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Šiame 
leidinyje nurodytos 
kainos ir nuolaidos 
galioja tik perkant 

interneto parduotuvėje 
tevukas.lt arba 

leidykloje.

tevukas.lt/maziesiems

Diagnostiniai testai, standartizuoti testai, nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai... 
Nesvarbu, kaip pavadinsi, bet tai iš tikrųjų yra ateities egzaminų repeticijos. O egzaminams reikia 
ruoštis. Mūsų autorės – patyrusios ir kūrybingos mokytojos – pasistengė palengvinti kolegų darbą 
ir mokinių pasiruošimą.

Serija „MateMatikoS labirintai“

Šios knygutės skirtos matematikos pamokų II ir IV klasėse metu 
nagrinėtai medžiagai įtvirtinti. Jose pateikta po 10 užduočių, 
kurių kiekvieną sudaro 20 skirtingo sudėtingumo uždavinių.  
Autorės kruopščiai atrinko uždavinius, susijusius su artimiausia 
vaiko aplinka bei per pamokas įgytomis žiniomis. Kiekvienos 
užduoties yra 2 analogiški variantai. Juos mokymo(si) pro-
cese galima naudoti įvairiai. Pavyzdžiui: vieną spręsti klasėje, 
kitą – palikti pasikartojimui arba spręsti namuose. Knygučių 
pabaigoje rasite visų uždavinių atsakymus. 

nacionaliniS Mokinių paSiekiMų patikriniMaS. iV klaSė.  
MateMatikoS UŽDUotYS

Ši knygutė kartu yra ir darbo sąsiuvinis. Čia galima rašyti, braukyti, braižyti, o 
įveikus bet kurią užduotį – džiaugtis pasiekimais. Knygutėje pateikta 10 skirtingų 
pavyzdinių užduočių, labai panašių į standartinę NMPP užduotį. Kiekvieną jų su-
daro įvairių temų uždaviniai, kurių atsakymus rasite knygutės pabaigoje. Moki-
niams tai puiki proga pasitreniruoti prieš patikrą, užpildyti pastebėtas didesnes 
ar mažesnes mokymosi spragas, prisiminti ir pakartoti anksčiau nagrinėtas te-
mas. Mokytojams ši knygutė padės greitai ir visapusiškai įvertinti mokinių žinias, 
rengti bandomuosius patikrinimus nors ir kiekvieną mėnesį.

NAUJIENA

NAUJIENA

Perkant po 10 ir daugiau bet kurio pavadinimo šiame 
leidinyje pristatomų knygučių vienu užsakymu bus taikoma 
išskirtinė kaina. Ją sužinosite užsakydami knygutes interneto 
parduotuvėje tevukas.lt arba pirkdami leidykloje. 
Perkant daugiau, kiekviena knyga kainuos pigiau!

Akcija
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Užduotys jose gautos „aranžuojant“ įprastus, gal net labai gerai žinomus tradicinius matematikos uždavinius. 
Autoriai stengėsi 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. Tad suradus tą, kuris tikrai tenkina sąlygą, kitų atsakymų tikrinti nebereikia. Knygutėse pateikiami 
aiškūs ir išsamūs sprendimai, teisingi visų uždavinių atsakymai.

Nuo „KeNgūros“ ...
Estetiški, gausiai iliustruoti, kruopščiai išspręsti uždavinių rinkiniai – 
puiki pagalba ne tik siekiant sudominti matematika, bet ir rengiant vai-
kus „Kengūros“ ar panašiems matematikos konkursams, testams, nacio-
naliniam 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 po to olimpiadinius uždavinius gliaudys kaip riešutus.

Šios knygutės turėtų būti bibliotekoje kiekvienos mokyklos, norinčios, kad jų moki-
niams mokytis matematikos nebūtų per vėlu. Skyrelyje „Pradinukams“ ne tik galėsite 
susipažinti su naujausiais leidiniais, bet ir pavartyti knygutes ir įvertinti jų tinkamumą 
savo vaikams.

GERA PRADŽIA = 12 Eur+ + +

GERA PRADŽIA + = 18 Eur+

Komplektų kainos galioja tik perkant e. parduotuvėje tevukas.lt arba leidykloje.

IN
FO Jei susidomėjote mūsų pasiūlymais ir norite pirmieji sužinoti apie naujus leidinius, akcijas 

bei nuolaidas, registruokitės svetainėje tevukas.lt. Ten galite gauti TEV nuolaidų kortelę, 
kuri garantuos Jums žemiausias kainas perkant šioje e. parduotuvėje.

