
1MATEMATINIAI ŽAIDIMAI 1–4 KLASEI

  PRATARMĖ 2

1  žaidimas SUDEDU – LYGINIS, SUDEDU – NELYGINIS (1 klasei) 3

2  žaidimas DAUGINU – LYGINIS, DAUGINU – NELYGINIS (2 klasei) 5

3  žaidimas SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 20 SU DOMINO KAULELIAIS (1 klasei) 9

4  žaidimas SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100 SU DOMINO KAULELIAIS (2 klasei) 11

5  žaidimas ŠIMTAS (2 klasei) 15

6  žaidimas DAUGIAU UŽ..., MAŽIAU UŽ... (2–3 klasei) 17

7  žaidimas ARITMETINĖ KELIONĖ (2–3 klasei) 21

8  žaidimas KAS DAUGIAU? (3–4 klasei) 25

9  veikla SIMETRIJA (1–3 klasei) 28

10  žaidimas ŠIMTALANGIS (3–4 klasei) 29

11  žaidimas DAUG VEIKSMŲ (3–4 klasei) 31

12  žaidimas DALYK IR DAUGINK (3–4 klasei) 35

13  žaidimas TŪKSTANTIS (3–4 klasei) 40

14  žaidimas PASODINK MEDĮ (3–4 klasei) 41

15  veikla SPĖJAME TIKIMYBĘ (1–4 klasei) 45

16  veikla SPRENDŽIAME PROBLEMAS (2–4 klasei) 53

TURINYS



7MATEMATINIAI ŽAIDIMAI 1–4 KLASEI

1 žaidimo skridinėliai1/2 DAUGINU – LYGINIS, DAUGINU – NELYGINIS
SUDEDU – LYGINIS, SUDEDU – NELYGINIS
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1  klasei

žaidimas

MATEMATINIAI ŽAIDIMAI 1–4 KLASEI

3

Tikslai:
įtvirtinti sudėties ir atimties veiksmus iki 20, formuoti įgūdžius sudėti ir atimti skaičius peržen-
giant dešimtį.

Priemonės:
domino kauleliai arba domino kortelės.

Žaidėjų skaičius:
du žaidėjai (pora).

Žaidimo eiga
Mokiniai suskirstomi poromis. Ant suolo sudėliojami užversti domino kauleliai. Abu poros žaidėjai 
traukia po vieną kaulelį ir padeda juos vieną greta kito. Iš anksto galima susitarti, kaip bus sude-
dami išrinktų domino kaulelių taškai: ar eilute – skirtingų kaulelių viršutinėse ir apatinėse dalyse 
esantys taškai, ar stulpeliu – to paties kaulelio taškai. Jei taškai sudedami eilute, viršutinius taškus 
renkasi vienas poros žaidėjas, apatinius – kitas. Poziciją žaidėjai pasirenka burtų keliu. Jei pasi-
renkamas taškų sudėties stulpeliu būdas, žaidėjai sudeda savo ištraukto domino kaulelio taškus.

SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 20
SU DOMINO KAULELIAIS

Suskaičiuotų taškų sumą kiekvienas mokinys pažymi rezultatų lentelėje pasirinktos spalvos pieštu-
ku. Sakykime, Simas ištraukė domino kaulelį su 3 ir 4 taškais (skaičiavo stulpeliu). Jo taškų suma lygi 
7. Agnė ištraukė domino kaulelį su 1 ir 5 taškais (skaičiavo stulpeliu). Jos taškų suma yra 6. Simas re-
zultatų lentelės 1-oje eilutėje pasirinkta spalva nuspalvina savo rezultatą – langelį po skaičiumi 7, o 
Agnė savo pasirinkta spalva toje pačioje eilutėje – langelį po skaičiumi 6. Jeigu abiejų žaidėjų taškų 
suma vienoda, pavyzdžiui, lygi 6 (Simas ištraukė kaulelį su 6 ir 0 taškų, o Agnė – su 4 ir 2 taškais), 
tai abu žaidėjai pasirinkta spalva nuspalvina tą patį rezultatų lentelės langelį. Už kiekvieną teisingai 
atliktą veiksmą mokytojas žaidėjams skiria po 1 tašką, už lygiąsias – po 1 tašką arba 0 taškų (jis gali 
pasiūlyti ir kitą klasei priimtiną vertinimą). Žaisti galima sutartą laiką (sakykime, 5 min arba 7 min) 
arba kol žaidėjai ištrauks tam tikrą skaičių kaulelių (pvz., 8 ar 11 kaulelių), arba kol žaidėjas pasieks 
finišo liniją. Laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiausia taškų. Sustabdžius žaidimą, skaičiuojami 
rezultatai, su vaikais aptariama žaidimo eiga.

Šį žaidimą galima žaisti keliais etapais. Iš pradžių mokytojas gali pasiūlyti pirmokams pažaisti tik 
I etapą. Kitą dieną žaidimą galima pratęsti žaidžiant II etapą. Visus gautus rezultatus vaikai spalvina 
lentelėje. Laimi tas žaidėjas, kuris pirmas pasiekia I etapo (arba ir II etapo) finišo liniją.

I būdas

4 + 5 = 9

3 + 1 = 4

II būdas

6
1
7

+ 4
1
5

+
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1 žaidimo domino kortelės3/4 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100 SU DOMINO KAULELIAIS
SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 20 SU DOMINO KAULELIAIS
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žaidimas

MATEMATINIAI ŽAIDIMAI 1–4 KLASEI

2–4  klasei

Tikslas:
tobulinti įgūdžius dauginti ir dalyti skaičius.

Priemonės: 
žaidimo lenta; kortelės su dalybos veiksmais; ridenamas daiktas (pvz., kaštonas, pupelė, saga ir 
pan.); lentelė su tuščiais langeliais rezultatams žymėti.

Žaidėjų skaičius: 
du, trys ar daugiau žaidėjų (grupė).

Žaidimo eiga
Ant suolo per vidurį sudedamos užverstos kortelės su dalybos veiksmais. Žaidėjai paeiliui ridena 
ant žaidimo lentos kaštoną, pupelę, sagą ar kitą daiktą. Kai jis sustoja daugybos veiksmu pažymė-
tame lentos langelyje, žaidėjas iš krūvelės ištraukia kortelę su dalybos veiksmu. Žaidėjas pirma 
atlieka dalybos veiksmą, paskui gautą rezultatą padaugina iš skaičiaus, kurį išrinko ridenamas daik-
tas. Jeigu išrenkamas langelis su daugyba iš nulio, ėjimas praleidžiamas (nes bet kokio skaičiaus ir 
0 sandauga lygi nuliui), jeigu tuščias langelis – žaidėjas ridena daiktą dar kartą.

Jei teisingai atlikti abu veiksmai, žaidėjas pasirinkta spalva nuspalvina du rezultatų lentelės lange-
lius, jei vienas veiksmas – vieną langelį, o jeigu abu veiksmai atlikti neteisingai, langelis nespalvi-
namas.

Žaidžiama sutartą laiką, pavyzdžiui, 8 minutes. Po sutarto garsinio signalo žaidimas sustabdomas. 
Laimi žaidėjas, nuspalvinęs daugiausia langelių.

DALYK IR DAUGINK

12
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DALYK IR DAUGINKžaidimo lenta1
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