MATEMATIKA

NAUJIENA

NAUJIENA

Aušrelė Venclovienė, Aušra Jankauskienė

ŽINGSNIUOK Į MATEMATIKĄ!
Nestandartiniai uždaviniai
2 klasei
„Šviesa”, 2016

Arkadijus Kiseliovas,
Danutė Kiseliova

Arkadijus Kiseliovas,
Danutė Kiseliova

„Šviesa”, 2016

„Šviesa”, 2016

MATEMATIKOS VINGRYBĖS!
1 klasei

Rekomenduoja Nacionalinė Moksleivių Akademija

MATEMATIKOS VINGRYBĖS!
2 klasei

2 klasei

1 klasei

Vid. kaina knygynuose
4,30 Eur
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Leidinys skirtas 2 klasės mokiniams. Užduotys sudarytos remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, orientuojantis į
aukštesnį pasiekimų lygį atitinkančių gebėjimų ugdymą.
Leidinį sudaro užduotys, susijusios su tokiomis matematikos
sritimis kaip:
skaičiai ir skaičiavimai;
reiškiniai, lygtys, nelygybės;
geometrija;
matai ir matavimai;
loginiai ir kombinatorikos uždaviniai, aritmetiniai
rebusai, įdomiosios geometrinės ir nestandartinės
užduotys.
Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite
mums adresu pradinukai@sviesa.lt
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Žingsniuojama nuo lengvesnių prie sunkesnių uždavinių, juos
papildant, keičiant jų elementus, ilginant loginės argumentacijos
grandinę, plečiant vaikų suvokimo ribas.
Eidami pasirinkta kryptimi mokiniai galės panaudoti savo praktinius įgūdžius, ugdytis loginį, kritinį, nestandartinį mąstymą,
gebėjimą analizuoti matematines problemas ir ieškoti racionaliausių sprendimo būdų. Pateiktos užduotys padės vaikams
kūrybiškai (kitaip) pažvelgti į matematikos mokslą.
Mokiniai galės spręsti uždavinius savarankiškai mokykloje arba
namie, nes leidinyje pateikti užduočių atsakymai, sprendimai,
paaiškinimai. Šis leidinys mokiniams padės pasirengti konkursams ir olimpiadoms, o mokytojams paįvairinti pamokas ar būrelio veiklą.

Gabiems
ir smalsiems
MATEMATIKOS
VINGRYBĖS

GABIEMS IR
SMALSIEMS

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

Vid. kaina knygynuose
4,50 Eur

Labai svarbu kuo anksčiau pastebėti ir reikiama kryptimi ugdyti
tam tikrus vaiko gebėjimus. Ar užduotys matematikai gabiems ir
talentingiems mokiniams parenkamos tikslingai, ar tai padeda
plėtoti jų gebėjimus?

MATEMATIKOS
VINGRYBĖS

GABIEMS IR
SMALSIEMS

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

Vid. kaina knygynuose
4,50 Eur

Sąsiuvinio gale pateikti užduočių atsakymai, todėl vaikai gali
spręsti uždavinius savarankiškai.
Padėkime vaikams ugdyti loginį ir kritinį mąstymą, siekti kūrybiškai pažinti matematiką per praktinę veiklą.

Šiame sąsiuvinyje pateiktos užduotys ir yra skirtos matematiniams gebėjimams plėtoti. Mokiniai įgis matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri mokys:

taikyti žinias ir gebėjim
us netradicinėse situaci
jose;
rasti ir priimti tinkamiau
sią sprendimą įvairiose
situacijose;
komunikuoti matemati
ne kalba;
taikyti matematinio mą
stymo strategijas ir pro
cedūras;
logiškai nustatyti ir for
muluoti problemas, jas
tirt
i ir spręsti matematinia
metodais;
is

pasiruošti konkursams
ir olimpia

doms.

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

NAUJIENA

Džeralda Kuzavinienė

Džeralda Kuzavinienė

I.

M.

2 × 2 MATEMATIKOS UŽDAVINYNAS
3 KLASEI
Serija „I. M. A. M!”
(„Išmanau. Mąstau. Atrandu. Moku!”)

A. M!

„Šviesa”, 2015
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2 × 2 MATEMATIKOS UŽDAVINYNAS
4 KLASEI
Serija „I. M. A. M!”
(„Išmanau. Mąstau. Atrandu. Moku!”)

„Šviesa”, 2014
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Džeralda Kuzavinienė

I.

2 + 2 MATEMATIKOS UŽDAVINYNAS
2 KLASEI
Serija „I. M. A. M!”
(„Išmanau. Mąstau. Atrandu. Moku!”)
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A. M
!

I.

Dž

e ra

ld a K u z a v i ni e n

M.

ė

A. M
!

M.

I.

Dž

e ra

ld a K u z a v i ni e n

A. M
!

ė

I.

Dž

e ra

ld a K u z a v i ni e n

M.

A. M
!

ė

I.

Dž

e ra

ld a K u z a v i ni e n

M.

A.

ė

„Šviesa”, 2016

M a te m a ti ko s
u ž d a v in y n a s
2 klasei

Vid. kaina knygynuose
2,50 Eur

Matematikos
uždavinynas

Matematikos
uždavinynas

MatematikosMatematikos
uždavinynasuždavinynas

4 klasei

3 klasei

3 klasei

9

9m

skatins mokinius:
Papildomos matematinės užduotys
domėtis skaičiais, reiškiniais;
iausioje aplinkoje;
spręsti matematines problemas artim
o būdų;
ieškoti naujų ir įdomesnių sprendim
įgūdžius;
įtvirtinti žinias, plėtoti praktinius
ugdytis kūrybiškumą ir smalsumą;
je.
us, kurie nurodyti leidinio pabaigo
savarankiškai pasitikrinti atsakym

b) su dviem nudažytomis sienomis?
c) su viena nudažyta siena?

1m

10

Kiek laiko trunka skrydis iš Vilniaus į Oslą ir atgal?
Skrydžių VILNIUS–OSLAS–VILNIUS
tvarkaraštis

Atsakymas:
8

.

Kubeliui, kurio briaunos ilgis 3 cm, nudažyti prireikė
3 g dažų. Kiek dažų prireiks kubeliui, kurio briauna
6 cm ilgio?

Atsakymas:

20

Medinio kubo, kurio briauna 4 cm,
nudažytos 4 gretimos sienos.
Jonas jį supjaustė
1 cm briaunos kubeliais.
Kiek kubelių yra
a) su trimis nudažytomis sienomis?

