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Klaipėda 

2021 



Tikslas – plėtoti mokinių gamtamokslinę bei matematinę kompetenciją atliekant laboratorinius 

matavimus ir formuoti informacinę bei žinių sistemą apie fizikos tyrimų ir matematinių metodų 

svarbą žmogaus gyvenime. 

 

Uždaviniai: 

1. Mokyti ieškoti reikalingos informacijos. 

2. Atlikti praktinius tiriamuosius darbus. 

3. Gebėti pasinaudoti fizikos žiniomis kasdieniame gyvenime. 

4. Gebėti pasinaudoti matematikos žiniomis kasdieniame gyvenime. 

 

Ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, kūrybingumo, komunikavimo. 

 

Numatomas rezultatas: mokiniai aktyviai dalyvaus praktinėje-tiriamojoje veikloje, nustatinės 

triukšmo lygį,  matuos apšviestumą, skaičiuos plotus ir tūrius, taikys matematinius metodus 

empirinių duomenų apibendrinimui, bendradarbiaudami mokysis apibendrinti surinktus duomenis 

bei paruoš pristatymą. 

 

Veiklų lentelė: 

 

Data Veikla Val. sk. Pastabos  
2022-03-15 • Darbo grupės nariai prisistato. 

• Susipažįsta su programa, išsako savo lūkesčius. 

• Išsiaiškina, ką žino apie garso (triukšmo) savybes 

ir jo matavimą, aptaria, diskutuoja.  

• Tyrimas mokyklos patalpose, namie ir mieste: 

tiria triukšmo lygius ir įformina tyrimų rezultatus 

matematiniais metodais.  

• Pildo refleksijos dienoraštį.  

4 val. Turėti 

išmanųjį 

telefoną garso 

matavimo 

programėlės 

instaliavimui. 

Užduočių 

sąsiuvinis  

2022-04-06 • Išsiaiškina, ką žino apie šviesą ir apšviestumo 

matavimą, aptaria, diskutuoja.  

• Tyrimas mokyklos patalpose, namie ir mieste: 

tiria apšviestumo lygius ir įformina tyrimų 

rezultatus matematiniais metodais.  

• Pildo refleksijos dienoraštį. 

 

 

4 val. Turėti 

išmanųjį 

telefoną 

apšviestumo 

matavimo 

programėlės 

instaliavimui. 

Užduočių 

sąsiuvinis 

2022-05-26 • Išsiaiškina, ką žino apie ploto skaičiavimą, 

aptaria, diskutuoja.  

• Tyrimas mokyklos patalpose, namie ir mieste: 

nustato patalpų ir erdvių plotus ir įformina tyrimų 

rezultatus matematiniais metodais.  

• Pildo refleksijos dienoraštį. 

4 val. Turėti 

matavimo 

ruletę, 

kalkuliatorių. 

Užduočių 

sąsiuvinis 

2022-06-06 • Išsiaiškina, ką žino apie tūrio skaičiavimą, 

aptaria, diskutuoja.  

• Tyrimas mokyklos patalpose, namie ir mieste: 

nustato patalpų ir erdvių tūrius ir įformina tyrimų 

rezultatus matematiniais metodais.  

• Pildo refleksijos dienoraštį. 

4 val. Turėti 

matavimo 

ruletę, 

kalkuliatorių. 

Užduočių 

sąsiuvinis 

2022-06-08 • Tyrimų apibendrinimas ir refleksija. 

• Įgyvendintų veiklų pristatymo parengimas 

4 val.  



 


