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Rudeniniai pasiūlymai
mokykloms ir mokytojams
NAUJIENOS			

Šiame leidinyje nurodytos kainos,
nuolaidos ir akcijos galioja tik
perkant interneto parduotuvėje
tevukas.lt arba leidykloje.
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Padėkime mokiniams nepermokėti
Naujais mokslo metais siūlome ypač lanksčias sąlygas
perkantiems vadovėlių komplekto dalis didesniais
kiekiais. Tik trys žingsneliai…
1. Peržiūrėkite e. parduotuvės tevukas.lt vitrinas.
Pasinagrinėkite kainas, susipažinkite su akcijomis
tevukas.lt/akcijos.
2. Pagalvokite, kokių leidinių gali prireikti, parašykite mums
(pardavimai@tev.lt) arba paskambinkite (8-5-2729020).
3. Pagal Jūsų poreikius pasiūlysime atsiskaitymo, pristatymo ir
grąžinimo (jei liks) sąlygas.
Didžiausių pirkimų iniciatorius apdovanojame savo leidiniais!
• Pirkti tiesiai iš mūsų kur kas pigiau, greičiau ir patogiau.
• Momentinis atsiskaitymas per
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arba leidykloje.

• Perkant ne mažiau kaip už 27 Eur, pristatysime per
2–3 d. d. nemokamai.

Ieškokite
akcijų ženklelių
e. parduotuvėje

+

+

10

20
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Naujienos
Rugsėjo 1-ąją sutinkame su dviem
ilgai lauktais leidiniais.
Kurso kartojimo medžiaga ne tik puikiai
pagelbės rengiantis PUPP, bet ir bus
labai naudinga prisiminti ankstesnėse
klasėse nagrinėtas matematikos temas.
Knygutės struktūra įprastinė: trumpa
teorija su pavyzdžiais (30 temų), uždaviniai
savarankiškam darbui ir galiausiai –
4 kontroliniai uždavinių rinkiniai. Ir visi
atsakymai.
O nekantriausiems – sprendimai internete
(vadoveliai.lt/PM-KKM).
Kazimiero Pulmono dovana mokytojams
ir mokiniams – daugiau kaip 15 skirtingų
tipų tekstinių uždavinių rinkinys. Tai ne
uždavinynas, o sprendimynas. Knygutėje
pateikta beveik 200 uždavinių ir visi jie
kruopščiai išspręsti. Bet labiausiai naudinga
iš pradžių pasiūlyti mokiniams pabandyti
juos išspręsti patiems. Labiau žingeidiems
mokiniams būtų pravartu paskaityti metodines
rekomendacijas knygutės pradžioje.

Serija
„Nacionalinis mokinių
pasiekimų patikrinimas“

Atstoja šešių
klasių
matematikos
vadovėlius!

Naudinga
visiems – nuo
penktokų iki
abiturientų!

Žr. p. 10

Darbo sąsiuviniai

Serija
„Matematikos labirintai“
Užduočių rinkiniai

Atnaujinome: KURK-SKD, KURK-VBE
Pasirodys: KURK-PUPP, MIKO knygos internete

Žr. p. 10

Žr. p. 13
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SUKURTA M

Rengiamės
patikroms ir
konkursams
Užduočių
rinkiniai

+
0
1

O geriausia treniruotė prieš bet kurią patikrą –
„Kengūros“ konkursas.
Kiekvienų metų kovo trečiąjį ketvirtadienį jis
laukia visų Lietuvos vaikų (2019 03 21).
Puikūs „kengūriškų uždavinių“ rinkiniai
visiems: nuo pyplio ikimokyklinuko iki
olimpiadininko ketvirtoko
(žr. tevukas.lt/konkursai).
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Tam skirtos „Matematikos labirintų“
ir „Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo“ knygutės. Kiekvienoje
jų yra po 10 užduočių, labai panašių
į NMPP (standartizuotų testų)
užduotis. „Labirintų“ knygutėse –
visų po du variantus. Pavartykite
šias knygutes interneto puslapyje
tevukas.lt/maziesiems, įsitikinsite,
kokios jos gali būti naudingos.

