MATEMATIKOS MOKYMO 5 KLASĖJE TRUMPALAIKIO PLANO PAVYZDYS
7 skyrius. Dešimtainės trupmenos.
Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės:
Matematika Tau. 5 klasė. Autorių kolektyvas. Vadovėlis 1 ir 2 dalys. TEV, Vilnius 2007
Matematika Tau +. 5klasė“. Vadovėlis internete, www.vadoveliai.lt
Matematika Tau. 5 klasė“. Savarankiški ir kontroliniai darbai. K. Intinė ir kt.
Matematika Tau. 5 klasė“. Uždavinynas
Matematika Tau. 5E. Kompiuterinė priemonė
Matematika Tau. 5 klasė“. Pratybos
Matematika Tau. 5 klasė. Mokytojo knyga
Mokymo ir mokymosi turinys:
Tema, pamokų
temos, valandos
1

Uždaviniai

7.1. Dešimtainių
trupmenų skyriai.
Palyginimas.
Apvalinimas (4
val.)

Mokiniai:
1) perskaitys,
užrašys, palygins
dešimtaines
trupmenas;
2) suvoks, kaip
išsidėsto skaičiaus
sveikosios ir
trupmeninės dalies
skyriai.

1 pamoka
„Skaitome ir
rašome
dešimtaines
trupmenas“.
,,Kuri dešimtainė
trupmena
didesnė?“

2

Mokymosi veiklos, metodai

3
7 skyrius. Dešimtainės trupmenos (19-20 pamokų).
1. Sudominimas (galima ant mokytojo
stalo imituoti mini maisto prekių
parduotuvę su prekių kainomis: batonas,
cukrus, saldainiai, obuoliai ir pan.).
2. Paprašyti mokinių perskaityti prekių
kainas.
3. Atsiversti vadovėlio 2 dalies 60 puslapį .
Vienas mokinys perskaito puslapio dalį iki
užduoties.
4. Kompiuterinės priemonės 5E pagalba ar
su vadovėliu atlieka užduotį. Pateikia
išvadas.
5. Garsiai po vieną perskaito 246 pratimo
skaičius ir pasako 248 pratimo atsakymus.
6. Mokiniai individualiai atlieka 247 ir 249
pratimus, pasitikrina, ar teisingai atliko.
7. Probleminis klausimas: kas lengviau –
0,4 kg geležies ar 0,4 kg vatos?
8. Mokiniai atsiverčia vadovėlio 62 psl. ir
kompiuterine priemone ar lentoje atlieka 1)
ir 2) užduotis. Garsiai pasiaiškina, kokios
trupmenos lygios ir kaip palyginti, kuri
trupmena didesnė ar mažesnė.
9. Individualiai atlieka 254, 255, 256
pratimus..
10. Apibendrinimas. Padiktuoti tris
skaičius, kuriuos mokiniai užrašo
dešimtaine trupmena, pateikti tris skaičių
poras, kur mokiniai turi parašyti ženklus <,
> arba =.

Vertinimas
4

Pastabos,
įsivertinimas
5

Budintieji
mokiniai ar
savanoriai
pertraukos metu
padeda įrengti
parduotuvę.

Mokytoja
stebi, lentoje
užrašo
pratimų
atsakymus

Mokiniai save
įsivertina

Mokytoja
stebi, lentoje
užrašo

Mokiniai
įsivertina

11. Namų darbų skyrimas.
Rekomenduojama pratybos 2 dalis 25, 27
psl.
2 pamoka
„Apvaliname
dešimtaines
trupmenas“

3 pamoka
,,Sprendžiame“

Mokiniai išmoks
suapvalinti
dešimtaines
trupmenas iki
šimtųjų,
dešimtųjų,
vienetų.

Mokiniai išmoks:
1) pritaikyti
dešimtainių
trupmenų
palyginimo ir
apvalinimo
taisykles;
2) ištaisyti savo
darbą pagal

