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Sveiki, kolegos!
Malonu sveikintis su Jumis, nes tikiu, kad mus vienija bendras 
tikslas – kokybiškas mokinių mokymas ir jų kompetencijų ug-
dymas.
Linkiu, kad šie mokslo metai Jums būtų pilni atradimų, kūry-
biškumo, idėjų, įdomūs ir turiningi! 
Noriu pakviesti susipažinti su naujomis mokymosi priemonė-
mis ir sprendimais, kuriuos Jums parengėme kartu su kūry-
bingų autorių komanda. Išsamūs ir informatyvūs mokymosi 
priemonių aprašai ir vaizdinė medžiaga kataloge leis geriau 
įsivaizduoti priemonių naudojimo metodiką, funkcionalumą ir 
praktiškumą. Tikiu, kad lengvai pasirinksite tai, kas geriausiai 
atitinka Jūsų darbo stilių ir Jūsų mokinių poreikius.

 Žmogaus sauga  
Noriu pasidžiaugti, kad iki naujų mokslo metų pasirodys 
seniai lauktas veiklos sąsiuvinis „Žmogaus sauga” 5–6 kla-
sėms. Leidinyje bus pateikta praktinių tiriamųjų darbų pagal 
penkias veiklos sritis, numatytas programoje. Tai turėtų tapti 
parankine priemone Jums ir Jūsų mokiniams, nes žmogaus 
sauga – viso gyvenimo pamatas.

 Naujas sprendimas  
Didelė naujovė laukia 7–8 klasių mokytojų, dirbančių su 
populiariais biologijos vadovėliais, pradėtais leisti 2007 ir 
2008 m. Šiemet žengiame svarbų žingsnį – prie šių vadovėlių 
pradedame leisti naujas „Biologijos užduotis”, kurios pakeis 
jau kiek pasenusius ir dabartinių mokymosi poreikių nebe-
atitinkančius pratybų sąsiuvinius. Tikime, kad šios užduotys 
gerokai kilstelės mokinių gamtamokslinio raštingumo lygį.

 Testai 
Dar viena naujiena – „Gamtos mokslų testai 8 klasei”. Šis 
leidinys, parengtas pagal standartizuotą gamtos mokslų 
programą, padės kiekvienam aštuntokui pasirengti 
standartizuotam gamtos mokslų testui, o mokytojui įvertinti 
mokinių žinias ir gebėjimus, stebėti pažangą, planuoti tolesnį 
mokymąsi.

 Iliustruoti žinynai
Visiems, kurie nori dar geriau išmokti gamtos mokslų ir suvokti 
jų aiškią loginę struktūrą, rekomenduojame naujas iliustruotų 
žinynų serijos knygas: „Iliustruotas biologijos žinynas”, 
„Iliustruotas chemijos žinynas”, „Iliustruotas fizikos žinynas”. 
Tai puikūs pagalbininkai kiekvienam mokiniui, kuris rengiasi 
laikyti valstybinį egzaminą. Tačiau sudomins jos ir kitus, kurie 
domisi gamtos mokslais.  

 Skaitmeninė mokymosi aplinka
Kviečiu naudotis skaitmeninės mokymosi aplinkos    
teikiamomis galimybėmis, kurios padės planuojant, rengiantis 
pamokoms, analizuojant darbo procesą. Šioje mokymosi 
aplinkoje rasite metodinių rekomendacijų, ilgalaikių planų, 
skaitmeninių vadovėlių komplektus, užduočių banką, įvairių 
priemonių – nuo planavimo iki vertinimo.

 Sprendimas „Prieš egzaminą”
Dvyliktokus galėsite pradžiuginti naujienomis apie sprendimą 
„Prieš egzaminą”, kurį sudaro leidinių serija, mobilioji 
programėlė ir internetinė svetainė www.priesegzamina.lt. 
Atlikdami pateiktas užduotis, abiturientai pasikartos kurso 
medžiagą ir įsivertins žinių ir gebėjimų lygį.

 Mokymai ir seminarai
Norėdami patobulinti savo kvalifikaciją, visuomet prisiminkite 
LR ŠMM akredituotą leidyklos „Šviesa” Mokymo centrą, 
kuris siūlo profesionalių, kokybiškų mokymų, konsultacijų, 
praktinių ir teorinių seminarų, internetinių paskaitų.
Esame atviri įvairiems Jūsų siūlymams, pasirengę atsakyti į 
Jums iškilusius klausimus, diskutuoti. 
Bendraukime, bendradarbiaukime ir drauge stenkimės dėl 
mokymo(si) kokybės!

Nuoširdžiai
leidinių vadovas Regimantas Baltrušaitis ir „Šviesa” 

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu biologija@sviesa.lt
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ŽMOGAUS SAUGA

V–VI klasė

 Vid. kaina 
knygynuose

 3,70 Eur  

NAUjA

Irmantas Adomaitis, 
Margarita Purlienė

ŽMoGAus sAuGA
„Šviesa”, 2016

Leidinys parengtas pagal Žmogaus saugos bendrąją programą. 
Pirmo sąsiuvinio temos pritaikytos 5–6 klasių mokiniams. 

5 veiklos sritys

1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams.
2. saugi elgsena buityje ir gamtoje. 
3. saugi elgsena eismo aplinkoje. 
4. saugi elgsena esant ekstremaliosioms situacijoms. 
5. Pirmoji pagalba.

  Kaip turėčiau elgtis, kad išlikčiau saugus eismo aplinkoje? 
  Ką daryti išgirdus civilinės saugos garsinį signalą? 
  Ką turėčiau žinoti prireikus evakuotis? 
  Kaip elgtis, kad sumažėtų gaisro tikimybė? 
  Kuo pavojingos gamtos stichijos ir kaip elgtis joms įvykus? 

Ramiai apmąstę šiuos ir kitus panašius klausimus, rastume atsakymus,  
kaip elgtis panašiose situacijose. TAČIAu...
...kilus tikrai grėsmei, tokios situacijos dažnai tampa nevaldomos ir didžiuliu 
iššūkiu kiekvienam iš mūsų!

Todėl sąsiuvinyje daugiausia dėmesio ir skiriama:
1. sumodeliuotoms situacijoms analizuoti, planuoti ir sprendimams priimti, 

kad būtų išvengta galimų grėsmių. 
2. Reiškiniams tyrinėti, norint juos suprasti. 
3. Kūrybiškumui, patiems modeliuojant įvairias situacijas. 
4. Kritiniam mąstymui, padedančiam spręsti problemas ir priimti sprendimus.

  Temos suskirstytos pagal sezoniškumą (ruduo, žiema, pavasaris–vasara).
  Daugelyje sezono temų nagrinėjamos tam metų laikui svarbios situacijos 

(ruduo – saugus eismas, žiema – fejerverkai, žiemos linksmybės, 
pavasaris–vasara – ledonešis, poilsis gamtoje).
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KODĖL KYLA GAISRAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI? 

• Vilniaus daugiabučio balkone kilo gaisras..
• Prekybos centre kilo gaisras, evakuota per 100 žmonių…
• Mokykloje kilo gaisras, mokiniai ir mokytojai evakuoti…

Tokios ir panašios antraštės ne naujiena Lietuvos žiniasklaidoje – spaudoje, televizijoje. Juk 
kiekvienais metais Lietuvoje kyla daugiau nei 10 000 gaisrų. Kaip manote, kodėl? Kokios gali būti 
gaisrų priežastys?
Savo apmąstymus užrašykite minčių žemėlapyje. 

Kodėl atšalus orams gaisrų  padaugėja, kartais net kelis kartus?

Mokausi tyrinėdamas…

•  Gaisras įvairiuose šaltiniuose apibūdinamas kaip  nekontroliuojamas degimas, keliantis 
pavojų žmogui, jo turtui ir aplinkai. 

• Kad ugnis galėtų degti, reikia užsidegimo šaltinio (karščio), degiosios medžiagos ir deguonies. 

Uždegimo šaltinis (karštis)

Problema
Ar galima užgesinti gaisrą pašalinus bent vieną iš degimo trikampio sudedamųjų dalių? Kaip tai 
įrodyti praktiškai naudojant paprasčiausias priemones?

Tikslas
Išsiaiškinsiu, ar tikrai pašalinus bent vieną degimo trikampio sudedamųjų dalių, ugnis užges.