54 m2

Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite
mums adresu pradinukai@sviesa.lt

3 klasei

Vid. kaina knygynuose
2,32 Eur

Kiek dažų reikės klasės grindims išdažyti, jei 1 m2
reikia 125 g dažų? Nudažius grindis bus kalamos
grindjuostės. Kiek metrų grindjuosčių teks prikalti?

Mokinių matematiniams gebėjimams ugdyti ir įtvirtinti dažnai vien darbo per pamokas neužtenka, nes skirtingų gebėjimų vaikai nevienodai perpranta naują pamokos temą arba pritrūksta
motyvacijos.

Serijos „I. M. A. M!” leidiniai kviečia visus pradinukus, norinčius gudrauti,
abejoti, klysti, ieškoti, atrasti ir džiaugtis perprastais matematikos stebuklais.

4 klasei

Vid. kaina knygynuose
2,32 Eur

7

Matema
uždavin

.
34

„2 x 2 Matematikos uždavinynas”, 4 klasė, p. 34–35

Atsakymas:

VILNIUS–OSLAS
Išskrenda iš Vilniaus
Atskrenda į Oslą

17 : 35 h
19 : 15 h

OSLAS–VILNIUS
Išskrenda iš Oslo
Atskrenda į Vilnių

19 : 50 h
21 : 25 h

.

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame
35
pradinio ugdymo priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.

sokvadoveliai.lt
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MATEMATIKA
David Glover

David Glover

„Šviesa”, 2015

„Šviesa”, 2015

GALVOSŪKIŲ OLA
Serija „Matematinis nuotykis”

LABIRINTŲ RŪMAI
Serija „Matematinis nuotykis”

Vid. kaina knygynuose
7,99 Eur

Vid. kaina knygynuose
7,99 Eur

David Glover

David Glover

„Šviesa”, 2015

„Šviesa”, 2015

GALVOSŪKIŲ PLANETA
Serija „Matematinis nuotykis”

PASLAPČIŲ MUZIEJUS
Serija „Matematinis nuotykis”

„Paslapčių muziejus”, p. 20–21

„Matematinis nuotykis” – tai knygų serija vaikams, kuria siekiama ugdyti mažųjų skaitytojų matematinius įgūdžius ir sumanumą nepaprastų
nuotykių kupinomis istorijomis.
Šios istorijos panašios į žaidimus. Žaisdami vaikai turi išspręsti daugybę
matematinių galvosūkių, kad atskleistų jaudinančias jų paslaptis.
Vid. kaina knygynuose
7,99 Eur

Knygų sandara gana neįprasta. Pagal pasirinktąjį uždavinio sprendinį
mažasis skaitytojas, turi nuolat šokinėti į knygelės pabaigą arba į pradžią. Jeigu vaikas teisingai atlieka užduotį, jis gali pereiti prie kito istorijos galvosūkio. Jeigu suklysta, jam paaiškinama, kokius matematikos
veiksmus reikia atlikti, ir jis vėl grąžinamas atgal į užduoties pradžią.
Daugiau papildomos informacijos Matematikos terminų žodynėlyje
knygos pabaigoje.

Vid. kaina knygynuose
7,99 Eur

Paverskite matematiką džiaugsminga pramoga!
Jei turite klausimų ar
pastabų dėl leidinių turinio,
rašykite mums adresu

pradinukai@sviesa.lt

22

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

sokvadoveliai.lt
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Matematikos vadovėlių pdf (su atnaujintais
uždaviniais) rasite adresu http://e.sviesa.lt

MATEMATIKA

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

RIEŠUTAS
Matematikos mokymosi komplektas I, II, III klasei (lenkų kalba)

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

„Šviesa”, 2016

RIEŠUTAS
Matematikos vadovėlis I, II, III, IV klasei

1

3

Apsilankyk www.knyguklubas.lt
• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

www.sokvadoveliai.lt

Apsilankyk www.knyguklubas.lt
• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

www.sokvadoveliai.lt

Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis

Vadovėlis 3 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

1

4

Vadovėlis 4 klasei
1-oji knyga
2-oji knyga
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy III Książka pierwsza

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy III Książka pierwsza

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy III Książka pierwsza

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy II Książka pierwsza

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy II Książka pierwsza

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy I Książka pierwsza

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy I Książka pierwsza

RIEŠUTAS
Matematikos mokymosi
komplektas IV klasei
(lenkų kalba)

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii „Šok“
dla klasy IV składa się:
Podręcznik

Zeszyt pierwszy
Książka pierwsza
Zeszyt pierwszyKsiążka druga
Zeszyt drugi Książka trzecia
Zeszyt trzeci

Podręcznik
Zeszyt pierwszy
Książka pierwsza
Książka dla nauczyciela
Zeszyt pierwszy

Książka druga
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi Książka trzecia
Część pierwsza Zeszyt trzeci
Część druga
Część trzecia
Zeszyt pierwszy

Książka dla nauczyciela
Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi
Testy
Część pierwsza Zeszyt trzeci
(w języku litewskim)
Część druga
Część trzecia

Zadania dodatkowe Książka dla nauczyciela
(w języku litewskim) Testy (w języku litewskim)
Część pierwsza
Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Część druga
Zeszyt drugi
Część trzecia
Zeszyt trzeci

1

1

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis
Apsilankyk www.knyguklubas.lt

www.sokvadoveliai.lt

1

• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose
Apsilankyk www.knyguklubas.lt

www.sokvadoveliai.lt

Arkadijus Kiseliovas,
Danutė Kiseliova

RIEŠUTAS 4 4
RIEŠUTAS 4
RIEŠUTAS

Testai

Papildomos užduotys

1

1

• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose
Apsilankyk www.knyguklubas.lt

• Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

www.sokvadoveliai.lt

Papildomos matematikos
užduotys 2 klasei
1-asis sąsiuvinis, 2-asis sąsiuvinis
3-iasis sąsiuvinis
Vid. kaina knygynuose
po 3,18 Eur

• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

Papildomos matematikos
užduotys 3 klasei
1-asis sąsiuvinis, 2-asis sąsiuvinis
3-iasis sąsiuvinis
Vid. kaina knygynuose
po 3,18 Eur

Papildomos matematikos
užduotys 4 klasei
1-asis sąsiuvinis, 2-asis sąsiuvinis,
3-iasis sąsiuvinis
Vid. kaina knygynuose
po 3,18 Eur

MATEMATIKA
Vadovėlis I, II, III,
IV klasei
„Alma littera”, 2016
Tapkite Knygų klubo nariu!
• Nemokamas knygų katalogas
kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,
darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt

„Šviesa”, 2016

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

Tapkite Knygų klubo nariu!

