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Akcija 30
Perkant vienu užsakymu  10 ir daugiau to paties pavadinimo knygučių, taikoma 
30% nuolaida. Nuolaida automatiškai skaičiuojama perkant e. parduotuvėje 
tevukas.lt – įrašę planuojamą pirkti leidinių kiekį, pamatysite kainą su nuolaida. 
Perkant leidykloje – ją pasakys vadybininkai. 

Šios knygutės 
– pradžia 

sprendimynų 
serijos, skir
tos vaikams, 

mėgstantiems 
matematiką. 

Pradėję dabar, 
galėsite tęsti iki 
pat mokyklos 
baigimo. Tai 
tiesus kelias į 
matematikos 

Olimpą!
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Ruoškitės „Kengūros“ konkursui
Matematikos knygučių mažiesiems yra be galo daug – ir lietuviškų, ir verstinių. 
Bet tokių nerasite niekur. Jose matematika persipina su kasdieniu gyvenimu. Užduotys sukur
tos su didele meile matematikai ir ... lietuvių kalbai. Juk sugalvoti skirtingus, uždavinio esmę 
atitinkančius 522 pavadinimus (tiek įvairiausių uždavinių yra visose 4 knygutėse) – rimtas  
iššūkis net kalbininkui. 
Knygutės parengtos sunkėjimo tvarka: nuo ikimokyklinukų iki ketvirtokų. Gražios iliustracijos, 
visų uždavinių išsamūs sprendimai – tai turėtų patraukti net tuos vaikus, kurie nelabai   
draugauja su matematika. 

Neįkyrūs matematikos pradmenys
Siekiant, kad vaikai nebijotų matematikos, o uždavinius spręstų noriai, reikia stengtis juos įdomiai 
formuluoti ir gražiai iliustruoti. Manome, kad šių knygučių autoriams tai pavyko. 
Užduotys sukurtos „aranžuojant“ gerai žinomus tradicinius matematikos uždavinius, bet pateiktos 

neįprastai – siejant su pagrindinių 
knygučių veikėjų Viltės, Mato ir 
nežemiškos civilizacijos atstovo Ufo 
nuotykiais. Visi uždaviniai – tes-
tiniai, teisingas tik vienas iš penkių 
atsakymų. Knygutės pabaigoje 
pateikiami išsamūs  ir aiškūs 
sprendimai.

„Kengūra“ kompiuteryje 
„Kengūriškas“ uždavinynas ku.vadoveliai.lt  – tai 10 metų konkur
sų skaitmeninė versija mokiniams nuo I iki XII klasės. Čia galima 
virtualiai spręsti ankstesnių metų uždavinius. Turnyro veikseno
je kompiuterinė programa įvertina, kiek taškų surinko kiekvie nas 
sprendėjas ir kiek procentų anuomečio konkurso dalyvių būtų ap
lenkęs. Treniruočių veiksenoje galima pasižiūrėti ne tik visų 
uždavinių atsakymus, bet ir sprendimus.

Kiekvieno leidinio kaina komplekte yra gerokai mažesnė, nei perkant atskirai. Apsilankykite 
tevukas.lt/komplektai, palyginkite ir įsitikinkite!
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Kas geriau – uždavinių rinkinys ar darbo sąsiuvinis? Abu!
tevukas.lt/patikrinimai 

tevukas.lt/sprendykles 

Serija „Matematikos labirintai“ – tai 
10 užduočių rinkinių po 20 skirtingo 
sudėtingumo uždavinių, skirtų pa kar
toti I–II, III–IV klasių medžiagai.
Kiekvieną užduotį sudaro 2 panašūs 
variantai, apimantys visas atitinkamo 
kurso temas. Knygučių pabaigoje rasite 
visų uždavinių atsakymus.

Serija „Nacionalinis mokinių pasiekimų 
patikrinimas“ – tai darbo sąsiuviniai 
ant rokams ir ketvirtokams. 
Kiekviename jų rasite po 10 skirtingų 
pavyzdinių užduočių, panašių į NMPP 
užduotis. Kiekvieną užduotį sudaro 
skirtingo sudėtingumo ir įvairių temų 
uždaviniai. 

Visoms susijusių knygų poroms taikomos išskirtinės kainos, dažnai 
net dvigubai mažesnės nei knygynuose. Jas galima rasti interneto parduotuvėje 
tevukas.lt/poros arba sužinoti leidykloje.
Prieš perkant, bet kurią knygutę galima pavartyti svetainėje tevukas.lt/maziesiems. 
Pakanka spragtelėti ikonėlę       prie knygutės pavadinimo.

„Žaidžiame matematiką“ – tai ne visai žaidimai
Šios kompiuterinės sprendyklės  geriausiai tinka vaikams, kuriems spręsti uždavinius kompiu-
teriu patinka labiau nei ant popieriaus. Parengti algoritmai padeda įtvirtinti vaikų gebėjimus, 
sprendžiant aritmetikos, paprastųjų ir dešimtainių trupmenų uždavinius, tiesines lygtis. 
Uždavinių kiekvie noje temoje yra be galo daug, o priklausomai nuo temos jie gali būti 1–3 lygių. 
Galima pasirinkti vieną iš dviejų veiksenų: 

„Mokausi“ leidžia spręsti vieną uždavinį po kito ir vertina atsakymo teisingumą (kol neišsprendi 
vieno, nepereisi prie kito). 
„Pasitikrinu“ siūlo pasirinkti pasitikrinimo uždavinių skaičių (nuo 5 iki 50), tada pateikinėja 
uždavinius vieną po kito. Įrašius savo atsakymus, kompiuteris įvertina gautus rezultatus ir parodo 
teisingus visų spręstų uždavinių atsakymus. 

+ + =

Užsakant kompiuterines mokymo priemones klasei (ne mažiau kaip 10 diegimų), 
taikoma nuolaida priklauso nuo diegimų skaičiaus. Skambinkite ar rašykite – 
dėl nuolaidos dydžio tikrai susitarsime 

Veikia tik su Windows 8 (8,1) arba 10.



Atokvėpis nuo kompiuterio...

Rankas galima miklinti ne tik klaviatūros pagal
ba. Šios knygutės skirtos vyresnių pradinių klasių 
kruopštukams – jose susipina matematika (erdvinis 
mąstymas, logika), darbinis ugdymas (karpymas, 
klijavimas) ir dailė (spalvinimas). Ir viskas be 
kompiuterio! 

Kad vaikai neieškotų „pinigų medžio“, supažindinkite juos su vers lumo pradmenimis. 
Šiose „istorinėse“ knygutėse daug veiklų – karpymas, klijavimas, piešimas. Bet ir 
realaus gyvenimo pamokos. Net jei kai kur kainos dar liko litais, tai puiki proga 
juos sukonvertuoti ir apsižvalgyti aplink

Užuomina
Mokytojams, planuojantiems padėti savo mokiniams įsigyti pratybas  ar kitas papildomas mokymo 
priemones pigiau arba pirkti TEV leidinius dides niais kiekiais, taip pat verta tapti TTK nariais ir 
naudotis visais klubo teikiamais privalumais. 

+

Mažėjančios kainos:
 vien užsiregistravus  – 5 %
 daugiau perkantiems net iki  –30 %   DOVANŲ ČEKIAI kitų mokslo metų pirkimams

Pinokio pamokos

Apsilankykite tevukas.lt/tevams.
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