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„mozaLearn“  
integruota mokymosi  
sistema
„mozaLearn“ yra skaitmeninė mokymosi 
sistema, ypač pritaikyta palengvinti  
mokytojų gyvenimą, atsižvelgiant  
į jų poreikius. Ji pritaikyta visai mokymosi  
sistemai (12 k., visoms temoms)  
ir yra naudinga tiek mokiniams,  
tiek tėvams.

3 + 1 esminiai komponentai: 

•  „mozaBook“ yra interaktyvių  
mokomųjų pristatymų  
programinė įranga

•  „mozaWeb“ internetinė platforma  
pritaikyta mokymuisi namie

•  „mozaLog“ naudojama  
informacijai apie mokinius  
ir mokyklos administracinei  
sistemai

•  Medijos biblioteka  
interaktyvaus turinio biblioteka.



Skaitmeninės 
priemonės, 
 skirtos
• interaktyviosioms lentoms
•  skaitmeniniam mokymuisi 

namie
• mokyklos administravimui



mozaBook
interaktyviosios lentos programinė įranga

„mozaBook“ yra pristatymų programinė įranga,  
optimizuota interaktyviosioms lentoms ir ekranams.  
Dėl skaitmeninių publikacijų vadovėlių spausdintinė medžiaga 
tampa įdomesnė ir ją lengviau suprasti, nes naudojamos 
įvairios interaktyviosios priemonės, 3D modeliai, mokomieji 
vaizdo įrašai, užduotys ir teminiai įrankiai.

Įspūdingi sąsiuviniai tik kelis kartus spragtelėjus
Sąsiuvinius galima iliustruoti įvairiais foniniais paveikslėliais, kurie sugrupuoti 
pagal temą. Foniniai paveikslėliai ir puslapių lygiavimas yra fiksuoti, todėl jie 
neapsunkina redagavimo ir pristatymo kūrybos. 

Galerija
Integruotoje paveikslėlių  
galerijoje yra laisvai keičiamo 
dydžio paveikslėlių, kuriuos  
sukūrė mūsų grafikos menininkai, 
kad būtų galima jais iliustruoti 
sąsiuvinius, be to,  
jie sugrupuoti pagal  
dalykus ir temas.

Sąsiuviniuose galima rašyti arba piešti, taip pat kurti kerinčius animuotus 
pristatymus. Pristatymuose galima naudoti viską: tekstą, piešinius, paveikslėlius, 
vaizdo įrašus ir 3D modelius.
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mozaBook
Testų redaktorius

„mozaBook“ testų redaktoriumi paprasta sudaryti įtraukiančius  
ir suasmenintus užduočių sąrašus. Galima įtraukti šiuos užduočių 
sąrašus į knygas ir sąsiuvinius ir parodyti klasėje.

Galite rinktis iš kelių tipų užduočių (pasirinkimo iš kelių variantų, 
atitaikymo, kryžiažodžių, žymėjimo, tarpų užpildymo ir t. t.).  
Taip pat galima įterpti paveikslėlius, piešinius, vaizdo įrašus  
ir garsus iš medijos bibliotekos, interneto (pvz., „YouTube“  
vaizdo įrašus) arba iš savo kompiuterio.

Galima pasidalinti sukurtais užduočių  
sąrašais mokykloje arba nacionaliniu  
lygmeniu, kad mokytojai klasėse  
galėtų naudotis vienas kito  
užduočių sąrašais  
arba jų dalimis.

Medijos biblioteka – langas į pasaulį

„mozaBook“ medijos biblioteka – neišsemiamas mokymosi priemonių šaltinis.  
Peržiūrėkite tūkstančius papildomų interaktyviųjų elementų, ieškokite paveikslėlių,  

vaizdo įrašų arba garso failų savo kompiuteryje arba internete.

      Vaizdinio piešimo įrankiai
Net ir mokydami jauniausius mokinius pieškite interaktyviojoje  
lentoje lengvai ir žaismingai, naudodami vaizdinio piešimo įrankio 
naudotojo sąsają. Įvairius piešimo paketus sudaro atskiri piešimo 
įrankiai, parenkami pagal pasirinktą pristatymo režimą.
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Animacijos
Kai kurie įrankiai  

yra su animuotomis 
užduotimis, dėl kurių 

mokymasis tampa  
dar patrauklesnis.

Molekulės Laukiniai gyvūnai Natų sąsiuvinis Kauliukas Metronomas Skaičių eilė Orai Kalendorius Žodžių kortelės Diagramos

mozaTools
teminės programėlės

Interaktyvios programėlės suteikia unikalų ir žaismingą 
būdą mokiniams įgyti žinių ir geriau suprasti mokomąją 
medžiagą.

•   Šiuo metu prieinama per 110 teminių programėlių,  
be to, jų skaičius nuolatos auga.

•   Gali tiek mokiniai, tiek mokytojai naudotis net ir internetu.

Įgūdžių  
ugdymas

Šios programėlės 
pritaikytos pradinių 

mokyklų mokiniams,  
o jų pirminė  

paskirtis – įgūdžių 
ugdymas.

110 šiuo metu prieinamų programėlių kolekcija nuolatos praturtinama  
naujomis reguliariai įtraukiamomis funkcijomis. Šios programėlės prieinamos 
mokytojams „mozaBook“ programinėje įrangoje, o mokiniai gali jomis naudotis  
mūsų svetainėje mozaWeb.com.
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mozaik3D
interaktyvioji 3D animacija

Mūsų vadovėliuose tekstą, paveikslėlius ir diagramas 
papildo per 1 200 3D animacijų. Interaktyvieji vadovėliai 
suteikia prie jų prieigą, kuriuos rodant klasės 
interaktyviojoje lentoje padedama mokiniams  
geriau suprasti mokomąją medžiagą, pamokas tampa 
patrauklesnės ir pagerinama klasėje iliustracijų kokybė.

•   Galima padidinti ir sukinėti 3D modelius. 

•   Lengva naudotis suvienodinta sąsaja.

•   Daugumą animacijų galima peržiūrėti, klausantis 
pasakojimų, taip pat yra integruotos viktorinos.
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Istorija atgyja 
Galima pavaikščioti 
praeities pastatuose, 
pažvelgti į žmonių 
kasdieninį gyvenimą, 
išvysti tikrus  
ir mitinius istorinius 
įvykius tokiu būdu,  
kokie iki šiol buvo 
neįsivaizduojama.

Istorijos 3D animacija – Akropolis (Atėnai, 5 (-asis) amžius pr. Kr.)

Oro  
įsiurbimas

Gamtos  
paslaptys
Galima keliauti  
po kosmosą,  
daugiau sužinoti  
apie Saulės sistemą, 
pasaulio natūraliuosius 
stebuklus ir gamtos 
dėsnius bei paslaptis.

Geografijos 3D animacija – Marso tyrinėjimo programa

 
Ventiliatorius 

Oro  
kompresorius

Degalų 
įpurškimas

Karštų dujų 
išmetimas

Degimas
Turbina Papildoma 

degimo sistema
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mozaBook
„mozaBook“ mobiliesiems įrenginiams

planšetiniams 
kompiuteriams

Mokiniai, turintys planšetinius  
kompiuterius mokykloje arba namie,  
gali naudotis vadovėlių medžiaga tiesiogiai  
savo mobiliuose išmaniuosiuose įrenginiuose.

Mokiniai, esant mūsų planšetinių kompiuterių 
programėlėms, gali „Windows“, „Android“ ir „iOS“ 
planšetiniuose kompiuteriuose naudotis geresniais 
vadovėliais, įskaitant integruotą papildomą turinį.  
Kai vadovėliai atsisiunčiami, jie be apribojimų veikia  
tiek prisijungus prie interneto, tiek atsijungus.

Paiešką skaitmeninėse  
publikacijose naudotojams  
padeda atlikti interaktyvusis  
turinys ir integruota paieškos 
funkcija. Knygose ir sąsiuviniuose 
mokiniai gali piešti ir pasižymėti 
tekstą. Sistema praneša mokiniams 
apie naujas namų darbų užduotis,  
kurias jie gali išspręsti ir atgal  
išsiųsti savo mokytojams.

3D animacijų  
virtualioji realybė

Mokiniai savo mobiliuosiuose 
telefonuose gali virtualiai pamatyti 

3D scenas. Jei jie įdės savo telefonus 
į atitinkamus VR akinius, galės  

pasijusti senovės Atėnuose,  
„Globe Theatre“ teatre  

arba besantys ant  
Mėnulio paviršiaus.

VR reikalavimai:
•   išmanusis telefonas  

su giroskopu;
•   VR akiniai išmaniesiems  

telefonams;
•   „mozaWeb“ paskyra;
•   „mozaWeb 3D Viewer“ programėlė, kurią nemokamai 

galima atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.
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Darbas klasėje
klasės valdymas

„mozaBook“ leidžia mokytojams sukurti virtualią klasę  
ir pakviesti mokinius prie jos prisijungti. Mokiniai gali 
prisijungti prie darbo klasėje per savo planšetinius 
kompiuterius. Tuo tikslu mokytojo kompiuteris  
ir planšetiniai kompiuteriai turi būti prijungti  
prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Nėra būtina  
prisijungti prie interneto.

Mokytojai taip pat gali tiesiogiai mokinių įrenginiams 
persiųsti vadovėlių puslapius. Be to, mokytojai mokiniams 
gali persiųsti užduotis, užduočių sąrašus, vaizdo įrašus arba 
paveikslėlius. Mokytojai taip pat gali stebėti, kiek yra atlikta 
užduočių sąrašo, ir savo kompiuteryje patikrinti mokinių 
darbus.

Mokytojai visada gali matyti,  
kas yra prisijungęs, o kas ne.  
Taip pat bet kuriuo metu gali  
gauti ekrano kopijas, kad žinotų,  
jog visi mokosi.

Suasmenintos užduotys, 
individualus ir grupės darbas, 
taip pat tikslinis IT įrenginių 
naudojimas.

Mokiniai atlieka gautas 
užduotis arba individualiai, 
arba grupėse ir išsiunčia 
mokytojui atsakymus.
Programa automatiškai 
patikrina atsakymus  
ir pagal rezultatus  
paruošia statistiką, kad 
mokytojai galėtų lengvai 
įvertinti mokinių pažangą.

Mokytojai gali:
•  siųsti paveikslėlius ir sąsiuvinius į mokinių įrenginius;
•  užduoti individualias arba grupės užduotis;
•  organizuoti ir stebėti grupių darbą;
•  stebėti, kiek yra užbaigtas užduočių sąrašas;
•  peržiūrėti atsakymus, kurie buvo išsiųsti ir automatiškai 

patikrinti;
•  peržiūrėti rezultatų statistiką.
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Privalumai
•  Mokytojai naudodamiesi testų redaktoriumi gali lengvai kurti užduotis,  

į kurias jie taip pat gali įtraukti papildomo interaktyviojo turinio iš medijos bibliotekos.

•  Sistemoje įrašomi namų darbai, kurie buvo užduoti ir atlikti, todėl juos galima lengvai 
įvertinti ir tvarkyti.

•  Programa automatiškai patikrina atsakymus ir pagal rezultatus paruošia statistiką,  
todėl yra lengviau įvertinti ir palyginti mokinių pažangą.

„mozaWeb“ platformoje mokytojai gali tvarkyti grupes ir 
pamatyti visą informaciją apie namų darbų užduotis, kurios 
yra užduotos arba atliktos. Šios funkcijos taip pat tiesiogiai 
pasiekiamos per „mozaBook“ namų darbų skydelį.

Namų darbams mokytojai gali užduoti užduotis,  
sukurtas testų redaktoriumi. Mokytojai naudodami 
„mozaBook“ gali tvarkyti namų darbų užduotis,  
užduotas klasėms, grupėms arba atskiriems studentams.

Mokiniams el. paštu pranešama apie namų darbų užduotį, temą ir terminą.  
Jie gali internetu atidaryti namų darbus ir atlikti užduotis.

