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Atsižvelgiant į surinktos 

mokymosi analitikos (LearnLab

platformoje) duomenis, išskirtos 3 

daugiausiai įvertinimų surinkusios 

sritys.



KLASĖS PROFILIS

Vyrauja: mokėjimas mokytis, tinklo etiketas, kritinis 
mąstymas.
Trūksta: erdvinio, savęs vertinimo.

Šių kompetencijų pastiprinimui skiriame ypatingą 
dėmesį organizuodamos matematikos ir fizikos pamokų 
veiklas.



Integruota matematikos ir fizikos pamoka

"Saulės sistema. Standartinė skaičiaus išraiška"



Pamokos planas:
Nagrinėdami teorinę, vaizdinę medžiagą apie
Saulės sistemos planetas, mažuosius kosminius
kūnus gebėsite:

Colab (LearnLab įrankis) - suskirstyti planetas
nuo didžiausios iki mažiausios, sužinoti jų masę
ir atstumus iki Saulės, bei užrašyti šiuos skaičius
standartine išraiška;

Eduten Playgraund - atlikti
užduotis "Standartinė skaičiaus išraiška"

IdeaLab (LearnLab rankis) - sukurti Saulės
sistemos planetų modelį pagal nurodytus
kriterijus;

Pamokos refleksija, veiklos įsivertinimas.



Susipažinkime su
Saulės sistema

https://www.youtube.co
m/watch?v=RwL1bQyi4Y
M

https://www.youtube.com/watch?v=RwL1bQyi4YM


Colab įrankis

• Prisijunkite prie platformos ir, įvedę nurodytą kodą, atlikite 
užduotis.

• Vaidmenys: informatorius, rašytojas, veiklos organizatorius, 
tvarkytojas

• Darbui skiriama 15 min.



Mokinių darbai



Standartinė skaičiaus išraiška
Planeta Atstumas nuo Saulės, 

mln. km

Merkurijus 58

108

150



• Eduten Playground –
darbas po 3 mokinius 
grupėje

• 15 min.

Standartinė skaičiaus išraiška
Planeta

Atstumas nuo Saulės, mln. 

km

Merkurijus 58

Venera 108

Žemė 150

Marsas 230

Jupiteris 780

Saturnas 1400

Uranas 2900

Neptūnas 4500





Dirbame



IdeaLab įrankis (LearnLab platforma)

Idealab (Minčių žemėlapio sudarymas)

Darbas po 3 mokinius grupėje (vaidmenys lieka)

Užduočiai atlikti skiriama 25 min.

UŽDUOTIS:

Sudaryti minčių žemėlapį apie Saulės sistemos 
planetas (struktūrizuoti), pateikti duomenis:

❖ Planetos nuotrauką;

❖ Planetos masę (standartine išraiška);

❖ Atstumą iki Saulės (standartine išraiška);

❖ Planetos palydovų skaičių.



Mokinių darbai.



Žinių įtvirtinimas

QUIZIZZ



APIBENDRINIMO KLAUSIMAI

Kas sudaro saulės 
sistemą?

Kiek planetų yra 
saulės sistemoje?

Kokia yra 
mažiausia saulės 

sistemos planeta?

Kokia yra 
didžiausia 
planeta?

Kas suteikia 
Marsui raudoną 

spalvą?

Kokia tvarka 
aplink saulę 

skrieja planetos?

Kurios dvi 
planetos neturi 

palydovų?



Pamokos refleksija, 
veiklos įsivertinimas
(mokinių atsakymai)