Trimis
kalbomis

Darbo
sąsiuvinis

Daugiau „Kengūros“
leidinių

Pradinukai yra labiausiai imlūs
įvairioms varžyboms ir konkursams.
Daugiau nei pusę visų Lietuvos
„Kengūros“ konkurso dalyvių
sudaro būtent 1–4 klasių mokiniai.
Mūsų tikslas – padėti jiems geriau
pasirengti įvairiems iššūkiams.

Žr. p. 14

A MAŽIESIEMS

Gebėjimams ugdyti
Jei norime, kad vaikams mokytis
nenusibostų, kad jie nuolat tobulėtų
ir augtų kaip asmenybės, įvairius
gebėjimus reikia ugdyti iš mažumės.
Pradinukams siūlome patrauklių
ir nestandartinių matematikos,
ekonomikos, rankdarbių ir piešimo
knygučių, kurios gali sudominti
mažuosius ir nors valandėlei
atitraukti nuo išmaniųjų įrenginių.
Žr. tevukas.lt/maziesiems.

Norintiems
galvoti
savo
galva

Tikrai mėgstantiems
matematiką

Kruopštukams

PM

Būsimiems
verslininkams

K

Perkant
poromis arba
komplektais –
visada
pigiau!
Žr. p. 6-7
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DAUGIAU =

Poros mokiniams
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Jei kartais prireikia pratybų, uždavinynų ar kitų
papildomų mokymo priemonių matematikai,
nebūtina iškart skubėti į knygyną. Galima iš
pradžių užsukti į e. parduotuvę tevukas.lt –
ten kainos 30–40 % žemesnės.
O jei norite užsitikrinti Pačią Mažiausią Kainą,
apsilankykite interneto puslapyje tevukas.lt/poros.
Ten rasite išskirtines kainas perkantiems porinius
leidinius kartu.

+
0
1
Šiais mokslo metais poromis galima užsakyti ir informacinių technologijų bei ekonomikos vadovėlius.

Nepamirškite pasakyti istorijos mokytojams!
MIKO knygos „Naujųjų amžių istorija.1640–1918 metai“ ir „Naujausiųjų laikų istorija.
Nuo 1918 m. iki šių dienų“ kartu kainuoja žymiai pigiau nei po vieną!
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U = PIGIAU

Komplektai bibliotekoms

Siekdami sudaryti galimybes aprūpinti mokyklų ir asmenines
bibliotekas pigiau, parengėme susietų leidinių komplektus.
Juos galima peržiūrėti ir įsigyti interneto puslapyje
tevukas.lt/komplektai.

PM

K

Atidžiai išnagrinėkite siūlomas kainas. Jei rasite mažesnę kurio nors
leidinio kainą kitur – praneškite. Padovanosime visą komplektą!
„Matematikos
pagrindai“
(8–12 m. vaikams)

„Gera pradžia“ (pradinėms mokykloms)

+

+

+

= 10 Eur

+

„Gera pradžia +“

+

= 15 Eur

+
„Mėgstantiems matematiką“ (progimnazijoms)

+

= 11 Eur

= 8 Eur
„Kai pritrūksta uždavinių“
(IX–XII kl.)

„Mėgstantiems matematiką +“

+
„Kai pritrūksta uždavinių +“

+

= 28 Eur

+

= 10 Eur

„Ruošiamės olimpiadoms “

= 27 Eur

+

+

= 23 Eur
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MATEMATIKOS MOKYTOJŲ v
„Matematika Tau plius“ yra pilniausia ir labiausiai subalansuota vadovėlių serija
bendrojo lavinimo mokyklų V–XII klasėms. Neveltui ji tenkina per 800 Lietuvos
mokyklų mokinių ir mokytojų poreikius.
Vadovėlių komplektus sudaro priemonės, skirtos įvairaus lygio mokiniams. Jos yra
susietos struktūra ir medžiagos išdėstymu. Mokytojai gali pasirinkti tiek popierinius,
tiek skaitmeninius pagalbininkus. Be to, vadovėlių komplektą papildo pagalbinės
priemonės, skirtos mokinių pasiekimų patikrinimams ir egzaminams pasirengti.
Jas kuria tie patys vadovėlių komplektų autoriai.

