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jūs esate vieni pirmųjų, kurie mokys naująją 
vaikų kartą, atėjusią į pradines klases, patys 
svarbiausi augančio vaiko gyvenime, pilname 
atradimų ir įspūdžių, o tai – kilni ir atsakin-
ga misija. Kad ši patirtis būtų kuo turtingesnė 
jums ir jūsų mokiniams, skubame į pagalbą ir 
pristatome nemažai naujų ugdymo priemonių 
bei idėjų.

Džiaugiamės ir didžiuojamės serijos TAIP! va-
dovėlių komplektų sėkme ir šiemet pristatome 
naujus leidinius, skirtus mokytis tiriant ir atran-
dant. Tai – LIETUVIŲ KALBA 3 KLASEI, pratę-
sianti mokytojų, vaikų ir tėvų palankiai sutiktus 
TAIP! komplektus 1 ir 2 klasei. Ši serija taip pat 
pasipildys komplektu MATEMATIKA 2 KLASEI 
greta jau išleisto MATEMATIKA 1 KLASEI. Šios 
mokymo priemonės parengtos bendradarbiau-
jant su dešimtimis pradinio ugdymo mokytojų 
ir šimtais mokinių, prisidėjusių prie jų kūrimo, ir 
jiems tai labai patiko!

Serijos TAIP! leidinius papildo nuotaikingos 
užduotys ir pateiktys skaitmeninėje mokymosi 
aplinkoje „EDUKA klasė“. Kviečiame išbandyti 
siūlomus integruotų pamokų scenarijus ir pa-
togiai derinti popierines bei skaitmenines prie-
mones – vaikams bus smagu ir įdomu.

Leidyklos „Šviesa“ leidinių vadovė
Jurgita Vitkauskienė

Mieli mokytojai,

1

Aukštyn stiebiasi ir komplektai KŪNO KUL-
TŪRA, šiemet – jau 3-iai klasei. Juos išban-
džiusiems mokytojams patiko kartu su vaikais 
argumentuotai ir nuosekliai aptarti sporto bei 
sveikos gyvensenos veiklas ir taip auginti atsa-
kingai savimi besirūpinančią kartą.

Naujai parengėme vadovėlių „Pupa“ 1–4 klasei 
leidimus, atsižvelgdami į atnaujintos lietuvių 
kalbos programos reikalavimus. Patarkite tėve-
liams ir kolegoms knygynuose ieškoti tik pačių 
naujausių leidimų.

Taip pat kviečiame susipažinti su naujais pa-
pildomo mokymosi bei smagiosios edukacijos 
leidiniais pradinių klasių moksleiviams. Tikime, 
kad šiuolaikiniai vaikai noriai mokosi to, kas 
jiems įdomu, todėl nuolat ieškome būdų, kaip 
jiems padėti pažinti pasaulį kitaip.

Be abejonės, svarbiausias žmogus ugdant vai-
ką yra ir bus mokytojas. Kartu su „Šviesos“ Mo-
kymo centru kviečiame į teorinius ir praktinius 
užsiėmimus bei daug gerų atsiliepimų sulau-
kusias programas – „Jaunojo mokytojo akade-
mija“ ir „Besimokanti organizacija“. Plačiau apie 
tai ir įvairius artėjančius renginius sužinosite 
mūsų svetainėje www.sviesa.lt.

Vesdami vaikus pažinimo keliu kartu mokosi ir 
suaugusieji, todėl norime padrąsinti jus imtis 
naujų iniciatyvų ir idėjų, keliauti tyrinėjimų ir 
atradimų keliu. O mes visuomet būsime šalia, 
kad jums padėtume ir išgirstume, kaip sekasi!

Sėkmingų ir įkvepiančių naujų mokslo metų!

2018 METŲ VADOVĖLIŲ NAUJIENOS

2016 20162017

Užduočių bankas 
„EDUKA klasėje“

1–4 klasei

2017 2017
Pataisytas 

leidimas 2017

Pataisytas 
leidimas 2017

Pataisytas 
leidimas 2016

Norime priminti ženklą ©. Jis žymi autorių teisių saugomą objektą, kurį draudžiama kopijuoti, dauginti, platinti. Prašome 
gerbti šiuo ženklu pažymėtų leidyklos „Šviesa” mokymosi priemonių ir kitų leidinių autorių teises. Jos priklauso leidyklai 
„Šviesa” bei leidinyje nurodytiems autoriams ir yra saugomos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.

Šiame kataloge pristatome tik naujausius leidyklos 
„Šviesa“ leidinius.

Visą asortimentą ir specialiuosius pasiūlymus rasite 
elektroniniuose kataloguose www.sviesa.lt

Kataloge nurodytos leidinių kainos gali skirtis nuo kainų prekybos vietose.
Teisinga kaina prašome laikyti kainą prekybos vietoje.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl leidinio turinio, rašykite 
mums e. paštu: pradinukai@sviesa.lt
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VADOVĖLIŲ KOMPLEKTŲ SERIJA „TAIP!“

TAIP!
mokymuisi tiriant

TAIP!
α (Alfa) kartos vaikams

skirta serija

TAIP!
emocinio intelekto

lavinimui

TAIP!
individualizuotam

turiniui

TAIP!
integracijai

Serijos TAIP! išskirtinumai

TAIP!
skaitmeninėms
priemonėms
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I klasei

Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, 
Nomeda Kasperavičienė

VADOVĖLIO KOMPLEKTAS
LIETUVIŲ KALBA 1 KLASEI (SERIJA „TAIP!“)
„Šviesa“ , 2016. Parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo 
lietuvių kalbos bendrąją programą  (2016)

LIETUVIŲ KALBA

Vadovėlis
1-a dalis, 2-a dalis,  
3-ia dalis 

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Užrašai (su Mažąja atmintine) 
1-a dalis, 2-a dalis, 
3-ia dalis 

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pasitikrinamieji 
darbai
• Vid. kaina knygy-
nuose 3,30 Eur

Skaitiniai
• Vid. kaina knygy-
nuose 4,73 Eur

Mokytojo knyga
• Vid. kaina knygy-
nuose 26 Eur

Skaitmeninis
vadovėlis

Mokytojo 
knyga

Plačiau apie skaitmenines priemones skaitykite p. 5
https://www.eduka.lt/klase/

https://klase.eduka.lt/

Užduočių 
bankas

„EDUKA klasė“

Užduočių bankas

Turinys išdėstytas pagal 
vadovėlio temas.

Papildoma medžiaga pagal 
individualius mokinių 
gebėjimus.

Įvairių formų priemonės: 
garsinės, vaizdinės, 
interaktyviosios užduotys.

Skaitmeniniai vadovėliai.

Mokytojo knyga.

Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto 
1 klasei mokomoji medžiaga pareng-
ta bendradarbiaujant su Lietuvos 
pradinio ugdymo mokyklų atstovų 
asociacija (LPUMAA), pradinio ug-
dymo mokytojais, mokiniais.

41
mokykla

43
pradinio ugdymo 
mokytojai

945
pirmos klasės 
mokiniai

TOBULINTA
BENDRADARBIAUJANT
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LIETUVIŲ KALBA

Sąsiuvinio linijos pritaikytos 2 klasei.

• Sąsiuvinio viduje ir nugarėlėje – lietuvių kalbos 
taisyklių  atmintinė 2 klasei.
• Popierius ypač aukštos kokybės, todėl  tinka rašyti 
rašaliniu parkeriu.
• Paraštės abiejuose lapų kraštuose.
• 12 lapų.

Sąsiuvinio linijos pritaikytos 3-4 klasei.