Hipotezė

Priemonės
Pasirinkite reikiamas priemones ir paaiškinkite, kam jos bus naudojamos. Ko reikia, kad užgestų 
ugnis? Kokias priemones pasirinksite, norėdami įsitikinti, kad pašalinus vieną iš degimo trikampio 
dalių ugnis tikrai užgęsta?

Priemonė Kam ji bus naudojama? Priemonė Kam ji bus naudojama?

3 žvakės Stiklinė  
be vandens

Purkštuvas  
su vandeniu

Ruletė 

Degtukai Kolba 

Metalinis padėklas Gesintuvas 

Vinutė Žirklės

Kodėl kyla gaisrai?

1. 2.

3.

ŽIEMA
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Eiga
Nubraižykite aiškinamąjį brėžinį ir trumpai aprašykite, kaip atliksite tyrimą.
   

Duomenų ir rezultatų analizė
Kodėl užpurškus vandens deganti žvakė užgęsta?

Kuo panašūs jūsų naudotas purkštuvas ir gesintuvas? 
 

Kodėl užvožta stikline po kelių sekundžių žvakė užgesta? 

Kodėl vietoje dagties naudojant vinutę žvakė nedega?

Išvados

atlieku užduotis...

Užrašykite patarimų, kaip  būtų galima išvengti gaisro. 

Patyrinėkite savo aplinką, pasidairykite po patalpą, kurioje esate, raskite degių daiktų, galimų 
užsidegimo šaltinių, įvardykite medžiagas, iš kurių jie pagaminti, užpildykite schemą ir 
apibendrinkite nagrinėtą temą.

Įsivertinu…

Kaip sekėsi atlikti pateiktas užduotis? Kurios iš jų buvo lengviausios? Kurias atlikti buvo sunkiau? 
Kaip įveikėte kilusius sunkumus? 

Kokios žinios, veiklos ar atliktos užduotys jums gali praversti ateityje?

Kietosios 

degiMo triKaMpis

Degiosios medžiagos

Deguonis Užsidegimo šaltiniai

Dujos Skysčiai

Kaip įveikėte kilusius. kilusius sunkumus?

Buvo sunku:Buvo nesudėtinga:    

2017 metais planuojama išleisti 

veiklos sąsiuvinį 7-8 klasių

mokiniams

Leidykla „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų mokymo 

priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

Seniai lauktas veiklos sąsiuvinis –  
jau netrukus!
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1.2. Kodėl mergaitės tėvai mano, kad miegamajame negalima laikyti daug kambarinių augalų? 
Argumentuokite.

1.3. Dėl kokios priežasties tamsoje laikomi augalai ilgainiui sunyko ir išbluko? Kam jiems rei-
kalinga šviesa?

1.4. Kokių patarimų duotumėte augalų mylėtojai, nežinančiai, kur jai laikyti savo nemažą au-
galų kolekciją?

Atlikime tyrimą 

Kelias į šviesą
Augalai visada linksta į saulės pusę, atsuka į ją lapus, kad sugertų kuo daugiau jos spindulių. Tuo 
galima įsitikinti stebint kambarinius augalus – jie krypsta lango link. Sugertą šviesos energiją augalai 
naudoja fotosintezei. Atlikite bandymą ir įrodykite, kad augdami jie krypsta į šviesos šaltinio pusę.

Tyrimui reikės: dygstančio bulvės stiebagumbio, vazonėlio, dirvožemio, vandens, batų dėžės su 
dangčiu, dviejų nedidelių kieto popieriaus ar kartono lapų, žirklių, lipnios juostos, šviesos šaltinio 
(gali būti natūrali saulės šviesa arba stalinė lempa). 

Tyrimo žingsniai
1. Keliu klausimą.

2. Renku duomenis ir informaciją.

3. Formuluoju hipotezę.

4. Atlieku tyrimą.

Darbo eiga
• Pradėjusį dygti bulvės stiebagumbį pasodinkite į vazonėlį su drėgnu dirvožemiu.
• Kartoninės batų dėžės skersinėje sienelėje iškirpkite maždaug 3–4 cm skersmens skylę.
• Dėžės viduje lipnia juosta įklijuokite dvi tarpines storo popieriaus sieneles taip, kad priešingoje  
pusėje tarp jų ir dėžės sienelių  liktų siauri plyšiai (žr. pav.).
• Paruoštą dėžę paguldykite ant šono ir į jos priešingą skylei kampą įstatykite vazonėlį su bulve 
(žr. pav.). Ją palaistykite. 

• Dėžę uždenkite dangčiu ir sienelę su skyle atsukite į šviesos šaltinio pusę (galima tiesiog pastatyti 
ant palangės).
• Po 2–3 dienų nuimkite dangtį ir apžiūrėkite dygstančią bulvę.
5. Gaunu naujų duomenų.
• Kaip pasikeitė bulvės daigas?

• Paveiksle nupieškite rodyklę, žyminčią daigo 
augimo kryptį.
• Paaiškinkite, kodėl daigas augo būtent tokia 
kryptimi.

• Įvertinkite daigo spalvą. Paaiškinkite, kodėl ji 
pasikeitė.

6. Darau išvadas.

Įsivertinkime

1. Įsivertinkite, naudodami šią skaičių skalę.
1        2         3        4        5        6        7        8        9        10

1.1. Kokiu balu įvertintumėte savo gebėjimus ir žinias apie ląstelių veiklą, fotosintezę ir kvėpa-
vimą prieš atlikdami šios temos užduotis bei tyrimą? Apibraukite jį skaičių skalėje.
1.2. Kitą skaičių pažymėkite kvadratu. Jis rodo, kokie yra jūsų gebėjimai ir žinios atlikus šios 
temos užduotis ir tyrimą.
1.3. Ar pastebėjote pokyčių? Trumpai paaiškinkite savo pasirinkimus.

Dygstantis bulvės 
stiebagumbis

Lipni juostaSiauri plyšiai

Iškirpta skylė

Šviesos šaltinis

Batų dėžė
Storo popieriaus (kartono) lapai
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1.3. Ką ląstelės veikia?

Ar žinote?

Organizmo ląstelės geba atsinaujinti. Kadangi stiebų ir šaknų galuose esančios ląstelės nuolat 
dalijasi, augalai auga visą savo gyvenimą. Deja, žmogaus ir kitų gyvūnų ląstelės neturi tokių su-
gebėjimų. Mūsų organizmas paprastai negali atsiauginti pasenusio audinio ar organo. Mokslui 
žengiant į priekį išmokta persodinti to paties ar kito žmogaus (donoro) audinį ar organą. Toks 
gydymo metodas vadinamas transplantacija. Jis pradėtas taikyti jau praėjusio amžiaus pradžioje, 
deja, nemažai bandymų persodinti organus buvo nesėkmingi. Šiuo metu Lietuvoje atliekamos 
inkstų, akies ragenos, kaulų čiulpų, širdies, kepenų persodinimo operacijos.

Padiskutuokime

1. Kodėl, jūsų nuomone, vieni bandymai persodinti audinius ar organus buvo sėkmingi, o kiti – ne?

2. Žmogaus organizmas geba atsinaujinti, o paauglių organizmas – ir sparčiai augti. Kaip manote, 
iš kur atsiranda naujos ląstelės ir audiniai?

3. Ar pritariate organų transplantacijai (donorystei)? Pagrįskite savo nuomonę.

Atlikime užduotis

1.  Manyta, kad augalas minta dirvožemiu, kuriame auga. Šis mitas jau seniai paneigtas.
1.1. Paaiškinkite, iš kur augalai gauna maisto medžiagų.

1.5. Kuriuo paros metu šis procesas vyksta intensyviausiai? Paaiškinkite, kodėl. 

2.  Fotosintezės metu gamindami maisto medžiagas augalai naudoja šviesos energiją.
2.1. Kokio proceso metu iš turimų maisto medžiagų energija išskiriama?

 
2.2. Kokiems organizmams būdingas šis procesas?

2.3. Kam organizmai naudoja gautą energiją?

2.4. Kokiose ląstelės organelėse vyksta minimas procesas?

3.  Fotosintezė ir kvėpavimas – tai du priešingi gamtoje vykstantys procesai.
3.1. Pateikdami pavyzdžių savais žodžiais paaiškinkite, kodėl šie procesai yra priešingi.

