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Matematika  2 ak. val.  
Virginija Paliulionienė, Alvydas 

Jėčius 

Pamokos tema:  

Erdvinių figūrų modeliavimas ir gamyba  

Dalykas:  

Matematika (integracija su informatika ir robotika) 

BENDRA INFORMACIJA  

Klasė:  Mokinių skaičius:  Dalykų mokytojai:  

10 kl. 20  Virginija Paliulionienė, 

Alvydas Jėčius 

PRIEMONĖS  

Užduočių lapai, rašikliai, skaičiuotuvai, kompiuterinė įranga ir  internetine 3D modeliavimo programa 

„Tinkerkad“, 3D spausdintuvas, spausdinimo medžiagos.  

PAMOKOS PRISTATYMAS  

Bendras pamokos tikslas:  

Gebėti pagal pateiktus duomenis sumodeliuoti erdvines figūras, jas apipavidalinti ir išspausdinti.  

Siekiamas rezultatas:  

Pakartotos erdvines figūras, paviršių plotų ir tūrių apskaičiavimo formulių taikymą, susipažins su 3D 

spausdintuvo sandara bei atliekamomis funkcijomis. Atliks kūrybinę užduotį – atspausdins erdvinę figūrą.  

Ugdomi gebėjimai:  

  

Mokėjimo mokytis analizuoti matematikos užduotis, jas kritiškai vertinti, gebėti komunikuoti ir 

bendradarbiauti kūrybiškai atliekant gautą užduotį.   

PAMOKOS EIGA  

  



1. Mokiniai supažindinami su saugaus elgesio taisyklėmis.  

2. PRC ,,Robolabas” metodininkas mokinius supažindina su užduočiai atlikti skirta kompiuterine įranga 

ir  internetine 3D modeliavimo  programa „Tinkerkad“.  

  

  

3. PRC ,,RoboLabas” metodininkas mokinius supažindina su 3D spausdintuvo sandara, funkcijomis ir 
veikimo principais.  

4. Mokiniams pateikiamos užduotys: naudojantis programa suprojektuoti erdvines figūras, kurių aukštis 

būtų apie 1 – 2  cm, pagrindo plotas apie 15 cm². Ant erdvinės figūros užrašyti savo vardą bei ją 

meniškai apipavidalinti. Atliktą darbą išsaugoti faile.  

5. Darbų atlikimas: erdvinės figūros pasirinkimas, duomenų apsiskaičiavimas, modeliavimas, 

apipavidalinimas, išsaugojimas.  

6. Darbų persiuntimas spausdinimui.  

7. Kūrybinių darbų aptarimas. Refleksija.    

Teorinė dalis  

Teorinė dalis pateikiama pamokoje prieš užsiėmimą „RoboLabas“  

Pakartojamos erdvinių figūrų rūšys, jų paviršių plotų ir tūrių skaičiavimo formulės, išsiaiškinama  kaip 

apskaičiuojamas pagrindo plotas, kokias galima sumaketuoti erdvines figūras, kurios tenkintų užduoties 

sąlygas.   

Praktinė dalis  

  

Pasirenkame modeliuojamos erdvinės figūros aukštį ir numatome kuriamos erdvinės figūros pagrindo formą  

- skritulys, kvadratas, trapecija, rombas ir kt. Numatome erdvinės figūros formą: ritinys, kūgis, prizmė...  

Apsiskaičiuojame išmatavimus ir naudodamiesi programa atliekame erdvinės figūros modeliavimą.    

TĘSTINUMAS  

Susipažįstame su masės priklausomybės nuo tankio formule, ją pritaikome  gautų erdvinių figūrų masėms 

apskaičiuoti. Patikriname mases sverdami laboratorinėmis svarstyklėmis. Išsiaiškiname absoliučiųjų ir 

santykinių paklaidų skaičiavimą.   

REZULTATŲ APTARIMAS (ĮSIVERTINIMAS)                                    

Reflektuojame ar pasiektas pamokos uždavinys,  kaip sekėsi,  kas buvo sunkiausia, kas buvo įdomiausia, ką 

reikėtų tobulinti.  

  

  