• Sąsiuvinio viduje ir nugarėlėje – lietuvių kalbos 
taisyklių  atmintinė 3-4 klasėms.
• Popierius ypač aukštos kokybės, todėl  tinka rašyti 
rašaliniu parkeriu.
• Paraštės abiejuose lapų kraštuose.
• 12 lapų.

2 KLASĖS  SĄSIUVINIS LINIJOMIS  
„Šviesa“, 2018

3-4 KLASĖS  SĄSIUVINIS LINIJOMIS  
„Šviesa“, 2018

1 KLASĖS  SĄSIUVINIS LINIJOMIS  
„Šviesa“, 2018

Sąsiuvinio linijos pritaikytos 1 klasei.

• Sąsiuvinio viduje ir nugarėlėje – lietuvių kalbos 
taisyklių  atmintinė 1 klasei. 
• Popierius ypač aukštos kokybės, todėl  tinka rašyti 
rašaliniu parkeriu.
• Paraštės abiejuose lapų kraštuose.
• 12 lapų.

• Vid. kaina knygynuose 0,89 Eur

• Vid. kaina knygynuose 0,89 Eur • Vid. kaina knygynuose 0,89 Eur

Sąsiuvinis su rašymo elementais pirmokams.  

• Sąsiuvinyje pateikti taisyklingo  lietuvių kalbos  
raidžių ir žodžių rašymo pavyzdžiai pirmokams.
• Sąsiuvinio viduje ir nugarėlėje – lietuvių kalbos 
taisyklių atmintinė 1 klasei.
• Popierius ypač aukštos kokybės, todėl  tinka rašyti 
rašaliniu parkeriu.
• Paraštės abiejuose lapų kraštuose.
• 16 lapų.

• Vid. kaina knygynuose 1,29 Eur

1 KLASĖS  SĄSIUVINIS LINIJOMIS 
(su rašymo elementais)  
„Šviesa“, 2018

LIETUVIŲ KALBA

II klasei

Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, 
Nomeda Kasperavičienė

VADOVĖLIO KOMPLEKTAS
LIETUVIŲ KALBA 2 KLASEI (SERIJA „TAIP!“)
„Šviesa“, 2017. Parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo 
lietuvių kalbos bendrąją programą (2016).

Vadovėlis
1-a dalis, 2-a dalis,  
3-ia dalis 

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Užrašai (su Mažąja atmintine) 
1-a dalis, 2-a dalis, 
3-ia dalis 

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pasitikrinamieji 
darbai
• Vid. kaina kny-
gynuose 3,30 Eur

Skaitiniai
• Vid. kaina kny-
gynuose 4,73 Eur

Mokytojo knyga

Mokytojo knyga
• Vid. kaina kny-
gynuose 26 Eur

Užduočių 
bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis

https://klase.eduka.lt/

„EDUKA klasė“

Užduočių bankas

Turinys išdėstytas pagal 
vadovėlio temas.

Papildoma medžiaga pagal in-
dividualius mokinių gebėjimus.

Įvairių formų priemonės: 
garsinės, vaizdinės, interak-
tyviosios užduotys.

Skaitmeniniai vadovėliai.

Mokytojo knyga.

Su rašymo 
elementais ir 
taisyklių atmintine

Su taisyklių 
atmintine

Su taisyklių 
atmintine

Su taisyklių 
atmintine
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III klasei

Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, 
Nomeda Kasperavičienė
VADOVĖLIO KOMPLEKTAS
LIETUVIŲ KALBA 3 KLASEI (SERIJA „TAIP!“)
„Šviesa“, 2017. Parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių 
kalbos bendrąją programą (2016).

Vadovėlis
1-a dalis, 2-a dalis,  
3-ia dalis 

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Užrašai (su Mažąja atmintine) 
1-a dalis, 2-a dalis, 
3-ia dalis 

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pasitikrinamieji 
darbai
• Vid. kaina kny-
gynuose 3,30 Eur

Skaitiniai
• Vid. kaina kny-
gynuose 4,73 Eur

Mokytojo knyga

Mokytojo knyga
• Vid. kaina kny-
gynuose 26 Eur

Užduočių 
bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis

https://klase.eduka.lt/

Naujosios serijos TAIP! lietuvių kalbos vadovėlis trečiai klasei yra inovatyvus ir kupinas 
vertingų, mokytis skatinančių idėjų.  Jis užtikrina, jog pirmoje ir antroje klasėse prasidėjusi 

vaikų pažintis su lietuvių kalba ir literatūra skatintų juos dar labiau domėtis knygomis, tekstuose 
glūdinčia išmintimi ir skaityti daugiau vertingų kūrinių. Trečios klasės vadovėlyje užtikrinamas 
kalbinių gebėjimų ugdymo tęstinumas, sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimų ugdymo dermė, 
daug dėmesio skiriama žodyno turtinimui. Skaitomų tekstų nagrinėjimo sistema trečioje 
klasėje praplečiama naujomis grožinių ir informacinių tekstų suvokimo strategijomis. Trečiokai 
nuosekliai mokysis suprasti įvairius skaitomus tekstus, tyrinės kalbinės raiškos paslaptis, ugdysis 
literatūrinį skonį ir elementarų supratimą apie žodžio meną ir jo poveikį žmogui, ugdysis gebėjimą 
kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Trečioje klasėje daug dėmesio skiriama ne tik skaitymo ir rašymo, 
bet ir kalbėjimo bei klausymo gebėjimų ugdymui. Vadovėlyje mokiniams pateikiama ir naujų 
strategijų, padėsiančių suprasti įvairius girdimus tekstus, taip pat išmokti aiškiai ir raiškiai reikšti 
mintis raštu ir žodžiu, kurti vaikams čia ir dabar aktualius tekstus. Didžiausia naujovė šiame 
vadovėlyje – elektroninėje aplinkoje skaitomų tekstų suvokimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo 
strategijos, kurių prireiks ieškant informacijos, atsirenkant ir skaitant tekstus internete. Vadovėlis, 
atliepdamas šiandieninės vaikų kartos poreikius, padeda jiems pasirengti naujiems iššūkiams, 
ugdo jų žingeidumą ir savarankiškumą, skatina nuoseklaus mokymosi įpročius, stiprina mokinių 
pasitikėjimo savo kalbiniais gebėjimais jausmą ir ugdo pozityvų požiūrį į mokymąsi.

Trečios klasės lietuvių kalbos vadovėlyje (serija TAIP!) sistemingai ir inovatyviai atskleistas 
pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos (2016) turinys. Mokiniai kalbinius 
gebėjimus ugdosi mokydamiesi aktyviai taikyti kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo 
strategijas. Vaikai mokysis imti interviu, aiškinsis, kaip tikslingai klausytis įvairių tautosakos, 
grožinės literatūros ir informacinių tekstų, pateiktų skirtingais būdais (garso ir vaizdo įrašais); 
ir atliks klausymosi užduotis. Pasinaudodami telefonais darys savo pokalbių įrašus.  Skaitydami 
tekstus aiškinsis jų turinį kurdami filmus žodžiais, taikydami pasakojimo žvaigždę, skaitymo su 
numatymu,  palyginimo ir sugretinimo metodus ir kt. Analizuos bandymų aprašymus, receptus ir 
kitokius negrožinius tekstus. Rašymo srityje kalbinę kompetenciją gilins aiškindamiesi žodžio ir 
kalbos dalis. Kurs aprašymus, pasakojimus, rašys laiškus, sveikinimus ir kitokio pobūdžio tekstus. 

LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA

Parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių kalbos 
bendrąją programą (2016)

Kuo ypatingas naujas serijos TAIP! vadovėlio 
komplektas LIETUVIŲ KALBA 3 KLASEI?

!

Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto recenzentė dr. Ramutė Skripkienė

Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto autorės Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė,
Nomeda Kasperavičienė

Rengiamaa

„EDUKA klasė“

Užduočių bankas

Turinys išdėstytas pagal 
vadovėlio temas.

Papildoma medžiaga pagal in-
dividualius mokinių gebėjimus.

Įvairių formų priemonės: 
garsinės, vaizdinės, interak-
tyviosios užduotys.

Skaitmeniniai vadovėliai.

Mokytojo knyga.

RECENZIJA
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Pagrindinis temos 
klausimas

Probleminiai pa-
mokos klausimai

Priešdėlio apibrėžimas, 
sutartinis žymėjimas, 
atpažinimas konkrečiame 
veiksmo žodyje

Užduotis, skatinanti 
giminiškų žodžių porų 
sudarymą, priešdėlio 
atpažinimą ir taisyklingą 
pažymėjimą

Užduotis, mokanti 
sudaryti ir taisyklingai 
užrašyti priešdėlinius 
veiksmo žodžius

Užduotis, skatinanti 
priešdėlio atpažinimą, 
žodžio dalių taisyklingą 
žymėjimą

Užduotis, skatinanti tei-
singai vartoti priešdėlinius 
veiksmo žodžius tam tikra-
me kontekste, kurį padeda 
suprasti iliustracijos

Aiškinamasis 
žodynėlis

Iliustracija pa-
dedanti suprasti 
teksto turinį

Užduotis, skatinanti tiks-
lingai vartoti priešdėlinius 
veiksmo žodžius

Užduotis, ska-
tinanti sakinių 
kūrimą

Pamokos 
refleksija

Pamokos 
refleksija

Užduotis plečianti ir tur-
tinanti žodyną, padedanti 
vaikui suprasti, kaip ir 
kada kinta žodis 

Prieštekstinė užduotis, 
nukreipianti tikslingam 
teksto skaitymui

Užduotys, skatinančios 
informacijos supratimo 
ir įsiminimo gebėjimų 
ugdymą

LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA

Vadovėlis Vadovėlis

Lietuvių kalba 3 klasei (s.TAIP!) Lietuvių kalba 3 klasei (s.TAIP!)
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Matematikos vadovėlio komplekto 1 
klasei mokomoji medžiaga parengta 
bendradarbiaujant su Lietuvos pra-
dinio ugdymo mokyklų atstovų aso-
ciacija (LPUMAA), pradinio ugdymo 
mokytojais, mokiniais.

43
mokyklos

43
pradinio ugdymo 
mokytojai

987
pirmos klasės 
mokiniai

TOBULINTA
BENDRADARBIAUJANT

MATEMATIKA 

I  klasei

VADOVĖLIO KOMPLEKTAS
MATEMATIKA 1 KLASEI 
(SERIJA „TAIP!“)
„Šviesa“ , 2017

Vadovėlis
1-a dalis, 2-a dalis,  
3-ia dalis 

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Užrašai 
1-a dalis, 2-a dalis, 
3-ia dalis 

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pasitikrinamieji darbai
• Vid. kaina knygynuose 
3,30 Eur

Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė, Linas Vilčinskas

Mokytojo knyga
• Vid. kaina knygynuose  
23 Eur

Užduočių 
bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis

Mokytojo knyga

https://klase.eduka.lt/

„EDUKA klasė“

Turinys išdėstytas pagal vadovėlio 
temas.

Užduočių bankas.

Papildoma medžiaga pagal individu-
alius mokinių gebėjimus.

Įvairių formų priemonės: garsinės, 
vaizdinės, interaktyviosios užduotys.

Skaitmeniniai vadovėliai.

Mokytojo knyga.
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MATEMATIKAMATEMATIKA

II  klasei

VADOVĖLIO KOMPLEKTAS
MATEMATIKA 2 KLASEI 
(SERIJA „TAIP!“)
„Šviesa“ , 2017

Vadovėlis
1-a dalis, 2-a dalis,  
3-ia dalis 

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Užrašai 
1-a dalis, 2-a dalis, 
3-ia dalis 

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pasitikrinamieji darbai
• Vid. kaina knygynuose 
3,30 Eur

Ada Kavaliauskienė, Andželika 
Padarauskienė, Rita Rimšelienė

Mokytojo knyga
• Vid. kaina knygynuose  
23 Eur

Užduočių 
bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis

Mokytojo knyga

https://klase.eduka.lt/

Rengiamaa

„EDUKA klasė“

Užduočių bankas

Turinys išdėstytas pagal 
vadovėlio temas.

Papildoma medžiaga pagal in-
dividualius mokinių gebėjimus.

Įvairių formų priemonės: 
garsinės, vaizdinės, interak-
tyviosios užduotys.

Skaitmeniniai vadovėliai.

Mokytojo knyga.

Kuo ypatingas naujas serijos TAIP! vadovėlio
komplektas MATEMATIKA 2 KLASEI?

Sąsiuvinio langeliai pritaikyti 2–4 klasei.

• Sąsiuvinio viduje ir nugarėlėje – matematikos 
taisyklių  atmintinė 2–4 klasei
• Popierius ypač aukštos kokybės, todėl  tinka 
rašyti rašaliniu parkeriu. 
• Paraštės abiejuose lapų kraštuose.
• 12 lapų.

2-4 KLASIŲ  SĄSIUVINIS 
LANGELIAIS 
„Šviesa“, 2018

• Vid. kaina knygynuose 0,89 Eur

Su taisyklių 
atmintine

Su taisyklių 
atmintine

Sąsiuvinio langeliai pritaikyti 1 klasei.

• Sąsiuvinio viduje ir nugarėlėje – matematikos 
taisyklių  atmintinė 1 klasei.
• Popierius ypač aukštos kokybės, todėl  tinka 
rašyti rašaliniu parkeriu. 
• Paraštės abiejuose lapų kraštuose.
• 12 lapų.

1 KLASĖS  SĄSIUVINIS 
LANGELIAIS  
„Šviesa“, 2018

• Vid. kaina knygynuose 0,89 Eur

Ar matematika gali būti suprantamesnė visiems mokiniams? 
 

 
TAIP! serijos matematikos vadovėlis II klasei padės atskleisti matematikos paslaptis per:
• vaizduojamus mokinių dialogus, 
• uždavinių sprendimo strategijas, 
• nuoseklų mokymąsi, pradedant nuo probleminių klausimų iki refleksijos, nuo matematinių 
sąvokų ir jų ryšių suvokimo link taikymo ir matematinį mąstymą skatinančių užduočių. 

Kiekvieną pamoką vadovėlyje mokiniai ras pagalbos (paaiškinimų tekstu, ženklais, schemomis, 
užvedančių klausimų), kuri padės mokytis tiek bendradarbiaujant su kitais klasėje, tiek ir 
individualiai savarankiškai, susieti pateiktą informaciją su turimomis žiniomis ir patirtimi, daryti 
išvadas ir numatyti tolimesnę  mokymosi eigą.
Matematikos vadovėlyje toliau plėtojamos pirmos klasės temos ir palaipsniui įvedamos naujos 
pagal Bendrųjų programų turinį ir tikėtinus mokinių pasiekimus.

Matematikos vadovėlio komplekto autorės Ada Kavaliauskienė, Andželika
Padarauskienė, Rita Rimšelienė



Svarbiausias 
pamokos klausimas, 
skatinantis 
samprotauti, mąstyti

Užduotys 
pateikiamos nuo 
lengvesnių iki 
sunkesnių.

Patirtinis mokymasis, 
skatinantis mokytis 
iš savo patirties, savo 
atradimų

Tai reikėtų įsidėmėti.