3.2. Palyginkite fotosintezę ir ląstelinį kvėpavimą, priskirdami jiems būdingus teiginius.

Išsiskiria 
deguonis

Vyksta tik 
šviesoje

Naudojamas 
vanduo

Naudojami 
angliavande-

niai

Vyksta 
augalų 

ląstelėse

Naudojamas 
deguonis

Naudojamas 
anglies 

dioksidas

1.2. Paveiksle vaizduojama, kaip tam tikram 
procesui reikalingos medžiagos ir energija 
patenka į augalą ir juo keliauja. Apie kokį 
procesą kalbama?

1.3. Prie kiekvienos rodyklės 1.2 užduoties 
paveiksle paašykite, ką jos žymi. 
1.4. Kokiose ląstelės organelėse vyksta minė-
tas procesas? Kuo šios organelės ypatingos?

FOTOSINTEZĖ / LĄSTELINIS KVĖPAVIMAS

Susidaro 
vanduo

Vyksta 
gyvūnų 

ląstelėse

Išsiskiria 
anglies 

dioksidas

Gaminami 
angliavan-

deniai

Vyksta mito-
chondrijose

Vyksta bet 
kuriuo paros 

metu

Vyksta chlo-
roplastuose

Spręskime problemas

1. Julija mėgsta auginti kambarinius augalus. Juos prižiūri, reguliariai laisto, patręšia, persodina, 
kai kuriuos padaugina, naudodama jų atžalas, lapus ar šaknis. Be to, draugai, žinodami šį mergai-
tės pomėgį, dažnai jai pridovanoja vis naujų rūšių. Tai tęsiasi jau apie dvejus metus. Deja, Julija 
pastebėjo, kad nebeturi kur laikyti savo augalų. Ant svetainės ir virtuvės palangių jau pilna ža-
liuojančių vazonėlių. Mergaitė nusprendė dalį jų laikyti miegamajame. Tačiau tėvai neleido, nes, 
jų nuomone, miegoti tarp augalų nesveika. Nusiminusi Julija kuriam laikui vazonėlius sudėjo į 
tamsųjį sandėliuką. Deja, jai vėl nepasisekė. Po kurio laiko dauguma tamsoje stovėjusių augalų 
sunyko ir išbluko. Padėkite Julijai išspręsti jos problemą.

1.1. Apie kokius du svarbius augaluose vykstančius procesus mergaitė nežinojo?
 

BIOLOGIjA

VII klasė VIII klasėNauji biologijos užduočių sąsiuviniai 7 ir 8 klasėms 
prie populiarių biologijos vadovėlių!

Naujiems mokslo metams nebeieškokite senų biologijos pratybų sąsiu-
vinių 7 ir 8 klasėms. Juos pakeis naujos biologijos užduotys!

Buvusios pratybos atliko savo paskirtį. Jos puikiai padėjo įtvirtinti žinias. 
Tačiau reikia ne vien žinių, bet ir mokėti jas pritaikyti gyvenime, pačiam 
priimti nestandartinius sprendimus susidūrus su neįprastomis situacijo-
mis, daryti išvadas, spręsti netikėtas ir vadovėliuose neaprašytas prob-
lemas, kritiškai mąstyti, dirbti komandoje, mokėti diskutuoti ir pagrįsti 
savo nuomonę. 
Tarptautiniai tyrimai akivaizdžiai rodo, kad mūsų mokiniai pagal gamta-
mokslinį raštingumą dar atsilieka nuo savo bendraamžių iš daugelio kitų 
šalių.
Mes visi galime padėti mūsų mokiniams!

Nauji užduočių sąsiuviniai
  parengti atsižvelgiant į tarptautinius gamtamokslinio raštingumo 

tyrimus (PIsA);
  padeda ne tik mokytis, bet ir mąstyti, daryti išvadas, ieškoti 

sprendimų;
  puikiai tinka įvairių gebėjimų mokiniams;
  suteikia visam komplektui naują kokybę;
  siūlo užduotis, skatinančias suprasti vidines priežastis bei ryšius, dėl 

to pagerės moksleivių rezultatai, nes užduotys nebus atliekamos 
automatiškai.

Senos pratybos

   užduotys daugiausia orientuotos tik į žinias ir gebėjimus pagal vado-
vėlio tekstą.  

   Nėra užduočių diskusijoms.
   užduotys paprasčiausiai iš eilės sunumeruotos.
   užduotys pateikiamos atskirai kaip pabiri vienetai, o juos sieja tik sky-

riaus pavadinimas.
   Nėra tiriamųjų darbų.
   Nėra įsivertinimo.
   Neišskirtos užduotys gabesniems mokiniams.

Ir senose pratybose, ir naujuose 
užduočių sąsiuviniuose užduotys 
pateikiamos prie kiekvienos 
vadovėlio temos.

Nauji užduočių sąsiuviniai

   Vengiama automatiško įrašymo ar atkartojimo. Atlikdami užduotis 
mokiniai apgalvos neįprastas situacijas, mokysis kritiškai mąstyti.

   sudaryta galimybė mokiniams diskutuoti, reikšti ir pagrįsti savo 
nuomonę. 

   užduotys žymimos sutartiniais ženklais, tam tikrais skyreliais.
   užduotis sieja bendra struktūra (skyriaus pradžioje pateikiama 

įdomių faktų, pereinama prie diskusijos, tada atliekamos 
užduotys pagal vadovėlio temas, siūlomas tyrimas, sprendžiamos 
probleminės užduotys).

   Yra tiriamųjų darbų su išsamiais aprašymais.
   Kiekvienos temos pabaigoje mokiniai įsivertins, kaip jiems sekėsi 

atlikti užduotis.
   Gabesniems mokiniams skirtos užduotys pažymėtos ženklu *.

P i r m a s i s 
s ą s i u v i n i s

BIOLOGIJOS 
U Ž D U O T Y S

72

Romas Darafėjus, Ana Gliebė, Margarita Purlienė

• Probleminės užduotys 

• Struktūrinės užduotys 

• Praktinės užduotys 

• Tiriamieji darbai 

• Diskusija • Iliustracijų analizė 

•  Klausimai (trumpojo   ir plataus atsakymo) 

•  Skirta individualiam ir grupiniam darbui

P i r m a s i s 
s ą s i u v i n i s

• Probleminės užduotys 

• Struktūrinės užduotys 

• Praktinės užduotys 

• Tiriamieji darbai 

• Diskusija • Iliustracijų analizė 

•  Klausimai (trumpojo   ir plataus atsakymo) 

•  Skirta individualiam ir grupiniam darbui
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BIOLOGIJOS 
U Ž D U O T Y S

Romas Darafėjus, Ana Gliebė, Margarita Purlienė

NAUjA

P i r m a s i s 
s ą s i u v i n i s

BIOLOGIJOS 
U Ž D U O T Y S

Romas Darafėjus, Ana Gliebė, Margarita Purlienė

8
• Probleminės užduotys 

• Struktūrinės užduotys 

• Praktinės užduotys 

• Tiriamieji darbai 

• Diskusija • Iliustracijų analizė 

•  Klausimai (trumpojo   ir plataus atsakymo) 

•  Skirta individualiam ir grupiniam darbui

NAUjA

Leidykla „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų mokymo 

priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

Romas Darafėjus, Ana Gliebė,  
Margarita Purlienė
BIOLOGIJOS UŽDUOTYS 
„Šviesa”, 2016

Romas Darafėjus, Ana Gliebė,  
Margarita Purlienė
BIOLOGIJOS UŽDUOTYS 
„Šviesa”, 2016

   Vid. kaina 
knygynuose

 3,62 Eur  
 1-asis sąsiuvinis

 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose po
 2,86 Eur 
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TyrėjO UŽrAšAI

Šis leidinys papildo ir praplečia komplektą 
MOKSLININKŲ PĖDOMIS. Čia irgi atkartojamas 

svarbiausias komplekto principas –  
galvoti ir dirbti kaip mokslininkui.

Tačiau TYRĖJo uŽRAŠAI žengia dar toliau. Pirmiausia jie skirti proble-
miniam mokymuisi ir tiriamajai veiklai. Dabartiniame pasaulyje jau ne-
bepakanka tik išmokti ir sužinoti, kad yra taip arba taip. Faktai ir žinios 
būtini, bet ne mažiau svarbu, kodėl tai vyksta, kaip tai būtų galima pri-
taikyti, kaip tai siejasi su realia aplinka. Tik keldamas tokius klausimus, 
gebėdamas analizuoti ir suvokdamas priežastis, mokinys taps brandžiai 
mąstančiu žmogumi ir suvoks pasaulį kaip vientisą ir nedalomą. Gamtos 
mokslai nebesuguls tik į biologijos, chemijos, fizikos „atskirus stalčiu-
kus”, bet taps vieningu pasauliu.