Popieriniai ir skaitmeniniai vadovėliai (evadoveliai.lt).

Uždavinių rinkiniai mokiniams – tiek stipriausiems, tiek ir nelabai mėgstantiems matematiką.

Žinių patikrinimo priemonės (mokytojo pagalbininkai).

Kurso kartojimo medžiaga.
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Užsakant KURK-SKD 3 metams mokėti reikia tik už 2.
Nuo rugsėjo 1 d. prie šios akcijos dar prisideda maža dovanėlė:
nemokama pasirinktos atitinkamos klasės savarankiškų ir
kontrolinių darbų arba tikrinamųjų darbų knygutė.
Užsakant KURK-SKD PRO arba KURK-SKD GYM galima paprašyti
dviejų knygučių.
tevukas.lt/prasymai

Ų virtuvės receptai
Niekas nežino, kiek iš tikrųjų komplekto dalių reikia. Vis daugiau
pasigirsta balsų, kad ir pačių vadovėlių nereikia. Bet mūsų požiūris
yra paprastas – mokiniai ir mokytojai turi turėti pasirinkimo galimybę.
Nenori mokytojas naudotis vadovėliu, tegul pats pasirengia mokomąją medžiagą.
Nutarė mokykla, kad nereikia pratybų sąsiuvinių, tegul pati sugalvoja, kaip įtraukti
į mokymo procesą pačius silpniausius. Bet negalima nurodyti iš viršaus, ko nereikia
naudoti mokant. Galima skirti pieną kiekvienam mokiniui, bet niekas neprivers
kiekvieno jį išgerti.

Subalansuotos pamokos

Ingredientai (IK)

RECEPTAS

Ingredientai (BK)

XII kl. Kvadratinės nelygybės
Trumpai kartojame, kaip sprendžiamos kvadratinės lygtys
10 min. savarankiškas darbas
Nagrinėjame 1 užduotį iš
vadovėlio (MTP 12IK, I d., p. 46)
Demonstruoju lentoje I būdą,
vienas mokinys komentuoja
sprendimą prie lentos
Įtvirtinimui mokiniai sprendžia
237 uždavinio b) ir e) užduotis
Nespėjusiems su klase, rekomenduoju namuose peržiūrėti
filmuotą medžiagą
(e. vadovėlio p. 47, prie
237 uždavinio)
Labai greitai išsprendusiems siūlau dar pabandyti atsakyti į uždavinyno 37 uždavinio klausimą
(23 p.)

Užsakant KURK-VBE 3 metams mokėti reikia tik už 2.
Nuo rugsėjo 1 d. prie šios akcijos dar prisideda maža dovanėlė:
nemokama pasirinkta serijos „Į pagalbą abiturientui. Matematika“ knygutė.
tevukas.lt/prasymai
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PATIKROS IR E
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
Kas antri metai mokiniai privalo parodyti, ką jie pasiekė matematikoje.
Mokytojai mokydami norom nenorom jau galvoja apie būsimus
patikrinimus. O mes pasistengėme, kad ir mokiniai turėtų galimybę
nors kartą per mėnesį parepetuoti savo pasirodymus.
Serija „Matematikos labirintai“ – tai 10 užduočių
rinkinių po 20 skirtingo sudėtingumo uždavinių,
skirtų pakartoti I–II, III–IV ir V–VI klasių kursus.
Kiekvieną užduotį sudaro 2 panašūs variantai,
apimantys visas atitinkamo kurso temas.
Serija „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ – tai darbo sąsiuviniai ketvirtokams,
šeštokams ir aštuntokams. Kiekviename jų rasite
po 10 skirtingų pavyzdinių užduočių, panašių
į NMPP užduotis, ir visų uždavinių atsakymus.
Kiekvieną užduotį sudaro skirtingo sudėtingumo ir įvairių temų uždaviniai.

