip jį galima būtų patikrinti. 
12.1. Rūpintis savo žinių įsisavinimu. Išsiaiškinti, ar nelieka neaiškumų ir ar galima būti užtikrintam (-ai), jog išmokta gerai.  

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 

3.1. Skaityti (analizuoti) lentelėmis išreikštas dviejų dydžių priklausomybes. 3.1.1. Savais žodžiais paaiškinti, ką rodo Ox ir Oy ašyse atidėti skaičiai. 
3.1.2. Iš pateikto grafiko ar lentelės rasti vieno dydžio reikšmę, kai nurodyta kito dydžio reikšmė. 3.2. Spręsti paprasčiausius kasdienio turinio 
uždavinius, kuriuose du dydžiai yra tiesiogiai proporcingi. 3.2.1. Pateikti tiesiogiai proporcingų dydžių pavyzdžių, paaiškinti, kaip rasti vieno iš jų 
reikšmę, kai žinoma kito dydžio reikšmė. 3.3. Koordinačių sistemoje pavaizduoti žinomas figūras, apibūdinti jų padėtį koordinačių sistemoje skaičių 
poromis. 3.3.1. Pavaizduoti skaičių poras koordinačių sistemoje taškais, užrašyti koordinačių sistemoje pavaizduotų taškų koordinates. Nurodyti, 

kuriam koordinatiniam ketvirčiui priklauso taškas. 

PAMOKOS EIGA 

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 robotukas nubrėžia figūrą; mokytojas lentoje nukopijuoja robotuko brėžtą figūrą, savo nuožiūra 
parenka koordinačių pradžios taško poziciją, nubrėžia koordinačių plokštumos ordinačių ir abscisių ašis, jas pažymi, parenka vienetinės atkarpos 
ilgį  bei pažymi dešimt viršūnių; mokiniai dirbdami grupelėse kiekvienas brėžinį, koordinačių plokštumą, figūrą, jos viršūnes, pažymėtas taškais 
nukopijuoja į sąsiuvinius; užrašo viršūnių koordinates; pasitikrinimas;  

 

Pasitikrinamojoje užduotyje robotukas nubrėžia kitą sudėtinę figūrą, 

 
mokytojas savo nuožiūra pažymi 11 viršūnių. 

 
Mokinių prašoma ant lapo, kuriame robotukas nubrėžė figūrą, savo nuožiūra parinkti koordinačių pradžios taško poziciją, nubrėžti 
koordinačių plokštumos ordinačių ir abscisių ašis, jas pažymėti, parinkti vienetinės atkarpos ilgį  (1 taškas) bei užrašyti bent devynių 
viršūnių koordinates(1 teisingai užrašytos viršūnės taško koordinatė lygi vienam taškui) (mokiniai dirba grupėse); pasitikrinimas;  

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 simetrijos ir t.t. 

REZULTATŲ APTARIMAS ( ĮSIVERTINIMAS) 

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

 


