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šio katalogo įžangoje turiu Jums dvi žinutes.

Pirmoji: turime tokį mokomąjį turinį, kuris atitinka ateities švietimo 
gaires.

„Jūs tikriausiai pasinaudojote suomių patirtimi, kurdami EMA?“– 
paklausė manęs švietimu besidominti ketvirtokės mama renginyje 
TEDxVilnius, išklausiusi Helsinkio švietimo skyriaus vadovės 
pranešimą. Apie ką kalbėjo pranešėja iš Suomijos? Apie ateities 
švietimą: vilties ir svajonės naratyvą, saugią ir įtraukiančią 
mokymosi aplinką, mokymąsi kaip žaidimą, vaikams atpažįstamą 
ir patrauklų turinį. Džiugu, kad jos kalboje paminėtas ateities 
švietimo gaires mokytojai ir tėvai pastebi EMA pratybų užduotyse 
ir pačioje mokymosi sistemoje. 

Antroji: mokymo sprendimai turi ir gali būti pagrįsti duomenimis.

Šių metų Britų švietimo ir mokymo technologijų parodoje 
(angl. British Education and Training Technology, BETT) viena 
pagrindinių temų buvo skirta švietimo duomenų analitikai. 
Pagaliau aktyviai kalbama apie tai, kad su mokymu susiję 
sprendimai gali (o ir turi) būti grindžiami duomenimis! Tai reiškia, 
kad analizės įrankiai suskaičiuoja, apibendrina ir suformuoja 
detalias ataskaitas. Mokytojui telieka remiantis šiais duomenimis 
priimti sprendimus, kaip ir ko mokyti visą klasę ir kiekvieną 
mokinį. EMA neatsilieka nuo šių tendencijų ir jau šiais mokslo 
metais mokytojams pasiūlė diagnostinio testo ir temos rezultatų 
analizės įrankius. 

G e r b i a m i e j i  m o k y t o j a i ,

Kviečiu mokytojus susipažinti su EMA ir drąsiai išbandyti šios sistemos teikiamas galimybes.  
Iki pasimatymo www.epratybos.lt!

Jūratė Mikulevičiūtė,  
„E. mokyklos“ ugdymo turinio grupės vadovė
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DIAGNOSTINIAI
TESTAI

Diagnostiniai testai, 
vertinimo instrukcijos ir 

rinkinius, vertinimo 
instrukcijos mokytojui.

REZULTATAI IR 
MOTYVAVIMAS

bei motyvavimo sistema: 

     pratybos jau 
ir mažiausiems 
pradinukams!  

EMA DALYKAI IR KLASĖS

EMA DALYS

EMA GALIMYBĖS

NAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba
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„Safaris“.
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         TURINYS  
SKIRTAS ŠIUOLAIKINIAM VAIKUI

EMA UŽDUOTYS

Svajoklis Antanukas
Matematika  

Sumanioji Gabrielė
Lietuvių kalba  

Tyrinėtojas Kazimieras
Pasaulio pažinimas

Kontekstualios
Pateikiamos situacijos, susijusios su artimiausia 
vaiko aplinka.

Mokydamiesi pasaulio pažinimo, vaikai skatinami 
tyrinėti, pateikiamos situacijos, kurias galima atlikti 
ir praktiškai naudojant paprasčiausias priemones.

Vaikas tampa užduoties sąlygos dalimi, tai leidžia efek-
tyviau suvokti informaciją ir teisingai atlikti užduotį.

Nuo žinių ir supratimo iki aukštesniųjų mąstymo 
gebėjimų.

Patenkinamo lygio vaikams suteikiama pagalba 
(pavyzdys, taisyklė ar užuomina), padedanti  
atlikti užduotį.

Vaikai mokosi kartu su personažais.