Užduotis galima atlikti 
internetu per bet kokią 

interneto naršyklę.

Namų darbai
internetinės užduotys
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Ko reikia klasėje? 
Kad galėtumėte  
naudoti „mozaBook“ 
interaktyviojoje lentoje  
arba su projektoriumi,  
tereikia tik „mozaBook 
CLASSROOM“ licencijos.

Klasėje
Mokytojai gali kurti interaktyvioje lentoje dinaminius pristatymus bet kokiai 

mokyklos temai ir naudotis patraukliais interaktyviaisiais įrankiais, 
3D elementais, vaizdo įrašais ir kitu turiniu. Jie taip pat gali kurti pratimus 

ir užduotis, kuriuos mokiniai galės atlikti klasėje arba namie.

Ši licencija suteikia mokytojams prieigą prie visos medijos 
bibliotekos, taip pat per debesį su bendradarbiais mokytojais 
ar savo mokiniais jie galės kurti interaktyviuosius sąsiuvinius 
(pristatymus) arba dalintis mokomąja medžiaga.

Jei mokiniai klasėje naudojasi asmeniniais arba planšetiniais 
kompiuteriais, mokytojai į mokinių įrenginius galės klasės 
valdymo funkcija nusiųsti pratimų, vaizdo įrašų, nuotraukų 
arba kitos mokomosios medžiagos.

„mozaBook MULTILANG“  
ir „mozaBook CLASSROOM“ 

licencijos pasižymi tomis 
pačiomis savybėmis  

ir funkcijomis, bet 
„mozaBook MULTILANG“ 

galima naudoti  
su 24 kalbomis.

„mozaBook CLASSROOM“ licencija

Ko mokiniams reikia, kad galėtų mokytis su planšetiniais kompiuteriais?

Mokiniai turėtų įsigyti „mozaWeb PREMIUM“ prenumeratą, kad galėtų prisijungti 
prie klasės darbo, kurį organizuoja jų mokytojas, ir galėtų atsisiųsti paveikslėlius, 
interaktyviąsias programėles, tekstus ir užduočių sąrašus bei išspręsti jiems  
užduotas užduotis.

Jei reikia išsamesnės informacijos, apsilankykite  
www.mozaweb.com.

Jei mokiniai turės „mozaweb PREMIUM“ paskyrą, jie taip pat 
galės atsisiųsti „mozaBook“ programėlę į savo planšetinius 
kompiuterius. „mozaBook“ gali veikti su „Windows“, „Android“  
ir „iOS“ įrenginiais. Visgi mokiniams rekomenduojame naudoti 
„Windows“ planšetinius kompiuterius, kad būtų galima 
naudotis visomis „mozaBook“ siūlomomis funkcijomis.

Taip pat galite  
atsisiųsti „Android“  
ir „iOS“ programėlių  
iš „App Store“  
ir „Google Play“.
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3D

Kaip mokytojai gali naudotis „mozaBook“ namie?

Mokytojai gali praturtinti savo skaitmenines knygas 
interaktyviuoju turiniu, kurti pristatymus, naudotis 
mokomaisiais „mozaBook“ įrankiais, leidžiančiais simuliuoti 
eksperimentus, ir paruošti tinkintas įrankių būsenas bei 
laboratorinius nustatymus, kurie papildo pamokos temą. 
Galima naudoti „mozaBook CLASSROOM“ licenciją  
su 1 papildomu kompiuteriu, kuris yra ne klasėje.

Kad mokytojams būtų patogiau, visą medžiagą, sukurtą su „mozaBook“,  
galima įkelti į debesį, todėl mokytojai galės naudoti bet kokį asmeninį 
kompiuterį su „mozaBook“, kad turėtų prieigą prie savo medžiagos.  
Nėra jokio reikalo tą patį nešiojamąjį kompiuterį nešiotis visą dieną!  
„mozaBook CLASSROOM“ suteikia visas tas pačias funkcijas asmeniniame 
kompiuteryje, kurios klasėje prieinamos interaktyviojoje lentoje.

Kaip mokiniai gali atlikti  
namų darbus ir savarankiškai 
mokytis namie?
Mokiniai arba tėvai gali įsigyti „mozaWeb  
Premium“ prenumeratą. Mokiniai galės prisijungti 
prie mozaweb.com per bet kokią kompiuterio 
naršyklę norėdami turėti prieigą prie namų darbų 
užduočių ir jas atlikti arba peržiūrėti sąsiuvinius, 
kuriuos mokytojai atsiuntė.

Taip pat mokiniai laisvalaikiu gali naršyti medijos 
biblioteką norėdami peržvelgti temas, mokomas 
klasėje, arba daugiau sužinote apie savo 
mėgstamas temas. 

Mokiniai gali žiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus, 
kartotis žaisdami žaidimus, pasiruošti savo virtualias 
laboratorijas arba išmokti ko nors naujo iš „Mozaik“ 
3D scenų.

Daugiau informacijos rasite apsilankę 
www.mozaweb.com.

Jei mokiniai naudojasi namie savo 
planšetiniu kompiuteriu, jie gali prisijungti 
ta pačia „mozaWeb“ paskyra per 
„Windows“, „iOS“ arba „Android“ 
panšetinius kompiuterius. 

Prieiga suteikiama visose  
platformose prie bet kokių įsigytų 
skaitmeninių vadovėlių.

Namie
Mokytojai su „mozaBook“ gali patogiai namie planuoti 
ir kurti pamokas. Mokiniai gali naudotis „mozaWeb“ 
platforma mokydamiesi namie. Jie gali atlikti savo namų 
darbų užduotis arba imtis iniciatyvos savarankiškai 
daugiau išmokti, naudojantis bet kokiu kompiuteriu  
su interneto prieiga ir naršykle.

„mozaWeb PREMIUM“ paskyra
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mozaMap
skaitmeniniai žemėlapiai, skirti interaktyviajai lentai

„mozaMap“ programinė įranga yra su atlasais,  
praturtinančiais įrankių asortimentą, kurie prieinami 
geografijos ir istorijos mokytojams. 
Lengva pakeisti ir pritaikyti įvairių žemėlapių elementus, 
todėl paprasčiau ir lengviau galite pasiruošti klasės darbui.

Galima sukurti ir išsaugoti unikalius žemėlapių vaizdus, 
naudojant mastelio keitimo įrankį ir pasirinktus žemėlapio 
elementus įjungiant ir išjungiant.

Užduotys
Norėdami pritaikyti 
žemėlapius, galite įtraukti  
iš integruotos galerijos 
pramoninių, kalnakasybos, 
žemės ūkio ir daug kitų 
kartografinių simbolių.  
Galima ranka įterpti žemėlapių 
elementus, be to, programinė 
įranga taip pat pritaikyta  
kurti užduotis ir automatiškai 
tikrinti mokinių atsakymus.

Pritaikyti žemėlapiai  
ir pristatymai

Pagal pridedamus „mozaMap“ 
žemėlapius lengva sukurti 

tinkintus žemėlapius.  
Prie jų galima pridėti teksto, 

paveikslėlių, integruotų 
piktogramų ir simbolių.  

Šiuos naujuosius žemėlapius 
galima išsaugoti vėlesniam 

naudojimui.

Iš anksto  
nustatyti ir 
išsaugoti vaizdai
Iš anksto nustatyti vaizdai 
padeda pristatant tam tikrus 
istorinius įvykius.  
Vaizdai, kurie sukurti  
pagal mokomąją medžiagą, 
tik atskleidžia istorinio  
įvykio duotosios eros 
charakteristiką.
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METŲ PAGRINDINIS PUSLAPIS
2012

mozaWeb
skaitmeninės pamokos namie

Internetu prieinami interaktyvieji  
vadovėliai yra skirti savarankiškam  
mokymuisi ir įgūdžių, susijusių su žinių  
įsisavinimu, gilinimui. 

Animacijos, užduotys ir papildoma medžiaga padeda 
mokiniams kuo geriau perprasti pateiktas temas. 
„mozaWeb“ yra prieinama per bet kurią interneto naršyklę, 
net neįdiegus jokios papildomos programinės įrangos.

Medijos biblioteka
Medijos biblioteką sudaro  
interaktyvi vadovėlių, sutvarkytų  
paieškai pritaikytu formatu, medžiaga.  
Tuo metu atverstuose vadovėliuose, 
visuose pateiktos temos vadovėliuose  
arba visoje medijos bibliotekoje galite  
rasti alfabeto tvarka vaizdo įrašų,  
garso failų, nuotraukų, 3D animacijų, 
užduočių ir paaiškinimų.

Kartojimosi ir įgūdžių 
ugdymo žaidimai
„mozaWeb“ nuolatos augantis loginių, 
kartojimosi ir įgūdžių ugdymo žaidimų 
asortimentas, kuris be to, kad tinka 
pramogai, padeda mokiniams pasikartoti 
ir praturtinti savo įgytas žinias.  
Mokiniai naudodamiesi internetiniais 
žaidimais net gali žaisti  
su savo draugais ar bendraklasiais. 

Įrankiai
Mokytojams ir mokiniams prieinama 
daugiau nei 110 įrankių, sugrupuotų  

pagal temą. Jų skaičius ir funkcijos  
nuolatos auga. Mokiniams suteikiama 
puikių galimybių žaismingai mokytis, 

kartotis arba kuo geriau perprasti  
duotą temą.
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mozAR
papildyta realybė vadovėliuose

„mozAR“ mobilioji programėlė pagyvina spausdintinių 
knygų iliustracijas, papildydama realybę per mobilųjį 
įrenginį. Knygų lapuose pateikiama medžiaga atgyja,  
vos tik nuskaičius ją įrenginio kamera.

3D modeliai, animacijos, pasakojimai,  
muzika arba vaizdo įrašai priklauso nuo interaktyvaus 
turinio, labiausiai pritaikyto duotajai temai, tipo.

Mūsų vadovėliuose nuotraukos atgyja
Naudodami 3D animacijas, galite virtualiai tyrinėti istorinius pastatus  
ir neprilygstamu būdu sužinoti apie meno kūrinius. Pažvelkite į molekulių struktūrą, 
gamtos paslaptis arba sužinokite, kaip įrenginiai veikia, taip pat galite žiūrėti iš anksto 
paruoštus vaizdo įrašus, lydimus su tema susijusiais pasakojimais.

Modelius galima  
laisvai sukinėti,  
padidinti,  
apžiūrėti iš įvairių  
kampų (pavyzdžiui, 
skersinius pjūvius).

Prie modelių 
pateikiami 

paaiškinamieji 
žymekliai, kurie 
išversti į kelias 

kalbas.

Daug animacijų  
yra su iš anksto 
paruoštais vaizdo 
įrašais, kurių 
pasakojimai išversti 
į kelias kalbas.

•    Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai  
su žaismingomis ir akį kerinčiomis  
priemonėmis, kurias rasite „mozAR“  
programėlėje, gali itin pasitarnauti  
mokytojaujant ir mokantis.

•    Tereikia tik „Mozaik“ vadovėlio,  
„Android“ arba „iOS“ mobiliojo  
įrenginio su kamera ir „mozAR“  
programėlės.
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„euklides“ geometrine konstravimo programine įranga 
galima lengvai, tiksliai ir greitai atlikti įvairias geometrines 
užduotis. Programinė įranga taip sukurta, kad būtų l 
engva pamatyti konstrukcinius etapus ir stebėti objektų 
tarpusavio priklausomybę, taip pat kaip jie yra pastatyti 
vienas ant kito.

Figūrų elementai yra mobilūs, todėl galima analizuoti 
geometrinius ryšius su įvairiomis pradinėmis sąlygomis.

Animuoti pėdsakai
Programinė įranga gali  
pailiustruoti, kaip vieno  
parametro nuolatinis pokytis  
keičia rezultatus. Pavyzdžiui,  
galima pavaizduoti dviejų 
apskritimų susikirtimo liniją,  
nuolat keičiant apskritimo  
spindulio ilgį. Principai tie patys,  
kai atvaizduojama elipsės kreivė.

