
 

 

 

Pamoka: Pamokos trukmė: Pamokos autoriai: 

Matematika 1 ak. val. L. Čereškevičienė 

Pamokos tema: 

Geometrinių figūrų plotas ir perimetras, atkarpų matavimas, matavimo vienetų konvertavimas gretimais matavimo 

vienetais 

Dalykas: 

Matematika (integracija su informatika ir robotika) 

BENDRA INFORMACIJA 

Klasė: Mokinių skaičius: Dalykų mokytojai: 

5 25 L. Čereškevičienė 

PRIEMONĖS 

Balti popieriaus lapai, rašymo priemonės, liniuotės 
robotukai 

PAMOKOS PRISTATYMAS 

Bendras pamokos tikslas: 

Išklausę mokytojo aiškinimo, mokiniai gebės įvardyti pavaizduotas pažįstamas geometrines figūras (stačiakampį, kvadratą, trikampį ir kt.), taikys 

jų savybes, pamatuos robotukų nubraižytų figūrų kraštines, jų ilgį konvertuos gretimais matavimo vienetais ir apskaičiuos plotą ir perimetrą ir 
surinks bent du taškus iš penkių. 

Siekiamas rezultatas: 

Apibendrinę ir pasikartoję turimas žinias, spręsdami praktinio turinio integruotas užduotis ir surinks bent du taškus iš penkių. 

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 paprasčiaus iems 
uždaviniams spręsti.  

PAMOKOS EIGA 

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; mokytojas lentoje 
nukopijuoja (nesilaikydamas mastelio) robotuko brėžtą figūrą.  

3. Mokinių prašoma pamatuoti visų sudėtinės figūtos kraštinių ilgius mm – atsakymai pasitikrinami 
4. Mokinių prašoma kraštinių ilgius konvertuoti į cm, dm – pasitikrinimas. 

5. Mokinių prašoma sudėtinę figūrą punktyrinėmis linijomis suskirstyti į pažįstamas figūras, figūros įvardijamos – pasitikrinimas; 
6. Mokinių prašoma apskaičiuoti žinomų figūrų perimetrą (stačiakampio, kvadrato, trikampio) mm ir cm – pasitikrinimas. 
7. Mokinių prašoma apskaičiuoti  žinomų figūrų plotą (stačiakampio, kvadrato, trikampio) mm2 – pasitikrinimas. 

Pasitikrinamojoje užduotyje  robotukas nubrėžia kitą sudėtinę figūrą, mokytojas mokytojas ją nukopijuoja lentoje (nesilaikydamas mastelio), 

mokiniams punktyrine linija išskiria penkias figūras, kur mokiniai: a) nurodo f-rų pavadinimus (2 t.) b) pamatuoja figūrų kraštines mm ir 
konvertuoja į cm (2 t.) c) Apskaičiuoja perimetrą mm ir konvertuoja į cm ( 3 t.) apskaičiuoja plotą  mm2 (2 t.); apskaičiuoja sudėtinės figūros 
perimetrą mm ir cm (1 t.). Pasitikrinimas 



 

 

 

Teorinė dalis 

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

Praktinė dalis 

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; mokytojas lentoje 

nukopijuoja (nesilaikydamas mastelio) robotuko brėžtą figūrą.  
3. Mokinių prašoma pamatuoti visų sudėtinės figūtos kraštinių ilgius mm – atsakymai pasitikrinami 

4. Mokinių prašoma kraštinių ilgius konvertuoti į cm, dm – pasitikrinimas. 
5. Mokinių prašoma sudėtinę figūrą punktyrinėmis linijomis suskirstyti į pažįstamas figūras, figūros įvardijamos – pasitikrinimas; 
6. Mokinių prašoma apskaičiuoti žinomų figūrų perimetrą (stačiakampio, kvadrato, trikampio) mm ir cm – pasitikrinimas. 
7. Mokinių prašoma apskaičiuoti  žinomų figūrų plotą (stačiakampio, kvadrato, trikampio) mm2 – pasitikrinimas. 

Pasitikrinamojoje užduotyje  robotukas nubrėžia kitą sudėtinę figūrą, mokytojas mokytojas ją nukopijuoja lentoje (nesilaikydamas mastelio), 

mokiniams punktyrine linija išskiria penkias figūras, kur mokiniai: a) nurodo f-rų pavadinimus (2 t.) b) pamatuoja figūrų kraštines mm ir 

konvertuoja į cm (2 t.) c) Apskaičiuoja perimetrą mm ir konvertuoja į cm ( 3 t.) apskaičiuoja plotą  mm2 (2 t.); apskaičiuoja sudėtinės figūros 
perimetrą mm ir cm (1 t.). Pasitikrinimas 

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 (ĮSIVERTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NIMAS) 

Reflektuojama, ar pasiektas pamokos uždavinys. 