• Nemokamas knygų katalogas
kiekvieną ketvirtį

• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,Tapkite Knygų klubo nariu!
• Nemokamas knygų katalogas
darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt

www.almalittera.lt

kiekvieną ketvirtį

• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,
darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt

Vadovėlis
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga

Testai

Tapkite Knygų klubo nariu!

www.sokvadoveliai.lt

• Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

24

Matematikos
testai

RIEŠUTAS
Testai

2
1

RIEŠUTAS
Testai

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

3
Apsilankyk www.knyguklubas.lt

www.sokvadoveliai.lt

• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

RIEŠUTAS

4

Testai

www.knyguklubas.lt

Jei turite klausimų ar
pastabų dėl leidinių turinio,
rašykite mums adresu

pradinukai@sviesa.lt

1

Papildomos užduotys

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Papildomos užduotys

RIEŠUTAS

Rasa Rugelienė
Testai 1 klasei
Vid. kaina knygynuose
2,6 Eur

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Pirmoji knyga
Antroji knyga

Trečioji knyga

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Pirmoji knyga
Antroji knyga

Trečioji knyga

Trečioji knyga

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Tapkite Knygų klubo nariu!

Tapkite Knygų klubo nariu!

• Nemokamas knygų katalogas

• Nemokamas knygų katalogas

• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,

• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,

kiekvieną ketvirtį

kiekvieną ketvirtį

darbovietę ar paštą

darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt

www.knyguklubas.lt

Tapkite Knygų klubo nariu!

• Nemokamas knygų katalogas
kiekvieną ketvirtį

• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,

darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt
Tapkite Knygų klubo nariu!
• Nemokamas knygų katalogas
kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
www.almalittera.lt
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,
darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt

9 789955
7 8 9 9 5 5 3386025
86025

www.almalittera.lt

www.almalittera.lt

Apsilankyk www.knyguklubas.lt
• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

darbovietę ar paštą

Apsilankyk www.knyguklubas.lt
• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

www.knyguklubas.ltTapkite Knygų klubo nariu!
• Nemokamas knygų katalogas
kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,
darbovietę ar paštą

kiekvieną ketvirtį

• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus,

www.knyguklubas.lt

9 789955 38944 6

9 786090 10311 1

www.almalittera.lt

Apsilankyk www.knyguklubas.lt
• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

www.almalittera.lt

9 789955 38945 3
www.almalittera.lt

9 789955 38946 0
www.almalittera.lt

Vadovėlis 2 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

9 786090 10312 8
www.almalittera.lt

9 786090 10313 5
www.almalittera.lt

Vadovėlis 3 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

Vadovėlis 4 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

Pirmoji dalis
Antroji dalis
Trečioji dalis

Testai

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

Mokytojo knyga
Mokytojo knyga

Testai

Papildomos užduotys

Interaktyvi mokytojo knyga
(galima įsigyti www.pegasas.lt)

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

ATNAUJINTI
UŽDAVINAI €

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pratybų sąsiuviniai

Dalijamoji medžiaga

Testai

Pratybų sąsiuvinis lenkų mokykloms 4 klasei
1-asis sąsiuvinis, 2-asis sąsiuvinis,
3-iasis sąsiuvinis
Vid. kaina knygynuose
po 3,62 Eur

Pratybų sąsiuviniai

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Papildomos užduotys,
lavinančios aukštesniuosius
gebėjimus
1 dalis
2 dalis
3 dalis

Antroji knyga

Vadovėlis 1 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

Vadovėlis
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Pratybų sąsiuviniai

Pratybų sąsiuviniai
1 dalis
2 dalis
3 dalis

Pirmoji knyga

9 789955 38604 9

Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Vadovėlis

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

99 789955
7 8 9 9 5 5 386032
386032
www.almalittera.lt

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą IV klasei sudaro:

Vadovėlis
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

Tapkite Knygų klubo nariu!

ATNAUJINTI
UŽDAVINAI €
Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą II klasei sudaro:

Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova

• Nemokamas knygų katalogas

www.almalittera.lt

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą I klasei sudaro:

1

Trečioji knyga

RIEŠUTAS 3
RIEŠUTAS 3
RIEŠUTAS

Pirmoji dalis
Antroji dalis
Trečioji dalis

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

www.knyguklubas.lt

RIEŠUTAS
Matematikos testai
I, II, III, IV klasei

1

www.sokvadoveliai.lt

Mokytojo knyga

Testai

Papildomos užduotys

3

1

1

Papildomos matematikos
užduotys 1 klasei
1-asis sąsiuvinis, 2-asis sąsiuvinis
3-iasis sąsiuvinis
Vid. kaina knygynuose
po 3,18 Eur

4

Matematika 4 klasei

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

www.knyguklubas.lt
Tapkite Knygų klubo nariu!

www.sokvadoveliai.lt

1

1

www.sokvadoveliai.lt

Pirmoji knyga

Testai

Papildomos užduotys

1

1 dalis

• Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

(w języku litewskim)
Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

Antroji knyga

• Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

1

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pirmoji knyga

1 dalis

Tapkite Knygų klubo nariu!

www.knyguklubas.lt
Tapkite Knygų klubo nariu!

RIEŠUTAS 2
RIEŠUTAS 2
RIEŠUTAS

Papildomos užduotys
Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Zadania dodatkowe

www.sokvadoveliai.lt

Pirmoji dalisAntrasis sąsiuvinis
Antroji dalisTrečiasis sąsiuvinis
Trečioji dalis

Papildomos užduotys
Mokytojo knyga

Matematika 2 klasei

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

2

Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

1

1

ORZESZEK 4
ORZESZEK 4
ORZESZEK 4

Zadania dodatkowe
(w języku litewskim) Testy

Pratybų sąsiuviniai
Mokytojo knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Testai

Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Testai

Trečioji knyga

Papildomos užduotys

1 dalis

Interaktyvi mokytojo knyga
(galima įsigyti www.pegasas.lt)

www.sokvadoveliai.lt

Pirmasis sąsiuvinis
Dalijamoji medžiaga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Część pierwsza
Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Część druga
Zeszyt drugi
Część trzecia
Zeszyt trzeci

Trečioji knyga
Pirmoji dalisAntrasis sąsiuvinis
Antroji dalisTrečiasis sąsiuvinis
Trečioji dalis