Tiriamosios

Suasmenintos

Ugdomi įvairūs 
gebėjimai

Pagalba

Personažai
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EMA MATEMATIKA EMA LIETUVIŲ KALBA 

Drauge su autorėmis tikiu, kad matematika 
yra daugiau nei uždavinių sprendimas. EMA 
pratybose matematikos uždaviniai žadina 
kiekvieno mokinio susidomėjimą aplinkiniu 
pasauliu, moko jį spręsti paprastesnes ar 
sudėtingesnes problemas, pritaikyti matematiką 
praktiškai, pastebėti ją realiame gyvenime. 
Uždavinių tekstai ugdo ne tik matematinį 
mąstymą, bet ir tai, kas šiandien itin aktualu – 
teksto skaitymo ir suvokimo gebėjimus.
Matematikos turinys čia pateikiamas ne tik žodžiu, 
bet ir vaizdu. Suasmenintos situacijos įpareigoja 
prisiimti atsakomybę, o pagalbinė informacija  
padeda tiems, kuriems sekasi sunkiau.

EMA – šiuolaikiškos pratybos, išsiskiriančios 
inovatyviu požiūriu į kalbos ugdymą ir galimybes. 
Šios pratybos padeda:

integruojant visas kalbinės veiklos sritis ugdyti 
mokinių raštingumą;

analizuojant, kuriant, atrandant pažinti ir tyrinėti 
lietuvių kalbą;

plėtoti ir mergaičių, ir berniukų skirtingus 
mokymosi gebėjimus;

spręsti kalbines problemines situacijas;

kiekvienam mokiniui ugdytis kritinį mąstymą ir 
kūrybiškumą, smalsumą, norą mokytis.

Regina Radavičienė Inga Bertašienė

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

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė, lietuvių 
kalbos didaktikos dėstytoja, metodinių priemonių autorė,  
seminarų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 
pedagogams lektorė, straipsnių periodiniuose ir moksliniuose 
leidiniuose autorė, bendraautorė.

EKSPERTAI  
UŽTIKRINA TURINIO KOKYBĘ
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EMA PASAULIO PAŽINIMAS

EMA pasaulio pažinimo pratybų užduotys skatina 
mokinius ne tik pasitikrinti žinias apie gyvąją gamtą, 
save ir aplinką, bet kartu ir plėsti akiratį, mokytis 
pritaikyti įgytas žinias įvairiose gyvenimo situacijose, 
ieškant atsakymų į jų amžiui aktualius klausimus. 
Užduotys skatina stebėti augalus ir gyvūnus, gamtos 
reiškinius, tyrinėti medžiagų ir fizikinių kūnų savybes, 
tikslingai ieškoti informacijos internete, knygose, 
klausti draugų ir suaugusiųjų. Mokiniai pratinsis 
atidžiai perskaityti duotą užduoties sąlygą, rasti 
reikiamus duomenis paveiksle, schemoje ar grafike, 
juos susieti, daryti išvadas. Užduotys pritaikytos 
mokinių amžiui, nuosekliai veda juos pažinimo ir 
mokymosi keliu.

Atlikdami EMA pasaulio pažinimo dalyko 
socialinės srities užduotis, vaikai skatinami 
suprasti žinių kilmę, mokėti jas taikyti, o ne tik 
atmintinai išmokti datas ar įsiminti pavadinimus. 
Recenzuodamas šias pratybas, akcentuoju ir 
dalykinį teisingumą, stengiuosi, kad neliktų 
abejotinų, nepagrįstų teiginių ar interpretacijų. 
Žinoma, užduočių korektiškumas socialinių 
mokslų ir testų teorijų prasmėmis ne mažiau 
svarbus mano ir autorių darbe.

Dr. Elena Motiejūnienė Evaldas Bakonis

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

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos 
analizės skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas ekspertas, 
tarptautinis konsultantas kuriant egzaminų sistemas, rengiant 
vadovėlius, vadovėlių, mokomųjų priemonių, metodinių 
straipsnių autorius

EKSPERTAI  
UŽTIKRINA TURINIO KOKYBĘ
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       – PAŽANGI  
MOKYMO SISTEMA

01

02

03

04

PAŽINKITE MOKINIUS  
Pažinkite mokinius atlikdami diagnostinį testą mokslo metų pradžioje, 
gaukite automatinę rezultatų analizę ir nustatykite mokinių pasiekimų 
lygius. Diagnostinį testą su mokiniais rekomenduojame atlikti rugsėjo 
III–IV savaitę.

MOKYKITE INDIVIDUALIAI  
Skirkite diferencijuotas užduotis mokiniams pagal jų pasiekimų lygius 
arba sudarykite savo užduočių rinkinius iš pateiktų temos užduočių. 
Planuodami pamoką naudokite automatinę temos rezultatų analizę,  
kuri leis geriau suprasti, kas mokiniams sekasi lengviau, o kas – sunkiau.