Rengiantis NMPP po VIII klasės arba ruošiantis stoti į gimnaziją, labai naudingos būtų trys skirtingų
autorių skirtingo tipo knygutės. Manome, kad jos turėtų būti kiekvienos progimnazijos bibliotekoje.

• 20 rinkinių po 20 skirtingų
temų uždavinių.
• Sprendžiant pakartojamas visas
V–VIII klasių kursas.
• Puiki priemonė rengiantis
NMPP.
• Gimnazijos mokytojams – iš
anksto paruošti kontroliniai
rinkiniai naujokams-pirmokams.

• 34 temos, apimančios
V–VIII klasių kursą:
trumpa teorija,
pavyzdžiai, uždaviniai
savarankiškam darbui.
• 6 apibendrinančios
užduotys (lyg iš NMPP).
• Visų uždavinių
atsakymai.

Visas šias knygutes galite pavartyti ir pigiau įsigyti
interneto puslapyje tevukas.lt/patikrinimai.
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• Metodinė priemonė
matematikos
mokytojams.
• Tekstinių uždavinių
sprendimynas
žingeidiems
mokiniams.
• Nebūna patikrų be
tekstinių uždavinių.

R EGZAMINAI

+
0
1

PUPP ir VBE
Besirengiantiems PUPP siūlome ir darbo sąsiuvinius, ir kurso
kartojimo medžiagą (žr. tevukas.lt/patikrinimai).
Darbo sąsiuviniai yra dviejų tipų:
1. „Matematikos užduotys“ – tai 10 užduočių, panašių į PUPP užduotis,
kurias galima spręsti iškart sąsiuvinyje ir pasižiūrėti atsakymus.
2. „PUPP. Darbo sąsiuvinis. Matematika“ (I ir II dalys) – tai labiau
ilgalaikė mokymo priemonė, kuri padeda sprendžiant uždavinius
pakartoti visą matematikos kursą ir pasirengti PUPP. Visas kursas
sudalytas į 35 temas, kurių kiekvienoje – iš pradžių išspręsti uždaviniai,
o tada – panašūs uždaviniai savarankiškam darbui.
Norintiems pakartoti kursą labai greit, skirtas rinkinys
„Matematikos testai“. Visas 25 pagrindinės mokyklos kurso
temas galima perbėgti atsakant į 865 testinius klausimus.

Žr. p. 3

Į pagalbą mokytojams ateina
KURK-PUPP! Jau šį rudenį pasirodys demonstracinė versija.
Išsamesnės
informacijos
ieškokite interneto
puslapyje
kurk.tev.lt/pupp.

Besirengiantiems VBE turime net 5 pasiūlymus (žr. tevukas.lt/egzaminai):

Pakartoti

Pabandyti

Pasitreniruoti

KURK-VBE atnaujintas! Jau su
2018 m. egzamino pagrindinės
sesijos užduotimi. O svarbiausia –
papildytas 1999–2018 m. pilnomis
užduotimis.
Net 39 užduotys viename kataloge.
Išsamesnės informacijos ieškokite
interneto puslapyje kurk.tev.lt/vbe.
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SKAITMENINIAI P

Mokiniams ir m

Lietuvos valstybės atkūrimo proga nuo 2018 01 15 iki mokslo metų pabaigos visais
interaktyviais skaitmeniniais TEV vadovėliais internete buvo galima naudotis
nemokamai. Per 5 mėnesius su šiais e. vadovėliais susipažino beveik 16 500 naudotojų,
kurie prisijungė 50 620 kartų, net 38 % atsivertė e. knygas du kartus ir daugiau.
Dabar e. vadovėlius galima užsiprenumeruoti 6, 12 arba 36 mėnesiams interneto
puslapyje tevukas.lt/skaitmeniniai.
c

Ak

!

ija

Prenumeruojant
3 metams, mokėti
reikia tik už 2.