Bazinis arba  
kompleksinis 

Programa paremta šešiais  
pagrindiniais „Euclidian“  

konstravimo etapais. Užduotis  
galima išspręsti atliekant  

šių veiksmų seriją. Be pagrindinių  
etapų dar galima pritaikyti kelis  
įprastai naudojamus sudėtinius 

veiksmus (pvz., statmeną 
pusiaukampinę, tangentų  

formavimą nuo bazinių objektų).

Aiški  
konstrukcija
Bet kuriuos sukonstruotus 
objektus galima įjungti  
ir išjungti arba pažymėti  
įvairių spalvų ir stilių linijomis. 
Spragtelėjus galima paslėpti 
gaires, kurios nėra svarbios 
sprendimui.

euklides
planimetrinė konstravimo programinė įranga
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euler3D
erdvės geometrijos konstravimo programinė įranga

„euler3D“ erdvės geometrijos konstravimo programinė 
įranga be erdvinių figūrų ir paviršių atvaizdavimo leidžia 
šiuos objektus redaguoti, esant aukštam matematinės 
kontrolės laipsniui. (Savitosios sankirtos filtravimas, 
plokštumų apžiūra, išgaubtųjų daugiakampių pjaustymas 
į trikampius.)

Programinė įranga dera su kitomis matematinėmis 
programomis („Maple“, „Mathematica“). Užbaigtas figūras 
galima eksportuoti keliais formatais, o tam tikrų tipų failai  
net pritaikyti nuskaityti duomenis.

Taikymas
Programa leidžia pateikti 
figūras kaip kūgius  
ir rutulius jas sukinėjant.  
Dėl animacijos tampa  
įmanoma aiškiai 
pademonstruoti  
sudėtingus erdvinius ryšius.

Suasmeninimas
Kad būtų lengviau apžvelgti  

objektą, jo viršūnėms, kraštams  
ir šonams galima priskirti įvairius 

permatomus sluoksnius.  
Šiuos sluoksnius galima įjungti  

arba išjungti. Programoje 
atvaizduojant objektus naudojama 

perspektyvinė ir aksonometrinė 
projekcija. Kad atrodytų tikroviškai, 

naudojami du šviesos šaltiniai.

Erdvinių  
koordinačių sistema
Figūros apibrėžiamos pagal  
jų viršūnes, kraštus ir šonus. 
Naudotojas be skaitmeninių 
koordinačių verčių naudojimo  
gali pritaikyti konstantas,  
kurios anksčiau importuotos  
į projektą.
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Plačiajuosčio ryšio serveriai užtikrina skaitmeninio mokyklos žurnalo 
funkcionalumą 24 valandas per parą, todėl „mozaLog“ žurnalu vienu metu  
per internetą gali naudotis tūkstančiai žmonių.

Universalus ir 
įvairiapusiškas
„mozaLog“ pasižymi  
visomis tradicinių popierinių 
mokyklos žurnalų funkcijomis, 
pvz., galima įrašyti pažymius, 
nurodyti pažangą  
ir lankomumo duomenis,  
taip pat galima  
sudarinėti mokinių grupes. 

•   Be lankomumo ir vėlavimo, dar galima nurodyti išimtis ir priemonių 
trūkumą, galima pamatyti mokinių trūkstamų testų sąrašus.

•   Galima įrašyti skirtingų tipų pažymius su skirtingomis kategorijomis 
(pvz., galutinius pažymius).

Paprastas 
administravimas
Programa atlieka  
standartinio klasės  
laiko ir mokyklos metų  
kalendoriaus pakeitimus,  
sutvarko mokyklos  
renginius (ceremonijas,  
mokyklos keliones,  
sudaro mokytojų klases).

„mozaLog“ skaitmeninis mokyklos dienynas, kurį sukūrė 
mūsų įmonė, yra mokomoji informacinė sistema, leidžianti 
mokyklos personalui naudotis viena sąsaja tiek 
administracinėms, tiek organizacinėms užduotims.  
Kai naudojate „mozaLog“, nebereikia vesti daug darbo 
reikalaujančių ir sudėtingų tradicinių popierinių klasės 
dienynų. „mozaLog“ taip pat padeda akivaizdžiai  
sumažinti kasdieninį mokytojų administracinį krūvį.

mozaLog
skaitmeninis mokyklos žurnalas
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mozaLog

•   Nėra būtinybės atskirai įrašyti  
mokinių duomenis, nes juos  
galima importuoti iš skaičiuoklės.

•   Mokyklų vadovai, naudodami  
„mozalog“, gali sukurti išsamias  
analizes ir papildyti jas grafikais.

Bendravimas su tėvais
Tėvai gali stebėti savo vaikų akademinę pažangą, 
mokyklos lankomumą arba jų elgesio vertinimą.

Jei pageidaujama, tėvai gali gauti el. laiškus,  
kuriuose nurodomi nauji įrašai, susiję su jų vaikais. 
Mokytojai gali siųsti priminimus apie artėjančius 
mokyklos renginius, keliones arba net egzaminus,  
kad ir mokiniai, ir tėvai būtų gerai informuoti.

Skaitmeninis mokyklos  
žurnalas jūsų mokyklos svetainėje
„mozaPortal“ paslauga – internetinės svetainės paslauga, 
pasižyminti funkcine struktūra, ypač pritaikyta ir išbandyta,  
kad tiktų mokyklos aplinkai. Meniu yra laisvai keičiami,  
todėl juos galima pritaikyti individualiems  
mokyklos poreikiams.

•   Mūsų skaitmeninį mokyklos žurnalą  
galima užsakyti kartu su „mozaPortal“ mokyklos 
internetinės svetainės paslauga.

•   Tokiu atveju „mozaLog“  
yra integruojamas į mokyklos  
internetinę svetainę  
ir jį galima rasti  
per meniu.

Akademinė  
statistika

Pažangos žurnalai  
suteikia galimybę sekti 

mokytojų ir klasėse  
vykdomą akademinę  

veiklą, todėl mokytojai  
tampa labiau motyvuoti 

reguliariai pildyti  
pažangos žurnalus.
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Žaidžiant „mozaLand“ internetinį mokomąjį žaidimą,  
galima pagerinti žinias, įgytas matematikos,  
kalbų ir mokslo srityse, nes žaidėjas tampa virtualaus 
žiniomis pagrįsto pasaulio gyventoju.

Jis sudarytas iš  
populiariausių strateginių žaidimų elementų.

Paprasta naudoti
Visas funkcijas galima rasti  
per paprastą naudotojo sąsają  
arba valdant žemėlapį.  
Mūsų prioritetas buvo sukurti  
paprastą naudotojo sąsają,  
leidžiančią vaikams kuo  
greičiau pradėti žaisti žaidimą.  
Programa lengva naudotis net  
ir žemesnių klasių mokiniams.

Ne vien  
tik konkursas

Be tradicinių edukacinių konkursų 
taip pat yra svarbūs konkursai 

tarp regionų, mokyklų ir klasių.  
Mokiniai yra ne tik atsakingi  

už save, bet jie taip pat kovoja  
už likusią bendruomenę. Jie gali  
nulemti šios nedidelės žiniomis 
pagrįstos bendruomenės ateitį.

Motyvacija
Ar nebūtų puiku, jei mokymasis 
prilygtų žaidimui? Kad energija, 
atsirandanti žaidžiant,  
būtų nukreipta į mokslą!  
„mozaLand“ internetinis  
mokomasis žaidimas susieja  
žaidimo malonumą  
su naudingomis mokymosi 
pastangomis, todėl taip  
žaidėjai daugiau „laimi“.

mozaLand
internetinis mokomasis žaidimas
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Spausdintinės 
priemonės
•  Vadovėliai,  

pratybų sąsiuviniai
•  Geografijos ir istorijos atlasai
•  Užduočių rinkiniai
•  Testų knygelės
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Living and inanimate environment
1. The school premises, residential houses and objects were created by people.

List the objects shown on the picture. Count the number of plants, animals
and objects on the picture. Colour as many circles as the number of objects
you´ve found.

artificial environment

2. Tell what similarities and differences are there between the members
of the pairs on the pictures. Mark the inanimate objects with a star.

animate – inanimate

Let’s play!

Collect pictures of various living things. Form teams. Group pictures
according to criteria of your own choice. Also look for new grouping
criteria. At the end of the game, one pupil from each team explains
the grouping criteria. 27

5. Cross the odd one out in each group. Give reasons for your choice.

our living and inanimate world

3. You must have taken part in ex-
cursion in the forest before. What
did you see there? List the things
which sorround John in the forest.

living nature

4. Colour the inanimate things
of nature: – water, – ground,

– air! Draw living things on John´s
environment.

inanimate nature

Useful to memorize!

The environment around us can be natural or artificial. The natural
environment is made up of living and inanimate things. Living things
exhibit phenomena associated with life, which inanimate objects don´t
show.

If possible, bring half of an eggshell to the next class.
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Unsere gefiederten Freunde
In den Siedlungen finden die Wildvögel ausgezeichnete Nistplätze
und genügend Nahrung. Einige sind nur im Winter, andere vom
Frühling bis zum Sommer unsere Gäste, aber viele von ihnen
leisten uns das ganze Jahr über Gesellschaft.

1. Erinnere dich! Was sind die gemeinsamen Merkmale der Vögel?

stromlinienförmig

.....................

Die Stadttaube bewegt sich in der Luft und auf dem Boden sehr
geschickt. Beim Gehen berühren ihre vier Zehen den Boden. An
den Enden der Zehen befinden sich starke Krallen. Die Taube
ernährt sich hauptsächlich von Körnern. Das Ende ihres Schnabels
ist hart, so kann sie die Körner leicht aufpicken.

Zieh die unteren Äste der Taubenfeder vorsichtig auseinander!
Sieh dir ihre Struktur unter der Lupe an! Welche Funktion haben
die Federn?

Erforsche!

3. Achte oben auf die Zeichen und zähle die mit der guten Flugfähigkeit
der Tauben zusammenhängenden Merkmale auf!

4. Wie heißen die markierten Teile des Kopfes und des Fußes? Wie bewegt
sich die Taube? Wie gelangt sie an ihre Nahrung? Antworte mit Hilfe des
folgenden Textes!

DIE STADTTAUBEN

Die gemütlich auf den Straßen der Städte watschelnden, unter-
schiedlich gefärbten, verwilderten Haustauben nennen wir Stadt-
tauben. Sie erscheinen oft in imposanten Mengen auf den Plätzen
der Städte.

2. Schreibe die Namen der Körperteile auf die Linien!
Was ist typisch für das Äußere der Stadttaube?

klein

.......................

kurz

..........................

kurz

..........................

lange Schwanzfedern

................................

................................

................................

lang, schmal

...........................

Wie wurde der Wildtaube der Nestbau
beigebracht? Du erfährst es, wenn du

die Geschichte aus dem Buch
„Zauberhafte Welt der Vögel

und Natur” von Magda Nádai liest.

Die seitlichen Äste der Deckfedern
sind miteinander verhakt.
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Gefiederfarbe: ........................................................ ..........................................................

Schnabelfarbe: ....................................................... ..........................................................

5*Worin unterscheidet sich die Schnabelform des Habichts von denen der
bisher kennengelernten Vögel?

LIES!

Die Kohlmeise ist ein häufiger Gast
in unseren Gärten, die im Frühling
von ihrem Gesang erfüllt sind. Sie ist
uns eine nette, vertrauensvolle
Gesellschaft, die alles zu erkunden
versucht und auch beim Bau ihres
Nestes sehr anpassungsfähig ist...
Es kann auch vorkommen, dass sie
sich in unseren Briefkasten einnistet.
Die brütende Henne lässt sich dann
auch nicht davon stören, dass sich
die Tür, an der der Briefkasten hängt,
mehrmals öffnet und schließt.

