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Kuo išskirtinės EMA pratybos?

Diagnostiniai testai leidžia nustatyti mokinių 
pasiekimų lygį mokslo metų pradžioje ir 
pabaigoje.

EMA pratybos pateikia užduočių rinkinius 
skirtingų pasiekimų lygių mokiniams arba 
leidžia sudaryti individualius užduočių rinkinius.

Išmokimo matuoklis ir interaktyvi pasiekimų 
lenta SAFARIS motyvuoja vaikus mokytis ir 
siekti geresnių rezultatų.

Didelė įvairovė užduočių, tikrinančių skirtingus 
gebėjimus (žinios ir supratimas, taikymas, 
problemų sprendimas).

Užduotis galima skirti ir atlikti kompiuteryje, 
planšetėje, išmaniajame telefone arba galima 
naudoti spausdintas pratybas.

Pasirengimas standartizuotiems patikrinimams 
nuolat vertinant mokinių pasiekimus ir atliekant 
standartizuotoms tikrinimo priemonėms 
būdingas užduotis.

DIAGNOSTINIAI TESTAI

DIFERENCIJAVIMAS IR
INDIVIDUALIZAVIMAS

MOTYVAVIMO SISTEMA

UŽDUOČIŲ ĮVAIROVĖ

UNIVERSALUMAS

PASIRENGIMAS
STANDARTIZUOTIEMS
PATIKRINIMAMS
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Kokios švietimo problemos 
sprendžiamos EMA pratybose?

2014 m. Lietuvos Nacionalinių pasiekimų tyrimų ataskaita įvardija 
pradinių klasių matematikos pasiekimų ir ugdymo proceso problemas. 
Susipažinkite, kokius sprendimus siūlo EMA pratybos. 

PROBLEMA

PROBLEMA

PROBLEMA

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS

Matematikos mokymuisi 4 
klasėse kompiuteriai naudojami 
retai ir neefektyviai.

Daugelis ketvirtokų gauna 
pernelyg sunkias, jų gebėjimų 
neatitinkančias užduotis. Ši 
aplinkybė trukdo daryti didesnę 
matematikos mokymosi 
pažangą.

Didėjanti žemų mokymosi 
pasiekimų mokinių procentinė 
dalis.

Dauguma tokių mokinių 
negauna tinkamos pagalbos.

Žinių silpnėjimo tendencija.

EMA užduotis galima atlikti bet kuriame įrenginyje: 
kompiuteryje, planšetėje ir telefone. Naudojimas 
yra paprastas ir nereikalauja ypatingų mokinių bei 
mokytojų pastangų bei kompetencijų.

Vienai EMA temai pateikiamos net 9 skirtingus 
gebėjimus (žinių ir supratimo, taikymo, problemų 
sprendimo)  tikrinančios užduotys. Tarp jų yra 
užduočių gabiesiems ir nesiekiantiesiems 
patenkinamojo pasiekimų lygio.

Mokytojas gali skirti paruoštus užduočių rinkinius 
skirtingo pasiekimų lygio mokiniams arba sudaryti 
savo užduočių rinkinius.

Kiekvienoje EMA pratybų temoje pateikiamos net 
3 užduotys patenkinamojo lygio mokiniams. Šių 
užduočių kontekstas gyvenimiškas, motyvuojantis 
jas atlikti.

Atsižvelgiama į mergaičių ir berniukų mokymosi 
ypatumus, pritaikomi užduočių kontekstai.

Patenkinamojo lygio užduotims pateikiama pagalba 
– trumpa užuomina, taisyklė, formulė, vaizdas, 
padedantis nepasiduoti ir atlikti užduotį.
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Užduotys

INFORMACIJA APIE UŽDUOTĮ

Kiekvienoje temoje pateikiamos 9 užduotys skirtingiems gebėjimams tikrinti. Prie 
kiekvienos užduoties mokytojui pateikiama išsami informacija: 

tikrinami gebėjimai;

pasiekimų lygis;

atsakymas;

vertė taškais;

vertinimo instrukcija.

Taisyti EMA užduotis yra ypač paprasta, nes užduoties vertinimo instrukcijoje pateikiama 
išsami informacija, kaip vertinti mokinio pateiktą atsakymą – už ką skirti taškus.

UŽDUOČIŲ RINKINIAI IR ĮVAIROVĖ

Kiekvienoje temoje mokytojui pateikiami autorių sudaryti užduočių rinkiniai 
patenkinamojo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygio mokiniams. Mokytojas taip pat 
turi galimybę sudaryti savo užduočių rinkinį, atsižvelgdamas į konkretaus mokinio žinias ir 
gebėjimus.

Kiekvienoje temoje visų pasiekimų lygių vaikams skirtomis užduotimis tikrinamos žinios 
ir supratimas, taikymo bei problemų sprendimo gebėjimai. Užduotyse gausu šiuolaikiškų, 
nematytų ir neįprastų situacijų.

