„Matematika!“ –
matematikos mokymo (ir mokymosi ;) programa lietuvių kalba
pradinių klasių mokiniams
Tai internetin÷ kompiuterin÷ programa, skirta mokyti matematikos, ji gali būti naudojama tiek
matematikos pamokų metu, kontroliniams darbams, patikrinti žinias, tiek ir savarankiškai mokytis.
Joje yra daugiau nei 6000 įvairių matematikos užduočių, kurios gali būti atnaujinamos, keičiamos,
taip pat kiekvieną kartą jų skaitin÷s reikšm÷s keičiasi – net du mokiniai, s÷d÷dami greta ir spręsdami tos
pačios temos uždavinius, negal÷s nusižiūr÷ti atsakymų vienas nuo kito.
Užduotys apima nulinių - šeštų klasių matematikos programą.

Užduočių temos:
Skaičių suvokimas ir palyginimas, Suma ir skirtumas,
Teigiami ir neigiami skaičiai, Matavimai, geometrija,
Laikrodis ir laikas, Daugyba ir dalyba, Dešimtain÷s
trupmenos, Skaičiavimas mintinai, Kampai, Plotas,
Tūris, Mastelis, Statistika, ir kitos.

Mokytojams:
- nesunkiai įvaldoma mokomoji
programa, kuri gali būti naudojama ir
kaip pagalbin÷ priemon÷ d÷stant
matematikos kursą, ir mokinių žinių
patikrinimui, ir kontroliniams
darbams;
- pritaikoma mokiniams, kuriems reikia
adaptuoto kurso;
- užduotys nuolat pakeičiamos, net
s÷dintiems šalia mokiniams jos visada
bus skirtingos,
- programa turi animuotus intarpus,
paveiksl÷lius, vaizdžiai parodančius
užduočių sprendimą, paaiškinančius
įvairias matematikos taisykles,
- galima peržiūr÷ti kiekvieno mokinio ir
visos klas÷s rezultatus, juos palyginti;
- sudominti mokinius, padaryti
pamokas įvairesnes ir įdomesnes;
- ir palengvinti sau darbą ;).

Mokiniams:
- programoje daug užduočių,
apimančių visas pagrindines
matematikos kurso temas;
- tinka spec. poreikių vaikams;
- daug paaiškinančių tekstų,
animacinių intarpų, vaizdžiai
parodančių užduočių sprendimo
būdus, paveiksliukų ir br÷žinių;
- yra ir užduočių su pinigais (eurais);
- programa pad÷s mokiniams
įvertinti savo žinias, primins, kurias
temas dar reikia pasikartoti.

Keli užduočių pavyzdžiai:

Ją išm÷ginti galima prisijungus interneto adresu http://www.ibn.lt/counter/click.php?id=47 ir
pasirinkus kurią nors klasę bei vartotoją, pvz. „Mokinys 1“ bei paspaudus mygtuką
„Prisijungti“.
Programa nereikalauja jokio diegimo kompiuteryje, nes veikia internete, nereikia ir
kompiuterio naudojimo įgūdžių, nes visi veiksmai su ja yra lengvai įvaldomi, o vartotojo
sąsaja – intuityvi ir nesunkiai perprantama.
Neabejojame, kad programa taps puikia pagalbininke tiek matematikos mokytojams,
tiek mokiniams.
Daugiau informacijos: http://www.ibn.lt/matematika-0-6-klasems/
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