Pratybų sąsiuviniai
Mokytojo knyga
Pirmasis sąsiuvinis

Papildomos užduotys

Mokytojo knyga

Papildomos užduotys

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą IV klasei sudaro:

Matematika 1 klasei

RIEŠUTAS 1
RIEŠUTAS 1
RIEŠUTAS
1

Testai

adoveliai.lt

Testai

Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Testai

Testai

Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Antrasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Trečiasis sąsiuvinis

Pratybų sąsiuviniai
Mokytojo knyga
Pirmasis sąsiuvinis

Pirmasis sąsiuvinis
Dalijamoji medžiaga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Zeszyt pierwszy
Książka dla nauczyciela

Zeszyt pierwszy
Testy (w języku litewskim)Zeszyt drugi
Część pierwsza Zeszyt trzeci
(w języku litewskim)
Część druga
Część trzecia

Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pirmoji knyga

Testai

Dalijamoji medžiaga
Papildomos užduotys

Książka druga
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi Książka trzecia
Część pierwsza Zeszyt trzeci
Część druga
Część trzecia

Zadania dodatkowe Książka dla nauczyciela
(w języku litewskim) Testy (w języku litewskim)

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Antroji knyga
Mokytojo knyga

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Antroji knyga
Mokytojo knyga

Antrasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Trečiasis sąsiuvinis

Pratybų sąsiuviniai Vadovėlis
Papildomos užduotys,
lavinančios aukštesniuosius
Pirmoji knyga
1 dalis
gebėjimus
Antroji knyga
2 dalis
Trečioji knyga
3 dalis
1 dalis
2 dalis
3 dalis
Pratybų sąsiuviniai
Papildomos užduotys,
lavinančios aukštesniuosius
1 dalis
gebėjimus
Testai
2 dalis
3 dalis
1 dalis
2 dalis
Interaktyvi mokytojo knyga
3 dalis
Papildomos užduotys,
(galima įsigyti www.pegasas.lt)
lavinančios aukštesniuosius
gebėjimus
Testai
1 dalis
2 dalis
Interaktyvi mokytojo knyga
3 dalis
(galima įsigyti www.pegasas.lt)

Podręcznik
Zeszyt pierwszy
Książka pierwsza
Książka dla nauczyciela
Zeszyt pierwszy

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga

Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Antroji knyga
Mokytojo knyga

Pratybų sąsiuviniai Vadovėlis
Pirmoji knyga
1 dalis
Antroji knyga
2 dalis
Trečioji knyga
3 dalis

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą
Vadovėlis IV klasei sudaro:

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga

Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Książka pierwsza
Zeszyt pierwszyKsiążka druga
Zeszyt drugi Książka trzecia
Zeszyt trzeci

Vadovėlis lenkų mokykloms 4 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga, 3-ioji knyga
Kaina ugdymo įstaigoms
po 7,99 Eur

Antroji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą I klasei sudaro:

Vadovėlis
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

ucz......................... klasy IV

Zeszyt pierwszy

Podręcznik
matematyki
Podręcznik
matematyki
Podręcznik
matematyki

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą IV klasei sudaro:

Vadovėlis

............................................................................................

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii „Šok“
dla klasy IV składa się:
Podręcznik

ORZESZEK
ORZESZEK
4
ORZESZEK
4

Zadania dodatkowe

www.sokvadoveliai.lt

Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
Vadovėlis
komplektą
II klasei sudaro:
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga

NAUJIENA

Książka pierwsza
Książka druga
Książka trzecia

www.sokvadoveliai.lt

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

Antroji knyga
Trečioji knyga

1

ćwiczeń z matematyki
uczZeszyt
......................... klasy IV

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii „Šok“
dla klasy IV składa się:
Podręcznik

www.sokvadoveliai.lt

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
Vadovėlis
komplektą
II klasei sudaro:
Pirmoji knyga

1

............................................................................................

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii „Šok“ dla klasy IV składa się:

Książka pierwsza
Książka druga
Książka trzecia

Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

Matematika 1 klasei

............................................................................................

papildomos matematikos užduotys

1

Pratybų sąsiuvinis lenkų mokykloms 1 klasei, 2 klasei,
3 klasei
1-asis sąsiuvinis, 2-asis sąsiuvinis, 3-iasis sąsiuvinis
Vid. kaina knygynuose
po 3,62 Eur

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii „Šok“
dla klasy IV składa się:
Podręcznik

Zadania dodatkowe
(w języku litewskim) Testy

Matematika 1 klasei

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą II klasei sudaro:

I klasės mokin
......
papildomos matematikos
užduotys

3
ORZESZEK
ORZESZEK
ORZESZEK 33

1

www.knyguklubas.lt

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii „Šok“ dla klasy IV składa się:

............................................................................................

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą I klasei sudaro:

1

Zeszyt ćwiczeń z matematyki
ucz......................... klasy IV

I klasės mokin
......
papildomos matematikos
užduotys

„Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
mplektą I klasei sudaro:

www.sokvadoveliai.lt

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

ATNAUJINTI
UŽDAVINAI €

............................................................................................

www.sokvadoveliai.lt

............................................................................................

(w języku litewskim)
Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

I klasės mokin......

1

www.sokvadoveliai.lt

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

„Šviesa”, 2016

RIEŠUTAS
Papildomos matematikos užduotys I, II, III, IV klasei
„Šviesa”, 2016

3

Vadovėlis lenkų mokykloms 1 klasei, 2 klasei, 3 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga, 3-ioji knyga
Kaina ugdymo įstaigoms
po 7,99 Eur

1

1

www.sokvadoveliai.lt

1

Część

Matematika 4 klasei

Vadovėlis 2 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga,
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis
Apsilankyk www.knyguklubas.lt
• Rasi naujausių knygų
• Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
• Dalyvausi diskusijose

www.sokvadoveliai.lt

1

RIEŠUTAS
RIEŠUTAS
4
RIEŠUTAS
4

Testai

Papildomos užduotys

1

2
ORZESZEK
ORZESZEK
ORZESZEK 22
1

Część

Matematika 4 klasei

2

1

Pirmoji dalis
Antroji dalis
Trečioji dalis

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

2

(w języku
Zeszyt
trzeci litewskim)
Zeszyt pierwszy
Zadania
dodatkowe
Zeszyt
drugi
(w języku
Zeszyt
trzecilitewskim)
Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