Užduotys, sudarančios 
galimybę pasirinkti 
mokymosi būdus

Užduotys, sudarančios 
galimybę pasirinkti 
mokymosi būdus

Pavyzdys, kaip 
atlikti užduotį

Užduotys 
aukštesniesiems 
mąstymo gebėjimams 
ugdyti

Pamokos 
refleksija

Nuoseklus uždavinio 
sprendimo aiškinimas

16 17

MATEMATIKA MATEMATIKA

Vadovėlis

Matematika 2 klasei (s.TAIP!)

Vadovėlis

Matematika 2 klasei (s.TAIP!)
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I -II  klasei III-IV klasei

Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė

Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė

PUPA. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMOSI PUPA. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMOSI

PUPA. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMOSI PUPA. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMOSI

KOMPLEKTAS 1 KLASEI KOMPLEKTAS 3 KLASEI

KOMPLEKTAS 2  KLASEI KOMPLEKTAS 4 KLASEI

„Alma littera“ , 2017 „Alma littera“ , 2018

„Alma littera“, 2017 „Alma littera“, 2018

Vadovėlis
1-ioji knyga,  
2-ioji knyga, 
3-ioji knyga

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Vadovėlis
1-ioji knyga,  
2-ioji knyga, 
3-ioji knyga

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64 Eur

Vadovėlis
1-ioji knyga,  
2-ioji knyga, 
3-ioji knyga

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64Eur

Vadovėlis
1-ioji knyga,  
2-ioji knyga, 
3-ioji knyga

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 7,64Eur

Pratybų sąsiuvinis
1-asis sąsiuvinis, 
2-asis sąsiuvinis,
3-iasis sąsiuvinis

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pratybų sąsiuvinis
1-asis sąsiuvinis, 
2-asis sąsiuvinis,
3-iasis sąsiuvinis

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pratybų sąsiuvinis
1-asis sąsiuvinis, 
2-asis sąsiuvinis,
3-iasis sąsiuvinis

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Pratybų sąsiuvinis
1-asis sąsiuvinis, 
2-asis sąsiuvinis,
3-iasis sąsiuvinis

• Vid. kaina knygynuose 
po 3,50 Eur

Testai
• Vid. kaina knygynuose 
3,30 Eur

Testai
• Vid. kaina knygynuose 
3,30 Eur

Testai
• Vid. kaina knygynuose 
3,30 Eur

Testai
• Vid. kaina knygynuose 
3,30 Eur

Pataisyti serijos ŠOK vadovėlio komplektai PUPA  1 klasei 
ir  PUPA 2 klasei. Daugiau informacijos www.sviesa.lt

Pataisyti serijos ŠOK vadovėlio komplektai PUPA 3 klasei 
ir  PUPA 4 klasei. Daugiau informacijos www.sviesa.lt

PATAISYTI LIETUVIŲ KALBOS KOMPLEKTAI PATAISYTI LIETUVIŲ KALBOS KOMPLEKTAI

Naujiena
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KŪNO KULTŪRA ŠACHMATAI

I-III klasei I klasei

Rita Gruodytė-Račienė, Laisvūnė Daukšaitė, 
Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Laima Buliuolienė

Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Laima Buliuolienė, 
Laisvūnė Daukšaitė, Gintautas Cibulskas

Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Andželika Žilinskienė, 
Ingrida Norkaitienė

KŪNO KULTŪROS VADOVĖLIO KOMPLEKTAS 1 KLASEI

KŪNO KULTŪROS VADOVĖLIO KOMPLEKTAS 2 KLASEI

KŪNO KULTŪROS VADOVĖLIO KOMPLEKTAS 3 KLASEI

„Šviesa“ , 2016

„Šviesa“ , 2017

„Šviesa“ , 2018

Vadovėlis
• Kaina ugdymo 
įstaigoms 10,20 Eur

Vadovėlis
• Kaina ugdymo 
įstaigoms 10,20 Eur

Vadovėlis
• Kaina ugdymo 
įstaigoms 10,20 Eur

Užrašai
• Vid. kaina knygy-
nuose 3,50 Eur

Užrašai
• Vid. kaina knygy-
nuose 3,50 Eur

Užrašai
• Vid. kaina knygy-
nuose 3,50 Eur

Mokytojo knyga
• Vid. kaina kny-
gynuose 11,29 Eur

Mokytojo knyga
• Vid. kaina knygy-
nuose 11,29 Eur

Mokytojo knyga
• Vid. kaina knygy-
nuose 11,29 Eur

• sistemingai lavinti pagrindinius judėjimo 
įgūdžius;
• ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas, 
suvokti aktyvaus judėjimo svarbą;
• skatinti mokinius aktyviai įsitraukti į kūno 
kultūros pamokas, veikti atsakingai ir saugiai.

Šie komplektai padės:

Kūno kultūros vadovėlių komplektai yra 
pirmieji ir vieninteliai, pasižymintys teorinių 
žinių ir praktikos derme.

Komplektų turinyje yra pateikiama: patarimai, 
taisyklės, klausimai, užduotys, pratimų 
kompleksai su schemomis, funkcinės 
iliustracijos, informacija apie sporto šakas, 
metodinės rekomendacijos ir kt.

Fizinis ugdymas nėra vien tik fiziškai 
aktyvios pamokos, reikia ir žinių, 
kurios padėtų mokiniams taisyklingai 
atlikti vieną ar kitą judesį, kritiškai 
mąstyti. Tik taip galima tikėtis, kad 
jie patirs sporto naudą, judėjimo 
džiaugsmą ir pasitikės savo jėgomis. 

Tikimės, kad mūsų sukurtos priemonės 
padės ugdyti raštingumą fizinio 

ugdymo srityje, t. y. mokiniai ims labiau 
pasitikėti savo jėgomis įvairiose fizinės 
veiklos aplinkose. Jie bus skatinami sisteminti 
informaciją, daryti išvadas ir gautas žinias 
pritaikyti. Mokytojams bus lengviau vesti kūno 
kultūros pamokas, nes turės „idėjų banką”. 
Jis parengtas atsižvelgiant į D. Kolbo teoriją. 
Pagal ją patyriminis mokymas remiasi principu 
„kad nepakanka žmogui paaiškinti, ką daryti, 
jam reikia parodyti, kaip daryti ir kaip lavinti 
įgūdžius”.

Doc. dr. Irina Klizienė, biomedicinos mokslų 
daktarė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir 
menų fakulteto Edukologijos katedros docentė, 
mokomųjų priemonių bendraautorė.

Rengiama
2018

• Vid. kaina knygynuose 3 Eur

Daiva Paneckienė

ŠACHMATAI. PRATYBŲ SĄSIUVINIS. 1 KLASĖ
„Šviesa“, 2018

Pratybų sąsiuvinis – tai Šachmatų mokomosios knygos 
komplekto 1 klasei dalis. Šiame sąsiuvinyje rasite:
• probleminių klausimų;
• uždavinių, gilinančių supratimą;
• uždavinių, gerinančių žinių ir įgūdžių taikymą, 
mąstymą;
• mokymosi strategijas;įsivertinimą.

• Vid. kaina knygynuose 10,20 Eur

Daiva Paneckienė

ŠACHMATAI. MOKOMOJI KNYGA. 1 KLASĖ
„Šviesa“, 2018

Šachmatų mokomosios knygos 1 klasei užduotys ska-
tins mokinius atrasti ir taikyti šachmatų žaidimą realiose 
situacijose. Mokys suprasti schemas, paaiškinti sąvokas 
ir dėsningumus, naudotis algoritmais.  Įvairios strategi-
jos mokys mokinius ne tik susieti turimą informaciją, ją 
sisteminti, bet ir kontroliuoti savo mokymąsi (planuoti, 
pasitikrinti). 