Romas Darafėjus, 
Ana Gliebė
TYRĖJO UŽRAŠAI 
„Šviesa”, 2014

Romas Darafėjus, 
Ana Gliebė
TYRĖJO UŽRAŠAI 
„Šviesa”, 2015

   Vid. kaina 
knygynuose

 4,31 Eur  

   Vid. kaina  
knygynuose

 4,31 Eur 

Naudodamiesi TYRĖJo uŽRAŠAIs, 
mokiniai bus aktyvūs pamokos 
dalyviai ir mokysis savarankiškai 
spręsti problemas!

Pagrindiniai TYRĖJo uŽRAŠŲ 
rengimo principai:

 remiasi ne medžiagos įsiminimu, bet analize;

 sezoniškumo principas (užduotys parinktos taip, kad jas atliekant būtų 
galima naudotis tuo metų laiku turimais ištekliais, pavyzdžiui, nukritę 
medžių lapai gali būti tyrinėjami rudenį, ledas – žiemą, o pražystantys 
augalai – pavasarį);

 patys mokiniai turi mąstyti, ieškoti atsakymų į probleminius klausi-
mus, spręsti uždavinius, atlikti užduotis;

 susieta su realia mokinio aplinka, aktualijomis;

 didžiausias dėmesys – taikymo ir problemų sprendimo gebėjimams 
ugdytis, t. y. kada mokiniai savo gebėjimus gali parodyti ne tik įprasto-
se (standartinėse) situacijose, bet ir naujose, kai aplinkybės jiems yra 
nepažįstamos;

 puikiai tinka skyriui apibendrinti.

 Kaip ir visuose naujos kartos uŽRAŠuosE, išlaikomas toks pats 
temos dėstymo principas.

V klasė VI klasė

NAUjA
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4. Žemė ir Mėnulis

Ar žinote?

Mėnulio kilmė vis dar nėra iki galo aiški. vieni mokslininkai teigia, kad tolimoje praeityje Mėnu-
lis buvo savarankiška Saulės sistemos planeta, bet kažkuriuo momentu, veikiama Žemės traukos 
jėgos, ji tapo Žemės palydovu. kitų nuomone, tai buvo savarankiška planeta, kurios orbita buvo 
artima Žemės orbitai. Galingi ugnikalnių išsiveržimai stumtelėjo Mėnulį link Žemės, kuri suge-
bėjo jį „pačiupti“. Treti įrodinėja, kad jis susiformavo praėjus maždaug 95 mln. metų po Saulės 
sistemos susikūrimo, Žemei prieš 4,47 mlrd. metų susidūrus su Marso dydžio objektu.

Padiskutuokime

1. kuri hipotezė jums priimtiniausia? kodėl?

2. * Jeigu yra galimybė, Google, YouTube ar kitose interneto svetainėse paieškokite vaizdo įrašų 
apie tai, kaip atsirado Mėnulis. Paieškos langelyje įrašykite norimą frazę, pvz., „kaip atsirado 
Mėnulis“. kokias mintis ar jausmus jums sukėlė matyti vaizdai? Ar tai, jūsų manymu, galėjo 
būti tiesa?

Atlikime užduotis

1.  Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

Mėnulis susideda iš uolienų (kieta arba puri dangaus kūno medžiaga), o jo paviršių sudaro kelių 
dešimčių metrų grūdėtas skeveldrų ir dulkių sluoksnis. Didesnę paviršiaus dalį užima kalnai, 
kurių aukščiausi siekia net 9 km. Mėnulio paviršiaus vietos, kurios mums atrodo tamsesnės, 
pavadintos jūromis, nors nieko bendra su Žemės jūromis neturi. Tai žemumos, kuriose nėra nė 
lašo vandens. Tamsios jos atrodo todėl, kad yra blogiau apšviestos ir silpniau atspindi Saulės 
šviesą. Žiūrint pro teleskopą, šio dangaus kūno paviršiuje matyti daugybė kraterių (panašios į 
skritulį formos įduba, kuri susiformuoja, kai į objekto paviršių atsitrenkia dideliu greičiu skrie-
jantis kūnas). Jų ypač gausu kalnuotose srityse. Paviršiaus temperatūra svyruoja nuo –170 °C 
iki +130 °C. Mėnulyje nėra nei oro, nei vandens, taigi jis neturi ir atmosferos. Kadangi Mėnulio 
apskriejimo aplink Žemę periodas (žvaigždinis mėnuo) yra tiksliai lygus apsisukimo apie ašį 
periodui, į Žemę šis dangaus kūnas visada atsisukęs ta pačia puse. Mėnulis pats nešviečia, o tik 
atspindi Saulės šviesą.
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Atlikime tyrimą

Kodėl Mėnulis nenuskrieja į kosmosą

Jau žinote, kad visi dangaus kūnai juda ir veikiant traukos jėgoms tarp jų palaikomi tam tikri 
atstumai. Įsitikinkite tuo, atlikdami tyrimą.
Tyrimui reikės: kamuoliuko (gali būti teniso, guminis, siūlų arba iš popieriaus) ir tvirtos apie 3 m 
ilgio virvutės.

Tyrimo žingsniai

1.  Keliu klausimą.

2.  Renku duomenis ir informaciją.

3.  Formuluoju hipotezę.

4.  Atlieku tyrimą.

Darbo eiga

 Apvyniokite kamuoliuką virvute ir stipriai ją pririškite taip, kad liktų laisvas apie 1 metro 
ilgio galas, kaip yra parodyta paveiksle.

 Paimkite už laisvojo virvutės galo ir sukite kamuoliuką aplink save.

4141Žemė ir Mėnulis

 Pabandykite sukti jį labai lėtai, stebėkite, kas vyksta.
 Pasukite kamuoliuką labai greitai, stebėkite, kas vyksta.

5. Gaunu naujų duomenų.
Atsakykite į klausimus.

kas atsitinka, jeigu kamuoliuką sukate per lėtai? 

kas atsitinka, jeigu kamuoliuką sukate per stipriai? 

kurį „dangaus kūną“ – Mėnulį ar Žemę – imituojate patys? 

kuris „dangaus kūnas“ skrieja aplink jus? 

kaip sąveikauja Žemės ir Mėnulio gravitacinės (traukos) jėgos? Paaiškinkite, kodėl Mėnulis ne-
gali suktis nei greičiau, nei lėčiau. 

6.  Darau išvadas.

Spręskime problemas

Kelionė į Mėnulį

Įsivaizduokite, kad dalyvaujate kosminėje kelionėje. Jūsų erdvėlaivis, atlikęs užduotį, turėjo nu-
sileisti prie pagrindinio laivo, stovinčio apšviestoje Mėnulio paviršiaus pusėje. Tačiau dėl kilusių 
nesklandumų jis buvo priverstas nusileisti apytikriai už 300 km nuo pagrindinio laivo. Leidžian-
tis daug įrangos sugadinta. Sudarytas nesugadintų daiktų sąrašas. Jūsų užduotis – sunumeruoti 
šiuos daiktus iš eilės pagal jų svarbą komandai, iškeliaujančiai ieškoti pagrindinio laivo. Jai tai 
gyvybės ar mirties klausimas! Įrašykite skaičių 1 prie svarbiausio iš sąraše išvardytų daiktų, 
skaičių 2 prie antro svarbiausio ir taip tęskite iki 15, šiuo skaičiumi pažymėsite mažiausiai svarbų 
daiktą. Greta vertinimų galite parašyti savo argumentus. Užduotį atlikite kiekvienas atskirai, o 
paskui aptarkite ją grupėmis ir priimkite bendrą sprendimą. Atlikę ir aptarę užduotį pasižiūrėki-
te atsakymą – kaip tai atliko astronautai.
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Eil. 
Nr.