+ + = 8 Eur

Jei norite, kad vaikai nebijotų matematikos ir noriai skaitytų sąlygas, kad nereikėtų aimanuoti dėl prasto 
Lietuvos pasirodymo pasauliniuose matematinių gebėjimų tyrimuose – ugdykite vaikus.
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 O pirkti jas labiausiai verta komplektais. 

Knygutės „Skaičiuojame“, „Mąstome“, 
„Braižome“ pradeda seriją, skirtą  vaikų 
matematiniams gebėjimams ugdyti. 
Kiekviena knygutė akcentuoja vieną 
gebėjimą – aritmetiką, loginį mąstymą ar 
geometriją, tačiau mąstyti reikės visada.



„Žaidžiame matematiką“ – tai 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. Programėlės valdymo sistema labai paprasta, tačiau 
yra pateiktas ir valdymo mygtukų aprašymas, ir išsami instrukcija. Kiekvienoje temoje galima pasirinkti 
trijų sudėtingumo lygių užduotis. Be to, atsižvelgiant į iškeltą tikslą, galima pasirinkti mokymosi arba pasi- 
tikrinimo veiksenas. 

sKaiTmeNiNiai pagalBiNiNKai

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 lygtys“, kuri skirta V—VIII klasėms.Akcija!

„Kengūros“ uždaviniai nesensta ir 
negenda. Jei rengiatės dalyvauti 
konkurse, apsilankykite nemokamoje 
„Kengūriško uždavinyno“ svetainėje 
ku.vadoveliai.lt.

Čia rasite pirmųjų 10 „Kengūros“ metų 
Lietuvoje uždavinius su sprendimais ir 
atsakymais. Galima pasirinkti „Treniruotės“ 
veikseną ir bandyti atsakinėti į klausimus, 
pasitikrinant atsakymus ir peržiūrint 
sprendimus. Tuo tarpu pasirinkus 
„Turnyro“ veikseną galima surengti 
tikras varžybas, kurios turėtų pagyvinti 
matematikos mokymą klasėje.

Veikia su Windows 7, 8 (8.1), 10. 



www.tev.lt                              www.tevukas.lt             www.vadovėliai.lt

rinkodara@tev.lt
pardavimai@tev.lt

Mokslininkų g. 2a,
LT-08412 Vilnius

8 5 2729318 
8 5 2729020NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!

E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki  30 % žemesnės!
Perkantiems bent už 27 Eur – pristatymas nemokamas.

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2019 m.  
kovo 31 d.

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

paSirinkiMų šaliS – tai dviejų dalių ekonomikos 
pratybos III–VI klasių mokiniams. Jose viskas panašu į 
tikrą – suaugusiųjų – ekonomiką, bet pritaikyta vaikų 
mąstymui. Nagrinėjamos rimtos temos, net pavadinimai 
lyg iš studentų vadovėlių: stygius, ištekliai, ekonominės 
veiklos apytaka, mainai, pinigai ir t. t.
Tačiau šių knygučių tikslas – sužadinti mokinio norą moky-
tis pačiam, nebijoti išsakyti ir apginti savo nuomonę, dis-
kutuoti. Vaikai skatinami dalyvauti žaidimuose ir veiklose, 
imituojančiose realius ekonominius procesus, kurie vyks-
ta aplink mus. 

Mokytojui skirtoje knygoje pateikta išsami 36 ekonomikos pamokų meto-
dika, 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.

iNTegruoJame ...

Kad vaikai atitrauktų akis nuo kompiuterio, jiems 
reikia pasiūlyti ką nors gražaus ir įdomaus. Anglai 
sukūrė seriją karpymo–lankstymo knygučių, kuriose 
pavyko susieti rankdarbius su trimate matematika ir 
daile. Tik šiam darbui reikia tikrų kruopštukų. Arba 
žingsnelis po žingsnelio mokyti vaikus kruopštumo 
ir tikslumo.

Perkant abi knygutės „Pasirinkimų šalis“ dalis klasei (ne mažiau kaip po 10), ne tik 
išskirtinė kaina, bet ir mokytojo knyga dovanų. Akcija! 

ŽingSneliS į ekonoMiką

lankStoMe MateMatiką, 
lankStYk ir SpalVink
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