Egon Schmidt: Tiere im Garten 

Dank ihrer langen Beine und ihrer dunklen Federn kann sich die
Amsel lange Zeit auf dem Boden aufhalten. Hier sucht sie mit
ihrem langen, spitzen Schnabel nach Insekten, Würmern und
Schnecken. Im Herbst und im Winter gehören auch Obst und
Beeren zu ihrer Nahrung. Sie nistet vorwiegend in Sträuchern.

Sie sucht auf Bäumen und in Sträuchern nach Futter. Mit ihren
dünnen Füßen und ihren großen, krummen Krallen bewegt sie
sich geschickt und klammert sich akrobatisch an den Ästen fest.
Mit ihrem kurzen, spitzen Schnabel schnappt sie sich viele
schädliche Insekten und Raupen. Im Herbst und im Winter ernährt
sie sich von Körnern. Ihr Nest baut sie in einer Baumhöhle.

Männchen Weibchen

Erkundige dich! Mit was für Körnern
darf die Kohlmeise im Winter
gefüttert werden?

4. Beschreibe das Äußere des Amselmännchens! Worin unterscheidet sich
das Weibchen von ihm?

DIE KOHLMEISE

Dank ihrer typischen Farbe und ihres 
typischen Gesanges gehört sie zu den 
beliebtesten Bewohnern von Garten und 
Park. Unermüdlich stöbert sie zwischen 
Zweigen und durchsucht jeden 
Winkel nach Futter.

3. Woran erkennst du
die Kohlmeise? Male das Bild aus!

DIE AMSEL

Häufig vorkommender Vogel in jeder Siedlung. Sie ist am häufigsten
auf dem Boden anzutreffen. Über ihren abwechslungsreichen
Gesang, der das Ende der kalten Monate verkündet, freut sich jeder
Mensch.

Vadovėlis „Mūsų aplinkos paslaptys“ yra įvadas į populiariąją seriją 
„Mokslas paaugliams“. Vyresnėse klasėse ji sudaro mokslinių disciplinų 
pagrindus. Mokslinių žinių pagrindai kuriami patikimais šiuolaikiniais 
metodais. 

Šios knygos ugdo užduočių sprendimo įgūdžius. Mokiniai, atlikdami  
šiose knygose pateiktas užduotis, susipažįsta su aplinka, geriau supranta 
pasaulį ir savo draugus. 

Geriausio 
europietiško 
mokyklos 
vadovėlio 
apdovanojimai 
2009 m.

Gamtos paslaptys

Vienas iš pagrindinių šių knygų tikslų – padėti mokiniams išsiugdyti gero mokymosi 
įpročius. Kad pasiektų šio tikslo, knygose nuolat naudojamos pagal amžių pritaikytos 
spalvos, paryškinimai ir piktogramos. 
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160    ЖИЗНЬ В САДУ  ·  САД ВЕСНОЙ

ТюлЬпaН
Тюльпан один самых красивых весенних садовых и 
деко ративных цветов. Удачное название цветка, 
потому что цвет цветка и разнообразие формы 
действи тельно потрясает.
Родина большинства тюльпанов – Средняя Азия, её 
засушливые и горные районы: степи и каменистые 
пустыни, Персы и турки украшали  свои сады тюль
панами самой различной цветовой гаммой. Тюль паны 
попали в Европу около 500 лет назад, тогда и началась 
триумфальное завоевание тюль па нами Европы.

ОСОбЕннОСТи РАСТЕния?
В начале весны появляются яркие и нежные тюль
паны. Перед осенней посадкой взрослая луковица 
тюльпана имеет запасы питательных веществ, из 
которых весной следующего года развиваются при
даточные корни, расположенные  в нижней части 
донца (нижняя часть луковицы,) и появляются ростки. 
Укажите, подземные органы тюльпана!
С макушки луковицы развиваются стебель цветка и 
листья. Удлинённоланцетные, зелёные, с гладкими 
или волнистыми краями и лёгким восковым налётом. 
Расположены очерёдно и охватывают стебель. Пита
тельные вещества достовляются в листья парал
лельными жилками. Они разваются орно временно. 
нижний лист самый крупный, верхний, так назы вае
мый флаглист — самый маленький.
Сравните, лиственные жилки цветка  рисунок 160.2!
В конце стебля, над поверхностью земли, выделяется 
изящный цветок тюльпана. По устройству цветов, 
плодов и по своему размеру тюльпан похож на дру
гие известные  садовые растения  (лилия гиацинт), 
а околоцветник отличается от других растений.  
Элементы околоцветника называются листочками 
околоцветника, a цветок цветочной бутон.

Тюльпан цветет в продолжении нескольких дней, цве те ние 
зависит от температуры воздуха, они прекрасные темпера
турные показатели. Они могут почуствовать не только 
дождливую погоду или холод, но и прохладные сумерки. 
В это время листочки цветка закрываются, защищая рас
по ло женные внутри пестик и тычинки. Утром, в солнеч
ное время, цветок открается  в форме бокала.  В это время 
цветок посещают насекомые, так как в тычнике могут найти 
много пылинок. В это время насекомые осуществляют 
опыление цветка.

из семенной коробочки отцветшего тюльпана, раз ви
вается сухой открытый плод, в котором много семян.

боковая 
жилка

главная жилка

КАПУСТА ТЮЛЬПАН

придаточные 
жилки

образование 
почти одинаково

бутон цветка

листочки 
одноцветника

тычинка

пестик

160.3.  Почему нельзя назвать бокальный 
одноцветник тюльпана – лепестками?

бутон цветка

стебель

Удлинённо 
ланцетные листья,  

расположены 
очерёдно и 

охватывают стебель

луковица

придаточные 
корни 







160.2. Листья капусты и тюльпана

160.1. Описание тюльпана

ТюлЬпaН    161

 ЗАПОМниТЬ!

Тюльпан луковично- декоративное растение.
Особенности:

– придаточные корни главного корня;
– удлинённо-ланцетные листья 

рассположены очерёдно и охватывают;
– В цветке тычинку и пестик защищают 

однодольные листочки околоцветника  – 
цветочный бутон;

– коробочка плода: 
– сухие, раскрытый околоплодник;
– много семян.

161.1.  Перечислить отличия и сходство 
двух плодов, при помощи рисунка?

пустотелые ягоды коробочка семян

околоплодник

оболочка

мякоть

мнгого 
семян

сухой, 
твердыйсемена раскрываться

ТЮЛЬПАНПЕРЕЦ





весна лето осень

161.3.  При помощи рисунка, указать произходящие изменения в жизни тюльпана!

161.2.  Луковицу ростка тюльпана поса
дить в цветочный горшок, наполнен ный 
цветочной землей, и поливать система
тично!

 ПРОВЕРКА ЗнАниЙ!

 1. назовите части тюльпана!
 2. Чем отличаются листья тюльпана от листьев 

капусты?
 3. Значение выражения „многолетнее растение”?
 4. Что характерно для бутона цветка?
 5. Значение  коробочки?

КАК ДОЛГО ЖиВЕТ и КАК РАЗВиВАЕТСя 
ТЮЛЬПАн?
Тюльпан живет несколько лет. В  луковице хранятся 
запасы питательных веществ, которые  из года в год 
дает ростки,  расцветает и приносит плод. Много лет
нее растение*.

42 THERMODYNAMICS

The thermodynamic change of gases always
occurs when interacting with other bodies.

During heating (or heat transfer) and cooling
(heat reduction) thermal interaction occurs
between the gas and its environment. During the
compression and expansion of gases mechanical
interaction occurs between the gas and its envi-
ronment. As a result, the energy of the gas may
increase, decrease or remain constant. 

Let's examine the characteristics of changes
of energy states occurring due to thermal and
mechanical interactions between ideal gases and
their environments. Let's base our examination
on the first law of thermodynamics:

ΔEi = Q + W.

ENERGY EXCHANGE IN ISOBARIC PROCESSES

Let's heat a certain amount of gas in a cylinder,
fitted with a piston, at constant pressure.

During the thermal interaction occurring while
heating the gas, Q amount of heat is transferred
to the gas, which  expands while W' expansion
work is done on the environment. When cooling
the gas, Q amount of heat is removed from the
gas, while its volume decreases. In this case the
environment does W pressure-volume work on
the gas.

The expansion work done by the gas can be
calculated as  W’ = F⋅s. The force exerted on the
piston by the gas is F = p ⋅A, while the change in
the volume of the gas is ΔV = A ⋅ s. Therefore the
pressure-volume work is 

W’ = F ⋅ s = p ⋅ A ⋅ s = p ⋅ ΔV.

This is true regardless of the shape of the container.

42.1. Characteristics of the energy exchange between gases and the environment during isobaric processes
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In case of isobaric processes, the expansion
work of the gas can be calculated by multi-
plying the constant p pressure with the ΔV
volume increase. Therefore

W’ = p ⋅ ΔV.

The work done by the environment on the
gas is 

W = –W’ = –p ⋅ ΔV.

3.4. Thermodynamic processes of gases

The change in the internal energy of gases
during an isochoric process:

ΔEi = Q.

ENERGY EXCHANGE IN ISOCHORIC PROCESSES

Let's fix the piston in a given position. This ensures
that the volume of the gas remains constant.

In this case the state of the gas can only change
if we heat it or cool it. As the volume is cons-
tant, neither mechanical interaction, nor mec-
hanical work occur between the gas and the
environment.

During an isochoric process exchange of
energy between the gas and the environment
only occurs by the addition or removal of heat.
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The change in the internal energy of gases
during an isobaric process. According to
the 1st rule of thermodynamics:

ΔEi = Q – p ⋅ ΔV.

Characteristics of the energy exchange during
isobaric processes:

– The gas is in simultaneous thermal and
mechanical interaction with the environ-
ment.

– During the two types of interaction bet-
ween the gas and its environment the
direction of energy transfer is always
opposite. When the gas receives thermal
energy, it releases energy by expansion work.
When the gas loses thermal energy, the
environment does positive work on the gas.

– The amount of thermal energy transferred
is always greater than the mechanical
energy released. Therefore the internal
energy of the gas increases during heating an
decreases while cooling down.

43.2. Characteristics of  the energy exchange between gases and the enviroment during isochoric processes
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In this case the Q amount of heat transferred to
the gas is entirely spent on increasing the internal
energy of the gas. The Q amount of energy re-
moved from the gas is equal to the decrease of
internal energy of the gas.
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43.1. What is represented by the yellow area on the p–V
diagram of the isobaric process?
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43.3. p–V diagram of an isochoric process

Gamtos pažinimas
Paprasta mokyti gamtos mokslus, kai mokomosios medžiagos 
struktūra yra aiški ir logiška. Mokymosi procesas pagrįstas stebėjimu 
ir patirtimi. Knygose pirmiausia pristatomos paprastos sąvokos, tada 
pereinama prie sudėtingesnių, kad mokinių žinios būtų gausinamos 
tinkamu tempu ir jie neprarastų susidomėjimo.

•   Knygos skatina natūralų  
mokinių smalsumą ir patenkina  
jų norą sužinoti. 

•   Jos suformuoja įpročius,  
skatinančius saugoti sveikatą  
ir aplinką.

•   Jos įkvepia mokinius mokytis  
įvairių metodų ir juos naudoti  
ieškant informacijos.

Mokiniams padeda veiksmingai ir lengvai įgyti žinių knygose pateikiami 
piešiniai, tekstas, lentelės, diagramos ir nuotraukos.

Temos medžiagos mokymasis visada prasideda nuo tam tikrų praktinių ir kasdieninių 
mokinių žinių, nes toks praktiškas metodas yra patrauklesnis studentams, leidžiantis 
lengviau perprasti sąvokas.

Fizika
Vadovėliuose gausu žodinių uždavinių, iliustracijų ir užduočių.  
Mokomoji medžiaga išdėstyta pagal aiškią teminę struktūrą, pasižyminčia  
nuosekliu sudėtingumu.

•    Pagrindinis šių knygų tikslas yra suklasifikuoti 
mokiniams skirtą mokslinę informaciją ir nustatyti 
esmines fizines sąvokas.

