
Projektas „Geometrinės ir erdvinės figūros kitur“ 

 

PROJEKTO TIKSLAS: 

 Plėtoti matematinę kompetenciją, taikant plokštumos ir erdvės geometriją paprastose 

kasdienėse situacijose. 

UŽDAVINIAI:  

 Plėtoti turimas žinias apie plokštumos ir erdvines figūras. 

 Integruoti matematikos žinias į fizinio ugdymo procesą bei į menų ir technologijų pamokas. 

 Lavinti loginį mąstymą, erdvės pajutimą 

 

 TIKSLINĖ GRUPĖ – Ia, Ib, Ic, Id klasių mokiniai. 

 

 

PROJEKTO PROGRAMA: 
 

Matematika – geometrinių figūrų radimas, jų matmenų matavimas. 

 

Fizinis ugdymas – judrieji žaidimai su geometrinėmis figūromis; žingsniavimas ir geometrinių 

figūrų ieškojimas lauke. 

 

Technologijos – geometrinių figūrų gaminimas, dekoravimas ir komponavimas. 

 

Dailė – geometrinių ir erdvinių figūrų  iš popieriaus modeliavimas ir gamyba. 

 

 

Kompetencija Mokiniai 

Pažinimo Supranta sąvokos apimties priklausomybę nuo 

jos turinį sudarančių požymių. 

Komunikavimo Įsitraukia į diskusiją, dalijasi savo idėjomis 

apie galimus užduoties atlikimo būdus. 

Socialinė, emocinė Suvokia, kad paprastos geometrinės formos 

gali veikti mūsų savijautą. 

Kūrybiškumo Suvokia, kad geometrija sutinkama gamtoje yra 

visatos kūrybos pamatas. 

Pilietiškumo Sprendžia technologines problemas ir atkakliai 

siekia kokybiško rezultato. 

Kultūrinė Lygina artimiausios aplinkos gamtos ir įvairių 

kultūros objektų, paminklų svarbiausius 

bruožus. Susipažįsta su  kultūrinėmis 

tradicijomis. 

Skaitmeninė Mokosi  naudotis šiuolaikinėmis 

skaitmeninėmis technologijomis, 

leidžiančiomis patiems pažinti ir analizuoti 

savo organizmą, sekti asmens organizmo 

reakciją į fizinį aktyvumą: patariančias, mažinti 

ar didinti fizinį krūvį. 



 NUMATOMOS PROJEKTO DARBO FORMOS: matematinės užduotys kitose erdvėse, 

geometrinių ir erdvinių figūrų modeliavimas ir gamyba. 

 

 

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI 

 

I ETAPAS: spalio mėn. 

 

Matematika. Atpažįstame erdvinius kūnus, prisimename geometrinių figūrų rūšis, jų paviršių plotų 

skaičiavimo formules, išsiaiškiname kaip apskaičiuosime, kokie matmenys gali būti gaminamo 

modelio pagrinde. 

Išvyka į Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką Žemaitijos nacionaliniame parke netoli 

Platelių ežero Likšų kaime. 

Fizinis ugdymas .Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke žais biliardą kuris, lavina 

geometrijos, fizikos ir matematikos įgūdžius, grūdina charakterį, verčiantis analizuoti ir logiškai 

mąstyti. Žaisdami biliardą, mokomės priimti savarankiškus sprendimus ir čia pat suprasti, ar jie 

buvo pasirinkti tinkamai.     

Dailė. Aplankoma Platelių dvaro sodyba, turinti  architektūrinę ir kraštotvarkinę vertę  XIX– XX a. 

pr.  

Praktinė – kūrybinė užduotis:  

a) nupiešti Platelių dvaro sodybą sudarančius pastatus 3 D formatu (iš žmogaus ūgio); 

b) perteikti Platelių dvaro sodybos pastatų išsidėstymą (geometrinių figūrų kompozicija iš 

paukščio skrydžio). 

Technologijos. Kalėdinės dekoracijos konstrukcijos gamyba. 

 

II ETAPAS: lapkričio mėn.  

Matematika. Geometrinių figūrų išklotinių darymas, jų plotų skaičiavimas. 

Dailė. Geometrinių ir erdvinių figūrų iš popieriaus modeliavimas ir gamyba (proporcijų 
skaičiavimas, išklotinių braižymas, figūrų klijavimas). 

 



Technologijos. Įvairių dydžių geometrinių figūrų modeliavimas ir gaminimas (skaičiavimas, 

braižymas, klijavimas, dekoravimas). 

Fizinis ugdymas. Žaidžiami judrieji  žaidimai – išsirikiuojama geometrinėmis  figūromis: 

trikampiu, stačiakampiu, kampu, apskritimu. Organizuojamos estafetės.  

 

III ETAPAS: gruodžio mėn. 

Matematika. Geometrinių figūrų rūšiavimas, jų matmenų radimo formulių surašymas. 

Dailė. Geometrinių ir erdvinių figūrų iš popieriaus modeliavimas ir gamyba (proporcijų 

skaičiavimas, išklotinių braižymas, figūrų klijavimas). 

 

Technologijos. Įvairių dydžių geometrinių figūrų modeliavimas ir gaminimas. (Skaičiavimas, 

braižymas, klijavimas, dekoravimas). Figūrų dekoravimas, pritaikymas kalėdinėje gimnazijos 

puošyboje. 

 

 

 REZULTATAS 

 Susipažins su  geometrinių figūrų įvairove, įtvirtins jų matmenų matavimo įgūdžius bei 

sužinos, kokius matmenis reikia išmatuoti, norint rasti jų užimamą plotą, tūrį.  

 Išmoks apskaičiuoti rastų figūrų plotus, pritaikant tam skirtą skaičiavimo formulę.  

 Gebės perteikti trijų matavimų figūrą erdvėje. 

 Gebės pritaikyti geometrines figūras, įvairias detales puošime naudodami kompozicijos 

principus. 

 Mokiniai aktyviai judėdami gebės greitai ir tiksliai  išsirikiuoti ir sudaryti geometrines 

figūras.  

 Vaikščiodami iš gamtos reiškinių gebės atrasti geometrinių figūrų įvairovę.  

 


