Matematikos
mokytis niekada
ne per anksti

tevukas.lt/maziesiems

Nuo Kengūros“ ...
Estetiški, gausiai iliustruoti, kruopščiai išspręsti uždavinių rinkiniai – puiki pagalba ne tik siekiant
sudominti matematika, bet ir rengiant vaikus „Kengūros“ ar panašiems matematikos konkursams,
testams, nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui. Knygučių turinys parengtas atsižvelgiant į
pradinukų gebėjimus ir išdėstytas sunkėjimo tvarka (nuo „Pagranduko“ nulinukams iki „Žiniuko“
stipriems ketvirtokams). Tačiau mokytojai savo vaikus pažįsta geriau ir nesunkiai nustatys, kuri
knygutė ar kurie uždaviniai kam geriau tinka.

... iki olimpiadų.

Tokie pat patrauklūs, taip pat išspręsti uždavinių rinkiniai, bet skirti
tikrai pamėgusiems matematiką vaikams. Garantuojame – mokiniai,
išsprendę patys arba nors išsinagrinėję pateiktus uždavinių sprendimus,
olimpiadinius uždavinius gliaudys kaip riešutus.
Šios knygutės turėtų būti bibliotekoje kiekvienos mokyklos, norinčios,
kad jų mokiniams mokytis matematikos nebūtų per vėlu. Svetainėje
tevukas.lt/maziesiems ne tik galėsite susipažinti su naujais šios serijos
leidiniais, bet ir pavartyti knygutes ir įvertinti, ar jos tiks Jūsų vaikams.
Šios kainos galioja tik perkant e. parduotuvėje tevukas.lt arba leidykloje:
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Jei susidomėjote mūsų pasiūlymais ir norite pirmieji sužinoti apie naujus leidinius, akcijas ir nuolaidas,
registruokitės svetainėje tevukas.lt. Ten galite gauti TEV nuolaidų kortelę, kuri garantuos Jums žemiausias kainas
perkant šioje e. parduotuvėje.

Žaidžiame matematiką
Unikali kompiuterinių sprendyklių serija, skirta vaikams, kuriems spręsti uždavinius kompiuteriu patinka
labiau nei ant popieriaus. Juo labiau, kad kompiuteris vertina sprendimo teisingumą, pažymi, kurioje vietoje padaryta klaida. Nuo kitų populiarių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje sprendimo programėlių, mūsų
sprendyklės skiriasi tuo, kad generuoja be galo daug skirtingo sudėtingumo uždavinių.
Sprendyklių rinkinys „Trys viename“ apima šias pradinio ir pagrindinio ugdymo matematikos temas:
aritmetiką, paprastąsias ir dešimtaines trupmenas. Nors programėlės valdymo sistema labai paprasta,
valdymo juostoje spragtelėjus
, atsiveria langas, kuriame yra valdymo mygtukų aprašymas ir išsami instrukcija. Kiekvienoje temoje galima pasirinkti trijų sudėtingumo lygių užduotis. Be to, atsižvelgiant į iškeltą
tikslą, galima pasirinkti mokymosi arba pasitikrinimo veiksenas. Veikia su Windows 7, 8 (8.1), 10.
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Užsakant kompiuterines priemones klasei (daugiau kaip 10 diegimų),
taikoma nuolaida priklauso nuo diegimų skaičiaus.
Skambinkite ar rašykite – dėl nuolaidos tikrai susitarsime
Ši akcija galioja ir perkant atskiras sprendykles „Aritmetikos treniruoklė“,
„Dešimtainės trupmenos“ arba „Paprastosios trupmenos“, taip pat sprendyklę
„Tiesinės lygys“, kuri skirta V—VIII klasėms.

Žaidžiame ekonomiką
I ir II klasėms
Ši knygelė parengta taip, kad pradinukas, atlikdamas praktines
užduotis, susipažintų su elementariausiais ekonomikos terminais,
suprastų, kas yra gamintojai, vartotojai, stygius ir pan. Knygelėje
pateiktos užduotys žadina vaikų domėjimąsi aplinkiniu gyvenimu,
skatina mąstyti ir diskutuoti. Jas atliekant teks spalvinti, skaičiuoti,
piešti, karpyti ir klijuoti.