•    Testų knygelės padeda įvertinti, kaip mokiniai 
įsisavino medžiagą, o pratybų sąsiuvinių serija  
„Ar aš esu pasiruošęs?“ papildomai prisideda  
prie mokymosi namie.

•    Vadovėliai pritaikyti ugdyti įvairiausius įgūdžius,  
nes jie pristato mokiniams ir padeda pritaikyti 
pažinimo metodus, naudojamus gamtos moksle.
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تنظيم    121

121.2  السمع

إثارة

صوت خاليا مستقبلة العصب السمعي المركز السمعي القشري

نشوء اإلثارة نقل اإلثارة نشوء اإلحساس

121.1  بنية القوقعة    ما الذي يسبب  تنبيه الخاليا 

المستقبلة؟

 سمعي عصب

 خلية
سمعية

سائل

الغشاء القاعدي

ضع الشوكة الرنانة المهتزة على أماكن 
مختلفة من القحف

في أي حالة تسمع الصوت بأعلى درجة؟
ماذا تثبت التجربة؟

اجري تجربة

األمواج الصوتية تسبب اهتزاز الجزء الخارجي من األذن 
الوسطى، غشاء الطبل*۔ تقوم العظيمات المرتبطة به 

بتضخيم الصوت و نقل اإلهتزازات۔ تتصل األذن الوسطى 
مع البلعوم عبر قناة نفير أوستاش*۔ و من خاللها يصل 

الهواء إلى األذن الوسطى  مما يتيح تساوي الضغط على 
سطحي غشاء الطبل الداخلي و الخارجي۔

عند اإلرتفاع السريع بالمصعد، نشعر بضغط كبير مفاجئ في 
آذاننا۔ الضغط الجوي يزداد عند االقتراب من سطح األرض، 

و هذا الضغط يضغط على غشاء الطبل من الداخل، وفي نفس 
الوقت  يكون الضغط المؤثر على السطح الخارجي لغشاء الطبل 
أضعف بكثير۔ يمكننا تجنب هذه الحالة المزعجة عند انفتاح قناة 
نفير أوستاش مع كل عملية بلع حيث يتساوى الضغط، و يزول 

اإلحساس المزعج۔

العَظيم السمعي األخير يرتبط بإحكام مع الغشاء الصغير 
الذي يقوم بإغالق فتحة القوقعة* المتوضعة في األذن 

الداخلية۔ الجوف الداخلي العظمي للقوقعة يملؤه سائل۔ يقسم 
الغشاء القاعدي* الجوف الداخلي للقوقعة طوليا و عليه 

تتوضع الخاليا المستقبلة۔ عندما تنتقل إهتزازات عظيمات 
السمع إلى السائل الموجود داخل جوف القوقعة، يبدأ الغشاء 

القاعدي باإلهتزاز۔ الضغط المطبق على أهداب الخاليا 
الحسية السمعية يشكل التنبيه، و الذي ينتقل عبر ألياف 
العصب السمعي إلى مركز السمع في المخ، حيث يتم 

اإلدراك السمعي۔

كل صوت من أصوات الطيف الصوتي التي يمكن سماعها من 
قبل اإلنسان تسبب إهتزازًا في مكان معين من الغشاء القاعدي۔ 

األصوات المرتفعة تقوم بإثارة الخاليا الحسية الموجودة في 
قاعدة القوقعة , أما األصوات المنخفضة فتسبب إثارة الخاليا 

الحسية السمعية الموجودة في ذروتها۔

120    تنظيم الوظائف الحيوية واإلحساس        

120.1  عملية اإلدراك الحسي

السمع   
يعتبر التكيف الشرط األساسي للبقاء عند اإلنسان۔ أجسامنا 

تستطيع التكيف فقط في حال إحساسنا بالتغيرات المحيطة بنا۔ 
يتم إستقبال المؤثرات الخارجية عبر مستقبالت۔ التي إما أن 
تكون نهايات عصبية حسية، أو أن تكون عبارة عن خاليا 

حسية )خاليا ظهارية متحورة( و التي يتم تصنيفها في 
األعضاء الحسية۔ األعضاء الحسية تتألف من أعداد كبيرة من 
المستقبالت و من عوامل مساعدة* تقوم بحمايتها ومساعدتها 

في أداء وظائفها۔ األعضاء الحسية تختلف عن بعضها في 
استجابتها للمنبهات المختلفة۔ التنبيه المتشكل في المستقبالت 
المتواجدة في أعيننا، آذاننا، لساننا، أنفنا و جلدنا تنتقل عن 
طريق ألياف عصبية حسية إلى مراكز اإلدراك الحسي في 
المخ۔ هنا يتم إدراك التنبيه  و يتحّول إلى إحساس۔  و هكذا 
تجري عمليات اإلحساس : الرؤية، السمع، الذوق، الشم و 

الّلمس۔

األذن هو عضو السمع
 إلى جانب حاسة البصر تعمل حاسة السمع على استقبال أكثر 

المعلومات من العالم الخارجي۔ لها دور في التنبيه للخطر، 
بمساعدتها نتمكن من فهم الكالم، نقوم بتشكيل عالقات 

اجتماعية بين بعضنا، و في نفس الوقت يمكن أن  يكون 
مصدر لالستمتاع بالموسيقى الرائعة۔  تقسم األذن إلى ثالثة 

أقسام۔ بداية األذن الخارجية تشكل صيوان األذن الغضروفي، 
الذي يستقبل إهتزازات الهواء و ينقلها إلى مجرى السمع۔

120.3  أقسام العضو السمعي    كيف ينتقل التنبيه في العضو السمعي؟

األذن الخارجية األذن الداخلية  األذنأقسام األذن الوسطى
الوسطى

 غشاء
الطبل

المطرقة
عظيمات السمع

السندان الركاب
مجرى السمع

 صيوان
األذن

 قناة نفير
أوستاش

مركز السمع و 
التوازن عصب

نصف قنوات دائرية

قوقعة



الركاب
الغشاء الحاجب 

لفتحة القوقعة

120.2  انتشار اإلهتزازات في القوقعة

حافز

مستقبل تشكل اإلثارة

حسي ليف عصبي نقل اإلثارة

مركز اإلحساس 
في القشرة المخية تشكل اإلحساس

66 A NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

66.1. A kén égésekor kén-dioxid keletkezik

66.2. Nagyobb mennyiségû kén-dioxidot
(vegyifülke alatt) réz és kénsav kölcsönha-
tásával állíthatunk elô

66.3. A kén-dioxid-molekula kalott- és pál-
cikamodellje

kénsav

réz

kén-dioxid

FONTOSABB
KÉNVEGYÜLETEK
A kénatom 3. elektronhéján szabad helyek is találha-
tók, így molekulaképzõdéskor 4, illetve 6 kovalens
kötés kialakítására is képes.

A KÉN OXIDJAI ÉS A KÉNSAV

A KÉN-DIOXID

Helyezzünk kénporral félig megtöltött égetôkanalat láng
fölé! A kén néhány másodperc múlva megolvad, majd
meggyullad. Tegyük az égô ként tartalmazó égetôkana-
lat gázfelfogó hengerbe, majd a hengert fedjük be!

A kén meggyújtva kékes lánggal kén-dioxiddá (SO2)
ég el. A kén-dioxid színtelen, szúrós szagú, a leve-
gônél nagyobb sûrûségû, köhögésre ingerlô, mér-
gezô gáz.

S  +  O2 =  SO2
kén-dioxid

Öntsünk a kén-dioxidot tartalmazó gázfelfogó hengerbe
vizet! Rázzuk össze a henger tartalmát! Vizsgáljuk meg
a keletkezett anyag kémhatását kék lakmuszpapírral!

A kén-dioxid vízben jól oldódik. A lakmuszpapír
piros színe jelzi az oldat savas kémhatását, kénessav
(H2SO3) keletkezik. A piros szín azonban hamarosan
eltûnik.

A kén-dioxid és vizes oldata a szerves anyagokból
oxigént képes elvonni, redukáló hatású.

Kísérletünkben a festékanyagot a kénessav szín-
telenné redukálta. A hordók kénezésekor a kén-
dioxid baktériumölô tulajdonságát használják fel.

Kén-dioxid elõfordul a vulkáni gázokban is. A fûtô-
anyagok többnyire tartalmaznak ként is, ezért elége-
tésükkor kén-dioxiddal szennyezik a levegôt. A leve-
gôbe jutó kén-dioxid a csapadékban oldódik. A savas
esôk károsító hatását többek között ez is okozza.

A KÉN TRIOXID

A kén égésekor keletkezô kén-dioxid kis része kén-
trioxiddá (SO3) oxidálódik. Magasabb hômérsékleten

Milyen kötések találhatók a kén-dioxid-
molekulában?
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a kén-dioxid katalizátor alkalmazásával kén-trioxid-
dá alakítható:

2 SO2 +  O2 =  2 SO3
kén-trioxid

A kén-dioxidban a kén négy elektronnal, 2–2 oxigén-
atommal alakít ki kettôs kötést. A kén-trioxidban a kén-
atom hat elektronja három oxigénatommal hoz létre ket-
tôs kötéseket.

A kén-trioxidot vízzel reagáltatva kénsavat kapunk:

SO3 +  H2O  =  H2SO4

A KÉNSAV

A tömény kénsav (H2SO4) színtelen, olajszerû fo-
lyadék, sûrûsége majdnem kétszerese a vízének.

Figyeljük meg a kénsav tulajdonságait! 200 cm3-es fôzô-
poharat töltsünk meg félig desztillált vízzel! Helyezzünk
el hômérôt a fôzôpohárba! Adjunk a pohárban lévô víz-
hez kis részletekben, állandó kevergetés közben kb.
10 cm3 tömény kénsavat (96–98 tömeg%-os)! Vizsgál-
juk meg a híg kénsavoldat hômérsékletét és kémhatását! 

A kénsav hígítása erôs felmelegedéssel jár. Ezért min-
dig a kénsavat kell a vízbe önteni, lassan, állandó
kevergetés közben. A tömény kénsav erôsen nedvszí-
vó (higroszkópos), ezért egyes kémiai anyagok víztar-
talmának megkötésére is használják.

A kénsav vízben való oldódása során a kénsavmo-
lekula protont (H+) ad át a vízmolekulának. Oxónium-
ionok és szulfátionok keletkeznek. Az oxóniumionok
megnövekedett mennyisége miatt az oldat savas kém-
hatású.

Mártsunk gyújtópálcát tömény kénsavba! Érintsünk meg
kénsavas üvegbottal vászondarabot, papírlapot!
Öblítsünk át vízzel 100 cm3-es fôzôpoharat, majd te-
gyünk bele 2–3 cm vastagságban porcukrot! A cukrot
néhány csepp vízzel nedvesítsük meg, majd öntsünk rá
8–10 cm3 tömény kénsavat!

A tömény kénsavba mártott gyújtópálca megfekete-
dik. A papírlapra, vászondarabra cseppentett kénsav
hatására az anyagok megfeketednek, kilyukadnak.

H SO + 2 H O = SO4
2–

2 2 3
+

+ 2 H O

2 H+

oxónium-
ionok

szulfát-
ion

4

67.1. A kén-trioxid-molekula kalott- és pál-
cikamodellje

67.2. Hasonlítsd össze az azonos tömegû
kénsav és a víz térfogatát!

kénsav víz

67.3. A kénsav hígítása és kémhatásának
kimutatása

20 ºC 60 ºC

Energetikai szempontból milyen folyamat
a kénsav hígítása?
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Biologija
Šiuose vadovėliuose mokiniams išdėstomi sparčiai tobulėjančių biologijos 
mokslų pagrindai. Šios knygos, kurios priklauso vienai gražiausių knygų 
serijai „Mokslas paaugliams“, papasakoja apie ekologines problemas mūsų 
aplinkoje, todėl padeda mokiniams išsiugdyti gamtos tausojimo ryžtą.