1. Prisimenama kaip perskaityti
dešimtaines trupmenas, kaip jas palyginti,
kokie skaičiaus skaitmenų skyriai.
Mokytoja pateikia klausimus taip, kad
atsakymą mokiniai galėtų rasti vadovėlio
66 psl.
2. Mokytoja pateikia natūraliųjų skaičių,
kuriuos reikia suapvalinti iki dešimčių,
šimtų pavyzdžių ir paklausia, gal kas žino,
kaip apvalinamos dešimtainės trupmenos.
3. Kviečiamas mokinys (ar mokiniai)
garsiai perskaityti 64 psl. dalį iki
užduoties ir pateikti išvadą, kaip
dešimtainės trupmenos apvalinamos iki
vienetų. Mokytojas parodo pavyzdžius,
kaip apvalinamos dešimtainės trupmenos
iki dešimtųjų, šimtųjų, tūkstantųjų.
Atsiverčiama 66 psl. ir garsiai perskaitoma
nuo puslapio galo dvi paskutinės
pastraipos apie dešimtainių trupmenų
apvalinimą.
4. Atliekama 64 psl. užduotis.
5. Žodžiu atliekami 260 ir 261 pratimai
(mokiniai kelia rankas, kad mokytojas
matytų mokinio veiksmo atlikimo greitį).
6. Paprašoma trumpam užsiversti
vadovėlius ir mokytojas klausinėja
mokinių, ką jie žino apie žodį pūdas, kas
lankėsi Vilniaus televizijos bokšte, kuris iš
mokinių galėtų įvertinti Vilniaus
televizijos bokšto aukštį. Mokinių
atsakymus galima išrašyti lentoje ir
pasitikrinti, kuris teisus, atsivertus
vadovėlio 65 psl.
7. Mokiniai, pasitardami su suolo draugu,
atlieka 262, 263, 264 pratimus.
8. Mokiniai suskirstomi į dvi grupes ir
sprendžia 265 pratimą (pirmieji atlikę jį,
sprendžia lentoje, kiti pasitikrina).
9. Pamokos apibendrinimui ir įsivertinimui
skiriamas 266 pratimas.
10. Namų darbams skirti 67 psl. Sraigės ir
savanoriams pasiruošti apie dešimtainių
trupmenų istoriją.
1. Namų darbų tikrinimas. Trumpai
pristatoma dešimtainių trupmenų istorija.
Žodžiu sprendžiamas 268 pratimas.
2. Mokytojas diktuoja 267 pratimo
trupmenas, mokiniai užrašo sąsiuviniuose,
sprendžia 269 pratimą (lentoje teisingi
atsakymai ir už kiekvieną teisingai
išspręstą – pliusas arba1 taškas) .
3. Prisimenama, kas yra skaičių spindulys,

atsakymus

Mokytojas
pagiria
mokinius
žodžiu

Mokytojas
stebi. Jei
daug
klystančių,
lentoje
parodomi
sprendimai
Lentoje
parodomi
atsakymai

Lentoje
atsakymai
Mokiniai
pliusus ar
taškus
užsirašo
paraštėje

Mokiniai
įsivertina

4 pamoka
Savarankiškas
darbas (visa
pamoka, mokiniai
gali naudotis
sąsiuviniais)

teisingo darbo
pavyzdį.

žodžiu išsprendžia 271 pratimą ir
individualiai sprendžia 270 (a).
4. Suskirstyti mokinius į dvi grupes suolų
eilėmis ir savarankiškai spręsti:
I gr. – 276 (b, d, h), 277 (a, b, e), 278 (a,
c), 279 (b), 280 (a, b, c. d 1 stulpelis).
II gr. – 276 (e, f, i), 277 (c, d, f), 278 (b, e),
279 (c), 280 (a, b, c, d 2 stulpelis).
5. Namų darbų skyrimas: pratybos arba
274, 275 (a, b, c 1 stulpelis), 280 (3
stulpelis).
6. Pabaigai – 281, 282.

Mokytoja
pateikia
mokiniams
sprendimus,
mokiniai
išsitaiso
klaidas,
įsivertina.
Mokytoja
gali
savanorius
mokinius
įvertinti
pažymiu

Mokiniai
savarankiškai
pritaikys
dešimtainių
trupmenų
palyginimo ir
apvalinimo
taisykles.

1. Savarankiško darbo užduotys
parenkamos iš savarankiškų ir kontrolinių
darbų knygos S-29 ir S-30.
S-29: 1, 3 (1 stulpelis), 4 (2 stulpelis),5 (b).
S-30: 1(b), 2 (b), 3 (c), 4 (a), 7.

Vertinimas
pažymiu

Mokiniai išmoks
stulpeliu sudėti
dešimtaines
trupmenas.

