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2018m. vasarą sukurta metodinė priemonė dalyvavo respublikiniame konkurse , kviečiančiame
sukurti pamoką mikrokompiuteriams Micro:bit (http://www.kompiuteriukai.lt/kompiuteriukaivaikams-konkursas-mokytojams/). Priemonė laimėjo 2 vietą ir šiuo metu publikuota projekto
„Kompiuteriukai vaikams“ tinklalapyje (http://www.kompiuteriukai.lt/pamokos/matavimaityrinetojai-matuoja-labai-tiksliai/ ). Ten pat patalpintas vaizdo klipas apie priemonės išbandymą
bei galimybes, ją pristatant įvairių dalykų mokytojams.
Metodinės priemonės pritaikymo tikslai:







Kūrybiškumo ugdymas (atradimai).
Loginio mąstymo programuojant ugdymas.
Gebėjimas savarankiškai mokytis.
Bendradarbiavimas bei pagalba kitam.
Praktinio mikrokompiuterio Micro:bit galimybių pritaikymo.
Gebėjimo matuoti įvairiais daţniausiai praktikoje naudojamais matavimo prietaisais
(termometras, chronometras, matlankis, kompasas ir pan.)

Aprašas bei aktualumas:
Metodinė priemonė „Matavimai“ skirta 6 klasių mokiniams per praktiką įsigilinant į temą
„Tyrinėtojai matuoja labai tiksliai“. Temoje kalbama apie matavimo prietaisus naudojamus
praktikoje bei tikslaus matavimo svarbą. Ši integruota pamoka su naujomis informacinėmis
technologijomis (Micro:bit) praplečia mokinių paţinimo bei kūrybiškumo galias, mokinių
ţingeidumą bei įrenginių praktinį pritaikymą. Pamoka dėl veiklų gausos dalinama į dviejų pamokų
ciklą: pirmoje pamokoje mokiniai susipaţinę su temoje pristatomais prietaisais, pasirenka konkretų
prietaisą, bei mikrokompiuteriui Micro:bit (toliau mikrobitas) įrašo atitinkamo matavimo prietaiso
programinį kodą, antroje pamokoje – pasigamintą prietaisą išbando matuojant, bei matavimo
rezultatus palygina su tikro (tam skirto) prietaiso matavimų rezultatais, padaro išvadas
apibendrinimus.
Pamokos sėkmė: mokiniai noriai imasi mikrobito pritaikymo matavimams. Jiems
nesudėtinga susirasti internete atitinkamo matavimo prietaiso parašytą programą mikrobitui, ją
įsikelti į mikrobitą bei išbandyti. Jei mokiniai susiduria su problemomis ieškant programos, ją
mokytojas pateikia išspausdintą ir paprašo pagal pavyzdį parašyti programą, paaiškina programos
maţiau suprantamas vietas, atsako į mokinių uţduodamus klausimus. Kitoje pamokoje mokiniai
aktyviai atlieka matavimus (temperatūros, laikotarpio, kampų ir pan.) mikrobitu bei specialiai tam
matavimui skirtais matavimo prietaisais (laikrodis ar chronometras, termometras, matlankis ir kt.).
Priemonėje pateiktos matavimo priemonės nėra visos – palikta laisvė ir mokytojui ir mokiniams
jas sugalvoti (panaudojant mikrobito priedus galima apskaičiuoti net apšviestumą ir kt. dalykus).
Pamokos sėkmė, tai pat priklauso nuo mokytojo gebėjimo sudominti pamokos temos idėja.
Sudominus mokinius, mokiniai įsitraukia į praktines veiklas, kas suteikia galimybę mokiniams
mokytis ne vieno praktinio gebėjimo ir programuojant ir matuojant. Mokiniams tai yra įdomu.