•   Išskirtinėse spalvotose iliustracijose 
ir nuotraukose matoma ląstelių, 
audinių ir organų struktūra  
ir jų funkcionavimas,  
taip biologiniai procesai. 

•   Mokiniai sužino apie žmogaus 
organizmo struktūrą ir kasdieninę 
asmeninę higieną.

Pratybų  sąsiuviniai ir testų knygelės sudaro integralią mokymosi paketo 
dalį. Šios pratybų sąsiuvinio ir testų knygelių užduotys yra sukurtos pagal 
vadovėlį, todėl padeda mokiniams geriau išmokti temos medžiagą, o 
mokytojams – įvertinti mokinius.

Chemija

•   Dėl modernaus požiūrio į medžiagų  
apdorojimą mokiniai gali išsiugdyti  
kritinį mąstymą, bendravimo  
įgūdžius ir sumanumą. 

•   Visi eksperimentai  
iliustruojami spalvotomis  
nuotraukomis, todėl šios  
knygos yra itin vertingos.

Ar chemija mokiniams gali būti vienu iš mėgstamų dalykų? Mes manome, kad taip.  
Tam reikia aiškaus, tinkami suskirstyto ir suprantamo mokymo plano, taip pat įdomių 
pavyzdžių, kad mokiniai galėtų įsitikinti, jog chemija yra neatsiejama kasdieninio 
gyvenimo dalis. Tai leistų jiems atrasti tą jaudinantį pasaulį, kuris juos supa, ir jį suprasti.

Pagrindinis vadovėlių tikslas – supažindinti mokinius su cheminėmis savybėmis  
ir dažnai pasitaikančių medžiagų poveikiu, leisti jiems geriau suprasti cheminius 
reiškinius ir taip parodyti, kad su medžiagomis reikia elgtis atsargiai.
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184 A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A Föld leghidegebb, sarkkörökön túli területei
egész évben az anticiklonokat szállító zord kele-
ties sarki szelek hatása alatt állnak. 

A sarkköröktõl a sarkpontok felé távolodva
1 napról 6 hónapra nõ a nappalok, illetve éjszakák
hossza. Az állandó nappal idején is csak gyenge
a felmelegedés, mivel a napsugarak kis hajlásszögben
érik a felszínt. Télen a Nap a látóhatár alatt tartóz-
kodik. Ilyenkor a felszín tartós kisugárzása miatt
erõs a lehûlés. Az évi középhõmérséklet 0 ºC alatti. 

Akevés csapadék túlnyomórészt hó formájában
érkezik, ami a napsugarak nagy részét visszaveri.

A hõmérséklet alapján két övet különíthetünk
el az övezetben: a sarkkörit* és a sarkvidékit*.

KÉT ÉVSZAK

Asarkköri tájakon a tundra éghajlat* uralkodik. Itt
két évszakot különböztetünk meg: a 8-10 hónapig
tartó hosszú, kemény, száraz telet a sarki éjszaká-
val, s a rövid, hûvös, csapadékos nyarat az éjféli
Nap jelenségével. (Anyár idõjárása a mi kora tava-
szunknak felel meg.)

Az övben a csapadék évi mennyisége 200-
300 mm, aminek 80%-a hó formájában hull. Az
alacsony hõmérséklet miatt a párolgás is csekély,
ezért a kevés csapadék ellenére az öv vízháztar-
tása nyereséges. A nyáron megolvadó hólé a fa-
gyott altalajba nem tud leszivárogni, ezért jelen-
tõs kiterjedésû mocsárvidékek alakulnak ki.

A tundra folyói csak a rövid nyári idõszakban
jégmentesek. Többségük észak felé folyik. Ez
olvadáskor komoly árvízveszélyt jelent: a délen
korábban kezdõdõ olvadás vizét ugyanis nem
tudják észak felé levezetni, hiszen ott még vastag
jégpáncél állja útjukat. 

Keress példát az atlaszodban az ilyen jellegû
folyókra!

A természetes növénytakaró a tundra*. A taj-
ga felõli peremén a nyírfával keveredett fenyve-
sek erdõs tundrát alkotnak. A sarkok felé haladva
ezt elõször alacsony cserjék, majd rövid tenyész-
idejû fûfélék, pillangósvirágúak, zuzmók, mohák
váltják fel.

Itt élnek a Föld legkisebb fás szárú növényei (sarki
fûz, törpe nyír). Ágaik a talaj felszínén elterülnek,
így védekeznek az erõs szél ellen, s így próbálják
a felszín által kisugárzott meleget megtartani. 

Az állatvilág fajokban szegény. A sarkköri öv télen
szinte kihalt, de nyáron benépesül. Vándormadarak ér-
keznek (pl. kormorán, sirály, jégmadár). A fókák, roz-
márok, jegesmedvék a tengerbõl táplálkoznak. A rén-
szarvasok csordában vándorolnak táplálékot keresve.

A terület talaja tápanyagban szegény, köves
tundratalaj** fagyott altalajjal.

A HIDEG ÖVEZET

FOGALOMTÁR

anticiklon, sarki szél, sarkköri és sarkvidéki
öv, tundra éghajlat, tundra, tundratalaj, talajfo-
lyás, állandóan fagyos éghajlat

184.1. A hideg övezet övei 184.2. A tundra nyáron
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A felszín formálásában a fagy okozta aprózó-
dás a legjelentõsebb, amelynek eredményeként
a hegységek lábánál kõtengerek halmozódnak fel.
Gyakori jelenség a talajfolyás**. A nagyobb
mélységekben a víz fagyott állapotban van.
A nyári felmelegedés hatására a felsõ rétegek fel-
olvadnak, majd a lejtõs területeken a fagyott alta-
lajon megcsúsznak, „lefolynak”.

A sarkköri öv összefüggõ sávot alkot az észa-
ki félgömbön a Jeges-tenger partvidékein és szi-
getein. A déli félgömbön csak néhány szigeten
fordul elõ tundra éghajlat.

JÉGSIVATAG EGYETLEN ÉVSZAKKAL

A sarkvidéki övben az állandóan fagyos éghaj-
laton* egyetlen évszak alakult ki, a zord, kemény
tél. A 3-6 hónapig tartó éjszakát a hosszú ideig
tartó nappali besugárzás sem tudja ellensúlyozni.
A hõmérséklet még a legmelegebb hónapban sem
emelkedik 0 ºC fölé. Az öv Földünk legszelesebb
területe.

A csapadék évi mennyisége 200 mm-nél is
kevesebb, s finom hókristályok formájában hull.
A felszínt vastag jégtakaró fedi, mert a lehullott
hó csak részben olvad el, s felhalmozódva jéggé
préselõdik össze. Ilyen környezetben növény- és
talajtakaró nem alakulhat ki, bár egyes algafajok
megélnek.

Az állatvilágot az északi szigetvilág partjain a raga-
dozó rozmár, fóka és jegesmedve, az Antarktiszon
a pingvin képviseli. 

A sarkvidéki öv területei lakatlanok. Az idõ-
járási adatokat kutatóállomások szolgáltatják.

Az utóbbi években eddig ismeretlen fertõzések sora
terjed az antarktiszi élõvilág körében. Bár bizonyítani

185.2. Hasonlítsd össze a tundra (balra) és az állandóan
fagyos éghajlatok diagramját!

185.1. A hideg övezetben nyáron soha nem nyugszik le a Nap

I. I.I. III. V. VII. IX. XI.III. V. VII. IX. XI.I. III. V. VII. IX. XI.III. V. VII. IX. XI.

é. sz. 71 30° '

6 m

d. sz. 78 30° '

3488 m

ny. h. 106°ny. h. 156 35° '
°C°C

30

20

10

0

–10

–20

110 mm–12,4 C°

100

250

300

200

150

50

0

mm

0

–10

–20

–30

–40

–50

210 mm

100

250

300

200

150

50

0

mm

–43,4 C°Barrow Vosztok

még nem sikerült, valószínûsíthetõ, hogy emberek
hurcolták be a betegségeket. A kutatók úgy vélik,
hogy a fõ ok a gondatlanság – pl. óriási veszélyt jelent
az élõlényekre a kutatóállomások tisztítatlanul kibo-
csátott szennyvize. 

SZÛKÖS MEGÉLHETÉS A HIDEG
ÖVEZETBEN

A kisszámú (pl. eszkimó, lapp) lakosság halá-
szik, vadászik, rénszarvast tenyészt.

185.3. A sarkvidéki öv élõvilága szegényes
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Geografija
Geografijos vadovėliuose visas dėmesys skiriamas landšaftų, gamtos  
ir žmonių sistemų sąveikoms. Socialiniai geografijos vadovėliai padeda 
suprasti tipiškus procesus ir veiksnius, turinčius įtakos pasaulio ekonomikai. 
Novatoriškos užduotys suteikia mokiniams galimybių tyrinėti, išsiugdyti 
įgūdžius, pagerinti savo žinias apie geografiją ir geriau suprasti sąvokas.

Vadovėliuose atsižvelgiama į skirtingus individualaus mokymosi lygius, pateikiant  
įvairius grafikus, teminius žemėlapius, statistines analizes ir papildomą  
medžiagą. Tai leidžia besidomintiems mokiniams visa galva pasinerti į mokslus.

•   Vadovėliai praturtina mokinių 
supratimą apie geografiją ir moko 
juos tausoti aplinką ir pasaulinį 
kultūros palikimą.

•   Užuot paprasčiausiai  
pateikus temų  
medžiagą,  
čia ji atskleidžiama  
per gyvenimiškas problemas.

Geografijos atlasai
Mūsų atlasai, skirti nuo pradinės mokyklos iki vidurinės, pritaikyti nuo amžiaus 
priklausančioms mokymosi ypatybėms, informacija atspindi šiandienos socialinius  
ir ekonominius pokyčius, taip pat vadovaujamasi tais pačiais metodais kaip ir visose  
kitose mūsų geografijos knygose. Be įprastų temų dar pridedami keli į užduotis  
orientuoti teminiai žemėlapiai. Tai leidžia atlasu naudotis kaip naudingu įrankiu.

•    Brėžiniai, estetiškos diagramos ir fotografijos padeda suformuoti gyvenimiškas  
idėjas ir siekti aukštesnio lygio žinių.

•    Paveikslėliai skatina individualų mokymąsi, o diagramos padeda perprasti 
sudėtingesnius ryšius.
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Die Summe von zwei Zahlen auf dem unteren Bild beträgt 89, die Differenz
von zwei anderen 24. Um welche Zahlenpaare handelt es sich? Versuche sie
zu finden! Markiere die richtige Lösung mit einem *!

2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

46-32=¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

32+46=
32

55

4653

34

77

42

Rechne zuerst die Aufgaben aus! Verbinde dann die Ergebnisse in kleiner
werdender Reihenfolge!

3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

24+32=ÀÀ 97-42=ÀÀ

48-20=ÀÀ 56-20=ÀÀ

53+44=ÀÀ 69-56=ÀÀ

84+10=ÀÀ 84-20=ÀÀ

27+52=ÀÀ 77-43=ÀÀ

49-18=ÀÀ 51+34=ÀÀ

An welche Zahl habe ich gedacht? Schreibe
die passende Rechenaufgabe daneben! Rechne!

4

•35 mehr als 24:

•16 weniger als 69:

•97 weniger 46:

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥££££££££££
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥££££££££££
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥££££££££££

21

+35

+13

+12 +45 42

+48

+24

+33

+34

+21

–45 –21

–35

–22
–17

–42

–65

Rechne entlang der Pfeile!
1

88

70

56

79

94 97 8
13

31

24

1255

64

85 0
28

3634

100

77

Rechne!
3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

29+19=ÀÀ 58+25=ÀÀ 48+38=ÀÀ

39+27=ÀÀ 78+19=ÀÀ 59+11=ÀÀ

Ergänze die fehlenden Zahlen!