MOTYVUOKITE MOKYTIS 
Motyvuokite mokinius pasiekimų lentoje „Safaris“. Mokiniai, atlikę savo 
lygio užduotis, gauna vertinimus taškais, kurie vaizduojami išmokimo 
matuoklyje ir yra perkeliami į interaktyvią pasiekimų lentą „Safaris“.

MATUOKITE METŲ PAŽANGĄ  
Stebėkite mokinių pasiekimų pažangą mokslo metų pabaigoje  
atlikdami diagnostinį testą. Gaukite automatinę rezultatų analizę ir 
nustatykite mokinių pasiekimų lygius. Diagnostinį testą su mokiniais 
rekomenduojame atlikti gegužės III–IV savaitę.
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AUTOMATIZUOTA DIAGNOSTINIŲ TESTŲ ANALIZĖ

Diagnostinis testas leidžia nustatyti mokinių pasiekimų lygį. Automatizuota 
diagnostinių testų analizė leidžia analizuoti KLASĖS ir INDIVIDUALAUS MOKINIO 
rezultatus šiais pjūviais.

Analizės duomenis galėsite panaudoti planuodami mokslo metų darbą, diferencijuodami  
ir individualizuodami mokymą(si), pristatyti mokiniams, tėvams ir mokyklos administracijai.

Geometrija, matai ir matavimai

Reiškiniai, lygtys ir nelygybės

Skaičiai ir skaičiavimas

Statistika

Komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo 
strategijos

Mokinių surinktų taškų dalisPagal turinio ar veiklos sritis

Pagal gebėjimų grupę

Aukštesnieji mąstymo gebėjimai

Taikymas

Žinios ir supratimas

Mokinių surinktų taškų dalis

74 %

44 %

50 %

56 %

50 %

57 %

58 %

65 %

LENGVA ĮVERTINTI MOKINIUS  
IR SAVO DARBĄ  

mokslo metų pradžioje ir pabaigoje

09

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

Mokinių pasiskirstymas pagal  
pasiekimų lygius

Pagal pasiekimų lygius

21 %

17 %

0 %

63 %
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TEMOS REZULTATŲ ANALIZĖ

UŽDUOČIŲ ANALIZĖ

ANALIZĖ PAGAL GEBĖJIMUS

ANALIZĖ PAGAL PASIEKIMŲ LYGIUS
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LENGVA STEBĖTI MOKYMO(SI) 
REZULTATUS KIEKVIENĄ PAMOKĄ

sunkiausias ir lengviausias temos užduotis;
kaip mokiniams sekėsi atlikti skirtingų gebėjimų užduotis;
kaip mokiniams pavyko atlikti užduotis, atsižvelgiant į jų pasiekimo lygį.

Temos rezultatų analizė leidžia mokytojui sužinoti: 

Mokinys Surinko 

Neatliko

Užduotis 1 Pagrindinis

Pagrindinis

Patenkinamas

Patenkinamas

Aukštesnysis

1 / 3

1 / 3

0 / 1

0 / 1

67 %

3 / 3

33 %

0 / 3

25 %

2 / 3

Pasiekimų lygis Gebėjimai

Gebėjimai

Teisingai atlikę 
mokiniai

Atliko teisingai (%)

Problemų sprendimas

Žinios ir supratimas

Žinios ir supratimas

Problemų sprendimas

Problemų sprendimas

Taikymas

Taikymas

Užduotis 2

Užduotis 3

Užduotis 4

Išskleidžiami 
užduočių

pavyzdžiai

Išskleidžiami 
mokinių

rezultatai

Pasiekimų lygis

Pagrindinis

Aukštesnysis

Atliko visas
užduotis teisingai

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt



Sprendimas: 1) 5 – 1 – 2 = 2   
2) 2 + 2 = 4 
Pastaba: atėminiai gali bū� 
sukeis� vietomis.

Atsakymas: 4 kojos.

1 taškas – už teisingą sprendimo 
strategiją. 
1 taškas – už teisingą atsakymą.

