
MATEMATIKOS VEIKLOS PLANAS SAVAITĖMIS 

 

Periodas: 2020.03.30 – 2020.04.03. Kartojimas 

EDUKA el.mokymosi aplinka. Prisijungti prie grupės: xxxxxxxxx 

EMA el.pratybos ir vadovėlis 

EMA testų bendras vertinimas konvertuojamas į balus ir rašomas vienas pažymys. 

Užduotis atlikti iki 2020.04.03 vakaro. 

Temos:  paprastosios trupmenos;  

 taisyklingosios ir netaisyklingosios trupmenos; 

 mišrusis skaičius; 

lygios paprastosios trupmenos.  

 
 

Pamokos data, 

tema 

Atlikęs užduotis 

mokinys turi mokėti 

(žinoti, pakartoti) 

Mokymosi veiklos 
Atsiskaitymas, 

vertinimas 

03.30  
Paprastosios 

trupmenos 

Pakartoti, kas yra 

paprastosios trupmenos; 

 

Spręsti uždavinius. 

 

 

EMA vadovėlis. Nuosekliai išnagrinėti 

temą „PAPRASTOJI TRUPMENA“. 

Skaitant tekstą atlikti testo užduotis. 

 

14, 15, 16, 17 ir 20 atlikti sasiuvinyje 

 

EMA testas Nr. 21  

 

 

 

 

 

 

 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

04.02  
taisyklingosios ir 

netaisyklingosios 

trupmenos; 

mišrusis skaičius 

 

Pakartoti taisyklingosios 

ir netaisyklingosios 

trupmenos savokas ir 

savybes; 

 

 

 

Spręsti uždavinius. 

EMA vadovėlis. Nuosekliai išnagrinėti 

temą „TAISYKLINGOSIOS IR 

NETAISYKLINGOSIOS 

TRUPMENOS“.  

Sąsiuvinyje užsirašyti dvi taisykles. 

Skaitant tekstą atlikti testo užduotis. 

 

10 – 13, 17 – 19 atlikti sasiuvinyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti sąsiuvinyje. Foto 

kopiją atsiųsti el.paštu. 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

04.02 
Gyva 

konsutacija 

Aptarti iškilusius 

sunkumus ir išsiaiškinti, 

kas buvo neaišku 

 

Spręsti uždavinius 

Konsultacija realiu laiku. 

 

 

 

EMA testas Nr. 22 

 

 

 

 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

04.03  
Lygios 

paprastosios 

trupmenos 

Prisiminti, kaip palyginti 

paprastąsias trupmenas; 

 

 

 

Spręsti uždavinius. 

EMA vadovėlis. Nuosekliai išnagrinėti 

temą „PAPRASTŲJŲ TRUPMENŲ 

PERTVARKYMAS IR 

VAIZDAVIMAS“.  

Sąsiuvinyje užsirašyti tris taisykles. 

Skaitant tekstą atlikti testo užduotis. 

 

EMA – užduotis Nr. 23 

 

 

 

 

 

Užduotis atlikti sąsiuvinyje. 

(nevertinama) 

 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

 

 

 

 

 

 

 



Periodas: 2020.04.06 – 2020.04.10.  

EDUKA el.mokymosi aplinka. Prisijungti prie grupės: xxxxxxxxx 

EMA el.pratybos ir vadovėlis 

Matematika tau + 5 vadovėlis 

EMA testų bendras vertinimas konvertuojamas į balus ir rašomas vienas pažymys (ar pažymys bus rašomas, 

bus nuspręsta darbo eigoje, stebint mokinių pasiekimus). 

Užduotis atlikti iki 2020.04.10 vakaro. 

Temos:  dešimtainė trupmena;  

 Dešimtainės ir paprastosios trupmenos; 

 Dešimtainių trupmenų palyginimas. 

 

 
 

Pamokos data, 

tema 

Atlikęs užduotis 

mokinys turi mokėti 

(žinoti, pakartoti) 

Mokymosi veiklos 
Atsiskaitymas, 

vertinimas 

04.06  
Dešimtainė 

trupmena 

Išsiaiškinti, kaip 

skaitomos ir rašomos 

dešimtainės trupmenos; 

 

 

 

Spręsti uždavinius. 

 

 

EDUKA vadovėlis „Atrask“  

Nuosekliai išnagrinėti temą 

„DEŠIMTAINĖ TRUPMENA“.  

Sąsiuvinyje nusibraižyti dešimtainio 

skaičiaus struktųros lentelę. 

 

1, 2, 3 ir 4 atlikti sasiuvinyje 

 

EMA testas Nr. 24  

 

 

 

Mokytojo paskirta medžiaga 

 

 

 

 

 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

04.09  
Dešimtainės ir 

paprastosios 

trupmenos 

Sužinoti, kaip 

dešimtaines trupmenas 

užrašyti paprastosiomis 

trupmenomis; 

 

Spręsti uždavinius. 

MatematikaTau+ vadovėlis. 

32 psl. 2 ir 3 užduotys. 

 

 

 

 

EDUKA vadovėlis “Atrask”  

76 psl. 5, 6 uždaviniai į sąsiuvinį. 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti sąsiuvinyje. Foto 

kopiją atsiųsti el.paštu. 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

04.09 
Gyva 

konsutacija 

Aptarti iškilusius 

sunkumus ir išsiaiškinti, 

kas buvo neaišku 

 

Spręsti uždavinius 

Konsultacija realiu laiku. 

 

 

 

 

EMA testas Nr. 25 

 

 

 

 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

04.10  
Dešimtainių 

trupmenų 

palyginimas 

Išsiaiškinti ir išmokti 

palyginti dešimtainės 

trupmenas; 

 

 

 

Spręsti uždavinius. 

EDUKA vadovėlis „Atrask“  

Nuosekliai išnagrinėti temą 

„DEŠIMTAINIŲ TRUPMENŲ 

PALYGINIMAS“.  

Rasti ir sąsiuvinyje užsirašyti tris 

taisykles. 

 

EDUKA testas. 

 

Mokytojo paskirta medžiaga 

 

 

Užduotis atlikti sąsiuvinyje. 

(nevertinama) 

 

Vertinama kaupiamaisiais 

taškais iš karto atlikus 

užduotis. 

 

 

 

 