Część

• Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
• Naujausios
ir populiariausios knygos
Tapkite Knygų klubo nariu!
• Ypatingi pasiūlymai
• Nemokamas
knygųdarbovietę
katalogas kiekvieną
• Knygų pristatymas
į namus,
ar paštą ketvirtį
• Naujausios
ir populiariausios knygos
www.sokvadoveliai.lt
www.knyguklubas.lt
Tapkite Knygų klubo nariu!
• Ypatingi pasiūlymai
Nemokamas
knygų darbovietę
katalogas kiekvieną
• Knygų •pristatymas
į namus,
ar paštą ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
www.sokvadoveliai.lt
www.knyguklubas.lt
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

Trečioji knyga

1

Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis

Mokytojo knyga

Testai

Papildomos užduotys

1

(w języku litewskim)
Testy
języku litewskim)
Zadania(w
dodatkowe
(w języku litewskim) Testy
Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zadania
Zeszyt
drugidodatkowe

Matematika 3 klasei

1

RIEŠUTAS
RIEŠUTAS
3
RIEŠUTAS
3

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

1

www.sokvadoveliai.lt

(w języku litewskim)
Testy

(w językuKsiążka
litewskim)dla nauczyciela

1
ORZESZEK
ORZESZEK
ORZESZEK 1111

Tapkite Knygų klubo nariu!

1

Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci
Książka dla nauczyciela

(w języku
Zeszyt
trzeci litewskim)
Zeszyt pierwszy
Zadania
dodatkowe
Zeszyt
drugi
(w języku
Zeszyt
trzecilitewskim)
Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

Pirmoji knyga

Vadovėlis 1 klasei
1-oji knyga, 2-oji knyga,
3-ioji knyga
Vid. kaina knygynuose
po 7,21 Eur

1

Papildomos užduotys

1

www.sokvadoveliai.lt

ORZESZEK
ORZESZEK
ORZESZEK
33
Podręcznik
Podręcznik
matematyki
Podręcznik
matematyki
matematyki

Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi

Zeszyty
Zeszyt
trzeci ćwiczeń
Książka dla nauczyciela

(w języku litewskim)
Testy
(w językuKsiążka
litewskim)dla nauczyciela
(w języku litewskim)
Testy
języku litewskim)
Materiał(w
rozdzielczy
(w języku litewskim) Testy
języku litewskim)
Materiał(wrozdzielczy
języku litewskim)
Zadania(w
dodatkowe
(w języku litewskim)
Materiał rozdzielczy
Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zadania
Zeszyt
drugidodatkowe

Antroji knyga

3 knyga

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

1

Książka pierwsza
Zeszyt pierwszy
Książka druga
Zeszyt drugi
Książka trzecia
Zeszyty
Zeszyt
trzeci ćwiczeń

Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi

Matematika 3 klasei

1

Testai

Papildomos užduotys

Książka

www.knyguklubas.lt

Podręcznik
Matematikos
Matematikos
Podręcznik
vadovėlis
matematyki
Matematikos
Podręcznik
vadovėlis
matematyki
vadovėlis
matematyki

Podręcznik
trzecia
ZeszytyKsiążka
ćwiczeń

Książka pierwsza
Zeszyt pierwszy
Książka druga
Zeszyt drugi
Książka trzecia
Zeszyty
Zeszyt
trzeci ćwiczeń

(w języku litewskim)
www.sokvadoveliai.lt
Książka dla nauczyciela
(w języku litewskim)
www.sokvadoveliai.lt

klasy III

ucz......................... klasy III

Książka pierwsza
Książka druga
Książka Podręcznik
trzecia
Książka pierwsza
Książka druga

Książka pierwsza
Książka druga
Książka Podręcznik
trzecia
Książka pierwsza
Książka druga

Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci
Książka dla nauczyciela

(w języku litewskim) Testy
www.sokvadoveliai.lt
(w nauczyciela
języku litewskim)
Książka dla

ucz

.........................
............................................................................................

Podręcznik

Podręcznik
trzecia
ZeszytyKsiążka
ćwiczeń

Matematika 3 klasei

2 knyga

Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis

Mokytojo knyga

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

www.sokvadoveliai.lt

11 1

ORZESZEK
ORZESZEK
ORZESZEK
22
www.sokvadoveliai.lt

Książka

Książka

(w języku
Zeszyt
trzeci litewskim)
Zeszyt pierwszy
Zadania dodatkowe
Zeszyt drugi
(w języku
Zeszyt
trzecilitewskim)
Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi
Zeszyt trzeci

Antroji knyga

1 knyga

RIEŠUTAS
RIEŠUTAS
2
RIEŠUTAS
2

Testai

Papildomos užduotys

Naujausios
ir populiariausios
knygos
Tapkite
Knygų klubo nariu!
www.knyguklubas.lt
• Ypatingi pasiūlymai
Nemokamas
knygų katalogas
• Knygų•pristatymas
į namus,
darbovietękiekvieną
ar paštą ketvirtį
• Naujausios ir populiariausios knygos
www.knyguklubas.lt
• Ypatingi pasiūlymai
• Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą

www.sokvadoveliai.lt

Podręcznik
Podręcznik
matematyki
Podręcznik
matematyki
matematyki

języku litewskim)
Zadania(w
dodatkowe
(w języku litewskim) Testy
Zeszyt pierwszy
języku litewskim)
Zadania(wdodatkowe
Zeszyt drugi

Trečioji knyga

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pirmasis sąsiuvinis
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

www.sokvadoveliai.lt

ORZESZEK
ORZESZEK
ORZESZEK
11
Zeszyt trzeci
Pirmasis
sąsiuvinis
Zeszyt pierwszy
Zadania
dodatkowe
Antrasis
Zeszytsąsiuvinis
drugi užduotys
Papildomos
(w sąsiuvinis
języku
Trečiasis
Zeszyt
trzecilitewskim)
Pirmasis
sąsiuvinis
Zeszyt pierwszy
Antrasis
Zeszytsąsiuvinis
drugi
Trečiasis
Zeszytsąsiuvinis
trzeci

(w języku litewskim)
Testy

(w językuKsiążka
litewskim)dla nauczyciela
(w języku litewskim)
Testy

.........................
............................................................................................

serii „Šok“ dla klasy III składa się:

Zeszyty
Zeszyt
trzeci ćwiczeń
Książka dla nauczyciela

Zeszyty
ćwiczeń
Część
3
Część 1
Część 2
Zeszyty
ćwiczeń
Część
3
Testy
Część 1
(w języku litewskim) Część 2
Część 3
Testy
(wnauczyciela
języku litewskim)
Książka dla

