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E. priemonė mokytojams –  tos pačios 8 knygos kaip ir mokiniams

+ „Patarimų knyga“ su visų sudėtingesnių uždavinių sprendimais, atsakymais ar komentarais; 

+ atitinkami naujausių Bendrųjų programų fragmentai kiekvienam skyriui;

+ pavyzdiniai ilgalaikiai pamokų planai. 

E. priemonė tėveliams – tos pačios 8 knygos kaip ir mokiniams

+ Patyrusių mokytojų komentarai, pasiūlymai, akcentuojant pagrindinę kiekvienos temos mintį; 

+ „Patarimai tėveliams“ su išsamiais visų uždavinių sprendimais ir/arba komentarais bei    
      naudingomis pas ta bo mis. 

Skaitmeninis vadovėlio „Matematika visiems“ komplektas yra 

pirmoji universali mokymo(si) e. priemonė 

Lietuvos edukacijos istorijoje, skirta tikrai visiems – 

ir mokiniams, ir mokytojams, ir net tėvams. 

evadoveliai.lt/tev
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SUSIPAŽINKITE
Kiekvieno vadovėlio skyriaus medžiaga su kitų e. knygų atitinkamais 
skyriais ar skyreliais yra tiesiogiai sujungta nukreipiamaisiais mygtukais. 
Spragtelėjus atitinkamą mygtuką, patenkama į e. knygą, kurioje galima 
judėti pirmyn ir atgal. Atjungę pasirinktą e. knygą, visada grįšite ten,     
iš kur pajudėjote.  

Vadovėlis – pagrindinė komplekto dalis, apimanti visą naujausią 
V klasės matematikos programą. Jį sudaro 12 skyrių. Kiekvie
nas skyrius yra suskirstytas į skyrelius, o skyrelis – į temas, kur 
pateikiama teorija su pavyzdžiais, apibrėžimais ir teiginių pagrin
dimais bei 4 įvadiniai uždaviniai (po vieną kiekvienam lygiui). 
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Uždavinynas, kuriame yra po 20 uždavinių kiekvienam skyreliui. 
Uždaviniai yra 4 lygių: pirmieji 34 uždaviniai yra slenkstiniai, 
pas kutiniai 34 – aukštesniojo lygio, o viduriniai – patenkinamo  
ir pagrindinio lygmens.

Kartojimo uždaviniai skirti išeito skyriaus medžiagos pakarto
jimui ir įtvirtinimui. Kiekviename skyriuje yra po 20 uždavinių, 
suskirstytų į 4 lygius. Knygoje yra ir atsakymai. 

Darbui grupėse rasite po 10 uždavinių kiekvienam skyriui 
(po 23 uždavinius kiekvienai temai). Šie uždaviniai skatins 
mokinių kūrybiškumą, gebėjimą naudotis įvairiais šaltiniais, 
kritinį mąstymą.  

Kiekviena e. knyga turi atskirą interaktyvų turinį. Visose e. knygose gali būti ir kitų 
valdymo mygtukų, iškviečiančių papildomus interaktyvius elementus. 



PD

Praktiniai darbai – kiekvienam skyriui parengta po vieną 
kompleksinę kūrybinę užduotį, kuri gali būti integruota ir su 
kitais mokomaisiais dalykais. Šias užduotis taip pat galima 
naudoti rengiant projektinius darbus.
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Pasitikriname – greitam mokinių žinių pa(si)tikrinimui skirtos 
užduotys. Kiekvienam skyriui yra parengti du identiški varian-
tai, po 10 uždavinių kiekviename. Šios užduotys turi ir inter-
aktyvią versiją, kurią pasirinkus, galima spręsti kompiuteryje, 
o išsprendus – iškart sužinoti atsakymus ir palyginti su savo 
pateiktais. 

Apibendriname – tai viso vadovėlio santrauka pagal skyrius. 
Čia rasite pagrindinius teiginius, apibrėžimus, taisykles, 
pavyzdžius.

