
Geometrija. Arkliukas Domas braižo 

Aprašymas 

Per pamoką mokiniai dirbs su plokštumos geometrinėmis figūromis: stačiakampiu, trikampiu, 

kvadratu, rombu (lygiagretainiu). Jas atpažins, taikys turimas žinias apie jas, sudėliodami loginio 

žaidimo Tangrama elementus pagal duotą pavyzdį ir be pavyzdžio dirbdami grupėmis. Individualiai 

atliks užduotį, naudodamiesi skaitmeniniu įrenginiu (Android operacinė sistema). 

Kad pamoka vyktų sklandžiai, mokiniai jau turi pažinti naudojamas geometrines figūras, žinoti 

jų savybes, iš ko jos sudarytos. 

Gerosios patirties pavyzdys pateiktas 2017 m. birželį. 

Mokykla Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija 

Mokytojas Žaneta Norkuvienė 

Klasė, dalykas 4 klasė, matematika 

Pamokų skaičius 1 

Sąsajos su 

bendrosiomis 

programomis 

Matematika. Geometrija 

Informatika: 

Skaitmeninis turinys 

 Naudotis mokomosiomis programomis. 

Algoritmai ir programavimas 

 Atlikti paprasčiausius loginius veiksmus. 

Saugumas, teisė 

 Naudojantis technologijomis, saugoti sveikatą. 

Pamokos 

uždaviniai 

Matematika: 

Atpažins ir pavaizduos trikampį, stačiakampį, kvadratą, parodys trikampio, 

kvadrato, stačiakampio ir rombo elementus (kraštinę, kampą, viršūnę); nurodys 

pateiktojo kampo rūšį (smailusis, statusis, bukasis); taikys žinias apie 

plokštumos geometrines figūras uždaviniams spręsti. 

Naudodamiesi brėžimo įrankiais, tiksliai išmatuos nubrėžtą atkarpą ir nubraižys 

nurodytų matmenų atkarpą, kvadratą, stačiakampį. 

Žaisdami loginį žaidimą tangramą, sudės tangramų elementus pagal duotą 

pavyzdį ir be pavyzdžio. 

Informatika: 

 Mokiniai naudosis Tangram HD programa. 

 Mokiniai, algoritmiškai mąstydami, kūrybiškai improvizuodami, žiūrėdami į 

pasirinktą „šešėlį“, sudėlios tangramą. 

 Mokiniai paaiškins klasės draugams, kokį dėliojimo algoritmą pasirinko ir 

kodėl. 

Mokymosi 

aplinkos, 

priemonės ir (ar) 

technologijos 

Pamokai reikalingos priemonės: vadovėlis Riešutas 4 klasei (Šviesa, 2011), 

sąsiuviniai, liniuotės, siuvėjo metras arba ruletė, tangramų geometrinių figūrų 

rinkiniai, spalvoti ir nespalvoti tangramų šablonai, kiekvienam mokiniui po 

planšetę, grupės narių veiklos įsivertinimo lentelės. 

Planšetėse įdiegta programa Tangram HD. 



Pamokos eiga, mokymo(si) veiklų aprašymas 

1. Pamokos pradžia (8 min.) 

 Aptariami namų darbai iš EMA pratybų. 

 Pristatomi pamokos uždaviniai, darbo eiga. 

 Pakartojama teorinė dalis apie geometrines figūras, atkarpą, kampus. 

 Mokiniai pasiskirsto komandomis po 3–4 (atsitiktine tvarka išrinktiems mokiniams leidžiama 

susirinkti sau komandą). 

 Komandoms įteikiamos įsivertinimo lentelės Voratinklis. 

2. Darbas su vadovėliu Riešutas 4 klasei (12 min.) 

 Skiriamos vadovėlio užduotys savarankiškam komandų darbui. 

 Aptariama darbo eiga, atsakoma į kilusius klausimus. 

 Komandos nariai pasiskirsto darbais, pvz., kas matuos stalo ilgį ir plotį, kas matuos lango aukštį 

ir plotį ir kt. 

 Atliekamos užduotys iš vadovėlio p. 66: 

o išmatuoti ir užrašyti atkarpų ilgį; išmatuoti stalo ilgį ir plotį; išmatuoti lango aukštį ir plotį; 

o nubrėžti atkarpas, kai duotas jų ilgis. 

3. Darbas su tangramomis (15 min.) 

 Mokinai gauna tangramų geometrinių figūrų rinkinius. Mokytojas išdalija lenteles ir tangramų 

pavyzdžių lapus (1 priedas, 2 priedas). 

 Prisimenamos kampų rūšys. Mokiniai nurodo tangramos geometrinių figūrų kampus: smailusis, 

statusis, bukasis (1 priedas, a). 

 Užpildoma lentelė. Mokiniai parašo tangramos figūrų pavadinimą, nurodo vienodų figūrų 

skaičių, kraštinių skaičių, kampų skaičių, viršūnių skaičių (1 priedas, a). 

 Išmatuojamos mažojo ir didžiojo trikampio, kvadrato, rombo kraštinės. Apskaičiuojamas 

perimetras (1 priedas, b). 

 Sudėliojamas iš duotų figūrų kvadratas. Apskaičiuojamas jo perimetras ir plotas (1 priedas, b). 

 Pagal spalvotą pavyzdį sudėliojama tangrama, pvz., žvakė, obuolys, laivas ir kt. (2 priedas). 

 Pagal nespalvotą figūros atspaudo pavyzdį sudėliojama tangrama, pvz., namas, kiškis, lapė ir kt. 

(2 priedas). 

4. Mokinių refleksija (3 min.) 

 Komandų atstovai pristato įsivertinimo lenteles Voratinklis (3 priedas). 

 Pristatydami įsivertinimo lenteles, mokiniai suteikia grįžtamąjį ryšį, kas sekėsi, buvo įdomu, ką 

darytų kitaip, kur kilo sunkumų. 

5. Darbas su skaitmeniniu įrenginiu (5 min.) 

 Vaikams nurodoma susirasti ir atveri programą Tangram HD. Atkreipiamas mokinių dėmesys į 

sveikatos saugą naudojantis technologijomis. 

 Teisingai sudedamos tangramos dalys. 

 Užduotis atliekama individualiai. Mokiniai renkasi iš dviejų lygių ir skirtingų rūšių užduočių, pvz., 

gyvūnai, skaičiai ir kt. 

6. Pamokos apibendrinimas, namų darbų skyrimas (2 min.) 

Priedai 

1 priedas. Užduotis mokiniams 
2 priedas. Tangramų geometrinių figūrų rinkiniai 
3 priedas. Įsivertinimo lentelė Voratinklis 
4 priedas. Pamokos akimirkos 
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2 priedas. Tangramų geometrinių figūrų rinkiniai 

 



3 priedas. Įsivertinimo lentelė Voratinklis 

 

 



 

 



4 priedas. Pamokos akimirkos 

 
 

 
 

 