Matematika 2 klasei

Papildomos užduotys

Pirmoji dalisAntrasis sąsiuvinis
Antroji dalisTrečiasis sąsiuvinis
Trečioji dalis

(w języku litewskim)
Dalijamoji
medžiaga
Testy
języku
litewskim)
Materiał(wrozdzielczy
Testai
(w
języku litewskim)
Dalijamoji
medžiaga
Zadania
dodatkowe
Papildomos
užduotysrozdzielczy
(w języku litewskim)
Materiał
Pirmasis
sąsiuvinis
Zeszyt pierwszy
(wdodatkowe
języku litewskim)
Dalijamoji
medžiaga
Zadania
Antrasis
sąsiuvinis
Zeszyt
drugi užduotys
Papildomos
(wsąsiuvinis
języku litewskim)
Trečiasis

serii
dlapodręcznika
klasy II składa
się:
Na„Šok“
zestaw
ORZESZEK
Podręcznik
serii „Šok“
dla klasy II składa się:

Podręcznik
Książka 1
Książka 2
KsiążkaPodręcznik
3
Książka 1
Książka 2
Podręcznik
Książka
3
Zeszyty ćwiczeń Książka 1
Część 1
Książka 2
Część 2
Książka 3

Matematika 2 klasei

Pirmasis sąsiuvinis
Dalijamoji medžiaga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pratybų sąsiuviniai
Pirmasis sąsiuvinis
Mokytojo knyga

Testai

Tapkite Knygų klubo nariu!

• Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
• Naujausios
ir populiariausios
knygos
Tapkite
Knygų klubo nariu!
• Ypatingi pasiūlymai
• Nemokamas
knygųdarbovietę
katalogas kiekvieną
• Knygų pristatymas
į namus,
ar paštą ketvirtį
•

języku
litewskim)
Materiał(wrozdzielczy
Testai

Książka pierwsza
Zeszyt pierwszy
Książka druga
Zeszyt drugiKsiążka trzecia
Zeszyty
Zeszyt
trzeci ćwiczeń
Zeszyt pierwszy
Zeszyt drugi
Zeszyty
Zeszyt
trzeci ćwiczeń
Książka dla nauczyciela
Zeszyt pierwszy
(w języku litewskim)
Zeszyt drugi
trzeci
Książka dla Zeszyt
nauczyciela

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy IV Książka pierwsza

Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis
Matematikos
vadovėlis

Papildomos užduotys

Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Pirmoji dalis
Trečiasis sąsiuvinis
Antroji dalis
Trečioji dalis

Podręcznik
Książka pierwsza
Książka druga
KsiążkaPodręcznik
trzecia
Książka pierwsza
Książka druga

Podręcznik
trzecia
ZeszytyKsiążka
ćwiczeń

(w języku litewskim)
Mokytojo
knyga
Testy
(w języku
litewskim)dla nauczyciela
Książka
Testai
(w języku litewskim)
Mokytojo
knyga
Testy

Na zestaw
podręcznika ORZESZEK
ucz......................... klasy
I
serii
dlapodręcznika
klasy II składa
się:
Na„Šok“
zestaw
ORZESZEK

serii
dla
klasy I składa
się:
Na„Šok“
zestaw
podręcznika
ORZESZEK
serii „Šok“ dla klasy I składa się:

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy IV Książka pierwsza

RIEŠUTAS
RIEŠUTAS
1
RIEŠUTAS
1

Mokytojo knyga

Pirmasis sąsiuvinis
Dalijamoji medžiaga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis
Testai

Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Papildomos užduotys

Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Mokytojo knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis IV klasei Pirmoji knyga

Papildomos užduotys

Pratybų sąsiuviniai
Pirmasis sąsiuvinis
Mokytojo knyga

Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis IV klasei Pirmoji knyga

Testai

Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Testai

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis III klasei Pirmoji knyga

Dalijamoji medžiaga

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Mokytojo knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis III klasei Pirmoji knyga

Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis II klasei Pirmoji knyga

Pratybų sąsiuviniai
Pirmasis sąsiuvinis
Mokytojo knyga

Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Pirmojipierwsza
knyga
Książka
Antroji knyga
Książka
druga
Vadovėlis
TrečiojiPodręcznik
knyga
Książka
trzecia
Pirmojipierwsza
knyga
Książka
Antroji knyga
Książka
druga
Vadovėlis
Podręcznik
Trečioji
knyga
Książka
trzecia
Zeszytysąsiuviniai
ćwiczeń
Pirmojipierwsza
knyga
Pratybų
Książka
Zeszyt pierwszy
Antroji knyga
Książka
druga
Pirmasis sąsiuvinis
Zeszyt drugiKsiążka
Trečioji
knyga
trzecia
Antrasis
sąsiuvinis
Zeszyty
ćwiczeń
Zeszyt
trzecisąsiuviniai
Pratybų
Trečiasis
sąsiuvinis
Zeszyt
pierwszy
Pirmasis sąsiuvinis
Zeszyt drugi
Antrasis
sąsiuvinis
Zeszyty
ćwiczeń
Zeszyt
trzeci
Pratybų
sąsiuviniai
Książka dla
nauczyciela
Trečiasis
sąsiuvinis
Zeszyt
pierwszy
Pirmasis sąsiuvinis
(w języku litewskim)
Mokytojo
knyga
Zeszyt drugi
Antrasis sąsiuvinis
Zeszyt
trzeci
Książka dla
nauczyciela
Trečiasis
sąsiuvinis

uczZeszyt ćwiczeń
klasy zIIImatematyki

.........................
............................................................................................

klasy I

.........................
............................................................................................

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy IV Książka pierwsza

Interaktyvi mokytojo knyga
(galima įsigyti www.pegasas.lt)

Testai

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis III klasei Pirmoji knyga

Testai

Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis I klasei Trečioji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis I klasei Pirmoji knyga

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Papildomos užduotys,
lavinančios aukštesniuosius 1 dalis Pirmoji knyga
gebėjimus
2 dalis Antroji knyga
3 dalis Trečioji knyga
1 dalis
2 dalis
3 dalis
PapildomosPratybų
užduotys,
sąsiuviniai
lavinančios aukštesniuosius
1 dalis
gebėjimus 2 dalis
Testai
1 dalis
3 dalis
2 dalis
Interaktyvi mokytojo knyga 3 dalis
(galima įsigyti www.pegasas.lt) Papildomos užduotys,
lavinančios aukštesniuosius
Testai gebėjimus
1 dalis
2 dalis
Interaktyvi mokytojo3knyga
dalis
(galima įsigyti www.pegasas.lt)