Daiktų sąrašas
Jūsų 

sprendimas
Jūsų argumentas

Bendras 
grupės 

sprendimas

1. Degtukų dėžutė

2. Maisto koncentratas

3. 150 m nailoninės virvės

4. Parašiuto šilkas

5. Nešiojamasis šilumos šaltinis

6. Du 45-ojo kalibro pistoletai

7.
Dėžė pieno miltelių 
naminiams gyvūnams

8.
Du 45 kg deguonies 
rezervuarai

9. Mėnulio žemėlapis

10.
Buteliai su CO2 dirbtiniam 
kvėpavimui

11. Magnetinis kompasas

12. 200 l vandens

13. Signalinė raketa

14.
Pirmosios pagalbos vaistinėlė 
su švirkštais

15.
FM bangų siųstuvas / imtuvas 
su saulės baterijomis

Leidykla „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų mokymo 

priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt
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Kodėl gamtos mokslų verta pradėti 
mokytis iš serijos „Šok” vadovėlių  
komplektų?
Todėl, kad:

 tai vientisa mokymosi sistema nuo planavimo iki įsi-
vertinimo;

 taikomi aktyvieji mokymosi metodai;
 glaudžiai susijusios komplekto dalys;
 komplektą papildo interaktyviosios pamokos;
 komplektas įkeltas į skaitmeninę aplinką e.Šviesa.

   Vadovėlis
 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo 

įstaigoms po  
8,66 Eur 

   Interaktyvi 
mokytojo knyga 

 Vid. kaina
 knygynuose
 25,75 Eur 

   Tyrėjo užrašai
 r. Darafėjus, 

A. Gliebė
 Vid. kaina
 knygynuose
 4,31 Eur  

 Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose po
 2,86 Eur 

Juozas Raugalas, Elena Motiejūnienė, Saulė Vingelienė, 
Loreta Geleževičiūtė, Virginija Juknienė,   
Igna Kirkutytė-Aleknienė,Genovaitė Vitalienė
Sudarė Juozas Raugalas

VI klasės komplekto medžiagą papildo
skaitmeninis mokymosi turinys 
(interaktyviosios pamokos)
Kaina ugdymo įstaigoms  
144,81 Eur

V klasės komplekto medžiagą papildo
skaitmeninis mokymosi turinys 
(interaktyviosios pamokos)
Kaina ugdymo įstaigoms  
144,81 Eur

Interaktyviosios 
pamokos

Interaktyviosios 
pamokos

Interaktyvi

2008 metais
Frankfurto knygų mugėje 
V klasės komplektas 
MoKsLININKŲ PĖDoMIs
buvo apdovanotas 
Europos mokomosios 
literatūros leidėjų grupės (EEPG) bronzos medaliu, 
vadovaujantis turinio, struktūros, atitikimo amžiaus 
grupei ir kitais šiuolaikinio vadovėlio vertinimo 
kriterijais. 

V klasė VI klasė V–VI klasė

GAMTA Ir ŽMOGUS Mažais žingsneliais – 
didelių atradimų link!Plačiau apie seriją  http://sokvadoveliai.lt

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

   Tyrėjo užrašai
 r. Darafėjus,  

A. Gliebė
 Vid. kaina
 knygynuose
 4,31 Eur 

   Vadovėlis
 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo 

įstaigoms po
 8,66 Eur

 Mokytojo knyga 
 1-oji dalis
 2-oji dalis
 Vid. kaina
 knygynuose po
 13,69 Eur   

   Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose po
 2,86 Eur

Juozas Raugalas, Elena Motiejūnienė, Saulė Vingelienė, 
Loreta Geleževičiūtė, Genovaitė Vitalienė,  
Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė
Sudarė Juozas Raugalas

Edmundas Lekevičius, Elena Motiejūnienė,  
Laima Kunskaitė
GAMTA IR ŽMOGUS  
„Alma littera”, 2002, 2003

Edmundas Lekevičius, Elena Motiejūnienė,  
Laima Kunskaitė
GAMTA IR ŽMOGUS  
„Alma littera”, 2002, 2003

   Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina 
 knygynuose  po
 2,86 Eur

   Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina 
 knygynuose po
 2,86 Eur

Leidinių galite įsigyti www.uzsakymas.lt,  
išsamią informaciją suteiksime tel. (8 37) 40 91 25, 

mob. 8 616  47 491 arba el. p. prekyba@sviesa.lt

SPECIALUS PASIŪLyMAS!

užsakant vadovėlio 1-ųjų knygų VI klasei, 

mokytojui dovanojame*:

•  mokytojo knygą,

•  skaitmeninį turinį ir papildomus išteklius  

mokymosi aplinkoje e.Šviesa.lt,

• „Tyrėjo užrašus”. 

 Komplekto vertė 80,89 Eur

*   Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, 

ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai 

suteiksime tel. (8 37)  40 91 25, mob. 8 616 47 491.

SPECIALUS PASIŪLyMAS!

užsakant vadovėlio 1-ųjų knygų V klasei, 

mokytojui dovanojame*:

•  interaktyvią mokytojo knygą,

•  skaitmeninį turinį ir papildomus išteklius  

mokymosi aplinkoje e.Šviesa.lt,

• „Tyrėjo užrašus”. 

 Komplekto vertė 80,06 Eur

*   Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, 

ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai 

suteiksime tel. (8 37)  40 91 25, mob. 8 616 47 491.
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VII klasė VIII klasė

Ana Gliebė, Margarita Purlienė  
(recenzavo dr. Elena Motiejūnienė, 
mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė)

BIOLOGIJA
Mokymosi komplektas  
VIII klasei
Serija „Šok”. „Šviesa”, 2012

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 10,10 Eur

   Interaktyvi  
mokytojo 
knyga 

 A. Gliebė
 Vid. kaina
 knygynuose 
 17,09 Eur

 Pratybų sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose 
 3,62 Eur

Pradedant mokytis biologijos, verta rinktis serijos „Šok” biologijos komplektus  
VII ir VIII klasei. Kodėl? 
Todėl, kad:

 tai vientisa mokymosi sistema nuo planavimo iki įsivertinimo;
 taikomi aktyvieji mokymosi metodai;
 glaudžiai susietos ir suderintos komplekto dalys;
 komplektą papildo interaktyviosios pamokos VII ir VIII klasei.

Tai kol kas plačiausi ir išsamiausi, glaudžiai suderinti biologijos vadovėlių komplektai VII–VIII klasei, išlaikantys daugeliui mo-
kytojų ir mokinių jau žinomą šios serijos vadovėlių struktūrą. Komplektai neabejotinai palengvins mokytojo darbą, nes dabar 
visa reikiama informacija – vienoje vietoje. Aktyvūs mokymosi ir įsivertinimo metodai įtrauks mokinius ir suteiks jiems daugiau 
motyvacijos. 

Kęstutis Grinkevičius, Jūratė Mikulevičiūtė, 
Margarita Purlienė, Laima Firstova  
(recenzavo dr. Elena Motiejūnienė,  
mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė)

BIOLOGIJA
Mokymosi komplektas  
VII klasei
serija „Šok”. „Šviesa”, 2011

   Vadovėlis
 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo 

įstaigoms po
 8,66 Eur

   Mokytojo knyga 
 L. Firstova,
 A. Gliebė
 Vid. kaina
 knygynuose 
 16,39 Eur 

 Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose po
 2,86 Eur

VIII klasės komplekto medžiagą papildo 
skaitmeninis mokymosi turinys  
(interaktyviosios pamokos)
Kaina ugdymo įstaigoms 90,51 Eur

Interaktyviosios 
pamokos

Interaktyviosios 
pamokos

VII klasės komplekto medžiagą papildo  
skaitmeninis mokymosi turinys  
(interaktyviosios pamokos)
Kaina ugdymo įstaigoms 90,51 Eur

Vadovėliai – tai ne sausas medžiagos dėstymas ir žinių bei faktų grupavimas, bet įdomi ir aktyvi kelionė puslapiuose išdėstytu 
turiniu. Jie aiškūs ir suprantami, patrauklūs ir mokiniams, ir mokytojams. Visa medžiaga glaudžiai siejama su iliustracijomis, 
kasdiene mokinių aplinka, naujausiais mokslo laimėjimais ir aktualia informacija. 

su vadovėliais glaudžiai susiję pratybų sąsiuviniai. Jų užduotys siejamos su visos mokomosios medžiagos nagrinėjimu, skiria-
mos kiekvienai vadovėlio temai. sąsiuviniuose pateikiama kiekvienos pamokos įsivertinimo sistema. užduotys skatina mąstyti, 
yra orientuotos į problemų sprendimą. Jos praplečia vadovėlio praktikos darbus, skiriamos informacijos paieškai, šaltinių 
atrankai. sąsiuviniuose paliekama vietos užrašams, taigi mokiniams nereikia pirkti dar vieno papildomo sąsiuvinio.