III ir IV klasėms

„Pasirinkimų šalis“ – tai dviejų dalių ekonomikos darbo sąsiuviniai III–VI klasių mokiniams. Jose viskas
panašu į tikrą – suaugusiųjų – ekonomiką, bet pritaikyta vaikams. Nagrinėjamos rimtos temos, net pavadinimai lyg iš studentų vadovėlių: stygius, ištekliai, ekonominės veiklos apytaka, mainai, pinigai ir kt.
Tačiau šių knygučių tikslas yra sužadinti mokinio norą mokytis pačiam, nebijoti išsakyti ir apginti savo
nuomonę, diskutuoti. Vaikai skatinami dalyvauti žaidimuose ir veiklose, imituojančiose realius ekonominius
procesus, kurie vyksta aplink mus. Antroji knygutė užsibaigia visų pamokų kartojimu – spektakliu „Naujas
paršelio Knysliuko kaklaraištis“, kuris gali tapti linksmu ir naudingu nuotykiu ketvirtokams.
„Mokytojo knygoje“ pateikta išsami 36 ekonomikos pamokų metodika, kiekvienos temos galimi pamokų
planai, smulkūs kiekvienos veiklos aprašymai.
Visas ekonomikos pamokėles lengva integruoti į kitus mokomuosius dalykus: lietuvių kalbą, matematiką,
gamtos pažinimą, dailę ar darbelius.
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Perkant abi knygutės „Pasirinkimų šalis“ dalis klasei (ne mažiau kaip 10
komplektų), „Mokytojo knyga“ – dovanų.

Neįkyrus gebėjimų ugdymas
Jei norime, kad vaikai nebijotų matematikos ir noriai skaitytų sąlygas, kad nereikėtų aimanuoti dėl prasto
Lietuvos pasirodymo pasauliniuose matematinių gebėjimų tyrimuose – ugdykime vaikus.
Nebūtina liepti spręsti daugiau uždavinių, ilginti mokslo metus ar mokymosi laiką. Juk galima pasiūlyti
įdomesnių užduočių, rengti linksmus matematinius konkursus ir taip žingsnelis po žingsnelio atverti mokiniams matematikos grožį, parodyti jos taikymo galimybes. O mes bandysime padėti.

Šiomis knygutėmis TEV pradeda seriją, skirtą vaikų matematiniams gebėjimams ugdyti. Kiekviena knygutė
skirta vieno iš gebėjimų – aritmetikos, loginio mąstymo, geometrijos – ugdymui, tačiau mąstyti reikės
visada. Užduotys jose gautos „aranžuojant“ įprastus, net labai gerai žinomus tradicinius matematikos
uždavinius. Stengėmės padaryti juos artimus mokinio aplinkai, tokius linksmus ir patrauklius, kad vaikai
patys norėtų išgvildenti kiekvieną. Visi uždaviniai yra testiniai ir tik vienas iš penkių pateiktų atsakymų yra
teisingas (pvz., taip vyksta „Kengūros“ konkursas). Tad suradus tą, kuris tikrai tenkina sąlygą, kitų atsakymų
tikrinti nebereikia. Knygutėse pateikiami aiškūs ir išsamūs sprendimai, teisingi visų uždavinių atsakymai.
Šios knygutės nėra uždavinynai. Norint rasti teisingą atsakymą, vien tiesiogiai pritaikyti matematikos žinias
nepakaks. Daugeliu atvejų pirmiausia reikės suvokti, ko ieškoti, po to – sugalvoti kaip. Tokio tipo uždavinių
dažnai pasitaiko tarptautiniuose tyrimuose, matematikos konkursuose, olimpiadose ir net per egzaminus.
Pateiktus uždavinius turėtų įveikti 8–12 metų vaikai. Žinoma, ne visi ir ne visus vienu prisėdimu. Gal kai
kuriuos teks pasilikti kitiems metams. Uždaviniai išdėstyti sunkėjimo tvarka, todėl rekomenduojama pradėti
nuo pat pradžios – net jei pirmieji uždavinukai pasirodytų lengvučiai. Tačiau išsprendę visus arba bent
daugumą jų, mokiniai ne tik pajus malonumą, bet ir bus gerai pasirengę bet kokiam iššūkiui.
Išskirtinė komplekto „Matematikos pagrindai“ kaina galioja tik perkant tevukas.lt arba leidykloje.
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NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!

Užsakykite leidinius internete www.tevukas.lt nuo 26 % pigiau!
Perkantiems už 26 € – pristatome per 3 darbo dienas
nemokamai!
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