1. Diskusiniai klausimai: ar tėvai siunčia į
parduotuvę nupirkti maisto prekių? Ar
sudėję prekes į krepšelį įvertinate pirkinio
kainą? Jei taip, tai kaip tai atliekate
(mintinai, nešiojatės skaičiuotuvą ar pan.)?
2. Kartu su mokytoju išnagrinėję 70 psl.
užduotis, mokiniai galės savais žodžiais
paaiškinti, kaip sudedamos dešimtainės
trupmenos.
3. Žodžiu sprendžia 283, 284 pratimus.
4. Mokiniai savarankiškai sprendžia 285
pratimą. Mokytoja kviečia po vieną mokinį
prie lentos, kad mokiniai galėtų
pasitikrinti, ar teisingai išsprendė.
5. Mokiniai individualiai sprendžia 286 (a,
b, e), 287 (a, c, e). Stipresniesiems (ar
pirmiesiems, atlikusiems pratimus)
pasiūloma atlikti 75 psl. esančią užduotį
Koks žodis?
6. Apibendrinimas. Mokiniai lapeliuose
užrašo žodžiais (ne daugiau kaip 3
sakinius), ko jie šiandien išmoko.
7. Namų darbų skyrimas.
Rekomenduojama pratybos ar 286 (c, f),
287 (b, d) pratimai.
8. Išdalijami savarankiški darbai.
Silpnesniesiems pateikiamas teisingo
darbo pavyzdys, pagal kurį jie turi ištaisyti
savo darbą. Stipresniesiems siūloma
ištaisyti darbą savarankiškai. Nepadarę
klaidų mokiniai sprendžia iš uždavinyno

Mokytoja pagal
rezultatus bei
mokinių
pažangą,
įsivertina savo
veiklą ir
mokinių
pasiekimus

Uždaviniai
vertinami
taškais,
pateikiama
vertinimo
lentelė

7.2. Dešimtainių
trupmenų sudėtis
ir atimtis (4 val.)
1 pamoka
1) ,,Sudedame“
2) ,,Savarankiško
darbo analizė“

.

Formuojama
sis
vertinimas
Mokytoja
stebi,
konsultuoja

Jei mokytojas
pastebi klaidų
sąsiuviniuose,
parodo teisingą
užrašymo būdą
ir sprendimą

557 (a), 558, 559 (b, c, f, g) uždavinius.
2 pamoka
,,Atimame“

3 pamoka
,,Sprendžiame“

Mokiniai išmoks
stulpeliu atimti
dešimtaines
trupmenas.

Mokiniai
savarankiškai
pritaikys
dešimtainių
trupmenų sudėties
ir atimties
taisykles;
susistemins savo
žinias, įgūdžius ir
gebėjimus.

1. Mintino skaičiavimo pratybos (pateikti
su juostelėmis 10 paprasčiausių
dešimtainių trupmenų sudėties veiksmų).
2. Mokiniai kartu su mokytoju išnagrinėja
72 psl. medžiagą, pakartoja atimties
taisykles žodžiu.
3. Kartu su mokytoju žodžiu sprendžia
289, 290 pratimus.
4. Mokiniai savarankiškai sprendžia
291pratimą. Mokytoja kviečia po vieną
mokinį prie lentos, kad mokiniai galėtų
pasitikrinti, ar teisingai išsprendė.
5. Mokiniai individualiai sprendžia 292 (a,
b, e), 293 (a, c, e). Stipresniesiems (ar
pirmiesiems, atlikusiems pratimus)
pasiūloma atlikti 77 psl. 307, 308 pratimus
(mokytojas konsultuoja individualiai).
6. Apibendrinimas. Mokiniai lapeliuose
užrašo žodžiais (ne daugiau kaip 3
sakinius), ko jie šiandien išmoko.
7. Namų darbų skyrimas.
Rekomenduojama pratybos arba 292 (c, f),
293 (b, d) pratimai.
8. Mokiniai garsiai perskaito po vieną
sakinį 75 psl. PLIUSAS IR MINUSAS.
1. Mintino skaičiavimo pratybos
(paprasčiausių 10 atimties ir sudėties
veiksmų).
2. Mokiniai kartu su mokytoju išsiaiškina
296, 297, 298 pratimų sprendimo būdus ir
individualiai sprendžia.
3. Trumpa diskusija apie sveikatą ir
šypseną ir 303 pratimo sprendimas.
Pasitikrina žodžiu pagal mokytojo
atsakymus.
4. Kartu su mokytoja mokiniai prisimena,
kaip apskaičiuojamas kelias, kai žinomas
greitis, kaip skaičiuojamas katerių ir valčių
greitis pasroviui ir prieš srovę, kas iš
mokinių plaukė su tėvais baidarėmis.
Sprendžiama 301 ir 302 pratimai.
5. Prisimenama sudėties perstatomumo ir
jungiamumo dėsniai natūraliesiems
skaičiams. Išsiaiškinama, kad
dešimtainėms trupmenoms šie dėsniai taip
pat tinka ir vienas mokinys perskaito
garsiai 74 psl. paskutinę pastraipą.
Rengiamos varžytuvės, kas greičiau
išspręs 304 pratimą, pritaikydamas šiuos
dėsnius.
6. Mokiniai sprendžia 305 (a, c) pratimą.
Pirmiesiems išsprendusiems, parinkti
uždavinių iš uždavinyno (568, 571).
7. Pamokos apibendrinimas. Ant lapelių
mokiniai užrašo, ko jie šiandien išmoko ar
kokius įgūdžius įtvirtino (trim sakiniais).
Mokytoja surenka lapelius ir garsiai