+£À3£À0

+£À£À

+£À3£À7

+£À4£À7

+£À£À

+£À£À

+£À1£À6

+£À2£À2

+£À£À

+£À£À

+£À1£À3

+£À1£À7

+£À
58

+£À
79

+£À
68

+£À
38

+£À
49

+£À
78

1

2

Einem Schuhgeschäft wurden 29 Paar Männerschuhe und 12 Paar
Frauenschuhe geliefert. Wie viele Paar Schuhe
sind insgesamt geliefert worden?

ÀÐ= 41     Insgesamt sind 41 Paar Schuhe geliefert worden.

oder
92 10 2 =+ +

93 14 112 =+

Männer
29

Frauen
12

Insgesamt
? 

20 10 9 =+ + 2+

30 14=+

Schreibe die Addition dazu auf und rechne das Ergebnis auf zwei möglichen
Arten aus!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ÀÐ ÀÐ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤29+12=ÀÐ

48

SUMMING

What is happening in the pictures?

2

1

3 + 2
3 plus 2

=     5
is     5

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

The symbol for addition is: +

¤¤¤¤¤À1+À2=À

¤¤¤¤¤À+À=À

Play roles and use addition to
describe the pictures. Take 3
balls in one hand, and 1 ball
in the other hand. Put them
into one pile. What is the total
number of balls in the pile?

Use addition to describe the pictures.

49

Take a close look at what the machine does.
Fill in the chart according to the rule.

4

1

2

1

1

2

0

3

2

2

3

1

4

3

0

1

3

0

4

¤À¤À2¤À3 ¤À ¤À ¤À ¤À ¤À ¤À

How many pearls are there in one row? Use addition to describe the pictures.

¤¤¤¤¤2+1=3 ¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤

Complete the addition. Colour the number of pearls resulting from the addtion.

2

¤¤¤¤¤1+2=À3 ¤¤¤¤¤3+1=À

¤¤¤¤¤1+4=À¤¤¤¤¤1+1=À

3

1

+ =

Write down the additions based on the illustrations.

¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

2+1=3
1+2=3

¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤

Matematika
pradinėms klasėms

Medžiaga knygose išdėstoma aiškiu ir estetiniu būdu. Visame  
vadovėlyje gausu papildomų paaiškinimų nereikalaujančių užduočių.  
Autoriai rašydami knygas vadovavosi „mažų žingsnelių“ principu,  
kad nenukentėtų savarankiško darbo malonumas, kai mokytojui reikia 
nuolat ruošti ir aiškinti. 

•   Šiose knygose matematikos pagrindai 
išdėstomi žaismingai ir keliančiai 
susidomėjimą, todėl mokiniai išsiugdo 
individualų kūrybinį mąstymą. 

•   Ši knygų serija atitinka daugumos 
mokymo programų esminius 
reikalavimus, be to, ją galima  
naudoti mokant talentingus mokinius, 
kai užduodamos tik aiškiai pažymėtos 
užduotys.

Skaičiavimo pratybų sąsiuvinį galima naudoti su bet kokiu matematikos 
vadovėliu arba net vieną, siekiant įgyti naujų įgūdžių ir pasikartoti išmoktą 
medžiagą. 

•    Mokiniai susipažįsta su matematinių principų pagrindais, spręsdami  
paprastus uždavinius, paimtus iš kasdieninio gyvenimo patirties. 

•    Knygų serijoje laikomasi nuoseklaus mokymosi principo. 
•    Matematinių skaičiavimų mokoma mažais etapais.
•    Lapai taip išdėstyti, kad mokiniai galėtų lengvai pereiti nuo vienos  

užduoties prie kitos, o linksmos iliustracijos suteikia knygoms „draugiškumo“.
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BASIC  KNO WLE DGE  OF  GE OME TRY

O

diameter

O

arc

segment

O

disc

O

O

radius (r)

circumference A circle is defined as the collection of all the points on a plane that are
at equal distances from a given point on the plane. 

The fix point is called centre of the circle. (O). The fix distance is called the
radius. (r)

1st example
Colour the points of the plane in blue, which in relation to centre O are:
a) exactly at 1 cm distance;
b) at a maximum of 1 cm distance;
c) at a minimum of 1 cm distance.

Basic concepts of a circle
The radius is a straight line joining the centre of a circle with any point on
its circumference.

The diameter is a straight line that passes through the centre of a circle, its
symbol is: d. The diameter of a circle is twice the length of the radius.
(d = 2 ¡ r).

The arc is a part of the circumference.

The disc is the shape defined by a circumference.

Two radii divide the disc into two parts, called segments.

Circumference
and radius

6. The circle

85

Drawing a circle
Drawing a circle with centre O and  radius r :
1. We have a fix point O and a radius r.
2. Open the compass to span the length of the chosen radius.
3. Put your compass point at O.
4. Draw the circle.

O

a)

circumference

Rose-windows
can be drawn using

circle arcs. Draw
a similar one
and colour it.

disc

b)

O

a domain with a circular whole

c)

O

O
r

OO O O

r
r

r r

Solution

a) The collection of  points at 1 cm distance from O is a circle with
a radius of 1 cm.

b) The collection of  points at a maximum of 1cm distance from O is
a circle with a radius of 1 cm (the circumference included).

c) The collection of  points at a minimum of 1 cm distance from O is
a domain with a circular hole, of which the disc with a radius of
1 cm is missing.

2nd example
Grandpa set up a 3 metre radius sprinkler in the garden. Where should grandpa sit down
in the garden if he does not want to get wet? The garden is square, the sides are 10 m
long and the sprinkler is in the middle of the garden.

Solution
Draw the layout of the garden and the sprinkler. (In your exercise book
1 m will be 1 cm). Draw a circle with centre S and a radius of 5 cm
(S is the centre of the square). If grandpa sat down on any of the
points of the circle his newspaper would soon get wet. Therefore,
grandpa should sit down and read his newspaper outside the 3 cm
radius circle, whose centre is the sprinkler.

S

3 m

10 m

A circle is a simple closed curve.

Sketch:

120

GEOMETRY

1. The area

Placing different plane figures next to each other, following a set of rules is
the basis of several mathematical games.

One of these is the Tangram, an ancient Chinese game. A square was cut
into pieces according to the image.

The elements:

– 5 equilateral right triangles:
• 2 small,
• 1 medium,
• 2 large;

– 1 square;
– 1 parallelogram.

If you search the internet, you can find
several exercises using these figures.

Example 1
Cut the figures seen in the image above out of a square and make
a rectangle out of them.

Solution

The area of the original square and the area of the rectangle are the
same, since they are made of the same plane figures.

M. C. Escher
(1898–1972) Dutch
artist was a master

of covering surfaces
with different

figures. His images
are still popular and
thought provoking.

Make the figures
in the image using

the pieces of the
Tangram.
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The concept of area

A few units used to
measure area:

1 m2: the area of a
square with 1 m long
sides.

1 cm2 = 0.0001 m2;
1 dm2 = 0.01 m2;
1 km2 = 1 000 000 m2.

We can assign a positive number to each of these plane figures with the
following properties:

1. the area of a square with one unit long sides (unit square) is 1 area unit;
2. the area of congruent plane figures is equal;
3. if we cut a plane figure into parts, the sum of the areas of the parts is

equal to the area of the original figure.

This number is the area of the plane figure.

Example 2
We drew a few plane figures on graph paper. What is their area if
each square is 1 area unit?

A) B)B) C) D)

Solution
Try to determine certain areas by cutting. The following figures show
a few examples of this.

TA = 4 + 3 + 3 = 10  area units

TB = 5 ¡ 4 = 20  area units

A)

B)

4
3

3

Cutting

Tparallelogram= a ¡ma
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1. Kartesisches Koordinatensystem,
Punktmengen

Mit Hilfe des kartesischen Koordinatensystems wird allen Punkten
der Ebene ein geordnetes reelles Zahlenpaar zugeordnet. Durch die
erste Zahl des Zahlenpaares, die Abszisse, wird der von der y-Achse
gemessene Abstand des Punktes angegeben, während die andere Zahl,
die Ordinate, den von der x-Achse gemessenen Abstand des Punktes
anzeigt (jeweils unter Berücksichtigung des Vorzeichens). Dies gilt
auch umgekehrt: Zu jedem geordneten Zahlenpaar gehört ein einziger
Punkt der Ebene.

Abb. 2

FUNKTIONEN

76

x

y

1

P

Q

R

S

Aufgabe 1
Zeichne die folgenden Punkte in das Koordinatensystem ein:
A(1; 2),  B(–2; 1),  C(–3; –2),  D(2; –2),  E(0; –3),  F(2; 0).

Aufgabe 2
Lese die Koordinaten der Punkte P , Q, R, S in Abb. 2 ab.

x

y

A

B

C D

E

F

1 2 3–1–2–3

1

2

–1

–2

Abb. 1

RENÉ DESCARTES

(1596–1650) französischer
Mathematiker, Physiker
und Philosoph.
Das kartesische
Koordinatensystem,
das für die Verknüpfung
der Geometrie und Algebra
geeignet ist, wurde von ihm
in die Mathematik
eingeführt. Er untersuchte
die Kurven viel allgemeiner
als seine Vorgänger.
Die Theorie der Gleichungen
wurde von ihm
weiterentwickelt.

Lösung
Die Darstellung der Punkte ist in Abb. 1 zu sehen.

Lösung
Die Koordinaten der Punkte lauten:P(–2; –1),Q(2; –4),R(–4; 3), S(3; 4).

Die Punkte auf der x-Achse sind dadurch charakterisiert, dass ihre
Ordinate 0 ist, d. h. y = 0. Für die Punkte auf der y-Achse gilt dement-
sprechend: x = 0.

77

x

y

I.

Quadrant

II.

Quadrant

III.

Quadrant

IV.

Quadrant

1

1

Abb. 3

Lösung
In Abb. 3 werden beide Bedingungen von den Punkten des markierten
Ebenenteils erfüllt. Dieser Bereich ist der erste Quadrant.

Nach Vereinbarung gelten für die Punkte des zweiten Quadranten die
Ungleichungen x < 0, y > 0, für die des dritten Quadranten
die Ungleichungen x < 0, y < 0 und für die des vierten Quadranten
die Ungleichungen x > 0, y < 0.

Bei jeder Ungleichung kann jedoch eine Gleichung erlaubt werden, d. h.
die entsprechende Grenzlinie wird auch zu dem Quadranten gerechnet.

Die Punktmenge, die durch die Ungleichungen x £ 0, y > 0 gekenn-
zeichnet ist, besteht z. B. aus den Punkten des zweiten Quadranten
einschließlich des positiven Teils der y-Achse.

x

y

1

1

Abb. 4

Aufgabe 3
Wo liegen die Punkte in der Ebene, für deren Koordinaten die folgende
Bedingung gilt: x > 0 und y > 0?

Aufgabe 4
Wo liegen die Punkte in der Ebene, die sowohl zur x-Achse, als auch zur
y-Achse die gleiche Entfernung haben?

Lösung
Sehen wir uns wieder einige Punkte an. Wir wissen, dass für die
Winkelhalbierende, die den ersten und dritten Quadranten teilt, gilt:
y = x. Wenn wir von den Punkten der Winkelhalbierenden in Richtung
der negativen y-Achse (d. h. „abwärts”) gehen, verändert sich die x-
Koordinate nicht, die y-Koordinate wird aber kleiner. (Abb. 5)

Die Ungleichung  y £ x gilt für die Punkte der Winkelhalbierenden und
für die Punkte der Halbebene, die sich darunter befindet.

Lösung
Wir untersuchen einige Punkte im Koordinatensystem. Punkte der
Ebene, die von zwei sich schneidenden Geraden die gleiche Distanz
haben, sind die Winkelhalbierenden der von beiden Geraden
bestimmten Winkel. Die Punkte, die von der x-Achse und y-Achse die
gleiche Distanz haben, sind Punkte der beiden Winkelhalbierenden.

