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Jei kada suplanuosite pirkti savo bibliotekai popierinių ar skaitmeninių TEV
leidinių, pirmiausia susipažinkite su pagrindinėmis šių mokslo metų akcijomis*
mūsų e. parduotuvėje.
Jų nėra daug, bet visos labai naudingos.

ija + Perkant e. parduotuvėje tevukas.lt arba leidykloje po 10 ar daugiau
c
Ak / 20
+
to paties pavadinimo leidinių vienu užsakymu, taikoma 28 % nuolaida.
10

Ieškokite leidinių pažymėtų akcijos ženklu.

Vadovėliams ir pratybų sąsiuviniams tokia pat nuolaida taikoma perkant 		
po 20 ar daugiau to paties pavadinimo leidinių vienu užsakymu.
Galutines kainas galima pamatyti e. parduotuvėje įsidėjus į krepšelį 10
(atitinkamai 20) pasirinktų leidinių vienetų. Šias kainas taip pat
galima sužinoti perkant leidykloje.
Pačios mažiausios kainos – perkant porinius (I d. + II d.) leidinius kartu
(žr. tevukas.lt/poros).
Specialiai bibliotekoms – matematinių leidinių komplektai. Juose
kiekvienos knygos kaina yra pati mažiausia mūsų e. parduotuvėje!
(žr. tevukas.lt/komplektai).

*Akcijiniams leidiniams papildomos nuolaidos 		

netaikomos.

Prieš perkant daugumą knygų galima pavartyti
e. parduotuvėje. Apie peržiūros galimybę informuoja
ženkliukas
šalia leidinio viršelio. Pakanka jį
spragtelėti ir peržiūrėti leidinį atsivėrusiame
puslapyje.
Apsilankykite tevukas.lt net jei dabar neplanuojate nieko pirkti. Spragtelėkite užrašą PRAŠYMAI ir
pasižiūrėkite, kas slepiasi už šių spalvotų durų.
Bent jau už durų DOVANOS tikrai rasite ką nors
naudingo bibliotekai ar mokytojams

VERTA ŽINOTI, KAD ...
1. Vadovėlius galima įsigyti gerokai pigiau, nei nurodyta kataloge:
a) keičiant senus vadovėlius į naujuosius, nuolaida gali siekti net 50 %. Šis pasiūlymas galioja visiems
V–X klasių matematikos, ekonomikos ir informacinių technologijų vadovėliams;
Pateikite prašymą tevukas.lt/prašymai/atsinaujinti
b) perkant po 20 ar daugiau matematikos vadovėlių arba po 10 ar daugiau ekonomikos ir
informacinių technologijų vadovėlių, taikoma 28 % nuolaida nuo katalogo kainos.
2. Perkant vadovėlius „Matematika Tau plius“ bent vienai klasei*, mokytojas gauna pilną komplektą
pagalbinių priemonių, reikalingų darbui.
Užsisakykite mokytojo rinkinį tevukas.lt/prašymai/dovanos
3. Kiekvieno naujo TEV vadovėlio komplekte yra nemokama atitinkamo interaktyvaus skaitmeninio
(e. vadovėlio) metinė prenumerata.
Užsisakykite prisijungimus mokiniams tevukas.lt/prašymai/dovanos
4. Visiems pasirengimo Nacionaliniam mokinų pasiekimų patikrinimui (NMPP), Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimui (PUPP) ar Valstybiniams brandos egzaminams (VBE) leidiniams
taikoma akcija 10+
5. Dar daugiau sutaupyti galima perkant matematikos leidinius komplektais. Palyginkite šias kainas su
knygynų!
„Gera pradžia“ (pradinukams) 10 Eur
„Gera pradžia +“ 15 Eur

ur
„NMPP+ML“
E
(II–IV kl.) 12

ur
„NMPP+ML“
E
(VI–VIII kl.) 14

„Matematikos pagrindai“ (8–12 m. vaikams)

„Mėgstantiems matematiką“
(V–VIII kl.)

„Mėgstantiems matematiką +“

8 Eur

„Kai pritrūksta uždavinių“
(IX–XII kl.)

11 Eur

„Kai pritrūksta
uždavinių +“

ur
27 E

ur
27 E

11 Eur

* Turime omenyje, kad klasėje būna bent 20 mokinių, tačiau, jei pas Jus jų yra mažiau, rašykite

pardavimai@tev.lt arba skambinkite į pardavimų grupę 8 5 2729 020. Dėl nuolaidų visada susitarsime

REIKĖTŲ TURĖTI
Kiekvienos mokyklos bibliotekoje mokytojas turėtų rasti pačius reikalingiausius darbui leidinius.
Mes siūlome įsigyti tuos, kurie nepriklauso nuo programų pokyčių ir gali ilgai būti naudingi.