Vertinimas
( iš kelių
juostelių
atsakymų
pažymių
paršyti tų
pažymių
vidurkį)
Mokytoja
stebi,
konsultuoja

Pažymys

Mokytoja
stebi,
konsultuoja
(jei
reikalinga,
sprendimus
užrašo
lentoje)
Formuojama
sis
vertinimas

Paskatinimai
žodžiu

Mokytoja
gali įvertinti
pažymiu už

Mokslo metų
pradžioje
pasigaminame
juostelių iš
languoto
popieriaus.
Juostelės plotis
1,5 cm, o ilgis –
10 cm. Mokiniai
juostelėje gali
rašyti tik
atsakymus,
skaičiuoti gali
tik mintyse ir
greitai

2 vertinimas
Jei yra galimybė
dirbti
kompiuterių
klasėje, galima
naudoti
kompiuterines
programas
dešimtainių
trupmenų
veiksmams
atlikti

Mokytoja surenka lapelius ir garsiai
perskaito geriausiai išreikštas mintis.
8. Namų darbų skyrimas.
Rekomenduojama pratybų 32, 33 psl. arba
554, 566, 567 užduotys iš uždavinyno.
4 pamoka
,,Savarankiškas
darbas“

Mokiniai
praktiškai taikys
žinias apie
dešimtainių
trupmenų sudėtį ir
atimtį.

1. Mintino skaičiavimo pratybos su
juostelėmis (10 atimties ir sudėties
veiksmų).
2. Savarankiško darbo užduotys
parenkamos iš savarankiškų ir kontrolinių
darbų knygos S-31 ir S-32. Jei klasė
silpna, tai renkami a ir b atvejai, jei
stipresnė, tai b ir c atvejai ir uždaviniai su
klaustuku. Kiekviena užduotis vertinama
taškais.

Mokiniai mokės
stulpeliu dauginti
dešimtaines
trupmenas iš
natūraliojo
skaičiaus, taikyti
žinias praktiškai.

1. Mintino skaičiavimo pratybos iš
paprasčiausių natūraliųjų skaičių daugybos
(mokytoja pateikia užduotis, mokiniai
kelia rankas ir mokytojos kvietimu sako
rezultatą).
2. Mokiniai savarankiškai nagrinėja
vadovėlio 78 psl. 1 užduotį, kompiuterinės
priemonės pagalba atlieka 2 užduotį ir
žodžiais paaiškina, kaip dauginama
dešimtainė trupmena iš natūraliojo
skaičiaus.
3. Individualiai atlieka 3 užduotį iš
vadovėlio 78 psl. ir 309 pratimą. Pakviesti
mokiniai žodžiu paaiškina , kodėl taip
pasirinko.
4. Mokiniai individualiai atlieka 310 (a, b,
d, e, g, j), pagal susitarimą su mokiniais
prie lentos kviečiami mokiniai, kad kiti
galėtų pasitikrinti pagal pavyzdį.
5. Mokytoja pasiūlo: kas iš jūsų, atlikęs
312 pratimą, galės suformuluoti
dėsningumą apie dešimtainės trupmenos
daugybą iš 10, 100, 1000, bus
apdovanotas. MKP pagalba (ar be jos)
mokiniai savarankiškai atlieka 312 pratimo
1 stulpelį. Suformuluoja taisyklę. Garsiai
perskaito 82 psl. 3 pastraipą ir pakartoja,
nežiūrėdami į vadovėlį.
6. Praktinis darbas: kiekvienam mokiniui
išdalijama po kvadratą ir lygiakraštį
trikampį. Mokiniai turi išmatuoti kraštines
ir apskaičiuoti kiekvienos figūros
perimetrą (būtų šaunu, jei pastebėtų, kad
kvadrato kraštinės ilgį reikia padauginti iš
4, trikampio – iš 3, o ne sudėtų kraštinių
ilgius).
7. Pamokos apibendrinimas. Mokiniai
perskaito individualiai 82 psl. pirmąją
pastraipą. Mokytoja išdalija lapelius,
kuriuose yra trys veiksmai: 1) dešimtainės
trupmenos daugyba iš natūraliojo