Mokytojo knyga – tai metodiniai patarimai mokytojui, 
kaip dirbti su Šachmatų mokomosios knygos komplektu  
1 klasėje. Mokytojo knygoje pateikiami visų pamokų reko-
menduojami mokymosi uždaviniai, mokinių veiklos į(si)
vertinimo kriterijai. Pateikiamos rekomendacijos pamo-
kai, pasiūlymai, patarimai, kaip galima plėtoti pamokos 
turinį ugdant tam tikrus mokinių gebėjimus. Mokytojo 
knygoje pateikiami įvairių strategijų paaiškinimai ir jų 
pavyzdžiai.

TOBULINTA
BENDRADARBIAUJANT

Šachmatų mokomosios knygos komplekto 
1 klasei medžiaga buvo praktiškai išbandyta 
įvairių Lietuvos mokyklų 45-iose pirmokų 
klasėse.  
Komplekto medžiaga parengta bendradar-
biaujant su Lietuvos šachmatų federacija.

https://klase.eduka.lt/

Mokytojo knyga

Naujiena



22 23

ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA

II klasei

Virginija Rupainienė, Vaida Maksvytienė, Nomeda Sabeckienė
EARLY SCHOOL ENGLISH1: YUMMY ENGLISH!
„Šviesa“ , 2016
Atitinka pradinio ugdymo bendrąją programą.

Vadovėlis
1-oji knyga, 
2-oji knyga

• Kaina ugdymo įstai-
goms po 9,13 Eur

Pratybų sąsiuvinis 
• Vid. kaina knygy-
nuose 4,75 Eur

Gramatika su pratimais 
• Vid. kaina knygynuose 
4,46 Eur

Iliustruotos žodžių kortelės 
• Vid. kaina knygynuose 3,50 Eur

Iliustruotos žodžių kortelės skiriamos pradedan-
tiems mokytis anglų kalbos. Naudodamiesi šiuo 
komplektu vaikai:
• lengvai ir žaismingai išmoks 160 naujų žodžių;
• lengvai suvaidins dialogus pasinaudodami 
pateikiamais trafaretais; 
• pažais 19 aprašytų žaidimų; 
• paveikslėliais iliustruos pasakojimus apie savo 
gyvenimo nuotykius; 
• drąsiai kurs neįtikėtinas istorijas įdomiomis 
temomis; 
• smagiai ir naudingai praleis laiką; 
• pamokys kalbos tėvelius ir senelius.

Idėjų, kaip žaisti su žaidimo kortelėmis ir įtraukti 
mokinius į įdomias veiklas, ieškokite 
www.eduka.lt/klase 

„EARLY SCHOOL ENGLISH 1:  
YUMMY ENGLISH!“ Words in Pictures

Testai
• Vid. kaina knygy-
nuose 1,90 Eur

https://klase.eduka.lt/

Mokytojo 
knyga

Garso įrašai Užduočių bankas

Skaitmeninis
vadovėlis
1-oji knyga, 
2-oji knyga

Iliustruotos žodžių 
kortelės

„Early School English 1: Yummy English!“ – tai 
visapusiškai atnaujintas ir pataisytas „Early School 
English 1“ vadovėlis.
„Early School English 1: Yummy English!“ – pir-
moji ankstyvojo anglų kalbos mokymo komplekto 
2–4 klasėms dalis.
Anglų kalbos mokoma per komunikaciją ir komuni-
kacinio pobūdžio žaidimus. Vadovėlyje integruoja-
mi net keli mokomieji dalykai – etika, muzika, dailė 
ir darbeliai.

„Early School English 1: Yummy English!“ pa-
sižymi aiškia struktūra, aktualia tematika, 
stipriu ryšiu su gyvenimu, nuoseklumu mo-
kant kalbos konstrukcijų, gramatikos. Yra 
tinkamai pasirinkta mokymosi apimtis (pa-
mokai pateikiamos medžiagos kiekis), todėl 
dėstomas turinys įsisavinamas per metus. 

III klasei

Virginija Rupainienė, 
Vaida Maksvytienė, Nomeda Sabeckienė
EARLY SCHOOL ENGLISH 2: YUMMY ENGLISH!
„Šviesa“ , 2017
Atitinka pradinio ugdymo bendrąją programą.

Vadovėlis
1-oji knyga, 2-oji knyga

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 9,13 Eur

Pratybų sąsiuvinis 
• Vid. kaina knygynuose  
4,75 Eur

Pradinuko anglų 
kalbos gramatika
• Vid. kaina knygy-
nuose 4,46 Eur

Testai
• Vid. kaina knygy-
nuose  1,90 Eur

https://klase.eduka.lt/

Garso įrašai Užduočių bankasSkaitmeninis 
vadovėlis

Vadovėlių komplektas „Early School English2: 
Yummy English!” 3 klasei pasitinka ne tik at-
naujintu šiuolaikišku dizainu, naujais įrašais su 
vaikų taip mėgstamomis skanduotėmis, dainelė-
mis, bet ir repu bei karaoke. Atnaujintame vado-
vėlyje  daugiau užduočių skiriama klausymui bei 
komunikavimui. Prie vadovėlių parengti video 
filmukai kaip integruoti į pamoką komunikacinius 
žaidimus. 

Nauji, šiuolaikiški, įdomūs, dėmesį patraukiantys 
tekstai („Kids, summer and school“, ,,Hunting for 
a cache“, „Pyjamas night at school“ ir kt.),  kuriuo-
se atsispindi tai, kas domina XXI amžiaus pradi-
nuką: šiuolaikiniai mokinių pomėgiai, tarpusavio 
santykiai, naujosios technologijos ir kt. Džiaugia-
mės ir didžiuojamės toliau tęsdamos tradiciją ug-
dyti meilę savo šaliai.

Vadovėlio pabaigoje esančios kalbinės frazės 
„Everyday English“ padės greičiau išmokti taip 
reikalingas komunikavimui frazes bei išsireiški-
mus!  

Gramatikos džiungles padės įveikti struktūrizuo-
tos gramatinių taisyklių santraukos. Didžiausia 
naujiena – skaitmeninė vadovėlių versija bei pa-
pildomų užduočių bankas „EDUKA KLASĖ“. Tai 
palengvins ne tik mokinių kuprines, bet ir moky-
mąsi. Mokytis su „Early School English2: Yummy 
English!” ne tik smagu, įdomu, bet ir „skanu“! Pa-
simokęs iš šio vadovėlio pradinukas jau bus pasi-
ruošęs keliauti po pasaulį! 



IV klasei

Virginija Rupainienė, Vaida Maksvytienė, Nomeda Sabeckienė
EARLY SCHOOL ENGLISH1: YUMMY ENGLISH!
„Šviesa“ , 2018 
Atitinka pradinio ugdymo bendrąją programą.

Vadovėlis
1-oji knyga, 
2-oji knyga

• Kaina ugdymo įstaigoms 
po 9,13 Eur

Pratybų sąsiuvinis 
• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

Gramatika su pratimais 
• Vid. kaina knygynuose 
4,46 Eur

Testai
• Vid. kaina knygynuose 
1,90 Eur

https://klase.eduka.lt/

Garso įrašai Užduočių bankas

Skaitmeninis
vadovėlis
1-oji knyga, 
2-oji knyga

RENGIAMA

II klasei

24 25

ANGLŲ KALBA

Pasitikite „Early School English 3: Yummy En-
glish!“ vadovėlių komplektą 4 klasei.
 