Vadovėlis
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Mokytojo knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą
Vadovėlis IV klasei sudaro:

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis II klasei Pirmoji knyga

Antroji knyga
Pirmasis sąsiuvinis
Trečioji knyga
Antrasis sąsiuvinis
Trečiasis sąsiuvinis

Vadovėlis
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis I klasei Antroji knyga

Pratybų sąsiuviniai
1 dalis
2 dalis
3 dalis

(w języku litewskim)
www.sokvadoveliai.lt
Książka dla nauczyciela
(w języku litewskim)
www.sokvadoveliai.lt

Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Vadovėlis

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis II klasei Pirmoji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
Vadovėlis
komplektą
II klasei sudaro:
Pratybų sąsiuviniai
Pirmoji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą I klasei sudaro:

(w języku litewskim) Testy
www.sokvadoveliai.lt
(w języku
litewskim)
Książka dla
nauczyciela

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą
Vadovėlis IV klasei sudaro:

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Vadovėlis
Pirmoji knyga
Antroji knyga
Trečioji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą IV klasei sudaro:

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą III klasei sudaro:

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
Vadovėlis
komplektą
II klasei sudaro:

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis IV klasei Pirmoji knyga

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą II klasei sudaro:

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
komplektą I klasei sudaro:

Podręcznik
Książka 1
Książka 2
Podręcznik
Książka
3
Książka 1
Książka 2
Podręcznik
Książka
3
Zeszyty ćwiczeń Książka 1
Książka 2
Część 1
Książka 3
Część 2
Zeszyty
ćwiczeń
Część
3
Część 1
Część 2
Zeszyty
Część
3 ćwiczeń
Część 1
Testy
(w języku litewskim) Część 2
Część 3
Testy
(w nauczyciela
języku litewskim)
Książka dla

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy I Książka pierwsza

ATNAUJINTI
UŽDAVINAI €

serii
dla
klasy I składa
się:
Na„Šok“
zestaw
podręcznika
ORZESZEK
serii „Šok“ dla klasy I składa się:

ORZESZEK Podręcznik matematyki dla klasy II Książka pierwsza

„Šviesa”, 2016

ucz

............................................................................................

Zeszyt ćwiczeń
ucz
klasyzIImatematyki
ucz......................... klasy IINa zestaw podręcznika ORZESZEK
............................................................................................
serii „Šok“ dla klasy III składa się:
ucz......................... klasy II Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii
dlapodręcznika
klasy III składa
się:
Na„Šok“
zestaw
ORZESZEK

Zeszyt ćwiczeń
ucz
klasyzImatematyki

.........................
............................................................................................

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii
dlapodręcznika
klasy I składa
się:
Na„Šok“
zestaw
ORZESZEK

serii
dlapodręcznika
klasy III składa
się:
Na„Šok“
zestaw
ORZESZEK
serii „Šok“ dla klasy III składa się:

serii
komplektą
„Šok“
dlapodręcznika
IIklasy
klasei
II składa
sudaro:
się:
Na
Serijos
zestaw
„Šok“
vadovėlio
ORZESZEK
RIEŠUTAS
Vadovėlis
serii
komplektą
„Šok“
dlaIIklasy
klasei
II składa
sudaro:się:
Podręcznik

ATNAUJINTI
UŽDAVINAI €

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

............................................................................................

............................................................................................

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii
dlapodręcznika
klasy III składa
się:
Na„Šok“
zestaw
ORZESZEK

Na
Serijos
zestaw
„Šok“
podręcznika
vadovėlioORZESZEK
RIEŠUTAS
serii
komplektą
„Šok“
dlapodręcznika
IIklasy
klasei
II składa
sudaro:
się:
Na
Serijos
zestaw
„Šok“
vadovėlio
ORZESZEK
RIEŠUTAS

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

Na zestaw podręcznika ORZESZEK
serii
dla
klasy I składa
się:
Na„Šok“
zestaw
podręcznika
ORZESZEK

Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS
plektą I klasei sudaro:

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

Zeszyt ćwiczeń z matematyki

Salomėja Žeknienė,
Jolanta Žvirblienė,
Jolanta Vengalienė
Testai 2 klasei
Vid. kaina knygynuose
2,6 Eur

Rasa Rugelienė,
Testai 3 klasei
Vid. kaina knygynuose
2,6 Eur

Rasa Rugelienė,
Testai 4 klasei
Vid. kaina knygynuose
2,6 Eur

Arkadijus Kiseliovas,
Danutė Kiseliova

MATEMATIKA
Testai I, II, III,
IV klasei

„Alma littera”, 2016

ATNAUJINTI
UŽDAVINAI €

Testai
1 klasei, 2 klasei
3 klasei, 4 klasei
Vid. kaina knygynuose
po 2,6 Eur

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

www.sokvadoveliai.lt
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MATEMATIKA
Džeralda Kuzavinienė

Šis leidinys – priemonė, padedanti stiprinti 1–4 klasės mokinių matematinius
gebėjimus, įtvirtinti žinias bei įgūdžius ir nuobodų mokymąsi pakeisti įdomia,
linksma, patrauklia veikla.

MATEMATINIAI ŽAIDIMAI
1–4 KLASEI
„Šviesa”, 2015

Žaisdami matematinius žaidimus vaikai tobulins skaičiavimo įgūdžius, pakartos
lyginius ir nelyginius skaičius, plėtos skaičių iki 100 numeracijos žinias, taikys
išmoktus daugybos ir dalybos veiksmus, susipažins su tikimybių teorijos elementais, mokysis samprotauti, įtvirtins trupmenų sąvokas.

Džeralda Kuzavinienė

MATEMATINIAI
ŽAIDIMAI

s mokinių
ir nuobokla.

iavimo
os skaičių
r dalybos
, mokysis

Žaidimo taisykles vaikai galės keisti, papildyti, pasiūlyti naujų. Visas žaidimams
reikalingas lentas pradinukai gebės pasidaryti patys. Tam nereikia daug išmonės ir pastangų. Prireiks tik storesnio kartono, kelių lapų spalvoto popieriaus,
darbo ir trupučio kruopštumo.

1–4 klasei

isyklių ar
pradinukai
ir pastanieriaus ir

NAUJIENA

Smagių akimirkų žaidžiant matematiką!