7. 3. Dešimtainių
trupmenų
daugyba (5 val.)
1 pamoka
,,Dauginame iš
natūraliojo
skaičiaus“

darbą
pamokoje
kai kuriuos
mokinius

Apibendrinamasis
pažymys

3 vertinimas
Už mintiną
skaičiavimą
galima parašyti
vidurkio pažymį

Mokytoja
stebi rankos
pakėlimo
greitį ir
laukia, kol
kuo daugiau
mokinių
suskaičiuos

Formuoja masis
vertinimas
Paskatinimai
žodžiu arba
pliusų
sistema
(kaip
susitarta)

Mokiniai
sprendžia

Mokiniai
įsivertina,
mokytojas

skaičiaus; 2) dešimtainės trupmenos
daugyba iš skyriaus vieneto;
3) apskaičiuoti, kiek km nueis turistas per
sveiką valandų skaičių, kai jo greitis
duotas dešimtaine trupmena.
8. Namų darbams – pratybos arba 580 (c,
e, h), 583 uždaviniai iš uždavinyno ir mini
projektas ,,Kiek kainuotų gimtadienio
šventė, jeigu pakviesčiau visus klasės
draugus?“(susidaryti produktų sąrašą,
nueiti į parduotuvę, užsirašyti kainas ir
apskaičiuoti).
2 pamoka
,,Dauginame iš
dešimtainės
trupmenos“

3 pamoka
,,Sprendžiame“

Mokiniai mokės
stulpeliu dauginti
dešimtainę
trupmeną iš
dešimtainės,
taikyti žinias
praktiškai.

Mokiniai
praktinėse
užduotyse
pritaikys veiksmų
su dešimtainėmis
trupmenomis
taisykles;
apibūdins, kiek jie

1. Mintino skaičiavimo pratybos
(dešimtainių trupmenų dauginimas iš
natūraliojo skaičiaus, naudojant juosteles).
2. Mokiniai savarankiškai nagrinėja
vadovėlio 80 psl. 1 užduotį, MKP pagalba
atlieka 2 užduotį ir žodžiais paaiškina,
kaip dauginama dešimtainė trupmena iš
dešimtainės trupmenos.
3. Individualiai atlieka3 užduotį iš
vadovėlio 80 psl. ir 316 pratimą. Pakviesti
mokiniai žodžiu paaiškina , kodėl taip
pasirinko.
4. Mokiniai individualiai atlieka 317(b, c,
e, g, j, k), pagal susitarimą su mokiniais
prie lentos kviečiami mokiniai, kad
sąsiuviniuose neliktų klaidų.
5. Mokytojas parodo pavyzdį ir paaiškina,
kaip dauginamos dešimtainės trupmenos,
kai kiekvieno dauginamojo sveikoji dalis
lygi nuliui. Savanoriai sprendžia lentoje ir
aiškina 318 pratimą.
6. Mokiniai sprendžia 319 pratimo 1
stulpelį ir pateikia išvadą.
7. Prisimenama, kas yra reiškinys ir kaip
apskaičiuojama raidinio reiškinio reikšmė.
Mokiniai sprendžia 320 pratimą.
8. Pamokos apibendrinimas. Mokiniai
perskaito 82 psl. antrąją ir ketvirtąją
pastraipas, pakartoja. Įsivertinimui
mokiniai suskirstomi eilėmis į dvi grupes
ir sprendžia 321 ir 322 pratimus. 322
pratime pakeisčiau sąlygą: b) 1,7 m; d) 10
m.
9. Namų darbų skyrimas. Pratybų 36, 37
psl. ar mokytojo nuožiūra parinktos
užduotys.
1. Mintino skaičiavimo pratybos
(dešimtainių trupmenų dauginimas, kai
sveikoji dalis lygi nuliui).
2. Aritmetinių veiksmų atlikimo tvarkos
prisiminimas. Mokiniai savarankiškai
atlieka 331 (d, e, f, h), 332 (b, d, f).
Mokytoja pateikia kiekvienam mokiniui
sprendimo
kopijas,
kad
mokiniai

vienoje
lapelio
pusėje,
atsakymai
yra – kitoje

surenka lapelius

Projekto
ruošimas –
3-4 dienos

1 vertinimas

Mokiniai
įsivertina, kiek
užduočių atliko
teisingai

Mokiniai
vertinami
pagal
susitartą
sistemą

2 vertinimas

Mokiniai
įsivertina,
mokytoja
įvertina
pamokos veiklą

tikri dėl savo
žinių.