Mokytojo knyga – puikus Jūsų pagalbininkas. 
   Čia rasite trumpalaikius ir ilgalaikius planus, svarbiausius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. 
   Greitai ir lengvai pasirengsite įdomiai pamokai.
   Individualizuosite ir diferencijuosite mokymąsi.
   Mokysite mokytis.
   VIII klasės mokytojo knyga – interaktyvi. Šią knygą, parengtą PDF formatu, mokytojas gali pildyti, tikslinti, joje naršyti.

BIOLOGIjA
Plačiau apie seriją  http://sokvadoveliai.lt

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

Leidyklos „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų 

mokymo priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt

SPECIALUS PASIŪLyMAS!

užsakant vadovėlio 1-ųjų knygų VII klasei, 

mokytojui dovanojame*:

• mokytojo knygą,

•  skaitmeninį turinį ir papildomus išteklius  

mokymosi aplinkoje e.Šviesa.lt

 Komplekto vertė 65,90 Eur

*   Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, 

ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai 

suteiksime tel. (8 37)  40 91 25, mob. 8 616 47 491.

SPECIALUS PASIŪLyMAS!

užsakant vadovėlio 1-ųjų knygų VIII klasei, 

mokytojui dovanojame*:

• interaktyvią mokytojo knygą,

•  skaitmeninį turinį ir papildomus išteklius  

mokymosi aplinkoje e.Šviesa.lt

  Komplekto vertė 67,08 Eur

*   Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, 

ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai 

suteiksime tel. (8 37)  40 91 25, mob. 8 616 47 491.
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Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

VII klasė VIII klasė

BIOLOGIjA

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 10,10 Eur 

Šie vadovėlių komplektai skiriami kūrybiškai dirbantiems mokytojams. Jie ne tik pateikia dalykinę informaciją, bet 
ir ugdo mokinių gebėjimus ją sieti su kasdiene patirtimi, formuoja jų vertybines nuostatas. Kūrybiškai naudojami, 
vadovėlių komplektai padeda plėtoti mokinių gabumus, atrasti patrauklią saviraiškos sritį, ugdant nuo mokymo 
pereiti prie mokymosi, skatina teigiamą požiūrį į gamtos mokslus. Kiekvienoje temoje pateikiama diskusinių ir kri-
tinį mąstymą skatinančių klausimų. skyrelyje Žinutė iš mokslininkų patys Lietuvos mokslininkai ir medikai pristato 
savo srities tyrinėjimus, atradimus.

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė,  
Kęstutis Grinkevičius

BIOLOGIJA 
Mokymosi komplektas VIII klasei
„Šviesa”, 2008

   Praktikos darbai
 M. Purlienė, r. Boguško
 Vid. kaina knygynuose 

3,01 Eur

   Testai
 j. Mikulevičiūtė, 

M. Purlienė
 Vid. kaina knygynuose  

4,77 Eur

   Mokytojo knyga 
 G. Batulevičius, 

K. Grinkevičius
 Vid. kaina knygynuose  

8,39 Eur 

   Vadovėlis
 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo įstaigoms 
 po 8,66 Eur  

 
 

   Mokytojo knyga 
 K. Grinkevičius,
 G. Batulevičius,  

M. Stančik
 Vid. kaina knygynuose
 8,39 Eur  

   Testai 
 D. Skurauskienė
 Vid. kaina knygynuose 
 4,17 Eur
 

   Praktikos darbai
 M. Purlienė, r. Boguško
 Vid. kaina knygynuose 

3,01 Eur

   Kompiuterinės
 pateiktys. CD 
 j. Mikulevičiūtė, r. Karpuška
 Kaina 10,75 Eur 

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė,  
Kęstutis Grinkevičius,  
Danguolė Skurauskienė

BIOLOGIJA
Mokymosi komplektas VII klasei
„Šviesa”, 2007

Romas Darafėjus,  
Ana Gliebė, 
Margarita Purlienė

BIOLOGIJOS 
UŽDUOTYS

1-asis sąsiuvinis
2-asis sąsiuvinis

  Vid. kaina 
knygynuose  
po 2,86 Eur

Romas Darafėjus,  
Ana Gliebė, 
Margarita Purlienė

BIOLOGIJOS 
UŽDUOTYS

  Vid. kaina 
knygynuose  
3,62 Eur

Visos mokymosi komplekto dalys (vadovė lis, mokytojo knyga, 
biologijos užduotys, testai, praktikos darbai) puikiai dera 
tarpusavyje ir papildo viena kitą.

P i r m a s i s 
s ą s i u v i n i s

BIOLOGIJOS 
U Ž D U O T Y S

72

Romas Darafėjus, Ana Gliebė, Margarita Purlienė

• Probleminės užduotys 

• Struktūrinės užduotys 

• Praktinės užduotys 

• Tiriamieji darbai 

• Diskusija • Iliustracijų analizė 

•  Klausimai (trumpojo   ir plataus atsakymo) 

•  Skirta individualiam ir grupiniam darbui

P i r m a s i s 
s ą s i u v i n i s

• Probleminės užduotys 

• Struktūrinės užduotys 

• Praktinės užduotys 

• Tiriamieji darbai 

• Diskusija • Iliustracijų analizė 

•  Klausimai (trumpojo   ir plataus atsakymo) 

•  Skirta individualiam ir grupiniam darbui

71

BIOLOGIJOS 
U Ž D U O T Y S

Romas Darafėjus, Ana Gliebė, Margarita Purlienė

P i r m a s i s 
s ą s i u v i n i s

BIOLOGIJOS 
U Ž D U O T Y S

Romas Darafėjus, Ana Gliebė, Margarita Purlienė

8
• Probleminės užduotys 

• Struktūrinės užduotys 

• Praktinės užduotys 

• Tiriamieji darbai 

• Diskusija • Iliustracijų analizė 

•  Klausimai (trumpojo   ir plataus atsakymo) 

•  Skirta individualiam ir grupiniam darbui

NAUjA NAUjA

Leidyklos „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų 

mokymo priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt
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IX klasė

X klasė

BIOLOGIjA

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 10,10 Eur

   Pratybų sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose 
 3,62 Eur

    Mokytojo  knyga
 r. Darafėjus 
 Vid. kaina knygynuose 
 16,39 Eur 

   Vadovėlis
 1-oji knyga, 2-oji knyga
 Kaina ugdymo įstaigoms 
 po 8,66 Eur 

   Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose 
 po 2,86 Eur 

    Mokytojo knyga 
 r. Darafėjus, B. Petraitienė, 
 j. Višinskienė, I. Zubavičienė
 Vid. kaina knygynuose 

16,39 Eur 

Jūratė Mikulevičiūtė,  
Margarita Purlienė,  
Kęstutis Grinkevičius 
(recenzavo mokytoja ekspertė  
Jolanta Martinionienė,  
mokytoja ekspertė  
Alyda Daulenskienė)

BIOLOGIJA
Mokymosi komplektas
IX klasei
„Šviesa”, 2011

Jūratė Mikulevičiūtė, 
Margarita Purlienė 
(recenzavo mokytoja ekspertė  
Jolanta Martinionienė,  
mokytoja ekspertė  
Alyda Daulenskienė)

BIOLOGIJA
Mokymosi komplektas
X klasei
„Šviesa”, 2011

IX klasės
komplekto 
medžiagą papildo 
skaitmeni nis mokymosi 
turinys (interaktyviosios pamokos)
Kaina ugdymo 
įstaigoms 123,09 Eur 

Interaktyviosios 
pamokos

Interaktyviosios 
pamokos

IX ir X klasės vadovėliai yra logiška ir nuosekli 
VII ir VIII klasės serijos „šok” vadovėlių tąsa. 

Mokymosi komplektai IX ir X klasei:
 apima integracines sąsajas su chemija ir fizika, VII ir VIII klasių mokomąja medžiaga;
 skatina savarankiškai ir aktyviai mokytis;
 pritaikyti darbui poromis ir grupėmis;
 ugdo kritinį mąstymą, tinkami probleminiam mokymuisi;
 sieja nagrinėjamus reiškinius su mokinio aplinka;
 naudingi renkantis tolesnį gyvenimo kelią, nes kiekvieno skyriaus gale supažindinama su Profesija, kuriai reikia gamtos 

mokslų žinių (įvairių profesijų žmonės pristato savo profesiją ir atskleidžia, kokių biologijos mokslo žinių jai reikia);
 moko rengti gamtamokslinį pranešimą, mokytis biologijos.