Kompiuterinės
sprendyklės „Žaidžiame
matematiką“ geriausiai
tinka vaikams, kuriems
spręsti uždavinius
kompiuteriu patinka
labiau nei ant popieriaus.
Parengti algoritmai
padeda įtvirtinti vaikų
gebėjimus sprendžiant
aritmetikos, paprastųjų
ir dešimtainių trupmenų
uždavinius, tiesines lygtis.

Žr. tevukas.lt/sprendyklės.

Sprendyklės „Matematika Tau – E“ parengtos pagal galiojančias matematikos programas V–VII klasėms.
Čia rasite ne tik tipinių uždavinių sprendimo algoritmus, bet ir teorines bei integruotas užduotis.

Bet kurios sprendyklės kiekvienoje temoje yra be galo daug skirtingo sudėtingumo uždavinių, nes juos
generuoja kompiuterinė programa. Todėl šios sprendyklės ypač tinka mokymo diferencijavimui, taip pat
vaikų su specialiais poreikiais mokymui(si).
Veikia su Windows 7, 8 (8.1) arba 10.
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Užsakant sprendykles klasei (ne mažiau kaip 10 diegimų), taikoma nuolaida priklauso nuo užsakomų
diegimų skaičiaus. Skambinkite ar rašykite – dėl nuolaidos dydžio tikrai susitarsime.

AI PAGALBININKAI

ir mokytojams

Visi naujieji leidyklos TEV vadovėliai turi ir visada turės interaktyvias skaitmenines
versijas (e. vadovėlius). Interneto svetainėje evadovėliai.lt galima nemokamai
susipažinti su jų demonstracinėmis versijomis.
Visos mokyklos, šiais metais perkančios TEV naujuosius vadovėlius, gali užsakyti nemokamai tiek
metinių e. vadovėlių prenumeratų, kiek pirko vadovėlių komplektų. Pakanka užpildyti atitinkamą formą
interneto puslapyje tevukas.lt/prasymai.

Kompiuteriniai užduočių rinkinių konstruktoriai (KURK) padeda mokytojams per kelias minutes
susikurti užduočių rinkinius savarankiškiems, kontroliniams darbams, žinių patikrinimams ir pan.
KURK-SKD yra parengti pagal vadovėlių komplektų
„Matematika Tau plius“ savarankiškų ir kontrolinių
darbų knygutes nuo V iki XII klasės. 2018–2019 m. m.
bus galima įsigyti 6 rūšių KURK-SKD.
Matematikos mokytojams skirti KURK-VBE ir naujasis
KURK-PUPP gali sutaupyti daug laiko.
Šie e. produktai parengti naudojantis per pastaruosius
20 metų NEC sukaupta medžiaga: visi uždaviniai su
sprendimais, vertinimo instrukcijos, teisingi atsakymai.
Plačiau apie KURK galimybes galite sužinoti interneto
puslapyje kurk.tev.lt.
Užsiprenumeruoti KURK produktus šiems mokslo metams galima jau
dabar interneto puslapyje tevukas.lt/kurk.
Mokytojams, prenumeruojantiems KURK asmeniškai su TEV nuolaidų
kortele, gerokai žemesnės kainos. Pratęsiant prenumeratą iki
galiojimo pabaigos (spalio 1 d.) – lojalumo nuolaidos.

!

Akcijos

Prenumeruojant 4 ar
daugiau KURK-SKD
vienu užsakymu,
suteikiama 25 %
nuolaida nuo visos
prenumeratos kainos.
Prenumeruojant bet
kurį KURK iš karto
trejiems metams,
mokėti reikės tik
už dvejus. Žr. p. 8.
MIKO knygas atmintukuose
vis dar galima įsigyti su 50 %
nuolaida (sąlygas žr. puslapyje
tevukas.lt/akcijos/eleidyba).