1
2

žaidimo lenta

DAUGINU – LYGINIS, DAU
GINU

– NELYGINIS

Vid. kaina knygynuose
7,20 Eur

2

2

klasei

žaidimas

DAUGINU – LYGINIS,
DAUGINU – NELYGINIS

1

2

3

4

5

6

2

4

6

8

10

12

3

6

9

12

15

18

4

8

12

16

20

24

5

10

15

20

25

30

12

18

24

30

36

Tikslai:
tobulinti skaičiavimo įgūdžius, pakartoti lyginius ir nelyginius skaičius.

Priemonės:
žaidimo lenta – daugybos lentelė; du žaidimo kauleliai; 36 dviejų spalvų skridinėliai (9 raudoni ir 27
geltoni), jei žaidžia du žaidėjai; 36 keturių spalvų skridinėliai (po 9 kiekvienos spalvos), jei žaidžia
keturi žaidėjai.
Žaidėjų skaičius:
du žaidėjai (pora) arba keturi žaidėjai (grupė).

Žaidimo eiga

Abu žaidėjai pakaitomis meta du žaidimo kaulelius ir sudaugina jų iškritusių akių skaičius. Pavyzdžiui, jei vieno kaulelio iškrito 4 akys, o kito – 5 akys, tai jų sandauga lygi 20; jei vieno kaulelio
iškrito 3 akys, o kito – 5 akys, tai jų sandauga yra skaičius 15. Apskaičiavęs sandaugą, žaidėjas spalvotu skridinėliu uždengia atitinkamą žaidimo lentos skaičių. Jeigu sandauga yra lyginis skaičius, ant
lentos dedamas geltonas skridinėlis, jeigu nelyginis skaičius – raudonas skridinėlis.
Žaidžiama 3–5 minutes arba mokytojo paskirtą laiką. Po sutarto garsinio signalo žaidimas baigiamas. Žaidėjų poros parodo savo žaidimų lentose gautas „mozaikas“.
Jeigu žaidžiama grupėmis po keturis žaidėjus, kiekvienas jų pasirenka 9 norimos spalvos skridinėlius. Grupės žaidėjai paeiliui ridena du kaulelius, išridentus jų akių skaičius sudaugina ir pasirinktos
spalvos skridinėliu žaidimo lentoje uždengia atitinkamą sandaugos langelį. Tarkime, kad Tadas išrideno 6 ir 2 akis. Jų sandauga lygi 12. Tadas pasirinktos žalios spalvos skridinėliu lentoje uždengia
skaičių 12. Jeigu kitas žaidėjas išrideno 6 ir 2 akis, daugiklius galima sukeisti vietomis ir uždengti
kitą sandaugą 12. Jeigu toks pat akių derinys išridenamas trečią ar ketvirtą kartą, žaidėjas praleidžia ėjimą.

6

Žaidžiama tiek laiko, kiek buvo sutarta iš anksto arba kol mokytojas nutraukia žaidimą. Pasibaigus
žaidimo laikui, aptariamos žaidimo sėkmės ir nesėkmės. Galima sudaryti spalvų diagramą „Kiek
kokių spalvų skridinėlių panaudota žaidžiant“.

MATEMATINIAI ŽAIDIMAI
1–4 KLASEI

6

Jei turite klausimų ar
pastabų dėl leidinių turinio,
rašykite mums adresu

pradinukai@sviesa.lt

26

MATEMATINIAI ŽAIDIMAI 1–4 KLASEI

Nuo šiol matematikos pamokose galėsite naudoti papildomas
matematikos užduotis, kurios
://e.sviesa.lt, todėl labai patogu;
sudėtos vienoje vietoje adresu http
matema priemonė tobulinti arba įtvirtinti
parengtos 1–4 klasėms kaip papildo
a;
matiniams įgūdžiams tam tikra tem
omis,
inio ugdymo bendrosiomis program
Prad
is
iant
rem
as
tem
al
išdėstytos pag
komplektu dirbate;
todėl nesvarbu, su kokiu vadovėlio
kiekvienoje užduočių skiltyje;
sukurtos pagal 3 gebėjimų lygius
vinius
imais, todėl vaikai galės spręsti užda
yra su pagalba ir atsakymų paaiškin
ie;
savarankiškai pamokoje arba nam
ieriuje.
je erdvėje arba atsispausdinus pop
ninė
tme
skai
ti
dirb
ybę
suteikia galim

UŽDUOČIŲ BANKAS
Skaitmeninės matematikos
užduotys 1–4 klasei
http://e.sviesa.lt

Arūnė Janulevičienė
Skaitmeninės matematikos užduotys 1 klasei
"Šviesa", 2016

Renata Kondratavičienė
Skaitmeninės matematikos užduotys 2 klasei
"Šviesa", 2016

Pamokų temos:
1. Skaičiai iki 10.
2. Skaičių iki 10 sandara.
3. Sudėtis ir atimtis iki 10.
4. Geometrija.
5. Sudėtis ir atimtis iki 20.
6. Sudėtis ir atimtis iki 100.
7. Skaičiaus padidinimas ir sumažinimas.
8. Laikas.
9. Pinigai.
10. Statistika.

Pamokų temos:
1. Skaičiai iki 100. Skaičių seka.
2. Sudėtis, atimtis iki 20.
3. Daugiakampiai. Perimetras.
4. Sudėtis, atimtis iki 100.
5. Pinigai.
6. Dviženklių skaičių sudėtis, atimtis.
7. Laikas.
8. Lygtys. Nelygybės.
9. Daugyba.
10. Dalyba.

Renata Kondratavičienė
Skaitmeninės matematikos užduotys 3 klasei
"Šviesa", 2016

Arūnė Janulevičienė
Skaitmeninės matematikos užduotys 4 klasei
"Šviesa", 2016

Pamokų temos:
1. Skaičiai iki 1000. Skaičių seka.
2. Daugyba. Dalyba.
3. Skaičiaus padidinimas, sumažinimas.
4. Trupmenos.
5. Sudėtis ir atimtis iki 1000.
6. Daugyba ir dalyba iki 1000.
7. Dalyba su liekana.
8. Perimetras. Plotas.
9. Lygtys. Nelygybės.
10. Kampai. Diagrama. Grafikas.

Pamokų temos:
1. Skaičiai. Skaičių eilė.
2. Trupmenos.
3. Praktinio turinio uždaviniai.
4. Reiškiniai.
5. Lygtys, nelygybės.
6. Geometrija. Simetrija.
7. Plotas, perimetras, tūris.
8. Matai.
9. Tekstiniai uždaviniai.
10. Statistika.

Užduočių bankas bus nuolat pildomas naujomis
temomis ir naujais uždaviniais.

5

„Matematiniai žaidimai”, p. 5, 6

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