IX–X klasė

X klasės
komplekto 
medžiagą papildo 
skaitmeni nis mokymosi 
turinys (interaktyviosios pamokos)
Kaina ugdymo 
įstaigoms 72,40 Eur 

   Vadovėlis
 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo  įstaigoms 
 po 8,66 Eur  
 

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 10,10 Eur 

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 10,10 Eur 

   Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose
 po 2,86 Eur 
 

   Pratybų 
sąsiuvinis

 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose
 po 2,86 Eur  

   Pratybų sąsiuvinis
 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose
 po 2,86 Eur  

   Pratybų sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose
 3,62 Eur 

   Pratybų sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose 
 3,62 Eur  

   Užduočių sąsiuvinis
 Vid. kaina
 knygynuose
 3,62 Eur 

Laima Molienė, Stasys Molis
PAŽINK GYVYBĘ
Biologijos mokymosi komplektas IX klasei
„Šviesa”, 2009

Laima Molienė, Stasys Molis
BIOLOGIJA
Mokymosi komplektas X klasei
„Šviesa”, 2005

Laima Molienė, Stasys Molis

ŽMOGAUS BIOLOGIJA 
IR SVEIKATA
Biologijos mokymosi
komplektas IX klasei
„Šviesa”, 2000

Tomas Ivanauskas
ŽMOGUS
Papildoma mokomoji
literatūra IX klasei
„Alma littera”, 2003

Tomas Ivanauskas
BIOLOGIJA TAU
IX–X klasei
„Alma littera”, 2007

Laima Molienė, Stasys Molis
PAŽINK GYVYBĘ
Biologijos mokymosi komplektas X klasei
„Šviesa”, 2010

Leidyklos „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus ir internetines paskaitas, kuriuose 
galite susipažinti su naujų mokymo priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  

http://mokymocentras.sviesa.lt 1918



XI–XII klasė XI–XII klasė

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

BIOLOGIjA

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 12,42 Eur

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 12,42 EurLt

Vaidutis Kučinskas, Pranė Stankevičienė 
(sudarė Margarita Purlienė, recenzavo mokytoja ekspertė 
Laima Lapinskaitė, mokytojas metodininkas   
Romas Darafėjus, mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė)

ORGANIZMŲ POŽYMIŲ PAVELDĖJIMAS  
IR GENŲ TECHNOLOGIJOS
Biologijos mokymosi komplektas XI–XII klasei
„Šviesa”, 2013

Edmundas Lekevičius, Gytautas Ignatavičius
(sudarė Margarita Purlienė, recenzavo habil. dr. Vincas 
Būda, mokytoja ekspertė Alyda Daulenskienė)

EKOLOGIJA. EVOLIUCIJA 
Biologijos mokymosi komplektas XI–XII klasei
„Šviesa”, 2013

Jurgis Kadziauskas, Jolanta Martinionienė, Inga Viltrakienė 
(sudarė Margarita Purlienė, recenzavo mokytoja ekspertė 
Laima Lapinskaitė, mokytoja ekspertė Jolita Višinskienė)

LąSTELĖ – GYVYBĖS PAGRINDAS.  
MEDŽIAGŲ APYKAITA IR PERNAŠA
Biologijos mokymosi komplektas XI–XII klasei
„Šviesa”, 2012

Vadovėliai skiriami mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Pateikiama ir papildomos medžiagos, 
neprivalomos pagal bendrąsias programas, bet praplečiančios akiratį ir padedančios geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. 
Ji išskiriama spalvotu fonu. Tokios medžiagos galima rasti ir internete, bet dažnai ji ten netiksli arba net klaidinga.
Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos temos esminės sąvokos, apibūdinami 
svarbiausi procesai.

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 12,42 Eur  

Jolanta Dzikavičiūtė, Vytautas Semaška  
(sudarė Margarita Purlienė, recenzavo mokytoja ekspertė 
Alyda Daulenskienė, dr. Ona Motiejūnaitė)

HOMEOSTAZĖ IR ORGANIZMO VALDYMAS. 
ŽMOGAUS SVEIKATA
Biologijos mokymosi komplektas XI–XII klasei
„Šviesa”, 2012

   Vadovėlis
 Kaina ugdymo 

įstaigoms 
 12,42 Eur 
 

   Biologo užrašai
 j. Dzikavičiūtė,  

M. Purlienė, I. Viltrakienė
 Vid. kaina knygynuose
 5,76 Eur

   Biologo užrašai
 j. Dzikavičiūtė,  

M. Purlienė, I. Viltrakienė
 Vid. kaina knygynuose
 5,76 Eur 

   Biologo užrašai
 j. Dzikavičiūtė,  

M. Purlienė, I. Viltrakienė
 Vid. kaina knygynuose
 5,76 Eur 

   Biologo užrašai
 j. Dzikavičiūtė,  

M. Purlienė, I. Viltrakienė
 Vid. kaina knygynuose
 5,76 Eur 

SPECIALUS PASIŪLyMAS!

užsakant bet kurią vadovėlio XI–XII klasei  

knygą visai klasei, mokytojui dovanojame*:

• prie užsakyto vadovėlio priderintus  

 „Biologo užrašus”,

•  skaitmeninį vadovėlio turinį mokymosi aplinkoje 

e.Šviesa.lt 

 Komplekto vertė 55,76 Eur

*   Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, 

ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai 

suteiksime tel. (8 37)  40 91 25, mob. 8 616 47 491.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami praktikos darbų aprašai ir savarankiško darbo užduotys. Praktikos darbų aprašą 
sudaro ne tik darbo atlikimo metodika, bet ir pavyzdžiai, kaip apdoroti ir pateikti gautus rezultatus naudojantis kompiu-
terinėmis technologijomis.
Vadovėliuose sudaroma puiki galimybė mokiniams patiems pasitikrinti ir įsivertinti. savarankiško darbo užduotys pareng-
tos atsižvelgiant į Nacionalinio egzaminų centro organizuojamo biologijos egzamino struktūrą.
Visos komplekto dalys susijusios, todėl kiekvienoje jų yra nuorodos į kitas knygas.

Leidyklos „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų 

mokymo priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt
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Papildoma mokomoji literatūra                         

Knygoje pateikiama apibendrinta viso mokyklinio biologi-
jos kurso medžiaga, atitinkanti atnaujintą „Brandos eg-
zamino programą”. Ją sudaro konspektas, egzamino už-
duočių atlikimo metodika, praktikos darbų pavyzdžiai ir 
kurso kartojimo užduotys. Glaustame konspekte pateikia-
mos svarbiausios žinios apie ląstelę, pagrindines organiz-
mų funkcijas, jų genetiką, evoliuciją, įvairovę bei ryšius su 
aplinka. Kiekvieno skyriaus pradžioje yra svarbiausių sąvokų 
žodynėlis. Žinias mokiniai galės pasitikrinti atlikdami kar-
tojimo užduotis. Knygos pabaigoje pateikti jų atsakymai.

Jolanta Martinionienė, 
Laima Lapinskaitė,  
Pranė Stankevičienė 

BIOLOGIJA
Serija „Prieš egzaminą”. 
„Šviesa”, 2012 

   Vid. kaina
 knygynuose
 10,42 Eur 

   Vid. kaina
 knygynuose
 7,75 Eur 

   Vid. kaina
 knygynuose
 7,79 Eur

Jolanta Martinionienė, 
Laima Lapinskaitė,  
Pranė Stankevičienė 

BIOLOGIJOS  
TESTAI
„Šviesa”, 2005

Biologija – tai neįtikėtinai įdomu!
Norite dar labiau sudominti mokinius biologija? Rekomen-
duojame šią linksmą, patrauklią ir tikrai turiningą knygą. 

