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BENDRA INFORMACIJA 

Klasė: Mokinių skaičius: Dalykų mokytojai: 

8 kl.  

 

PRIEMONĖS 

Liniją sekantys / šviesą sekantys robotai, juoda lipni juosta (juoda izoliacinė juosta), darbo stalai, ilgio 

matavimo ruletė (metras), skaičiuotuvas, laiko matavimo prietaisas (sekundmatis), rašymo priemonės, 

popieriaus lapai. 

PAMOKOS PRISTATYMAS 

Bendras pamokos tikslas: 

Išklausę mokytojo aiškinimo, mokiniai gebės praktiškai  paskaičiuoti vidutinį greitį visame kelyje ir palyginti 

greičius skirtinguose kelio atkarpose tolyginio judėjimo metu.. 

Siekiamas rezultatas: 

Patenkinamas lygmuo  

Mokytojui padedant, naudodamasis detaliu aprašymu ir turimomis priemonėmis atlieka tyrimą, atlieka ilgio 

ir laiko matavimus, apskaičiuoja vidutinį greitį.    

Pagrindinis lygmuo  

Savarankiškai atlieka tyrimą, daro išvadas, paaiškina gautus rezultatus. Geba aiškiai dėstyti mintis raštu. 

Geba konvertuoti greičio vienetus. 

Aukštesnysis lygmuo  

Geba suformuluoti atsakymą, tinkamai vartoja reikšmines sąvokas (vidutinis greitis, laikas, kelias), sklandžiai 

reiškia gamtamokslinį supratimą. Gerai atlieka skaičiavimus ir sutvarko matavimo vienetus. 

Ugdomi gebėjimai: 

Dalykiniai 

1) Savais žodžiais paaiškinti trajektorijos, kelio, laiko, greičio, vidutinio greičio ir pagreičio sąvokas. 

2) Taikant formules paprasčiausiais atvejais (kai visi dydžiai duoti SI vienetais) apskaičiuoti kelią, greitį, 

laiką, vidutinį greitį. 

3)  Sieti priežastis (veikiančias jėgas) su pasekmėmis (judėjimo pobūdžio kitimu) 

Bendrieji gebėjimai 

1) Darbas bendradarbiaujant (darbas poromis, savitarpio pagalba). 

2) Skaitymo gebėjimų ugdymas( gebėjimas savarankiškai susirasti informaciją ir dirbti iš eilės pagal pateikta 

aprašą) 

 



 
 

 

 

PAMOKOS EIGA 

1) Mokiniai pasiruošia rašymo priemones, sąsiuvinius; suskirstomi į grupes po 2 - 3, kiekvienai grupei 

pateikiami l;aboratorinio darbo eigos aprašai (su aprašais mokiniai atvyksta į pamoką jau susipažinę 

namuose). 

 2. Su PRC ,,Robolabas” metodininko pagalba supažindiname su robotukų veikimo taisyklėmis. 

 3. Mokiniai užklijuoja 4 skirtingo ilgio juodas linijas iš izoliacijos, išmatuoja jų ilgius ir duomenis įsirašo į 

lentelę. 

 4. Su PRC ,,Robolabas” metodininko pagalba robotukai pasitikrina ar turimi robotukai seka linijas. 

 5. Per kiekvieną liniją mokiniai robotuką paleidžia po 3 kartus ir išmatuoja laikus. 

6. Turėdami duomenis, mokiniai skaičiuoja robotuko greitį skirtingose linijose. 

7. Mokiniai užklijuoja 5 – ą liniją, kuri yra bendro ilgio (ilgis lygus pirminių linijų ilgių sumai). 

8. Per užklijuotą liniją paleidžia robotuką ir susirenka duomenis. 

9. Skaičiuoja vidutinį greitį ir jį, palygindami su 6 – o punkto rezultatais, daro išvadas 

Teorinė dalis 

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

Praktinė dalis 

1) Mokiniai pasiruošia rašymo priemones, sąsiuvinius; suskirstomi į grupes po 2 - 3, kiekvienai grupei 

pateikiami l;aboratorinio darbo eigos aprašai (su aprašais mokiniai atvyksta į pamoką jau susipažinę 

namuose). 

 2. Su PRC ,,Robolabas” metodininko pagalba supažindiname su robotukų veikimo taisyklėmis. 

 3. Mokiniai užklijuoja 4 skirtingo ilgio juodas linijas iš izoliacijos, išmatuoja jų ilgius ir duomenis įsirašo į 

lentelę. 

 4. Su PRC ,,Robolabas” metodininko pagalba robotukai pasitikrina ar turimi robotukai seka linijas. 

 5. Per kiekvieną liniją mokiniai robotuką paleidžia po 3 kartus ir išmatuoja laikus. 

6. Turėdami duomenis, mokiniai skaičiuoja robotuko greitį skirtingose linijose. 

7. Mokiniai užklijuoja 5 – ą liniją, kuri yra bendro ilgio (ilgis lygus pirminių linijų ilgių sumai). 

8. Per užklijuotą liniją paleidžia robotuką ir susirenka duomenis. 

9. Skaičiuoja vidutinį greitį ir jį, palygindami su 6 – o punkto rezultatais, daro išvadas 

TĘSTINUMAS 

Tęstinumas pastebimas, kuomet mokiniai geba apibūdinti tolyginį judėjimą, tolimesnėse temose randa 

skirtumų tarp tolyginio ir tolygiai kintamo judėjimo, geba skaičiuoti greitį tolyginio judėjimo metu, supranta 

greičio fizikinę prasmę, ko pasekoje atsiranda ir pagreičio suvokimas. 

REZULTATŲ APTARIMAS (ĮSIVERTINIMAS) 

Reflektuojame: 

1) ar pasiektas rezultatas (surinkti duomenys, atlikti skaičiavimai, padarytos išvados) 

2) Pateikiamas pastebėjimas apie greičius skirtingo ilgio atkarpose 

3) Kitoje pamokoje lyginamos išvados 


