Nauja vadovėlių komplektų serija TAIP! –
tyrinėk, atrask, ieškok, pažink.

TAIP! MOKYMUISI TIRIANT
mokytis tiriant ir atja Lietuvoje, kuri mokys mokinius
Tai pirmoji vadovėlių komplektų seri
dingus ir įdomius dalykus!
randant jiems nežinomus, bet nau

Kaip mokomasi tiriant?

TAIP! EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMUI
Išskirtinė serija, nes ypatingas dėm
esys skiriamas užduotims, lavinanč
ioms vaiko emocinį
intelektą, skatinančioms pozityvi
us vaiko elgesio ir mokymosi pok
yčiu
s.
Turinys kuriamas
bendradarbiaujant su Lietuvos soci
alinio emocinio ugdymo asociacij
a,
daly
vaujant mokymuose apie emocinio intelekto teor
ijos suvokimą ir pritaikymą dirbant
su vaikais.

TAIP! INDIVIDUALIZUOTAM TURINIUI
us ir pasiekimus (moam vaikui pagal asmeninius gebėjim
vien
kiek
nys
turi
otas
alizu
vidu
Indi
ninės priemonės ir kt.)
ildomų užduočių rinkinys, skaitme
kymosi strategijos, atmintinės, pap

TAIP! INTEGRACIJAI
Pateikiamas probleminis klausimas arba
probleminė situacija
problemos atpažinimui.

Mokiniai diskutuoja,
išsiaiškina, ką jau žino
ir ką jie dar turi
sužinoti, kad išspręstų
problemą.

Mokiniai renka
informaciją iš įvairių
šaltinių: vadovėlio,
interneto svetainių,
žinynų, kt.

Integracija realizuojama:
per bendrą ugdymo kontekstą. Teminės problemos atskleidžiamos remiantis mėnesio
integruojamąja ašimi pasaulio pažinimo kontekste;

I klasėje

Mokiniai analizuoja
surinktą informaciją,
atrenka, sistemina,
apibendrina.

Mokiniai pristato
išvadas, sprendimus.

Mokiniai įsivertina
veiklos procesą ir
rezultatus.

Rugsėjis

Mes jau mokiniai

Spalis

Ruduo tikrai ypatingas

Lapkritis

Visur atsakingas

Gruodis

Laiko pokyčiai

atskiriems dalykams taikant tuos pačius mokymosi metodus (problemų sprendimo,
mokymosi tyrinėjant ir bendradarbiaujant, dialoginio pobūdžio metodus ir kt.);
per bendrųjų gebėjimų, nuostatų ir vertybinių orientacijų ugdymą.

TAIP! SKAITMENINEI APLINKAI
TAIP! Α (ALFA) KARTOS VAIKAMS SKIRTA SERIJA
Ugdymo proceso centre – mokinys
.
Akcentuojamas kritinis mąstymas,
problemų sprendimas.
Mokymasis aktyvus.
Mokomasi bendradarbiaujant.
Visapusiškas, nuoseklus, sistemin
gas mokymasis.
Šiuolaikiniai mokymosi metodai
ir priemonės.
Informacijos šaltinių įvairovė.

Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite
mums adresu pradinukai@sviesa.lt
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Skaitmeninėje aplinkoje pateikto
s interaktyvios užduotys papildo spau
sdintines priemones
ir suteikia mokiniams galimybę įtvir
tinti savo žinias, mokytis atsižvelg
iant
į skirtingus informacijos priėmimo būdus, mokymo
si stilius ir individualius gebėjimus.

Serijos TAIP! vadovėlių komplektų
turinys rengiamas šiems
1–4 klasių dalykams:

lietuvių kalbai,
matematikai,
pasaulio pažinimui,

muzikai,
etikai,
.
dailei ir technologijoms

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo
priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.sokvadoveliai.lt
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