VISOS GALIMYBĖS
INDIVIDUALIZUOTAM

MOKYMUI

TAISYTI EMA UŽDUOTIS YPAČ PAPRASTA

DALIS UŽDUOČIŲ IŠTAISOMA AUTOMATIŠKAI

Kiekvieną temą sudaro 9 užduotys, tikrinančios skirtingus gebėjimus:  
žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas
Parengti užduočių rinkiniai patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasie- 
kimų lygio mokiniams
Galimybė sudaryti savo užduočių rinkinį, atsižvelgiant į konkretaus mokinio 
žinias ir gebėjimus

Atsakymas:k

Sprendimas:

2, 3, 4, 5...?

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 1 taškas

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 2 taškai

Informacija 
apie užduotį

Vertinimo 
instrukcija

Teisingas 
atsakymas

Užduotis

Vertinama automatiškai

Europa – 6 būrys. 1 taškas – už teisingą atsakymą. 
0 taškų – už neteisingą atsakymą.

Automatiškai 
vertinamų 
užduočių 

žymėjimas

Atsakymas:

kojos.
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   MOTYVAVIMO SISTEMA 
SKATINA SIEKTI GERESNIŲ 

MOKYMOSI REZULTATŲ

TEMOS IŠMOKIMO MATUOKLIS PARODO,  
KIEK TAŠKŲ MOKINYS SURINKO.

Interaktyvioje pasiekimų lentoje „Safaris“ mokiniai juda pagal surinktų taškų skaičių.

Nepasiekęs lygio „Moku“, mokinys „Safaryje“ nepajuda.

SAFARIS

Pasiekęs lygį „Puiku“, mokinys juda „Safaryje“ per 2 langelius.

Pasiekęs lygį „Moku“, mokinys juda „Safaryje“ per 1 langelį.
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Interaktyvioje pasiekimų lentoje „Safaris“ mokiniai juda pagal surinktų taškų skaičių.

3a klasė

LUKAS

ŪLA

MEDA

SAFARIS



KOKIOS EMA PRATYBOS PIRMOKAMS?

MATEMATIKA

Pagalba

Pavyzdys

Pavyzdys

PASAULIO PAŽINIMAS

Mažiau žodžių, daugiau informacijos perteikiama vaizdu.
Neskaitantiems arba sunkiau skaitantiems vaikams pateikiami pavyzdžiai, 
nusakantys, ką reikia padaryti. 
Patenkinamo lygio vaikams pateikiama pagalba (taisyklė, pavyzdys, iliustracija), 
kaip atlikti užduotį.

1 3

2 40 42 20 31 32

4 2 1 3
Pavyzdys

LIETUVIŲ KALBA

                   
Kat     nas

i yi

Dramblys Antis

        PRATYBOS JAU  
IR PIRMOKAMS!
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MATEMATIKOS 
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

Atsakymas:l .

Sprendimas:

Atsakymas:l .

Sprendimas:

.

13 – 0

bal.,

vieta.

13 – 2 – 1

bal.,

vieta.

13 – 4 – 2

bal.,

vieta.

13 – 2 – 1 – 2 

bal.,

vieta.

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 2 taškai

UŽDUOTYS ATSAKYMAI

Taikymas / Pagrindinis / 4 taškai

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 6 taškai

Problemų sprendimas / Gabiems / 2 taškai

Daugiau EMA matematikos užduočių rasite www.epratybos.lt

Sprendimas:
1) 995 : 5 =199 (Eur)
2) 199 · 2 = 398 (Eur)   
Atsakymas: 398 Eur.
Pastaba: galimi ir kiti sprendimo būdai.

Po 1 tašką – už teisingai užrašytą ir apskaičiuotą 
veiksmą. 
Jei sprendimas neužrašytas ir pateikti tik atsaky-
mai, skiriamas tik 1 taškas.

a) Sprendimas: 27 – 12 =15 (l) 
 Atsakymas: 15 litrų.

b) Sprendimas: 40 – 27 = 13 (l)
 Atsakymas: 13 litrų.

Po 1 tašką – už kiekvieną 
teisingą sprendimą. 
Po 1 tašką – už kiekvieną 
teisingą atsakymą.

Emblemos simboliu išrinktas .

Po 1 tašką – už teisingai apskaičiuotus 
kiekvieno gyvūno surinktus taškus.
1 taškas – už teisingai suskirstytas 
užimtas vietas.
1 taškas – už teisingą atsakymą.