Nudžiugins ne tik atnaujintas, šiuolaikiškas leidi-
nio dizainas. Visi tekstai – nauji. Jie apie tai, kas 
aktualiausia šių dienų pradinukams, rytdienos 
paaugliams: bendraamžių pomėgiai, tarpusavio 
santykiai, naujosios technologijos, savanorystė, 
iniciatyvos, pilietiškumas ir pan. Džiaugiamės 
ir didžiuojamės toliau tęsdamos tradiciją ugdy-
ti meilę savo šaliai. Vadovėlio pasakojimai pa-
trauks mokinių dėmesį, o klausymui ir komuni-
kavimui skirtos užduotys skatins mokytis. Vaikai 
su malonumu klausysis naujų dainų ir repo žanro 
įrašų, mėgins jėgas dainuodami karaokę. Kartoji-
mo pamokos įdomios, netradicinės, organizuoja-
mos kaip žaidimai.  
 
Gramatikos „džiungles“ padės įveikti struktū-
rizuotos gramatinių taisyklių santraukos. Kad 
mokinių kuprinės būtų lengvesnės, o mokymasis 
įdomesnis, įtraukiantis, diferencijuotas, parengta 
pagalba – EDUKA klasė. Tai šiuolaikiška, moder-
ni, mokytojui ir mokiniams patogi skaitmeninė 
aplinka, kurioje mokiniai ras ne tik vadovėlį, bet 
ir įrašus, individualias užduotis.
Mokytis su „Early School English 3: Yummy 
English!“ ne tik smagu, įdomu, bet ir „skanu“! 
Pasimokęs iš šio vadovėlio pradinukas, pasitikė-
damas savo žiniomis, bus pasirengęs keliauti po 
pasaulį, drąsiai pasakodamas apie save ir savo 
šalį!

Trečias lygis 300 žodžių – A1.1
Ketvirtas lygis 400 žodžių – A2

Pirmas lygis 100 žodžių – žemiau A1
Antras lygis 200 žodžių – A1

Daugiau apie leidyklą „Eli“ 
http://www.eligradedreaders.com/en/

Skaitymo knygelės yra suskirstytos 
į 4 lygius, atsižvelgiant į vartojamą 
žodyną, kuris atitinka pradedančių-

jų lygį pagal CEFR (Bendrieji Europos kalbų moky-
mosi, mokymo ir vertinimo metmenys). Šiose puikiai 
iliustruotose skaitymo knygelėse yra tiek klasikinių, 
tiek originalių tekstų su CD. Kiekvienoje knygelėje 
yra pratimų ir linksmų užduotėlių, taip pat iliustruo-
tas žodynėlis, kur vaikas lengvai ras nežinomo žodžio 
paaiškinimą.

Leidyklos „Eli“ knygelės „Granny Fixit & Pirate“ 
I lygis

• Vid. kaina knygynuose 5,89 Eur

• Vid. kaina knygynuose po 4,79 Eur

„Uncle Jack and the 
Emperor Penguins“
III lygis

„The Selfish Giant“
II lygis

„The Canterville Ghost“ 
III lygis

„The Wonderful Wi-
zard of Oz“
II lygis

„The Jungle Book“ 
IV lygis

„Ready? Read!“ („Pasirengęs? Skaityk!”) serijos laisvalaikio skaitinių knygelės: 

• parengtos atsižvelgiant į pradiniame kalbos mokymosi etape įgytas anglų kalbos žinias ir kompetencijas, išmoktą 
leksiką, gramatiką ir žodyną;
• drąsina vaikus pasitikėti dar trapiomis savo žiniomis ir kompetencijomis;
• saikingai supažindina su naujais žodžiais, plėtoja galimybes mokytis kalbos savarankiškai;
• pateikiamas susistemintas naujų žodžių žodynas, užduotys padeda pasitikrinti turinio prasmės suvokimą, gramatiką 
ir žodyną;
• malonus skaitymas laisvalaikiu taps atsvara kompiuteriniams žaidimams.

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI

Anglų kalbos skaitiniai 

Good friends and the 
rainbow

Munching monkeyMr. Snowman A pumpkin 

Virginija Rupainienė, 
Vaida Maksvytienė, 
Nomeda Sabeckienė

READY? READ!
„Šviesa“, 2018 

Naujiena
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LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISILEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI

1-a dalis, 2-a dalis, 3-ia dalis 
• Vid. kaina knygynuose po 3,20 Eur

1-a dalis, 2-a dalis, 3-ia dalis 
• Vid. kaina knygynuose po 3,20 Eur

1-a dalis, 2-a dalis, 3-ia dalis 
• Vid. kaina knygynuose po 3,20 Eur

1-a dalis, 2-a dalis, 3-ia dalis 
• Vid. kaina knygynuose po 3,20 Eur

• Vid. kaina knygynuose 2,20 Eur

Išmaniojo skaitytojo užrašai

• Vid. kaina knygynuose 2,20 Eur
I-II klasei

Vilma Garnionienė, Mindaugas Garnionis

III-IV klasei

klasės
mokiniams

Skaitau • Nagrinėju • Supr
an

tu
   

   

DIRBTUVĖS

 Skaitym
o strategi

jos pradinukams

B C
A

A
CB

G

Alvyda Blockuvienė 
Nadia Venskuvienė

Kviečiame 1–2 klasės mokinius į kūrybinio rašymo 
mokymosi dirbtuves! 
Atlikdami užduotis ir kurdami rišlius tekstus 
tobulinsite kūrybinio rašymo gebėjimus. 
Leidinyje rasite:
  patarimų, kaip kurti pasakojimą ir aprašymą, 
  užduočių, kurios padės pasirengti rišlaus ir  

 vaizdingo teksto kūrimui,
  būdų tobulinti savo kūrybinius darbus, juos  

 įsivertinti.

Mokysitės kurti pasakojimus:
  pagal paveikslėlių seriją,
  pagal pateiktą pradžią, 
  pagal pasakojimo gaires, 
  pagal pateiktą arba pačių sudarytą planą,
  įterpdami aprašymą.

Tikimės, kad šis leidinys padės sėkmingai mokytis 
kurti pasakojimus. 
                                                                        Autorės

KAITYMO

1-2

Skaitymo dirbtuvės

I-II klasei
• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur

Alvyda Blockuvienė, Nadia Venskuvienė

Naujiena

Naujiena

Naujiena

Naujiena

Gramatikos pratimai

Skaitymo skatinimuiKūrybinių darbų rašymuiGramatikos įgūdžių stiprinimui

Inga Ramanauskienė, Ingrida Andriuškienė

Levutė Karčiauskienė, Alma Liutkienė

Kūrybinio rašymo dirbtuvės 

• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur
I-II klasei

• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur
III-IV klasei (1 dalis)

III-IV klasei (2 dalis)

Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, 
Vilma Dailidėnienė

• Vid. kaina knygynuose  3,85 Eur
IV klasei

Kas skaito, rašo...  
Lietuvių kalbos užduotys (su įgarsintais diktantais)

• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur
I klasei

I klasei

Renata Bernotienė, Irma Dobrovolskienė

Renata Bernotienė,  Lina Virozerovienė

Levutė Karčiauskienė, Alma Liutkienė

Sonata Bružienė

su įgarsintais 
diktantais

• Vid. kaina knygynuose  3,85 Eur
III klasei

Renata Bernotienė, Lina Virozerovienė

su įgarsintais 
diktantais

• Vid. kaina knygynuose  3,85 Eur
II klasei

Renata Bernotienė

su įgarsintais 
diktantais

su įgarsintais 
diktantais

II klasei

III klasei

IV klasei
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Matematikos  
 uždavinynas
1  k l a s e i

 D
že

ralda Kuzavinienė

I. M.
A. M!

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI

• Vid. kaina knygynuose 2,55 Eur

• Vid. kaina knygynuose 2,55 Eur

• Vid. kaina knygynuose 2,55 Eur

• Vid. kaina knygynuose 2,55 Eur

I klasei

II klasei

III klasei

IV klasei

2 + 2. Matematikos uždavinynas
(s. I.M.A.M.)