Für diese Punkte gilt z. B.: y = x und y = –x, oder zusammenfassend
½y½ = ½x½. (Abb. 4)

Aufgabe 5
Für welche Punkte gilt die folgende Ungleichung: y £ x?
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y

1

1

Abb. 5

y x=

y x= −

y x=

Matematika
5–12 klasėms

Knygų serija „Spalvingoji matematika“ suteikia mokiniams nuo 1  
iki 12 klasės galimybę leistis į džiugią kelionę po matematikos pasaulį. 
Vadovėliai jiems padeda nuosekliai išmokti mokomąją medžiagą, 
naudojantis vaizdingais pavyzdžiais. 

Temos pradedamos pavyzdžiais, paimtais iš gyvenimiškų situacijų,  
kuriuos spręsdami mokiniai išmoksta naujų taisyklių ir įgyja žinių praktiškai 
savarankiškai.

Pagrindinis šių vadovėlių  
tikslas yra išugdyti  
mokiniams skaičiavimo, 
uždavinių sprendimo, 
kombinacinius įgūdžius  
ir erdvinį suvokimą.  
Vadovėliuose gausu  
uždavinių, užtektinai  
pateikiama užsiėmimų  
klasėje ir namų darbų.

Knygos, pratybų sąsiuviniai ir matematikos užduočių rinkiniai nepriekaištingai  
pritaikyti ugdyti matematinius gebėjimus, pvz., kombinacinio mąstymo.

27



THE ANCIENT NEAR EAST

36

...
...

...
...

...
...

Tutankhamun's tomb
Although the tombs of the Pharaohs were thought to be safe and were even
protected by magic, the tombs were often robbed by raiders. Tutankha-
mun's tomb is almost the only one that has remained virtually untouched.
It was not found in a pyramid, as late pharaohs were buried in tombs
carved in rocks in the Valley of the Kings.

The door that led to the tomb was found in 1922. Tutankhamun was very
young, only 8 years old when he became Pharaoh and he was about 18 when
he was killed by an illness.  Although his tomb was raided not long after the
burial, most of the treasure was left in place. 

The three beds in the antechamber were used during the burial ceremony,
The shape of the beds resembled a lion, a cow and a leopard. A gilded throne
was found under one of the beds. Opposite the beds parts of the Pharaoh's
dismantled cart were placed (otherwise it would not have fitted in the chamber).

There were several painted and gilded chests in the chamber, filled with
jewellery and other objects. Next to the doorway leading to the burial chamber
there were two life-size statues of the Pharaoh. 

The chamber was occupied by four gilded wooden shrines which enclosed
the king's triple sarcophagus. The body, wrapped in fabric strips, was covered
with over a hundred pieces of jewellery. The head and the shoulders were
covered with a golden funerary mask. 

The third room was the treasury. Its entrance was guarded by a statue of
a jackal. There was a shrine protected by statuettes of deities, which contained
the internal organs of the Pharaoh. The treasury also contained 18 boats,

36.1. Valley of Kings

treasury
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36.2. Floor plan and structure of Tutankhamun's tomb.
Find the objects described in the text
on the illustration. 

37

TUTANKHAMUN’S TOMB ...
...

...
...

...
...

intended to help the deceased on its journey to afterlife. There were also over
400 statuettes placed in wooden chests, to carry out the king's duties in the
afterlife.

The annex was raided by grave robbers, and left in a disorderly state with
objects scattered all over the floor.

1. Who were the main gods in Egyptian mythology? Explain how ceremonies were held in temples.
2. What is a mummy? What was the purpose of mummification? How was a comfortable afterlife for the deceased ensured?
3. Play roles. How did the the divine tribunal make a decision about the soul of the dead?
4. What was the purpose of the pyramids? Where were late Pharaohs buried?
5. Write an imaginary interview with a witness who was present at the discovery of Tutankhamun's tomb.

37.3. On his coffin Tutankhamun is
depicted wearing a blue striped
golden headdress, which
Egyptian rulers often wore
instead of a crown

37.1. The pyramids of Giza. Khafre's
pyramid, seen in the background, was
the largest, it was originally 147 m high

37.2. The backrest of Tutankhamun's
throne (right) depicts the Pharaoh
with his Queen anointing his arm
with perfume

Istorija

Istoriniai tekstai, struktūrinės diagramos ir papildoma medžiaga  
pritaikyta diferencijuotam mokymui. Pratybų sąsiuviniai artimai susieti 
su vadovėliais ir atlasais, todėl mokiniai gali pasikartoti ir įgyti naujų žinių.

Kiekviename vadovėlyje itin daug 
dėmesio skiriama moralinėms 
vertybėms, sąžiningumui, šeimos 
vaidmeniui, pagarbai kitoms  
tautoms ir etninėms grupėms.
Savo vadovėliais, šiuolaikiškai 
perteikdami žinias apie praeitį, 
pasirūpiname, kad istorija mokiniams 
taptų artimesnė, atkreipiant  
dėmesį į praeities kasdieninį  
gyvenimą ir gyvenimo būdą.

Paveikslėliuose atgyja praeitis. Išsami, tikrovę atitinkanti kasdieninio 
gyvenimo iliustracija arba rekonstrukcinis piešinys dažnai 10–14 metų 
vaikams atskleidžia daugiau nei visas lapas teksto.

Istorijos atlasai
Mūsų atlasai pritaikyti pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniams, jie apima 
šiuolaikines temas nuo žemės atsiradimo iki dabartinių dienų, be to, žemėlapiuose 
atsispindi visa kurso medžiaga. Vadovavomės trimis aspektais, kurdami atlasus: 
istoriniu tikslumu, aiškumu ir informacijos perteikimu.

•   Atlasuose gausu paveikslėlių, todėl mokiniai tuo pačiu metu sužino ir apie 
istorinius įvykius, ir apie meno istoriją.

•   Mokiniai įgyja vaizdinio apdorojimo įgūdžių ir stebėdami sukaupia ilgalaikių žinių.
•   Esant atlasų turiniui ir pavadinimų rodyklei, naudotojai greitai suranda reikiamą 

informaciją.

28



54

Die vielen verschiedenen Farbtöne, die in der Natur vorkommen, basieren
auf sechs Farben. Diese sechs Farben sind in unserem Farbkreis zu sehen.
Er besteht aus drei Grundfarben mit je einer Mischfarbe dazwischen.

Grundfarben: Gelb, Rot und Blau. Die Grundfarben kann man nicht aus
anderen Farben mischen.

Mischfarben: Orange, Lila und Grün. Jede Mischfarbe kann aus zwei Grund-
farben gemischt werden:
Gelb + Rot = Orange,
Rot+ Blau = Lila,
Blau + Gelb = Grün.

Male den Farbkreis mit Wasserfarben aus! Verwende nur
Grundfarben! Mische dir die Mischfarben selbst!

Vergleiche die Farben der zwei Bilder! Was ist der Unter-
schied in ihrer Farbwirkung?

Die gesättigten Farben des Farbkreises können, mit Schwarz oder Weiß
gemischt, in getrübte Farben verwandelt werden, bei denen sich nur schwer
feststellen lässt, welche Farben sie genau enthalten. Durch Zufügen von
Weiß wird die Grundfarbe heller, vermischen wir die Farbe mit Schwarz,
wird sie dunkler. So können wir aus einer Farbe mehrere Farbtöne herstellen.

Farben und Farbtöne
Grundlagen der Farbenlehre

55Jede Farbe hat eine andere Wirkung auf den Betrachter. Bei bestimmten
Farbtönen spüren wir fast die Wärme des Feuers auf unserer Haut, beim
Anblick anderer wiederum, wird uns kalt. Erstere nennen wir warme Farben,
letztere kalte Farben. Die warmen Farben sind von gelben und roten Farb-
tönen geprägt, und unter den kalten Farben sind blaue Farbtöne vorzufinden.

Was geschieht auf dem Bild? Erkennst du die Regel? Male
die leeren Felder aus!
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EARLY CHRISTIAN ART
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The Early Christian basilica can be divided into three main parts:

(1) Atrium: an open rectangular area surrounded by colonades. A
baptismal font* was often placed in the middle. Believers who were
unbaptized, could only come this far. The nave could be entered through
a decorated gateway from the atrium.

(2) Nave: a longitudinal space which could be divided into three or five
aisles*. This is where the believers sat.
The higher nave (A) is separated by colonades from the lower side
aisles (B). The church had a wooden roof. This was open at first
(image 8), later the attic area was covered with a flat, coffered wood
ceiling (image 9). 
A transept (C) was later added to the nave.

(3) Apse: is a semicircular recess at the end of the church, separated by an
arch from the main body of the church. This is were the altar table
stands.

Image 6. The reconstructed drawing
of the building of the Roman St.
Peter’s basilica demolished in 1450

Image 7. Ground plan of the St. Peter’s
basilica

Once Christianity became a recognized religion, several grandiose
constructions began following Constantinus’ orders: temples were built
throughout the empire. 

For the religions* we learned about so far the temple was the place of the
statue of the god or goddess. In the ancient world the ceremonies took place
in front of the church. The new religion is radically different: the ceremony
takes place in front of the believers, who became participants in the

ceremonies. So the Christian temple had to accommodate a large
number of people, it had to have a large interior. The

building best suited for this was the Roman market hall, the
basilica. The Early Christian temple was designed

based on the roman basilica.

...
...

...
...

...
...
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The first early christian temples did not have a tower. The tower first
appeared during the 6th century when they started building a so called
campanile. This is a circular or rectangular belltower (image 10).

Since the basilica was the gathering place for the believers, its internal
decorations are richer than the exterior. A good example of this is the
St. Apollinare in Classe temple in Ravenna.

Image 10–11. The St. Apollinare in Classe temple. The simple facade hides an interior richly decorated with mosaics

Image 8. The cross section of the St. Apollinare in Classe temple
(Ravenna, 536–549)

Image 9. Coffered wood ceiling (Santa Maria Maggiore temple,
Rome, circa 440)

1. Make a model of the St. Apollinare in Classe temple from paper and cardboard based on the pictures. Pay attention
to the proportions.

2. How were church bells cast? Look into the techniques.

Meno istorija

Vadovėliuose, kur aprašomi ir 
analizuojami meno kūriniai, mokiniai 
supažindinami su meno istorijos stiliais  
ir judėjimais. Šiuo atveju knygos ne tik 
suteikia žinių apie istoriją ir leidžia 
jas pasitikslinti, bet jos taip pat pagyvina 
temą jumoristiniais paveikslėliais.
Mokymosi procesą papildo lyginamosios 
analizės, užduotys, klausimai, 
pasikartojimai, spalvų atkūrimas, 
skulptūros ir piešiniai.

Neoficialus tonas, žaismingos užduotys,kokybiški ir įspūdingi  
piešiniai leidžia mokytojams pristatyti didžiuosius meno laikotarpius  
net nenaudojant jokios papildomos medžiagos.

Mūsų knygų serijoje mokiniams pristatomi paskutinių 3000 metų  
meno kūriniai, taip pat mokoma juos suprasti ir paaiškinti kitiems.

Geriausio europietiško 
mokyklos vadovėlio 
apdovanojimai 2009 m.
Mūsų 5 klasės vadovėlis  
apdovanotas bronzos medaliu  
per geriausio europietiško vadovėlio 
konkursą, vykusį Frankfurto 
tarptautinėje knygų mugėje.

Mokiniams pristatomi įvairūs piešimo metodai, molio modeliavimas ir mišriosios 
medijos. Mokiniai atlikdami užduotis gali pasijusti lyg jaudinančioje kelionėje, kurią 
sudaro nuo tradicinių piešimo metodų iki žmogaus sukurtos aplinkos stebuklų. 

Mūsų pratybų sąsiuviniuose be meno, kūrybinių darbų ir meno istorijos pagrindų didelis 
dėmesys skiriamas vaizdinei komunikacijai. Pratybų sąsiuviniuose gausu įvairių užduočių 
– nuo paprastų gyvenimiškų pamokymų iki abstrakčių vaizdinio mąstymo projektų. 

Piešimas
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