Kas yra gyvybė? Iš ko sudarytas mūsų kūnas? Kodėl auga-
lai žali? Apskritai kas yra tas nuostabus ir viliojantis moks-
las biologija?  Visa tai ir dar daug daugiau mokiniai sužinos 
perskaitę šią neįprastą knygą. Ji skirta tiems vaikams, kurie 
arba jau pradėjo mokytis biologijos, arba netrukus pradės 
ją krimsti. Jokių ilgų ir sudėtingų apibrėžimų, linksmi, „nor-
malia” vaikų kalba parašyti tekstai, įvairūs intriguojantys 
faktai, trumpa atradimų chronologija, tų atradimų reikšmė 
ir poveikis mums visiems… Visa tai daro šią knygą ypač pa-
trauklią. Tai – įvadas į nuostabų ir paslaptingą mokslo pa-
saulį. Vaikai ją skaitys kaip įdomiausią nuotykių knygą. o 
biologijos pamokos taps dar įdomesnės.

Hazel Maskell
NUOSTABUS
BIOLOGIJOS
PASAULIS
„Šviesa”, 2014 

NAUjA

Jei turite klausimų ar  
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu  
biologija@sviesa.lt

Žiedadulkė

DNR

Riešas ir 
delnas

Dygimas

Leidyklos „Šviesa” Mokymo centras nuolat rengia seminarus 
ir internetines paskaitas, kuriuose galite susipažinti su naujų 

mokymo priemonių darbo metodika. Informaciją kas mėnesį sekite  
http://mokymocentras.sviesa.lt

Leidinys skirtas abiturientams, norintiems susisteminti ir 
geriau įtvirtinti įgytas žinias. Kiekvieną žingsnį sudaro kele-
tas smulkesnių žingsnelių, kur glaustai ir aiškiai pateikiama 
informacija pagal konkrečius VBE programos punktų reika-
lavimus. Didesnė dalis medžiagos pateikiama lentelėmis, 
schemomis, nurodant tik svarbiausius dalykus, bet visi ap-
rašai yra pateikti kuo paprasčiau ir suprantamiau abituri-
entui.
Kiekvieno žingsnio pabaigoje esantys įsivertinimo – žinių, 
gebėjimų ir problemų sprendimų užduotys ir klausimai – 
parengti atsižvelgiant į VBE apibrėžiamą patenkinamą, 
pagrindinį ir aukštesnįjį lygius. Šių lygių ženklai: 

M  – minimalūs reikalavimai, 

B  – reikalavimai pagal bendrojo kurso programą, 

I  – reikalavimai pagal išplėstinio kurso programą.

Tai padės kiekvienam abiturientui išsiaiškinti savo žinių ir 
gebėjimų lygį. užduočių atsakymus rasite leidyklos „Šviesa” 
internetiniame puslapyje.
Knygos pabaigoje – visų smulkūs pagal VBE reikalingų prak-
tikos darbų aprašymai ir sąvokų rodyklė.

sTRuKTŪRA
 Valstybinių brandos egzaminų pasiekimų punktas
 Teorijos santrauka (schemos, lentelės)
 Informacijos sąsaja (parodoma, su kuria tema glaudžiai 

susijusi medžiaga)   
 Pasitikrink / įsivertink
 Praktikos darbai

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė

BIOLOGIJA.
10 ŽINGsNIŲ 
EGzAMINo LINK
Serija „Prieš egzaminą”. 
„Šviesa”, 2016 

   Vid. kaina
 knygynuose
 10,60 Eur 

   Vid. kaina
 knygynuose
 8,90 Eur 

 Vid. kaina 
knygynuose 

  4,34 Eur

Daiva Bigelienė,
Danguolė Gižienė,
Jūratė Paukštienė,
Eugenijus Rudminas
GAMTOS MOKSLŲ  
TESTAI 8 KLASEI
Serija „Pasiruošk  
standartizuotam testui”.  
„Šviesa”, 2016

Daiva Bigelienė
Danguolė Gižienė
Jūratė Paukštienė
Eugenijus Rudminas

8 
 klasei

Gamtos  
mokslų  
testai 

Pasirenk  
standart izuotam  

testui !

NAUjA

Leidinys sudarytas pagal standartizuotą gamtos mokslų 
programą. Pateikiami 7 testai. Kiekvienas jų sudarytas pa-
gal mokinių pasiekimų lygius (patenkinamas, pagrindinis, 
aukštesnysis), turinio ir veiklos sritis, kognityvinių gebėjimų 
grupes. užduočių formatai įvairūs: pasirenkamojo atsaky-
mo, trumpojo atsakymo, susiejimo, reikalaujančio pagrin-
dimo  ar sprendimo, struktūruotos užduotys.

Leidinio tikslas – padėti
MoKYToJAMs

 įvertinti mokinių įgytas žinias ir gebėjimus,
 stebėti kiekvieno mokinio pažangą ir planuoti tolesnį 

mokymąsi.

MoKINIAMs –
 įsivertinti pasiekimus,
 pasirengti standartizuotam gamtos mokslų testui.

užduočių atsakymai vertinami taškais pagal vertinimo inst-
rukcijas. Instrukcijos pateikiamos leidinio pabaigoje.

Ši knyga – puikus pagalbininkas mokiniams, kurie rengiasi 
laikyti valstybinį biologijos brandos egzaminą. Tačiau įdomi ji 
bus visiems, kas domisi biologija. Knygoje ne tik žodžiais, bet 
ir gausiomis iliustracijomis aiškinamos pagrindinių terminų 
reikšmės. Knygą sudaro teminiai skyriai, apibrėžimai papildyti 
detaliais paveikslais ir diagramomis. Terminai išdėstyti pagal 
temas, juos lengva rasti knygos gale esančioje rodyklėje. Visi 
apibrėžimai paprasti ir aiškūs, papildomi terminai aiškinami 
ten, kur pavartoti.

NAUjA

Corinne Stockley 
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Eglė Miškinytė
El. p. e.miskinyte@sviesa.lt
Tel. 8 687 93 943
Vilnius, Trakai, Šalčininkai

rūta Kučinskienė
El. p. r.kucinskiene@sviesa.lt
Tel. 8 612 70 971
Klaipėda, Palanga, Kretinga,  
skuodas, Mažeikiai, Plungė,  
Telšiai, Rietavas, Neringa, 
Šilutė, Šilalė, Tauragė, Pagėgiai

rūta Žemaitienė
El. p. r.zemaitiene@sviesa.lt
Tel. 8 620 52 076
Kaunas, Jonava, Kėdainiai, 
Raseiniai, Jurbarkas

Dainius Kulbis
El. p. d.kulbis@sviesa.lt
Tel. 8 616 25 026
Panevėžys, Pasvalys, Biržai, Pakruojis, 
Radviliškis, Šiauliai, Joniškis, Kelmė, 
Akmenė, Naujoji Akmenė

Giedrius Narbutas
El. p. g.narbutas@sviesa.lt
Tel. 8 620 19 630
ukmergė, Molėtai, Širvintos, Švenčionys, 
utena, Anykščiai, Kupiškis, Rokiškis, 
zarasai, Ignalina, Visaginas, Vilniaus raj.

Eglė Giedraitienė
El. p. e.giedraitiene@sviesa.lt
Tel. 8 698 74 692
Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis,  
Kalvarija, Kazlų Rūda, Alytus, Prienai, 
Birštonas, Lazdijai, Druskininkai,  
Varėna, Kaišiadorys, Elektrėnai

Švietimo sistemos koordinatoriai Jums suteiks visą reikiamą informaciją apie:
 leidyklos „Šviesa” leidinius ir kitas mokymosi priemones;
 aktyviojo ugdymo sistemas (plačiau www.aktyviklase.lt);
  mokymus ir kvalifikacijos kėlimo seminarus Jūsų regione 

(plačiau http://mokymocentras.sviesa.lt).

jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl 
leidinio turinio, rašykite mums adresu 

biologija@sviesa.lt
Elektroninį leidinio katalogą rasite  

www.sviesa.lt

Bendraukime
   http://www.facebook.com/leidyklaSviesa

LEIDINIŲ UŽSAKyMAS

Įsigyti leidyklos „Šviesa” leidinių galite adresu  
 www.uzsakymas.lt.
Šioje ugdymo įstaigoms skirtoje leidinių užsakymo sistemoje Jūs rasite:
 leidinių anotacijas, aprašymus;
 planuojamų išleisti leidinių anonsus;
 specialias kainas ir pasiūlymus švietimo sistemai.

Taip pat šių leidinių galite įsigyti knygynuose „Pegasas” 
ir internetiniame knygyne www.pegasas.lt.