2 x 2. Matematikos uždavinynas 
(s. I.M.A.M.)

Sudominti matematikos mokslu

• Vid. kaina knygynuose 6,49 Eur

• Vid. kaina knygynuose 6,49 Eur

• Vid. kaina knygynuose 6,49 Eur

Labirintų rūmai

• Vid. kaina knygynuose 6,49 Eur

Galvosūkių ola

Paslapčių muziejus

Galvosūkių planeta

Džeralda Kuzavinienė

Džeralda Kuzavinienė

• Vid. kaina knygynuose 
7,92 Eur

Matematiniai žaidimai 
Džeralda Kuzavinienė

David Glover

David Glover

David Glover

• Vid. kaina knygynuose 
6,59 Eur

Visatos kelionės: 
 Burbulo planetos 
beieškant

Lina Matiukaitė, Ieva Kilienė

• Vid. kaina knygynuose 
6,59 Eur

Pikselių era: ar pavyčiau 
tiranozaurą?

Naujiena

Lina Matiukaitė, Ieva Kilienė

David Glover

(s. „Matematinis nuotykis“)

(s. „Matematinis nuotykis“)

(s. „Matematinis nuotykis“)

(s. „Matematinis nuotykis“)

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
23,99 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

I klasei

II klasei

• Vid. kaina knygynuose 
4,75 Eur

II klasei

III klasei

III klasei

IV klasei

Rekomenduoja Nacionalinė 
moksleivių akademija

IV klasei

Matematikos vingrybės Žingsniuok į matematiką!
Nestandartiniai uždaviniai

Slaptasis kodas.
Programavimo pradžiamokslis.

Naujiena

Gabiems matematikai ugdyti

Arkadijus Kiseliovas, Danutė 
Kiseliova, Orinta Šalkuvienė

Aušrelė Venclovienė,  
Aušra Jankauskienė

Carol Vorderman

Su atsakymais

Su atsakymais

Su atsakymais

Su atsakymais

Su atsakymais

Su atsakymais

Su atsakymais
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LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI

• Vid. kaina knygynuose 3,85 
Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

Pasitikrink pasaulio pažinimą!

Asta Sakalienė
Jolanta Andriuškevičienė        

      S u in tera kt yvio

m
is

 u
žd

u
o

ti
m

is

     antroko labirintuose

PASAS

• Vid. kaina knygynuose 
3,85 Eur

Pasitikrink pasaulio pažinimą!

Asta Sakalienė
Jolanta Andriuškevičienė        

      S u in tera kt yvio

m
is

 u
žd

u
o

ti
m

is

     trečioko labirintuose

H2O

Leidinių seriją „Lašelis pirmoko/antroko/trečioko/ketvirtoko labirintuose. Pasi-
tikrink pasaulio pažinimą!“ sudaro keturi leidiniai, parengti pagal Pradinio ug-
dymo bendrąją programą. 
Juose daug dėmesio skiriama:
• esminėms pasaulio pažinimo žinioms ir jų taikymo aspektui;
• kompleksinėms pasaulio pažinimo užduotims, kurios padeda plėtoti moki-

nių socialinę ir gamtamokslinę kompetencijas, ugdytis aukštesniuosius mąs-
tymo gebėjimus; 

• sąsajoms su realiu gyvenimu, kurios skatina mokytis spręsti kasdienes pro-
blemas;

• tarpdalykinei integracijai, ji padeda lengviau ir geriau suvokti mokomąją me-
džiagą;

• interaktyvioms užduotims, kurios papildo ir paįvairina mokymąsi. Jas rasite 
interneto svetainėje http://e.sviesa.lt/

Kiekviename leidinyje pateikiamas turinys, kuriame nurodomi užduočių nume-
riai pagal veiklos sritį. Todėl mokytojui, tėvams nebus sudėtinga organizuoti 
vaiko mokymąsi mokykloje ar namuose, išsiaiškinti, ką jam reikėtų tobulinti, kad 
patirtų sėkmę. Vaikus sudomins užduotyse naudojami lipdukai.

Užduočių atsakymai pateikti www.sviesa.lt 

O2

Pasitikrinimui ir kartojimui

• Vid. kaina knygynuose 3,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
2,85 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
2,85 Eur

III klasei

IV klasei

Asta Sakalienė, Jolanta AndriuškevičienėAsta Sakalienė, Dalia Skeirienė

Asta Sakalienė, Dalia Skeirienė

Asta Sakalienė, Dalia Skeirienė

Asta Sakalienė, Dalia Skeirienė

Asta Sakalienė, Dalia Skeirienė

Asta Sakalienė, Dalia Skeirienė

Pasitikrink pasaulio pažinimą!Pasitikrink lietuvių kalbą!

Lašelis pirmoko labirintuose Lašelis pirmoko labirintuose Lašelis pirmoko labirintuose

Lašelis antroko labirintuose Lašelis antroko labirintuose Lašelis antroko labirintuose

Lašelis trečioko labirintuose Lašelis trečioko labirintuose Lašelis trečioko labirintuose

Lašelis ketvirtoko labirintuose
Jolanta Andriuškevičienė

Asta Sakalienė, 
Jolanta Andriuškevičienė

Asta Sakalienė, 
Jolanta Andriuškevičienė

Asta Sakalienė, 
Jolanta Andriuškevičienė

Aušra Didžgalvienė, Edita 
Minkuvienė

Jolanta Andriuškevičienė
Lašelis ketvirtoko labirintuose Lašelis ketvirtoko labirintuose

Gamtamokslinio ugdymo 
testai

Pasitikrink matematiką!

Pasaulio pažinimo testai
(s. „Pasirenk standartizuotam testui“)

Matematikos testai
(s. „Pasirenk standartizuotam testui“)

Lietuvių kalbos testai
(s. „Pasirenk standartizuotam testui“)

• Vid. kaina knygynuose 4,99 Eur

• Vid. kaina knygynuose 4,99 Eur

• Vid. kaina knygynuose 4,99 Eur

IV klasei

IV klasei

IV klasei

Pasiruošti standartizuotam testui

Jurgita Blažienė, Andželika Padarauskienė

Rasa Rugelienė

Liuba Stankevičienė, Rima 
Skirkevičienė, Vilija Pridotkienė

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

(s. „Pakeliui į 5 klasę“)

(s. „Pakeliui į 5 klasę“)

(s. „Pakeliui į 5 klasę“)

• Vid. kaina knygynuose 5,10 Eur

• Vid. kaina knygynuose 5,10 Eur

• Vid. kaina knygynuose 5,10 Eur

IV klasei

IV klasei

IV klasei

Pasiruošti į 5 klasę

Levutė Karčiauskienė, Alma Liutkienė

Olga Mickienė, Lina Vilūnienė 

Jovita Vaivadaitė

Naujiena

Su atsakymais 
www.sviesa.lt

Su atsakymais 
www.sviesa.lt

Su atsakymais 
www.sviesa.lt

Su atsakymais 

Su atsakymais 
www.sviesa.lt

Su atsakymais 
www.sviesa.lt
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LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUISI

NAUJIENA (dar 
nėra viršelio)

Pavojus kalnuose
(s. „Istorinis nuotykis“)

Nuotykis Amazonijoje

Siaubo atrakcionai

Pasiklydę kosmose

Slaptoji formulė

Viduramžių paslaptys 
(s. „Istorinis nuotykis“)

Bėgimas per Romą 
(s. „Istorinis nuotykis“)

Kario keliu

• Vid. kaina knygy-
nuose  7,19 Eur

• Vid. kaina knygynuose 
13,09 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose  7,19 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose  7,19 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose  7,19 Eur

