
 

TRUKMĖĖ 2 akademinės valandos/3 užduotys 

IDĖĖJA Koordinačių sistema – 6 kl. matematikos kurso tema, dėl savo           
tarpdiscipliniškumo ir universalumo itin palanki integravimui su kitais mokomaisiais         
dalykais bei mokymo turinio sužaidybinimui (angl. “gamification“). Sužaidybinimas – tai          
žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias           
situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi ar kitokios veiklos rezultatus. 

Iki pradedant nagrinėti šią temą matematikos pamokose, mokiniai paprastai jau būna           
susidūrę su objekto koordinačių aprašymo konceptu: žaisdami Laivų mūšį, šachmatais ar           
šaškėmis, naudodamiesi GPS sistema automobilyje. Tad mokydamiesi programuoti ir         
išnaudodami Micro:Bit mikrokompiuterio galimybes, turime puikią erdvę praplėsti        
praktinio koordinačių sistemos panaudojimo kontekstą.  

TIKSLAS Patraukliai, šiuolaikiškai, mokymo paradigmą keičiant į mokymosi įtvirtinti         
ir gilinti Koordinačių Sistemos koncepto suvokimą bei plėsti praktinio žinių panaudojimo           
kontekstą; tobulinti programavimo įgūdžius; formuoti holistinį požiūrį į supantį         
pasaulį. 

PRADINĖĖS ŽŽINIOS Prieš pradedant šį dviejų integruotų informacinių        
technologijų ir matematikos pamokų ciklą, mokiniai turi būti įgiję bazinių abiejų dalykų            
žinių: 

● Susipažinę su Dekarto koordinačių sistema, ašimis, ketvirčiais, taško padėties         
koordinačių plokštumoje aprašymo tvarka; 



● Įvaldę pagrindinius Micro:Bit programavimo elementus: mygtukų, veiksmų su        
Micro:Bit programavimą, kintamųjų kūrimą, sąlygos sakinį, atsitiktinio elemento        
parinkimo ir rezultatų išvedimo algoritmą, garso efektų panaudojimą, bazinius         
žaidimų kūrimo įrankius. 

EIGA Numatyta integruotų pamokų ciklo apimtis – 2 akademinės valandos (3           
užduotys). Vis tik tiek projekto trukmė, tiek jo struktūrinių dalių išdėstymas dalykų            
pamokose gali lanksčiai kisti atsižvelgiant į mokinių pradinį pasiruošimą, gebėjimus,          
individualius mokytojo (-ų) keliamus uždavinius. 

Visose užduotyse numatyti Micro:Bit programavimo elementai, tad rekomenduojama        
pamokas vesti kompiuterių klasėje ar kitoje tam pritaikytoje erdvėje, tai pat           
rekomenduojama projektui skirti vieną matematikos (1,2 užduotys) ir vieną informacinių          
technologijų (3 užduotis) pamokas. 

Žemiau pateikiami sukurtų užduočių pavyzdžiai (spausdinimui skirtos versijos        
pridedamos atskirai) bei rekomendacijos mokytojui. Tiek užduotis, tiek pagalbos korteles          
mokiniams galima pateikti spausdintas ar elektroninėje formoje. 

  



Matematikos pamoka 

 

 

1 UŽŽDUOTIS KAIP PIEŠŠINIAI VIRSTA SKAIČČIAIS 

 

Suprogramuok savo Micro:Bit kompiuteriuką taip, kad jį papurčius        

atsitiktine tvarka pasirodytų vienas iš 5 standartinių ar Tavo paties sukurtų           

(o taip juk visada įdomiau!) paveikslėlių. Jei kiltų problemų programuojant,          

visada gali pasinaudoti pagalbos kortele. Patikrink ar programa veikia         

teisingai. 

 

 

Apsikeisk kompiuteriuku su savo suolo draugu ar kitu vaiku, kurį nurodė           

Tavo mokytojas. 