13 – 0

balsų,

vieta.

13 – 2 – 1

balsų,

vieta.

13 – 4 – 2

balsai,

vieta.

13 – 2 – 1 – 2 

balsai,

vieta.

10

II

8

III IV

7

13

I

1 taškas – už teisingą uždavinio 
sprendimo strategiją. 
1 taškas – už teisingą atsakymą.

Sprendimas:
1) 10 : 2 = 5 (gyv.)
2) 5 – 3 = 2 (gyv.)
3) 8 : 2 = 4 (gyv.)
4) 4 – 1 = 3 (gyv.)
5) 2 gyv. < 3 gyv.
Atsakymas: Lina turi daugiau gyvybių.

Sprendimas:

Atsakymas:                                                                                              .

14

. .
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Problemų sprendimas / Gabiems / 2 taškai

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 2 taškai

Taikymas / Pagrindinis / 4 taškai

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 2 taškai

Problemų sprendimas / Gabiems / 3 taškai

LKJA S D F G H

YTR U I O PQ W E

?!123

XZ C V B N M

Yra

namas

lubos

2 taškai – už 16–20 teisingai pažymėtų 
priebalsių. 
1 taškas – už 8–15 teisingai pažymėtų 
priebalsių. 
0 taškų – už 0–7 pažymėtas priebalses.

LKJA S D F G H

ČĄ Ę Ė Į Š Ų Ū Ž

YTR U I O PQ W E

?!123

XZ C V B N M

4 taškai – už visus teisingus sujungimus.
3 taškai – už 6–7 teisingus sujungimus.
2 taškai – už 4–5 teisingus sujungimus. 
1 taškas – už 2–3 teisingus sujungimus.
0 taškų – už 1 teisingą sujungimą.

Yra Nėra

2 taškai – už 4–5 teisingai 
parašytus žodžius. 
1 taškas – už 1–3 teisingai 
parašytus žodžius. 
0 taškų – už neteisingai 
atliktą užduo�.

Pastaba: galimi ir ki� sugalvo� žodžiai, pavyzdžiui: pelė, 
pempė; gandras, gandas, garsas; rožė, ropė; žirafa, žirklės, 
žirnis, žirgas; naras, namas.

inkilas

aliejus

upė

eglė

arbūzas

ožys

inkaras

namas

lubos

pelė

gandras

rožė

žirafa

naras

Ar žinojai, kad bal�eji lokiai gyvena Arktyje, o pingvinai 
Antark�doje?
Norėjau susitep� sumuš�nį, bet man nepavyko, tačiau 
man padėjo mama!
Man niekas nesakė, kad šiandien rodys futbolą, bet aš 
vis �ek įsijungiau televizorių.

Pastaba: galimi ir kitokie sakiniai pagal duotas schemas.

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai 
parašytą sakinį. 
0 taškų – už neteisingai parašytus 
sakinius.

Sumanioji Gabrielė pasirinko nuotraukas ir kiekvienai jų parašė sakinį pagal sugalvotą schemą. 
Gal ir tau pavyks sukur� ir užrašy� sakinius pagal Gabrielės pateiktas schemas?

___ , kad ___ , 
o ___?

___ , bet ___ , 
tačiau ___!

___ , kad ___ , 
bet ___.

UŽDUOTYS ATSAKYMAI

Daugiau EMA lietuvių kalbos užduočių rasite www.epratybos.lt

LIETUVIŲ KALBOS  
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI
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Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 1 taškas

Taikymas / Pagrindinis / 2 taškai

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 1 taškas

Problemų sprendimas / Gabiems / 2 taškai

A) Tik                         ir               .

B)                      ,                  ir             .

C) Tik                      .

D) Tik                 .

ir                                                 .

2 pusseseres 2 pusbrolius

Nei pusbrolio, 

A) �            B)                     C)                     D)  

PASAULIO PAŽINIMO 
UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

1 taškas – už teisingą atsakymą. 
0 taškų – už neteisingą atsakymą.

B)

Po 1 tašką – už kiekvieną teisingai 
įvardytą daiktą. 
0 taškų – už abu neteisingai įvardytus 
daiktus.

Nėra stalo ir gėlės.