PERSONAŽAI

Dalyko personažus mokiniai sutinka kiekvienoje temoje, jie yra sąlygos dalis. 
Matematikos užduotyse vaikai sutiks svajoklį Antanuką, kuriam reikės padėti – priminti 
gilioje atminties kertelėje užstrigusią taisyklę ar padėti atrasti susiraizgiusio sprendimo 
kelią. Jau pasitikrinome – vaikai jį labai myli, nes jam, kaip ir daugumai, ne viskas sekasi.

Pasaulio pažinimo temose vaikus pasitiks 
tyrinėtojas Kazimieras. Jis stebi aplinką, atlieka 
bandymus, analizuoja rezultatus ir užduoda 
įvairiausius klausimus. Tyrinėtojas Kazimieras 
kviečia kartu pažinti nuostabų pasaulį ir pataria 
niekada nenuleisti rankų. 

KazimierasAntanas
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EMA pratybos 3–4 klasei – tai kitokios pratybos tiek nuostatomis, tiek turiniu, tiek 
galimybėmis, tiek pateikimo forma. Jos skirtos KIEKVIENAM mokiniui – stipriam ir silpnam, 
smalsiam ir abejingam, nes:

išplėstas ugdymo turinys. Užduotys lavinančios ir integruotos (su istorija, pasaulio 
pažinimu, anglų kalba ir kt., jose gausu enciklopedinių žinių, užduotys iš šiuolaikinio 
realaus mokinio gyvenimo). Užduotys yra formuojančios mokinio vertybes (globa 
negaluojančiam kačiukui, pagalba sergančiai mamai, veikėjams iškilusių problemų 
sprendimas ir t.t.). Užduotys yra maksimaliai vizualizuotos;

apgalvota ir realizuota individuali pagalba mokiniui (per nukreipimą į pagalbą, užuominą, 
per vizualizavimą);

galimybė kiekvienam mokiniui siekti pažangos ir patirti sėkmę (mokinių diferencijavimas 
„čia ir dabar“ kiekvienoje pamokoje, motyvuojanti ir individualizuota skatinimo sistema 
SAFARIS);

galimybė pratybas atlikti skaitmenoje su mokinio turima IKT priemone.

EMA pratybos 3–4 klasei patrauklios ir patogios mokytojui – aktyvus mokinių 
diferencijavimas; kiekvieno mokinio pažangos stebėsena; patogus ir lengvas pratybų 
vertinimas; galimybė dirbti su pratybomis, nesvarbu, koks pasirinktas vadovėlis; galimybė 
sudaryti užduočių rinkinius.

Regina Radavičienė

Pagrindinio ugdymo matematikos atnaujintų bendrųjų 
programų bendraautorė, 4 klasės standartizuotų 
programų ir testų bendraautorė, 5, 6, 8 klasių vadovėlių 
ir priemonių komplektų bendraautorė, skaitmeninių 
aktyviųjų pamokų autorė, nacionalinių tyrimų darbo 
grupių narė.

EMA matematikos pratybų autoriai
3 klasė: Lina Venskutė, Rūta Filončikienė, Rita Šulinskienė, Asta Navickaitė
4 klasė: Rita Adomonienė, Daiva Vaičikauskienė, Raminta Lipienė, Laima Hofšteterienė

Recenzija

„



Įprastas komercinių lėktuvų skraidymo aukštis yra apie 10 km. Kylant aukštyn, kas 1 km tempe-
ratūra krinta 6 °C. Apskaičiuok, kokia temperatūra būtų 10 km aukštyje, jei prieš pakylant 
lėktuvui pilotas fiksavo 20 °C.

Atsakymas: °C

Sprendimas:

A) 400 ml

B) 300 ml

C) 250 ml

D) 200 ml

Antanuko mama nupirko 4 skirtingus puodelius: 400 ml, 300 ml, 250 ml ir 200 ml talpos. Ji pasiūlė 
sūnui: „Antanuk, atsakyk į mano klausimą ir galėsi pasirinkti bet kurį iš naujai nupirktų puodelių: 
geltonas puodelis nėra nei didžiausias, nei mažiausias; raudonas puodelis yra didesnis už geltoną, 
bet mažesnis už mėlyną. Kokia žalio puodelio talpa?“ Padėk Antanukui atsakyti į šį painų klausimą.
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Užduotis kuriantys mokytojai labai kūrybiški ir profesionalūs. Užduotys ne tik padeda 
mokiniams pasitikrinti, kaip sekasi pažinti gamtos, medžiagų ir daiktų pasaulį, bet ir suprasti, 
kur jie gali savo žinias panaudoti gyvenime, moko  tyrinėti ir mokytis. Įtraukiančios užduočių 
sąlygos žadina mokinių smalsumą, padeda ieškoti atsakymų, parodo, kaip smagu juos 
radus. Pasiseks visiems, nes nepavykus užduotį atlikti  iš karto, galima pasinaudoti pagalba 
ir bandyti dar kartą. Įsivertinimas tampa nauja pradžia, galimybe kryptingai eiti į priekį.  