NAUJIENA

Greitai pasirodys pirmosios MIKO knygos internete (matematika, 4 viename), kurias nemokamai galės išbandyti visi dabartiniai MIKO knygų atmintukuose naudotojai. Jos skirtingoms
klasėms internete atsiras skirtingu laiku. Todėl, užpildę prašymo formą svetainėje mikoknygos.lt,
sekite informaciją mūsų naujienlaiškiuose.
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RUDENinėS I

„Kengūros“ dvidešimtmetis
Prieš dvidešimt metų grupė matematikos entuziastų
sumanė šalies mastu išbandyti Europos šalyse jau
populiarų, o Lietuvos tautinių mažumų mokyklose
neseniai pradėtą rengti „Kengūros“ konkursą.

Eksperimente dalyvavo tik 7 mokyklos, bet jau
2000-aisiais metais pirmame oficialiame konkurse –
net 605! „Kengūros“ populiarėjimą sąlygojo ir TEV
leidžiamos konkurso knygutės. Dešimtys tūkstančių
konkursantų iš jų sėmėsi gudrumo, atkaklumo ir žinių.
Žr. tevukas.lt/konkursai.
Konkurso jubiliejaus proga skelbiame „kengūriškos“
literatūros išpirktuves!
Visos 2000–2009 m. „Kengūros“ konkursų knygutės
(visos grupės) ir 1991–1998 m. konkursų užduotys.

po 2 Eur

Visos 2010–2014 m. „Kengūros“
konkursų knygutės pagal klases.

Trimis
kalbomis
r

po 1,5 Eu

r

po 2,5 Eu

Visos pasirengimo „Kengūros“
konkursui knygutės iš serijos
„Kuriame mažiesiems“.
Tiems, kurie labiau mėgsta
spręsti kompiuteryje, siūlome
prieš konkursą nemokamai
pasitreniruoti svetainėje
ku.vadoveliai.lt.
Ten rasite 10 metų konkurso
užduotis ir net galėsite
virtualiai sudalyvauti
ankstesnių metų konkursuose.
Kompiuterinė programa
pasakys, kiek taškų surinkote
ir kiek procentų anuomečio
konkurso dalyvių būtumėte
aplenkę.
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S IŠPIRKTUVĖS

Pigiau jau nebus

Ne tik bibliotekoms, bet ir atskiriems popierinių knygų mėgėjams siūlome vieną
paskutinių galimybių žemomis kainomis įsigyti leidinių, kurie ilgus metus buvo
puikūs mokytojų pagalbininkai. Ir dar galėtų jais būti ne vienerius metus…
MATEMATIKAMS

FIZIKAMS
Užduotys šiose knygutėse atitinka tas,
kurios būna per egzaminus, o sprendimai
yra išsamūs ir tikslūs.

Mokytojams, dirbantiems pagal vadovėlius „Matematika Tau“ V ir VI klasėse:
metodiniai patarimai, uždavinių sprendimai ir atsakymai, sąsajos su atitinkamomis kompiuterinėmis sprendyklėmis.

po 4 Eur

po 2 Eur

Serija „Matematikos bibliotekėlė“ – mokytojams ir mokiniams, kuriuos
domina netradiciniai, nekasdieniai matematikos klausimai ir problemos.

gerų
u
a
i
g
Dau ų rasite au
kain .lt/pigi
kas
tevu

po 2 Eur

6 Eur

KALBININKAMS
Labai įdomios
struktūros žodynas, padedantis
įtvirtinti anglų
kalbos žinias.

3 Eur

Ši knyga skiriama
norintiems geriau išmokti
vokiečių kalbą. Knygą
sudaro 20 temų apie
Vokietiją ir vokiečių bei
austrų gyvenimą.

