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Integruotas gamtos mokslų 

ir anglų kalbos projektas 

„Weather. Oras“ 



Projekto tikslas

Stiprinti mokinių komunikavimo anglų kalba ir 

gamtamokslines kompetencijas, ugdyti jų kritinį 

mąstymą, kūrybiškumą, inžinerinius bei problemų 

sprendimo gebėjimus.



Projekto įgyvendinimo etapai:

Mokinių supažindinimas su projektu.

Bandymų pasirinkimas.

Bandymų instrukcijų vertimas į lietuvių 
kalbą.

Bandymų atlikimas ir filmavimas. 

Video pristatymo rengimas.

Darbų pristatymas.

Geriausių darbų atranka.

Refleksija.

https://www.weareteachers.com/best-weather-activities/?fbclid=IwAR32XwZo9xJ0I18HCnkQTSZy8jE12Bww7cJ1peLBLqSjE2aWh71QVSS3r80


Mokinių darbų pavyzdžiai:





Integruotas matematikos, 

fizikos, inžinerijos ir IT projektas 

,,Smailianosio ir Bukanosio“ 

varžybos 



Projekto tikslas:

Ugdyti mokinių matematinę, gamtamokslinę, 

inžinerinę, informacinių technologijų 

kompetencijas, kūrybiškumą. 



Projekto įgyvendinimo etapai:

 Mokinių supažindinimas su projektu, problemos formulavimas.

 Mokiniai iš vienodų popieriaus lapų išsilankstė du lėktuvėlius 

smailianosį ir bukanosį;

 Dekoravo juos pasirinktu būdu ir skraidino savo namų aplinkoje;

 Išmatavo lėktuvėlių įveiktus atstumus, apskaičiavo vidurkius;

 Rezultatus fiksavo užduočių lapuose, analizavo rezultatus ir 

formulavo išvadas. 

 Parengė pristatymą ir supažindino su rezultatais klasės draugus 

ZOOM konferencijos metu.









Integruotas projektas 

,,Matematinės gudrybės“



Projekto tikslas:

 Ugdyti mokinių matematinę, gamtamokslinę, 

verslumo, informacinių technologijų 

kompetencijas,  kūrybiškumą.

 Pritaikyti matematikos pamokos metu įgytas 

žinias atliekant įvairias praktines užduotis.



Projekto įgyvendinimo etapai:

 Supažindinimas su projekto samprata, būsimų veiklų planavimas (rugsėjo mėn);

 Projekto logotipo kūrimas ir gražiausio logotipo rinkimas (rugsėjo mėn.);

 Matematika parduotuvėje (spalio mėn.);

 Matematika virtuvėje (lapkričio-gruodžio mėn.);

 Matematika atliekant kambario remontą (sausio mėn.);

 Matematika skaičiuojant komunalinius būsto mokesčius (vasario mėn.);

 Matematika darže (kovo-balandžio mėn.);

 Matematika mokyklos kieme (gegužės mėn.);

 Viktorina ,,Ko išmokau projekto metu“ (gegužės mėn.);

 Projekto veiklų pristatymo rengimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei 

(birželio mėn.).



Mokinių sukurti 

projekto logotipai



Matematika parduotuvėje

 Projektinio darbo tikslas: 

 Ištiri, kurioje Kuršėnų miesto parduotuvėje 

pagrindinių prekių krepšelio kaina yra mažiausia.

 Mokyti praktiškai apskaičiuoti prekės kainą su 

nuolaida,  kai ji pateikta procentais.

 Ugdyti bendradarbiavimo, kūrybiškumo  

gebėjimus rengiant plakatą.





Mokiniai rengia plakatą:



Mokinių parengti plakatai:



Matematika virtuvėje

Projektinio darbo tikslas: 

Ugdyti matematinius, vertimo iš anglų kalbos ir 

praktinius maisto ruošimo įgūdžius.

Ugdyti kūrybiškumą parengiant darbo 

pristatymą.



Užduotis mokiniams:

1) Internete rasti kalėdinio patiekalo receptą anglų kalba, jį 

išversti į lietuvių kalbą.

2) Pagaminti patiekalą pagal šį receptą, nupaveiksluoti 

gamybos proceso etapus.

3) Apskaičiuoti recepto sudėtį vienai porcijai.

4) Parengti darbo pristatymą naudojant pasirinktą pateikčių 

kūrimo programa.









Matematika atliekant kambario remontą

 Projektinio darbo tikslas: 

 Naudojant matematikos žiniomis (mastelis, 

perimetras, plotas) bei informaciniai šaltiniai, 

parengti grindų dangos keitimo išlaidų planą ir jį 

pateikti plakato forma.  



Užduotis mokiniams
1) Išmatuokite savo kambario grindų ilgį ir plotį metrais.

2) Pasirinkę mastelį nubraižykite kambario grindų planą (Brėžinyje turi matytis 

realūs grindų matmenys, nurodytas mastelis).

3) Apskaičiuokite:

· grindų plotą S=.....

· grindų perimetrą P=.....

4) Naudodamiesi informaciniais šaltiniais (Statybinių prekių parduotuvių 

internetiniais puslapiai) parinkite medžiagas, kurias norėtumėte panaudoti 

keisdami kambario grindų dangą.

5) Naudodamiesi 2) punkte atliktais skaičiavimais apskaičiuokite, kiek prireiks 

konkrečių medžiagų grindims atnaujinti.

6) Apskaičiuokite kiek iš viso lėšų prireiks medžiagoms supirkti.

7) Projekto etapus pateikite plakato forma ant A4 formato lapo. 



Mokiniai atlieka užduotį:



Mokinių darbų pavyzdžiai:



Matematika skaičiuojant komunalinius 

mokesčius

 Projektinio darbo tikslas:

 Taikant matematines žinias ir pasitelkus tėvų 

pagalbą išmokti apskaičiuoti savo būsto vieno 

mėnesio komunalinius mokesčius.





Matematika darže

 Projektinio darbo tikslas:

 Pakartojus skaičiaus dalies radimo taisykles bei 

procento sąvoką ištirti pasirinktų sėklų daigumą, 

jį apskaičiuoti, darbo rezultatus pristatyti 

naudojant PowerPoint pateiktis.

 PASTABA: dar neįgyvendintas.



Matematiko mokyklos kieme

Projektinio darbo tikslas:

Pritaikius matematikos bei gamtos mokslų 

žinias parengti pasirinkto mokyklos 

teritorijos sklypo apželdinimo planą. 

 PASTABA: dar neįgyvendintas.



Ačiū už dėmesį!