Laisvalaikiui, mokslui, pažinimui

John Townsend

Dan Green

Dan Green

Dan Green

Dan Green

Pavojus jūros gelmėse
(s. „Istorinis nuotykis“)

John Townsend

Timothy Knapman

Timothy Knapman

Dalius Rakutis

Naujiena

Naujiena

Naujiena

Naujiena

Projektas „Laikas“
(s. „Zebras“)

Projektas  
„Kūnas ir sveikata“

Metodinės rekomendaci-
jos su dalomąja medžiaga

Metodinės rekomendaci-
jos su dalomąja medžiaga

Projektas „Žiniasklaida ir vartotojai“

• Vid. kaina knygynuose 2,30 Eur

• Vid. kaina knygynuose 2,30 Eur

• Vid. kaina knygynuose 2,30 Eur
Užduotys I-II klasei

Užduotys I-II klasei

I-II klasei

III–IV klasei

Užduotys III-IV klasei

Tyrinėjimams ir atradimams

Projektas „Kelionė laiku“

• Vid. kaina knygynuose 2,30 Eur
Užduotys III-IV klasei

Projektas „Žemė ir visata“

• Vid. kaina knygynuose 2,30 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose 7,19 Eur

Užduotys III-IV klasei

Carsten Nödel, Damaris Scholler, 
Frederike von Scheven Eksperimentai kiekvienai 

dienai

• Vid. kaina knygy-
nuose 5,39 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose 5,39 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose 5,39 Eur

• Vid. kaina knygy-
nuose 5,39 Eur

Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

Anita van Saan

Integruotoms 
pamokoms

Integruotoms 
pamokoms

Integruotoms 
pamokoms

Integruotoms 
pamokoms

Integruotoms 
pamokoms



34

Užsisakykite jau dabar ir pasitikite naujus mokslo metus šiuolaikiškai su 
pažangiais sprendimais!

Daugiau informacijos ieškokite: www.eduka.lt

Kaip fiksuoti vaiko individualią pažangą?

MOKYTOJAS SUDARO 
KLAUSIMYNĄ

MOKINYS 
ĮSIVERTINA

1 2
MOKYTOJAS SUTEIKIA
GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ

3 Kaupiamas mokinių 
gebėjimų ir individualios 
pažangos duomenų 
portfelis.

1–4 klasei

Daugiau nei 5000 papildomų 
skaitmeninių užduočių!

78 skaitmeniniai vadovėliai.

Metiniai veiklos planai planai su 
galimybe atsisiųsti.

36 mokytojo knygos. 
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Modernios technologijos kuria 
šiuolaikines ugdymo erdves. 
Interaktyviosios lentos ir ekra-
nai, planšetiniai ir nešiojamieji 
kompiuteriai, išmanieji telefo-
nai ir kita įranga gali būti pa-
rinkta pagal individualius mo-
kyklos poreikius.

Skaitmeninis mokymo(si) tu-
rinys skatina aktyvų mokinių 
dalyvavimą pamokoje, geresnį 
medžiagos įsisavinimą ir mo-
kymosi motyvaciją, padeda 
įtraukti kiekvieną mokinį į paži-
nimo ir kūrybos procesą.

EDUKA klasė – skaitmeninė 
mokymo(si) aplinka

Pažangių technologijų ir 
įrangos rinkinys

Mokytojų ugdymas

Ar Jūsų mokykloje jau 
įrengta šiuolaikiška 
„EDUKA Aktyvi klasė“?

Mielai padėsime surasti tinkamiausią sprendimą Jūsų mokyklai!

Daugiau informacijos ieškokite: www.eduka.lt

Sprendimas Jūsų šiuolaikiškai klasei

Taikomi naujausi mokymo 
metodai, organizuojamos pro-
fesionalios konsultacijos ir 
seminarai kvalifikaciją tobuli-
nantiems pedagogams, mo-
kiniams ir jų tėvams.

mokymų paketas, pritaikytas  
konkrečios mokyklos poreikiams. 

Žiemos ir vasaros 
stovyklos mokytojams.

skirta iki 5 metų patirtį turintiems  
ir norintiems tobulėti mokytojams. 

Besimokanti 
organizacija -

Jaunojo mokytojo 
akademija,

3 IŠSKIRTINĖS
MOKYMŲ PROGRAMOS:

1.

2.

3.

Šiuolaikinės pamokos ir 
jų tobulinimas
Bendruomeniškumo ir 
bendradarbiavimo su 
šeima skatinimas

Ugdymo įstaigos veiklos tobulinimas

Informacinių technologijų taikymas 
ugdymo procese
Individualizuotas vaikų ugdymas

Sužinokite daugiau: 
http://mokymocentras.sviesa.lt
Arba rašykite e. paštu: mokymai@sviesa.lt 

Mokymo centras yra akredituotas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

VEIKLOS
KRYPTYS
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LEIDINIŲ UŽSAKYMAS

Vilnius, Trakai, Šalčininkai
 
E. p.: a.buzke@sviesa.lt 
Tel.: 8 687 93 943

Eglė Maziliauskienė

Aušra Balčikonytė

Rūta Žemaitienė Agnė Buzkė

Dainius Kulbis

Eglė Giedraitienė

Panevėžys, Pasvalys, Biržai, Pakruojis, Radviliškis, 
Šiauliai, Joniškis, Kelmė, Akmenė, Naujoji Akmenė 
 
E. p.: d.kulbis@sviesa.lt 
Tel.: 8 616 25 026

Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis, Kalvarija, Kazlų Rūda, 
Alytus, Prienai, Birštonas, Lazdijai, Druskininkai, Varėna, 
Kaišiadorys, Elektrėnai
 
E. p.: e.giedraitiene@sviesa.lt 
Tel.: 8 698 74 692

Vilniaus r., Ukmergė, Molėtai, Širvintos, Švenčionys, 
Utena, Anykščiai, Kupiškis, Rokiškis, Zarasai,  
Ignalina, Visaginas
 
E. p.: a.balcikonyte@sviesa.lt 
Tel.: 8 620 19 630

Kaunas, Jonava, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas
 
E. p.: r.zemaitiene@sviesa.lt 
Tel.: 8 620 52 076

Klaipėda, Palanga, Kretinga, Skuodas, Mažeikiai, Plungė, 
Telšiai, Rietavas, Neringa, Šilutė, Šilalė, Tauragė, Pagėgiai 
 
E. p.: e.maziliauskiene@sviesa.lt  
Tel.: 8 612 70 971

Šioje ugdymo įstaigoms skirtoje leidinių užsa-
kymo sistemoje Jūs rasite: 
• leidinių aprašymus;
• planuojamų išleisti leidinių anonsus;
• specialias kainas ir pasiūlymus ugdymo 
įstaigoms.

Įsigyti leidyklos „Šviesa” leidinių galite adresu   
www.uzsakymas.lt

Taip pat šių leidinių galite įsigyti knygynuose  
„Pegasas” ir internetiniame knygyne  
www.pegasas.lt

Regiono pardavimų koordinatoriai Jums suteiks visą 
reikiamą informaciją apie:
• leidyklos „Šviesa” leidinius ir skaitmenines priemones 
„EDUKA klasėje“;
• aktyviojo ugdymo sistemas (plačiau www.aktyviklase.lt);
• mokymus ir kvalifikacijos kėlimo seminarus Jūsų regione 
(plačiau http://mokymocentras.sviesa.lt).

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl
leidinio turinio, rašykite mums e. paštu: 
pradinukai@sviesa.lt

Elektroninį leidinio katalogą rasite
www.sviesa.lt

Bendraukime
www.facebook.com/leidyklaSviesa