 

 

Papurtyk kompiuteriuką ir, pasirodžius paveikslėliui, perpiešk jį Micro:Bit        

lempučių matricą imituojančiuose langeliuose. Kiekviename nuspalvintame      

langelyje užrašyk jo koordinates. Atkreipk dėėmesįį įį nurodytąą koordinaččiųų         

sistemos pradžžiąą ir pagal tai nustatyk ketvirtįį! Viską pakartok 4 kartus, o jei             

pasirodys jau buvęs paveikslėlis, papurtyk kompiuteriuką iš naujo. 
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Rekomendacijos mokytojui 

● Kai kuriems mokiniams gali prireikti pagalbos programuojant, tad paruoškite jiems          

pagalbos korteles. Kortelės pvz. (versija spausdinimui pateikiama atskirai): 



 

●Gabesniems mokiniams galite paruošti papildomų užduočių (ar jomis pakeisti         

pirmąsias), kuomet koordinačių pradžios taškas pažymėtas bet kurioje kitoje vietoje.          

Pvz.: 

 

 



 

● Reflektuokite. 

 

  



Matematikos pamoka 
 

2 UŽŽDUOTIS KAIP SKAIČČIAI VIRSTA PIEŠŠINIAIS 

Micro:Bit lempučių matricą imituojančiuose langeliuose nupiešk savo       

kūrybos piešinėlį. Viename iš kampų pažymėk koordinačių pradžios tašką ir,          

į tai atsižvelgdamas, užrašyk nuspalvintų langelių koordinates. Dar kartą         

viską patikrink! 

 

 

Tvarkingai ir aiškiai surašyk langelių koordinates tuščioje popieriaus kortelėje         

ir nurodyk koordinačių plokštumos ketvirtį. 

 

Apsikeisk kortelėmis su suolo draugu ar kitu vaiku, kurį nurodė Tavo mokytojas. 

 

Suprogramuok savo Micro:Bit kompiuteriuką taip, kad paspaudus mygtuką A         

pasirodytų piešinėlis, kurio koordinatės nurodytos iš draugo gautoje        

kortelėje. Jei per sunku programuoti iš karto, gali persipiešti paveikslėlį          

Micro:Bit lempučių matricą imituojančiuose langeliuose: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos mokytojui 

 

● Gabesnių vaikų poroms galite pasiūlyti koordinačių plokštumos pradžios tašką         

pažymėti bet kurioje vietoje, tuomet paveikslėlis bus nebūtinai išsidėstęs tik          

viename ketvirtyje. Atkreipkite dėmesį, jog tokiu atveju, perduodant kortelę su          

surašytomis koordinatėmis, reiktų nurodyti ne konkretų ketvirtį, o koordinačių         

pradžios vietą. 

● Jei kuriam nors mokiniui prireiktų pagalbos programuojant, turėkite paruoštą         

pavyzdinę kortelę: 

 

 

● Reflektuokite. 



Informacinių technologijų pamoka 

 

3 UŽŽDUOTIS DEIMANTŲŲ MEDŽŽIOKLĖĖ 

Suprogramuoti smagų žaidimą – bene kiekvieno jaunojo programuotojo        

svajonė. O jei tas žaidimas padėtų mokytis Tau ir Tavo draugams?! 

Sukurk žaidimą „Deimantų medžioklė“ savo Micro:Bit kompiuteriukui, skirtą        

koordinačių sistemai mokytis.  

 

ŽŽaidimo esmėė: ekranėlio centre šviečiančiu tašku, vartant kompiuteriuką        

kairėn/dešinėn bei pirmyn/atgal, reikia kuo greičiau surinkti paslėptus        

deimantus. Deimanto slaptavietės x koordinatę sužinosi paspaudęs mygtuką        

A, o y – mygtuką B. Kai Medžiotojas suranda reikiamą vietą, deimantas            

paimamas paspaudus abu mygtukus A ir B. Tuomet žaidėjui skiriamas vienas           

taškas, o Medžiotojas grįžta į pradinę padėtį. 

 

Žaidimo įspūdžiui sustiprinti pridėkime keletą papildomų elementų: 

● Sėkmės atveju sugrojama melodija „Power up“; 

● Žaidėjui suklydus, pasirodo liūdno veidelio paveikslėlis ir sugrojama        

melodija „Wawawawaa“; 

● Žaidimo trukmė – 2 minutės. Laikui pasibaigus pasirodo užrašas „Game          

over“ ir skelbiamas rezultatas. 

 

Nepamiršk, jog Micro:Bit kompiuteriuko koordinačių sistema kiek skiriasi        

nuo mums įprastos: 

 

 



Paveikslėlio šaltinis: https://makecode.microbit.org/courses/csintro/coordinates/overview 

 

Užduotis nelengva, tad jei suklupsi, Tau padės pagalbos kortelė su detaliu           

žžaidimo kūūrimo planu. O jei kils problemų su kuria nors konkrečia žaidimo            

kūrimo dalimi, taip pat galėsi pasinaudoti atskiromis pagalbos kortelėmis.  