INFORMATIKAMS
Šiame žodyne aprašyta apie 4000 kompiuterijos terminų
ir leksinių vienetų. Pateikiamos ne tik terminų apibrėžtys,
komandų, mygtukų, trumpų frazių pavadinimai, bet ir jų
vertimai į anglų kalbą.
EKONOMISTAMS
Praktikumas labai naudingas jauniems, pradedantiems mokytojams, kuriems trūksta ekonomikos uždavinių sprendimo įgūdžių. Jame
pateikiama daug uždavinių sprendimo pavyzdžių ir savarankiško darbo užduočių, priderintų prie IX–XII klasių ekonomikos programų.

6 Eur

4 Eur

4 Eur

3 Eur

Žinomo
fiziko
Romualdo
Karazijos
knygoje
pasakojama apie įdomių žaislų
veikimo esmę. Internete sukurtas knygos
puslapis idomu.tev.lt,
kuriame demonstruojama, kaip tokie žaislai
veikia.

Ši mokomoji priemonė skirta žvelgiantiems į ekonomiką
kaip į taikomąjį mokslą. Joje
daug įvairių užduočių, testų,
parengtų ir pateikiamų pagal ekonomikos ir verslumo
standartuose bei programoje
nurodytas temas.
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Naujienų naujiena!

Skaitmeniniai atlasai

Nuo šiol geografijos mokytojai gali susivynioti ir į tolimiausią kampą pasidėti daugelį
turimų sieninių popierinių, plastikinių, drobinių ir kitokių žemėlapių. Užtenka turėti
kompiuterį bei multimedijos projektorių ir klasėje visada galėsite naudotis interaktyviais skaitmeniniais atlasais (e. atlasais) su daugybe įvairiausių pasaulio, atskirų
žemynų ir Lietuvos įvairios paskirties žemėlapių.
ir
pristato:
Pirmai pradžiai
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.

E. atlasai nereikalauja papildomos vietos, žemėlapių nereikia sandėliuoti, jie nesidėvi, bet
kasmet yra papildomi ir atnaujinami.
• Vietovardžiai žemėlapiuose pateikti atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
reikalavimus.
• E. atlasai turi interaktyvų turinį, padedantį lengviau ir greičiau keliauti per žemėlapius.
• Interaktyvūs žemėlapiai turi sluoksnius, kuriuos patogu įjungti, išjungti, sujungti
skirtingus požymius. Tai leidžia pritaikyti žemėlapius konkrečioms temoms, klasėms,
išryškinti svarbiausius dalykus, diferencijuoti mokymo procesą.
• Ant žemėlapių galima rašyti ir išsisaugoti pastabas bei komentarus.
• Sukurti pasaulio ir regionų kontūriniai žemėlapiai. Juos galima išsaugoti, išspausdinti,
panaudoti kitose aplinkose.
• Politiniuose žemėlapiuose visos valstybių sostinės susietos su Google paieškos sistema.
Tai leidžia iškart pamatyti sostinių planus ar informaciją apie jas iš Wikipedijos.
• Žemėlapius bei jų dalis galima didinti arba mažinti, bet keičiant mastelį vaizdo kokybė
neprarandama.
Jau dabar galite išbandyti e. atlasų demonstracines versijas. Atverkite interneto puslapį
tevukas.lt/prasymai ir pasirinkite pageidaujamo e. atlaso DEMO versiją.
Tame pačiame puslapyje galite užpildyti ir preliminarų užsakymą e. atlasų prenumeratai.
E. atlasų prenumeratos kaina priklauso nuo ankstesnių popierinių atlasų pirkimų istorijos,
todėl šis užsakymas yra siunčiamas į „Didaktos“ pardavimų skyrių.
Tikimės, kad ten susitarsite dėl prenumeratos kainos.
Interneto puslapyje tevukas.lt/geografija taip pat galite užsakyti
skaitmenines šaltinių knygas „Gaublys. Gamtinė geografija
11–12 kl.“ ir „Gaublys. Visuomeninė geografija 11–12 kl.“.
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kitaip, visos šiame
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