1 taškas – už teisingai pažymėtą 
atsakymą.
 0 taškų – už neteisingą atsakymą.

Nei pusbrolio, nei pusseserės.

B)
Šis šaldytuvas yra pažymėtas A+++ ženklu. Tai reiškia, 
kad jis sunaudoja mažiausiai energijos, todėl jį 
pasirinkusi šeima mažiau mokės už elektros energiją.

1 taškas – už teisingą pasirinkimą. 
1 taškas – už logišką paaiškinimą. 
0 taškų – už neteisingai atliktas 
užduotis.

UŽDUOTYS ATSAKYMAI

Daugiau EMA pasaulio pažinimo užduočių rasite www.epratybos.lt

Atsakymas:

Atsakymas:

Atsakymas:

Atsakymas:

16 Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt
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2017–2018 MOKSLO METAMS

Du diagnostiniai testai mokinių pasiekimų lygiui 
nustatyti. 

Elektroninės visų mokslo metų EMA užduotys 
kiekvienam pasiekimų lygiui. 

Atsispausdinami užduočių lapai su visų mokslo metų 
EMA užduotimis kiekvienam pasiekimų lygiui. 

Virtuali pasiekimų lenta „Safaris“, leidžianti stebėti 
mokymosi pažangą ir motyvuojanti vaikus mokytis.

Virtualūs EMA seminarai mokytojams.

Du diagnostiniai testai mokinių pasiekimų lygiui 
nustatyti. 

Elektroninės visų mokslo metų EMA užduotys 
kiekvienam pasiekimų lygiui. 

Spausdintos spalvotos pratybos kiekvienam mokiniui 
pagal jo pasiekimų lygį.

Virtuali pasiekimų lenta „Safaris“, leidžianti stebėti 
mokymosi pažangą ir motyvuojanti vaikus mokytis.

Virtualūs EMA seminarai mokytojams.

mokiniui vieniems mokslo metams

8 €5 €

DOVANOS!

REKOMENDUOJAME NAUDOTI ELEKTRONINES PRATYBAS, NES:

jose kiekvienoje temoje turėsite dvigubai daugiau užduočių nei spausdintose pratybose;
bet kada galėsite perkelti mokinį į kitą pasiekimų lygį.

Užsisakykite EMA pratybas 2017–2018 mokslo metams iki 2017 m. gegužės 15 d. ir gaukite dovanų:

„SAFARIO“ ŽVĖRELIŲ LIPDUKŲ RINKINĮ
Motyvuokite jais labiausiai besistengiančius ir 
pažangą darančius mokinius!

MOKYTOJO DARBO KALENDORIŲ

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

5,5 € užsakant po birželio 1 d.

mokiniui vieniems mokslo metams

Dovanų skaičius ribotas.

UŽSISAKYKITE PRATYBAS

EMA elektroninės 
vieno dalyko pratybos

EMA elektroninės ir spausdintos 
vieno dalyko pratybos

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt



Elektroninį katalogą rasite www.epratybos.lt

KAIP ĮSIGYTI MOKYTOJUI  
(KAI UŽ PRATYBAS SUMOKA TĖVAI)?

KAIP ĮSIGYTI MOKYKLAI?

Interneto puslapyje www.epratybos.lt eikite į skiltį „Užsakykite“  
ir užpildykite EMA užsakymą 2017–2018 mokslo metams. 

Užsakyme nurodykite planuojamą mokinių skaičių,  
o mokėjimą už pratybas reikės atlikti 2017 m. rugsėjį. 

Arba užsakymą galite pateikti el. paštu info@epratybos.lt,  
nurodydami užsakomų pratybų dalyką, klasę ir skaičių.

Dėl EMA pratybų įsigijimo mokyklai kreipkitės į  
e. švietimo produktų plėtros vadovę

Malviną Majauskaitę:
el. paštu malvina@tamo.lt;

tel. 8 620 93 441.
Perkant kelių dalykų pratybas, suteikiamos nuolaidos.
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JEI TURITE KLAUSIMŲ, KREIPKITĖS:

info@epratybos.lt

+370 5 214 1306

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt





NAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

NAUJIENANAUJIENA

Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba

www.epratybos.lt

        
 ELEKTRONINES  

PRATYBAS  
NEMOKAMAI!

IŠBANDYKITE