Dėl kortelių kreipkis į mokytoją, bet pirmiausia pabandyk iššūkį įveikti pats! 

 

Šios pamokos autoriaus žaidimo rekordas – 22 deimantai per 2 minutes.           

Pralenk!!!Taip pat nepamiršk, jog esi kūrėjas ir vėliau gali keisti žaidimo           

elementus kaip tik tau patinka – sutrumpinti ar pailginti laiką, kitaip           

skaičiuoti taškus, keisti pasirodančius paveikslėlius, melodijas ir t.t. 

Sėkmės! 

 

Rekomendacijos mokytojui 

 

● Prieš atliekant užduotį, supažindinkite mokinius su Micro:Bit kompiuteriuko ir         

Dekarto koordinačių sistemų skirtumais. Nesibaiminkite, jog mokiniai susiformuos        

neteisingus įgūdžius – užduotis tik praplės praktinio žinių panaudojimo kontekstą. 
● Galite pademonstruoti mokiniams kaip veikia jau suprogramuotas žaidimas – tai          

padės lengviau suvokti užduoties reikalavimus. 
● Jei mokiniams prireiks pagalbos, pirmiausia pasiūlykite pasinaudoti žaidimo kūrimo         

planu (versija spausdinimui pateikiama atskirai) ir tik vėliau pagalbos kortelėmis: 
 

1. ŽŽaidimo pradžžia. Sukuriamas šviečiantis žaidimo herojus Medžiotojas, kurio        

koordinatės (2;2). Be to, pasiruošiama skaičiuoti taškus bei nustatoma žaidimo          

trukmė: 
 

 

 
2. Deimanto koordinatėės. Suprogramuojami mygtukai A ir B. Paspaudus mygtuką A          

sukuriamas kintamasis x koordinatė, kuriam priskiriamas atsitiktinis skaičius nuo 0 iki           

4. Skaičius parodomas žaidėjui. Analogiškai paspaudus mygtuką B sukuriamas         



kintamasis y koordinatė, kuriam vėl priskiriamas atsitiktinis skaičius nuo 0 iki 4, o             

skaičius taip pat parodomas žaidėjui:  

 

 

 

3. Herojaus valdymas. Vartant kompiuteriuką kairėn/dešinėn (tilt left/tilt right) bei         

pirmyn/atgal (logo down/logo up) turi atitinkamai kisti (mažėti ir didėti) herojaus           

Medžiotojo x ir y koordinatės.  

 

 

 

4. Pagrindinėė dalis. Spaudžiant mygtukus A ir B turi būti patikrinama pagrindinė           

žaidimo sąlyga – ar Medžiotojo buvimo vietos koordinatės sutampa su deimanto           

slaptavietės koordinatėmis, kurias sužinojome 2 punkte. Jei sąlyga tenkinama,         

sugrojama melodija „Power up“, o žaidėjui skiriamas vienas taškas. Kad          



Medžiotojas vėl grįžtų į savo pradinę padėtį (ekranėlio centrą), turime ištrinti           

senąjį herojų ir sukurti jį iš naujo (žr. 1 punktą). 

Jei žaidėjas suklydo ir sąlyga netenkinama, pasirodo liūdno veidelio paveikslėlis ir           

sugrojama melodija „Wawawawaa“. Herojus lieka savo vietoje: 

 

 

 

Programuojant šią dalį galimos įvairios žaidimo variacijos, pvz.:  

◾ Suklydęs žaidėjas gali prarasti tašką; 

◾ Ištrintas Medžiotojas gali atsirasti ne ekranėlio centre, o bet kuriame kitame           

atsitiktiniame taške: 

 

 

●Reflektuokite.  

 



REZULTATAI 

● Patrauklesnis, kūrybiškesnis mokymosi procesas; 

● Gilesnis Koordinačių sistemos koncepto suvokimas, tvirtesni uždavinių sprendimo 

įgūdžiai; 
● Platesnis praktinio žinių panaudojimo kontekstas; 

● Gilesnis algoritmavimo principų pažinimas bei tvirtesni programavimo įgūdžiai; 

● Visuminis ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

 