4 pamoka
,,Projekto
pristatymas“

5 pamoka
,,Savarankiškas
darbas“ (30 min.)

įsivertintų. Jei kyla problemų, mokytoja
aiškina lentoje.
3. Rekomenduojama (jei yra galimybė),
prieš pamoką parengti 2 ar 3 mokytojo
pagalbininkus. Kartu su mokytoju
mokiniai išsiaiškina 324, 325, 326 pratimų
sprendimo eigą ir juos atlieka
savarankiškai. Mokytojas su
pagalbininkais stebi, konsultuoja.
4. Kartu prisimenama, kaip skaičiuoti
kvadrato ir stačiakampio plotus. Užduotys
diferencijuojamos: silpnesnieji sprendžia –
328 (a, c), 329 (a, c), gabesnieji – 330
pratimus. Mokytojas su pagalbininkais
stebi, konsultuoja.
5. Pamokos apibendrinimas. Mokiniai
išsako nuomonę apie pamoką, ko šią
pamoką išmoko.
6. Jei lieka laiko, galima išspręsti 335, 336
pratimus.
7. Namų darbai. Mokytoja primena, kad
kitai pamokai turi būt paruoštas projektas
apie gimtadienio šventės finansus.

Mokiniai,
skaičiuodami
gimtadienio šventės
sąmatą, suvoks
dešimtainių
trupmenų taikymo
praktikoje svarbą.

1. Mintino skaičiavimo pratybos (sudėties,
atimties, daugybos veiksmai su
dešimtainėmis trupmenomis, naudojant
juosteles).
2. Mokiniai suskirstomi grupelėmis po 4 ar
5 mokinius ir, susipažinę su kiekvieno
gimtadienio finansais, parengia grupės
gimtadienio šventės sąmatą.
3. Grupių darbo pristatymai.
Apibendrinimas.
4. Kartojimas, pasiruošimas
savarankiškam darbui. Mokytojas parenka
uždavinius iš uždavinyno (575, 592 (i, j),
597, 599, 601).
5. Namų darbams skiriamos užduotys iš
pratybų sąsiuvinio 35psl.

Mokiniai
praktiškai taikys
žinias apie
dešimtainių
trupmenų
daugybą.

1. Savarankiško darbo užduotys
parenkamos iš savarankiškų ir kontrolinių
darbų knygos. Sąsiuviniai surenkami.
2. Mokytoja išdalija darbo sprendimus, o
mokiniai į klasės darbų sąsiuvinius
teisingai išsprendžia tas užduotis, kuriose
mano, kad padarė klaidą (kai mokytoja
grąžins ištaisytus darbus, mokiniai galės
save įvertinti, kaip jie suvokia, kiek klaidų
padarė).
3. Tie, kurie mano, kad nepadarė klaidų,
sprendžia iš uždavinyno 616(a, c), 620
uždavinius.

Mokytojo
pagalbinin kai turi visus
sprendimus
ir gali
patikrinti
draugų darbą

Vertinimas
pagal
susitarimą

Apibendri namasis
vertinimas
pažymiu

3 vertinimas
Galima už
mintiną
skaičiavimą
parašyti pažymį,
išvedus jį iš trijų
vertinimų

7. 4. Dešimtainių
trupmenų dalyba
(5 val.)
1 pamoka
,,Dalijame iš
natūraliojo
skaičiaus“

2 pamoka
,,Dalijame iš
dešimtainės
trupmenos“

Mokiniai mokės
kampu padalyti
dešimtainę
trupmeną iš
natūraliojo
skaičiaus.

Mokiniai mokės
dalyti dešimtainę
trupmeną iš
dešimtainės;
teisingai taikys
veiksmų atlikimo
tvarką, skliaustų
prasmę.