EMA pasaulio pažinimo pratybų autoriai
3 klasė: Virginija Karužienė, Sonata Bružienė, Aurelija Kunigėlienė, Natalija Bankauskaitė
4 klasė: Jurgita Pupeikienė, Virgilijus Pupeikis

Elena Motiejūnienė

Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė, 
bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, 
nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, 
įvairių vertinimo užduočių rengėja.

Recenzija

„



Tyrinėtojas Kazimieras su draugu kavinėje geria arbatą ir svarsto, kaip greičiausiai ištirpinti vieną 
šaukštelį cukraus arbatos stiklinėje. „Žinau du būdus“, – sako tyrinėtojas Kazimieras. 

Parašyk du būdus, kaip būtų galima greičiau ištirpinti cukrų 
arbatos stiklinėje.

1.

2.

Virtuvėje prie puodų dangčių rankenėlių žmonės dažnai pritvirtina kamštinės medžiagos gabaliukus. 

Kokias dar medžiagas galima panaudoti vietoj kamštinės 
medžiagos? Pasiūlyk tris alternatyvias medžiagas: 

Pagrįsk savo pasirinkimus dviem teiginiais.

1. 3.

2.

1.

2.

Daiktai gaminami iš įvairių medžiagų. Jos gali būti sukurtos žmogaus arba natūralios. Suskirstyk 
pateiktas medžiagas į dvi grupes.

Plienas Sintetiniai
audiniai

Vanduo Durpės Plastmasė Medis Vilna Druska

Žmogaus sukurtos Natūralios
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DOVANOS!

Užsisakykite EMA pratybas 2016–2017 
mokslo metams iki 2016 m. gegužės 31 d. 
ir gaukite dovanų:

SAFARIO žvėrelių lipdukų rinkinį 

Mokytojo darbo kalendorių

Specialiai mokytojams sukurtas 
darbo kalendorius mokslo metams su 
Jums aktualia informacija. 

Motyvuokite jais labiausiai besisten-
giančius ir pažangą darančius vaikus.
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Užsisakę EMA elektronines pratybas 2016–2017 mokslo metams už 5 Eur vienam 
mokiniui, gausite:

Du diagnostinius testus mokinių pasiekimų lygiui nustatyti.

Elektronines visų mokslo metų EMA užduotis, suskirstytas pagal pasiekimų lygius.

Pasiekimų lentą SAFARIS, kuri leidžia sekti mokymosi progresą ir motyvuoja vaikus mokytis.

Užsisakę EMA elektronines pratybas iki 2016 05 31, papildomai gausite:

SAFARIO žvėrelių lipdukų rinkinį.

Mokytojo darbo kalendorių 2016–2017 mokslo metams.

Užsisakę EMA elektronines ir spausdintas pratybas 2016–2017 mokslo metams 
už 7 Eur vienam mokiniui, gausite:

Du diagnostinius testus mokinių pasiekimų lygiui nustatyti.

Elektronines visų mokslo metų EMA užduotis, suskirstytas pagal pasiekimų lygius.

Pasiekimų lentą SAFARIS, kuri leidžia sekti mokymosi progresą ir motyvuoja vaikus mokytis.

Spausdintas spalvotas pratybas kiekvienam mokiniui pagal jo pasiekimų lygį.

 Visų trijų pasiekimų lygių spausdintų pratybų sąsiuvinius mokytojui.

Užsisakę EMA elektronines pratybas iki 2016 05 31, papildomai gausite:

SAFARIO žvėrelių lipdukų rinkinį.

Mokytojo darbo kalendorių 2016–2017 mokslo metams.

17
EMA elektroninės ir spausdintos pratybos. Visos teisės priklauso UAB „E. mokykla“.

Kaip įsigyti mokyklai?

Dėl EMA elektroninių ir spausdintų 
pratybų įsigijimo mokyklai kreipkitės į: 

Malviną Majauskaitę
TAMO grupės pardavimų direktorę
el. paštu: malvina@tamo.lt
Tel. 8 620 93441

Perkant kelių dalykų pratybas visiems 
mokiniams, suteikiamos nuolaidos.

Kaip įsigyti mokytojui (kai už 
pratybas sumoka tėvai)?

Tinklalapyje www.epratybos.lt eikite 
į skiltį „Užsakykite“ ir užpildykite EMA 
užsakymą 2016–2017 mokslo metams. 
Užsakyme nurodykite planuojamą 
mokinių skaičių, o mokėjimą už pratybas 
reikės atlikti 2016 m. rugsėjo mėn. 

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums adresu info@epratybos.lt arba skambinkite 
tel. 8 626 26764.
Elektroninį katalogą rasite www.epratybos.lt.