Besidomintiems – papildoma medžiaga, skirta smalsesniems 
skaitytojams, norintiems ne tik praplėsti savo akiratį, bet ir 
giliau panagrinėti kai kuriuos matemati nius faktus, susipažinti 
su matematikos istorijos įdomybėmis. 

Šio komplekto pagrindu bus parengtas popierinis vadovėlis mokiniams, visiškai 
integruotas su skaitmenine priemone. Tad be jokių problemų bus galima, 
pavyzdžiui, popierinį vadovėlį naudoti klasėje, o skaitmeninį – namuose.
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NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki 30 % žemesnės!
Perkant bent už 29 Eur – pristatymas nemokamas.

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2021 m.  
kovo 31 d.

Susipažinkite – tai pirma Lietuvos istorijoje skaitmeninio turinio svetainė, kur 
galite rasti įvairių edukacinių leidyklų daugumos mokomųjų dalykų populia-
riausius vadovėlius.
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NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje  tevukas.lt  kainos daug žemesnės!
Perkant bent už 30 Eur – pristatymas nemokamas.

 I žingsnelis. Svetainėje pasirinkite leidyklą arba 
mokomąjį dalyką.

II žingsnelis. Spragtelėkite pasirinkto vadovėlio ikonėlę 
ir peržiūrėkite demonstracinę versiją. Taip pasitikrin
site, ar Jūsų naudojamas kompiuteris ar išmanusis 
įrenginys gerai atvaizduoja vadovėlio turinį. Jei iškyla 
problemų, atnaujinkite naudojamą naršyklę.

Tai pirmoji Lietuvos istorijoje skaitmeninio turinio svetainė, kurioje galite 
rasti įvairių edukacinių leidyklų daugumos mokomųjų dalykų populiariausius 
vadovėlius: matematikos ir gamtos mokslų, ekonomikos ir istorijos… Tikimės, 
kad ateityje vadovėlių vis daugės. Viską rasite vienoje vietoje, tereikės 
išsirinkti reikalingus. Tik keli žingsneliai.

III žingsnelis. Peržiūrėję 
ir įsitikinę, kad tai yra 
būtent tas vadovėlis, 
kurio Jums reikia, 
spragtelėkite ikonėlę 
,,pirkti“ apatinėje 
meniu juostoje.

Svetainėje evadoveliai.lt/tev taip pat galite peržiūrėti naujausių leidinių demonstracines versijas. 

Belaukiant naujųjų programų
Susipažinkite su naująja skaitmenine mokymo priemone „Matematika visiems. 5 klasė“, 
kuri parengta pagal atnaujintą bendrųjų programų projektą. Ją sudaro 8 interaktyvios 
tarpusavyje susietos knygos, turinys praturtintas filmuota medžiaga, pagalba mo
kiniams, sąsajomis su interneto šaltiniais, interaktyviomis pasitikrinimo užduotimis. 
Demonstracinėje versijoje pilnai pasiekiami du skyriai. 

Ekonomikos mokymui(si) parengėme naujos kartos vadovėlį „EEkonomika 9–10”. Tai 
atnaujintas, priderintas prie dabarties realijų, papildytas interaktyvus vadovėlis, sukur
tas populiaraus popierinio vadovėlio „Ekonomika ir verslumas IX–X klasėms” pagrindu.

Apmokėjus, e. vadovėlis bus išsiųstas Jūsų nurodytu el. pašto adresu per 1 darbo dieną, 
o jei mokate per   PaySera      – nedelsiant. 

Iškilus bet kokiems klausimams, rašykite adresu pagalba@tev.lt. Mes visada geranoriškai Jums padėsime.

IV žingsnelis. Spragtelėję ikonėlę ,,pirkti“, pateksite į pasirinkto vadovėlio kor
telę e. parduotuvėje tevukas.lt. Čia galėsite susipažinti su vadovėlio anota
cija, pasirinkti prenumeratos trukmę, prenumeruojamų vadovėlių kiekį. 
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