RENGIANT MATEMATIKOS ŽINIŲ PATIKRINIMAMS IR EGZAMINAMS

tevukas.lt/maziesiems

tevukas.lt/patikrinimai

tevukas.lt/egzaminai
MATEMATIKOS OLIMPIADININKŲ RUOŠIMUI

tevukas.lt/olimpiados
TRENIRUOJANT „KENGŪRISTUS“

ISBN 978-609-433-212-8

  



ISBN 978-609-433-189-3

9 786094 331893

tevukas.lt/maziesiems

tevukas.lt/konkursai

MĄSTYMO IR VAIZDUOTĖS LAVINIMUI

VERSLUMO UGDYMUI NUO MAŽENS

tevukas.lt/pazintine
IT ŽINIŲ ĮTVIRTINIMUI

tevukas.lt/it

tevukas.lt/ekonomika
KALBŲ MOKYMUI

tevukas.lt/zodynai

„e.Pasaulis“ – ŽIŪRĖKITE Į PASAULĮ KITAIP
Nusikabinkite savo popierinius ar plastikinius, galbūt jau gerokai pasenusius
sieninius žemėlapius ir įsijunkite kompiuterį.
„e.Pasaulis“ – tai pasaulio politinis ir gamtinis e. žemėlapiai, kuriuos galima
peržiūrėti kompiuteryje, interaktyvioje lentoje ar tiesiog pavaizduoti ant
sienos multimedijos projektoriaus pagalba.
Tai šiuolaikiški, nuolat atnaujinami žemėlapiai, turintys atveriamus sluoks
nius ir leidžiantys interaktyviai dirbti pamokos metu.
Dirbant su skaitmeniniais žemėlapiais galima:
y didinti ar mažinti vaizdą arba pasirinktą žemėlapio dalį;
y įjungti arba išjungti pavadinimus ar reljefo elementus –
taip vienas žemėlapis atstoja kelis ir leidžia pritaikyti juos
konkrečioms temoms;
y išryškinti svarbiausius dalykus, diferencijuoti mokymo
procesą;
y matuoti atstumus tarp miestų, skaičiuoti plotus, rašyti pastabas
ir komentarus tiesiai ant paties žemėlapio.
Būtinai parodykite geografijos mokytojams. O gal ir istorijos...
Visoms Lietuvos mokykloms, norinčioms išbandyti naujos kartos interaktyvius žemėlapius
„e.Pasaulis“, leidyklos „Didakta“ ir TEV dovanoja prenumeratą 2019–2020 mokslo metams.
Užpildykite paraišką interneto svetainėje didakta.lt, įsidiekite atsiųstą programėlę ir parodykite
savo mokiniams atsinaujinantį pasaulį.
Papildomos licencijos
Norintiems įsigyti papildomų licencijų interaktyviems žemėlapiams „e.Pasaulis“ 2019–2020 m. m.
siūlome kreiptis į leidyklą „Didakta“. Prenumeratos kaina metams (iki 2020 spalio 1 d.) – 20 Eur,
trejiems metams (iki 2022 spalio 1 d.) – 40 Eur.
Norintiems dar daugiau
E. atlasas
„Mano gaublys. 6–8 kl.“
43 žemėlapiai, iš jų
30 interaktyvūs (129 sluoksniai)
+ 6 kontūriniai žemėlapiai.

E. atlasas
„Gaublys. 9–12 kl.“
57 žemėlapiai, iš jų
32 interaktyvūs (198 sluoksniai)
+ 6 kontūriniai žemėlapiai.

Jau dabar galite išbandyti e. atlasų demonstracines versijas. Atverkite interneto puslapį
tevukas.lt/prasymai ir pasirinkite pageidaujamo e. atlaso DEMO versiją.

Interneto puslapyje tevukas.lt/geografija galite užsakyti skait
menines šaltinių knygas „Gaublys. Gamtinė geografija 11–12 kl.“
ir „Gaublys. Visuomeninė geografija 11–12 kl.“.

NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki 30 % žemesnės!
Perkant bent už 28 Eur – pristatymas nemokamas.

Mokslininkų g. 2A,
LT-08412 Vilnius

8 5 2729318
8 5 2729020

rinkodara@tev.lt
pardavimai@tev.lt

www.tev.lt

www.tevukas.lt

www.evadovėliai.lt

Jei nenurodyta
kitaip, visos šiame
leidinyje paminėtos
akcijos, kainos ir
nuolaidos galioja
iki 2020 m.
kovo 31 d.