1. Mintino skaičiavimo pratybos iš
natūraliųjų skaičių dalybos.
2. Mokiniai individualiai nagrinėja
vadovėlio 86 psl. 1 užduotį. Mokytojas
savo pavyzdžiu parodo, kaip dalijamos
dešimtainės trupmenos iš natūraliojo
skaičiaus, kviečia savanorį, kuris kitą
skaičių padalija ir paaiškina dalijimo eigą.
MKP pagalba (ar lentoje) mokiniai atlieka
2 užduotį. Mokiniai nagrinėja 86 psl.
dalijimo taisykles ir pavyzdžius.
3. Problema: o kaip padalyti 0,8:4 ir
0,2:4? Mokiniai bando spręsti, bet reikės
mokytojo pagalbos.
4. Įgūdžių sudarymas, dešimtaines
trupmenas dalijant iš natūraliojo skaičiaus.
Mokiniai sprendžia 337, 338 (2 ir 3
stulpelius), 339 (b). Pasirinkta tvarka
kviesti mokinį prie lentos, kuris spręstų
aiškindamas po vieną pavyzdį
(rekomenduoju silpnesnius).
5. Praktiniai taikymai. Mokiniai
savarankiškai sprendžia 341(b), 342 (b),
343. Gabesniesiems galima pasiūlyti
išspręsti iš vadovėlio 93 psl. 380, 379
pratimus (pirmieji išsprendę, užrašo
sprendimus lentoje).
6. Apibendrinimas. Ko šiandien
išmokome? Mokiniai žodžiu formuluoja
svarbiausius dalykus.
7. Išdalijami savarankiškų darbų
sąsiuviniai.
8. Namuose mokiniai sulygina savo darbą
su tuo, kur jie galvojo padarę klaidas ir
teisingai ištaiso savo klaidas, atlieka iš
pratybų parinktus pratimus (38 ir 39 psl.).
1. Prisimenama, kaip surasti laiką, jei
žinomi kelias ir greitis, kaip apskaičiuot
kvadrato kraštinės ilgį, jei žinoma
perimetras, kaip surasti stačiakampio plotį,
jei žinomas plotas. Mokiniai pagal suolų
eiles suskirstomi į dvi grupes. I gr.
Sprendžia vadovėlio 87 psl. 344, 347. II
gr. – 345, 346 (a) , (mokytoja pateikia
sprendimų kopijas, mokiniai įsivertina).
2. Kartu su mokytoju nagrinėja vadovėlio
88 puslapyje 1 užduotį. Mokytojas
akcentuoja, kad dalinį ir daliklį reikia
padauginti iš tokio skaičiaus, kad daliklis
taptų natūralusis skaičius bei parodo dar
vieną pavyzdį 15,96: 0,42.
3. MPK pagalba ar lentoje atlieka 2
užduotį, išsiaiškina taisykles, jas pakartoja
savais žodžiais.
4. MPK pagalba ar lentoje mokiniai atlieka
351 (1stulpelį) ir žodžiu išsprendžia 88 psl.
3 užduotį bei 349 pratimą.
5. Mokiniai individualiai sprendžia 350 (b,

Susitariama su
mokiniais dėl
kontrolinio
darbo datos

Mokytoja
stebi,
konsultuoja

Formuojama
sis
vertinimas

Mokytojas
stebi ir
fiksuoja
mokinių
įsivertinimą

Mokytojas
stebi,

Mokiniai
įsivertina

c, d, f, k), 352 (a, c, d, e, f) (tie mokiniai,
kurie pirmauja, parodo sprendimus
lentoje).
6. Kartu su mokytoju žodžiu aiškinasi,
kuo skiriasi 360 pratimo punktai ir b, c ir
d, e ir f. Mokiniai savarankiškai sprendžia
360 pratimą. Gabesniesiems pasiūlyti
išspręsti vadovėlio 91 psl. Grandinėlė ir
Galvosūkis.
7. Pamokos apibendrinimas. Pasiūloma
mokiniams perskaityti 90 psl.antrąją
puslapio dalį Pagrindinė dalmens savybė
ir sugalvoti savo ar surasti vadovėlyje
pavyzdžių, kurie atitiktų perskaitytas
taisykles.
8. Namų darbams skiriama pratimai iš
pratybų sąsiuvinio (2 dalis 40 psl. 132, 41
psl. – 136 pratimai).
3 pamoka
,,Savarankiškas
darbas“ (25 – 30
min.)

4 pamoka
,,Savarankiško
darbo analizė“
,,Sprendžiame“

Mokiniai
praktiškai
pritaikys
dešimtainių
trupmenų dalybos
taisykles.

1. Pakartojamos taisyklės su pavyzdžiais
apie dešimtainių trupmenų dalybą,
atliekami keli paprasčiausi mintino
skaičiavimo pratimai.
2. Mokiniams pasiūloma individualiai
perskaityti vadovėlio 89 psl. 355, 356, 357
pratimų sąlygas ir savais žodžiais
paaiškinti, kaip spręstų. Mokiniai
individualiai sprendžia. Pirmieji išsprendę,
sprendimą užrašo lentoje, kad visi galėtų
pasitikrinti.
3. Savarankiškas darbas. Užduotys
parenkamos iš savarankiškų ir kontrolinių
darbų knygos S-34.