Matavimai
2 pamokų ciklas
Dalykas: Gamta ir žmogus.
Klasė: 6
Tema: Tyrinėtojai matuoja labai tiksliai.
Vadovėlis: Mokslininkų pėdomis, 6 kl, 1 dalis.
Pamokos anotacija (tikslas): Dažnai mokiniai mokykloje ir praktikoje susiduria su
problemomis norint kažką išmatuoti. Pamokos tema skirta paaiškinti, kaip svarbu mokėti tinkamai
matuoti. Primenami įvairūs dar 5 klasėje išmokti dydžiai, tokie kaip laikas, kelias, temperatūra,
greitis bei jiems matuoti skirti prietaisai. Trumpai primenamos Micro:bit įrenginio įvairių dydžių
matavimo galimybės: laiko, temperatūros, magnetinių savybių ir pan. Primenama, jog norint
priversti Micro:bit „dirbti“, reikia jam parašyti programą.
Metodai: Diskusija, darbas grupėse, kūrybiškumo, atradimų.
Kompetencijos: Bendradarbiavimo, gebėjimo programuoti, IKT taikymo, praktinių gebėjimų
taikymo matuojant.
1 pamoka:
Trumpa įžanga apie matavimus, prisimenant 5 klasėje išmoktus dydžius (laikas, kelias,
temperatūra) bei jiems matuoti skirti prietaisus. Primenama kokiu būdu išmatuojamas greitis
(išmatavus nueitą kelią ir laiką, taikant formulę). Primenama apie Žemės magnetinį lauką,
medžiagų magnetines savybes, prietaisus tokius kaip kompasas, gulsčiukas, matlankis.
Trumpa diskusija apie matavimų reikšmę ir tikslumą.
Mokiniai skirstomi į grupeles, kuriose išsitraukia (gali rinktis ir patys) vieną iš užduočių:
laikmatis, termometras, gulsčiukas (https://www.youtube.com/watch?v=HJ2jBW_BMpk).
Gabesniems mokiniams galima skirti sudėtingesnes užduotis, tokias, kampų matuoklis
(https://www.youtube.com/watch?v=HJ2jBW_BMpk ) kompasas
(https://www.youtube.com/watch?v=tzK1AKUiGy0&t=359s) metalo detektorius ar net pagreičio
matuoklis (gravitacijos matuoklis) (https://www.youtube.com/watch?v=QDCCj_FutVw)

Grupelėms paaiškinama užduoti, pateikiamos nuorodos su pavyzdžiais, leidžiama internete
rasti pavyzdžių ir patiems (galima pateikti iš anksto išspausdintas blokų komandas). Primenama,
kokioje aplinkoje programuojama, kaip įrašoma programėlė į įrenginį.
Mokiniai programų simuliatoriuje sudėlioja komandų blokus, programą įrašo į savo
Micro:bit‘us, išbando kaip veikia.
Grupelių atstovai apibendrina, kaip sekėsi atlikti užduotį, su kokiomis problemomis teko
susidurti.

2 pamoka: Matavimai pasigamintu prietaisu.
Trumpa įžanga apie matavimo vienetus, jų stambinimą ir smulkinimą. Supažindinami su
užduotimis.
Užduotys.
Turintiems suprogramuotą „laikmatį“ – suskaičiuoti savo širdies dūžių skaičių per minutę.
Nustatyti, kokiu greičiu sugebėjo greitu žingsniu nueiti ir pareiti koridoriumi ir pan.
Turintiems „termometrą“ – išmatuoti temperatūrą klasėje, koridoriuje, savo delno ir pan.
Turintiems „kampų matuoklį“ (gulsčiuką) – sureguliuoti padėto daikto lygumą, nustatyti ar
klasėje lygiai padėti suokai, kėdės ir pan.
Turintiems „metalo detektorių“ – rasti klasėje metalinius daiktus, kuriuos gali aptikti metalo
detektorius.
Tutintiems „kompasą“ nustatyti pasaulio kryptis.
O jei atsirastų turinčių „gravitacijos matuoklį“, su mokytojo pagalba apskaičiuoti laisvojo
kritimo pagreitį.
Galima patiems pasiūlyti sugalvoti, ką dar patys galėtų išmatuoti su turima priemone, o gal
rastų pasiūlymų ir kitiems mokiniams, ką matuoti su jų turima matavimo priemone.
Apibendrinimas ir įsivertinimas. Dalyvauja kiekvienas mokinys – pasisako kokią matavimo
priemonę naudojo, ką išmatavo, kiek tikslūs buvo matavimai, su kokiais sunkumais susidūrė.
Jei yra mokinių, kurie išmatavo laisvojo kritimo pagreitį, jie su mokytojo pagalba trumpai
paaiškina, koks tai dydis, kuo jis svarbus, bei pristato matavimo rezultatą, bei paaiškina, jog, kaip
ir greitį matuojant, čia prireikė skaičiavimų pagal formulę.
Jei lieka laiko pamokoje: Bendra užduotis (greičio apskaičiavimas).
Apskaičiuoti asmeninį greito ėjimo greitį, kai žinomas koridoriaus ilgis, o laikas nustatomas
pasigamintu „chronometru“ ar kitu įtaisu laikui matuoti. Primenama, kaip apskaičiuojamas
vidutinis greitis, pateikiami pavyzdžiai, kokiu greičiu juda automobilis, lėktuvas ir pan. (m/s ir
km/h). Mokiniai įvertina savo greito ėjimo skaičiavimo rezultatus, nustatomas nugalėtojas.
Iš anksto parengtuose lapeliuose mokiniai įsivertina.

Chronometras (laiko matavimas):

Termometras:

Kampų matuoklis (gulsčiukas):

Metalo detektorius:

Kompasas (1 pvz.):

Kompasas (2 pvz.):

Akimirkos uţfiksuotos 6 klasės pamokose mokiniams rašant programas
mikrokompiuteriui Micro:bit, bei juos testuojant.

