
Matematika 3 klasėje
Pamokos tema: ,,Paprastosios trupmenos“



Pamokos tikslas – siekti, kad kiekvienas vaikas atliktų 
užduotis pagal savo gebėjimus, žinias ir patirtų sėkmę.
Mokiniai jau supažindinti su trupmenomis, suvokia, kas yra 
skaičiaus dalis.
Mokiniai nekantriai laukia ketvirtadienio, kuomet 
kompiuterių klasėje atliks Eduten užduotis. 



Naudojantis Eduten platformos, kurioje
pateikti visi duomenys apie mokinį, 
privalumais galima aiškiai ir vizualiai matyti
pavienių mokinių aktyvumą, pasiekimus, 
gebėjimus. Taip pat  visos klasės
apibendrintus duomenis. 

Analizuodama diagramas visada remiuosi
platformos analitkos rodikliais: Tikslumas, 
Užduočių atlikimui skirtas laikas, 
Kruopštumas, Surinkti taškai.



KLASĖS ANALIZĖ
Pamokai pasibaigus, 

pirmiausia peržiūriu bendrą 
klasės vaizdą. 

Pamokos tema: 
,,Paprastosios trupmenos“ . 

Ši tema trečiokams 
suprantama, žinoma. 

Atlikdami užduotis mokiniai 
geba pritaikyti įgytas žinias.



Ši mokinių kruopštumo kreivė man padeda matyti, 

išsiaiškinti mokinių aktyvumą, skirtą laiką,  tikslumą, 

kiek taškų surinko. Analizuodama sprendžiu, kokie yra 

mokymosi sunkumai, ar reikia pagalbos. 

Kitai pamokai sumažinau keliems mokiniams 

procentus, norint, kad jie pasiektų ,,bronzą“.

Atkreipiau dėmesį , kad vienos                                                                                   
mergaitės mažas aktyvumas. 
Ji dalyvavo tik vienoje pamokoje.



DIFERENCIJAVIMAS, 
INDIVIDUALIZAVIMAS

Po pamokos keičiau 
užduočių kompoziciją 
atitinkamai mokinių 

pasiekimams. Priskyriau 
silpnesniems 

parengiamąsias , o 
stipresniems papildomas 

užduotis. 



Kokias užduotis renkasi vaikai? 
Kadangi trupmenas dar tik 

pradėjome mokytis, tai pirmą 
temai skirtą pamoką priskyriau 
lengvas ir vidutines užduotis. 

Pamokoje siekiau, kad mokiniai 
gebėtų pritaikyti jau turimas 

žinias ir patirtų sėkmę. Tai juos 
motyvuoja. Kitose pamokose 

bus priskirtos ir sudėtingesnės 
užduotys.



Šios lentelės pagalba išsiaiškinu mokinio spragas konkrečioje užduotyje. Planuoju , kaip galiu 
padėti mokiniui:
- atsisiunčiu PDF, kad nereikėtų vis atsidaryti Eduten platformos, o duomenys būtų man 
„po ranka“.
- parengiu mokiniui papildomų užduočių raštu. Prieš tai išsiaiškinu, kokios užduoties nesuprato. Tokiu 

būdu padedu suprasti ir atlikti užduotis.



Geros mokinių emocijos įveikiant užduotį, renkant trofėjus.



Bendravimas ir bendradarbiavimas
Klasėje iškilus sunkumams, mokiniai geba diskutuoti tarpusavyje, padeda vieni kitiems

suprasti ir įveikti užduotis.



ATASKAITA 
TĖVAMS



Refleksija
Mokiniai naudodami 

„Mentimeter“ programėle , 
įvertino Eduten pamokas.







PRIVALUMAI

Mokytojui ir mokiniui 
patogu ir lengva 

naudotis šia platforma

Analitikos rodikliai 
vizualiai pateikti. 
Lengva duomenis 

stebėti ir analizuoti

Galima lanksčiai 
pratęsti tradicines 

matematikos pamokas 
šioje platformoje

Užduotys patrauklios, 
įdomios, pritaikytos 
skirtingų gebėjimų ir 

poreikių vaikams

Pamokos analitika 
stebima realiuoju laiku

Motyvuoja mokinius 
atlikti sužaidybintas

užduotis

Pagerina mokinių 
savijautą ir pasiekimus

Išsami ataskaita 
tėvams

Labai laukiama vaikų 
pamoka