Mokiniai gebės
ištaisyti savo
darbą, mokės
apibūdinti, kiek
yra tikri dėl savo
žinių; pratinsis
planuoti darbą,
mokysis
objektyviai
vertinti darbo
rezultatus.

1. Aptariamos būdingiausios savarankiško
darbo klaidos, lentoje parodomas
analogiškam uždaviniui sprendimo būdas
(pratimai parenkami iš uždavinyno).
Mokiniai taiso klaidas, pasižymi mokytojo
pastabas. Kiekvienas pasižymi, ką reikėtų
pakartoti, ko dar neįsisavino.
2. Bendradarbiavimo metodas. Mokiniai
suskirstomi į 4 grupes po 5 mokinius. I ir
II grupėse paskiriami silpnesni mokiniai,
III ir IV grupėse – stipresni.
Mokiniai sprendžia iš vadovėlio:
I gr. – 372 (a), 364, 368, 374;
II gr. – 372 (b), 365, 369, 375;
III gr. – 372 (f), 366, 370, 378;
IV gr. – 372 (h), 367, 371, 379.
Darbai atliekami ant didelio lapo formato.
3. Darbų pristatymas. Darbą pristato
mokytojos pakviestas mokinys, darbai
kabinami ant sienos, kad mokiniai galėtų
nagrinėti sprendimus. Mokiniai išsako
savo nuomonę, ko jie šioje pamokoje
išmoko, pagiria ar pakritikuoja vieni kitų
pastangas, vertina, kiek kuris prisidėjo

padeda,
konsultuoja

Mokytojas
stebi,
konsultuoja,
aiškina

Jei yra
galimybė,
pabandyti dirbti
kompiuterių
klasėje,
naudojant
programą

Mokytoja
stebi,
konsultuoja

Vertinimas
pagal
susitarimą

dirbant.
5 pamoka
,,Pasitikriname“

Mokiniai
susistemins savo
žinias ir
gebėjimus;
išsiaiškins, ar
įgytos žinios
teisingai suprastos.

1. Mokiniams pasiūloma prisiminti, ką
žino apie dešimtaines trupmenas, kur jos
taikomos realiame gyvenime. Svarbiausi
puslapiai – 66, 74, 82, 90.
2. Žodžiu sprendžia 383, 396 pratimus.
3. Kviečiami mokiniai lentoje
išsprendžia382, 384 (kiti gali tik stebėti,
taisyti klaidas, sąsiuviniuose nerašyti).
4. Mokiniai persodinami pagal mokytojos
pateiktą schemą: stipresnysis su silpniau
besimokančiu. Lentos pakraštyje stulpeliu
mokytoja užrašo pamokos pratimus:
397 (a, c, e, g), 386 (tik berniukams), 387
(tik mergaitėms), 388, 389, 391, 393.
Abu draugai viename suole gali tartis,
stipresnysis padėti silpniau
besimokančiam, o atsakymus tikrintis su
draugu, kuris sėdi už nugaros. Mokytojas,
turėdamas sprendimų kopijų, gali duoti
pasitikrinti.
5. Apibendrinimas. Parašyti klasės darbų
sąsiuviniuose tris sakinius, ko jie šioje
pamokoje išmoko. Savanoriai perskaito, ką
parašė.mokytoja padeda išskirti
svarbiausius dalykus.

6 pamoka
,,Kontrolinis
darbas“

Mokiniai taikys
žinias apie
dešimtaines
trupmenas
savarankiškai.

Kontrolinio darbo užduotys - iš
savarankiškų ir kontrolinių darbų knygos
K-8: 1 (c), 2 (b), 3 (b), 5 (b), 6, 7.
Uždaviniai įvertinami taškais .

7 pamoka
1) ,,Kontrolinio
darbo analizė“
2) ,,Kartojame“

Mokiniai, padedant
mokytojui ar pagal
pavyzdį, gebės
teisingai ištaisyti
klaidas.

1. Kontrolinio darbo klaidų analizė ir
taisymas.
2. Skyrelio ,,Kartojame“ 96 psl.pratimų
sprendimas.

Mokytoja
stebi, gali
vertinti
pažymiu

Apibendrina
masis
vertinimas
pažymiu

Planų pavyzdžius parengė Stefa Staknienė – Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos matematikos mokytoja
ekspertė.

