Vilniaus J.Basanavi iaus vidurin mokykla
PROJEKTO S VADAS
Projekto pavadinimas :

Margu io simetrija ašies atžvilgiu

Projekto tikslas : ugdyti k rybinius, meninius ir mokslinius geb jimus atskleidžiant meno ir
mokslo s sajas, pad ti žvelgti harmonij gamtoje, mene, žmoguje.
Projekto uždaviniai :
1. Matematikos pamokose susipažinus su geometrini fig r simetrija ašies ir taško
atžvilgiu, rasti ir nubr žti margu"io simetrijos ašis, apskai"iuoti jo koordinates,
pavaizdavus j koordina"i plokštumoje.
2. Surasti ir paruošti informacij apie gamtoje esan"ius gyv n kiaušinius.
3. Pavaizduoti margut , naudojantis informatikos programomis.
4. Nupiešti margut , puošiant j matematiniais simboliais.
Laukiami rezultatai:
Moksleiviai susipažins su geometrini fig r simetrija ties s ir taško atžvilgiu, išmoks nustatyti
simetrijos centr ir nubr žti simetrijos ašis, sugeb s žvelgti gamtoje vyraujanti simetriškum .
Bus surengta darb apie margut paroda.
Projekto dalyviai:

koordinatorius – matematikos vyr. mokytoja R. Tadijošaitien
mokytojai – informatikos vyr. mokytoja L. Steponavi"ien
biologijos mokytoja metodinink S. Špokien
dail s mokytoja metodinink S. Ramonien
moksleiviai – 7, 8 klas s mokiniai
Projekte integruojami dalykai:
matematika, informatika, biologija, dail , technologijos.
Metodai: praktiniai užsi mimai, diskusijos, darbas grup se, referat , stend ruošimas, k rybin s
užduotys, mokytoj tarpusavio bendradarbiavimas
Priemon s: matematikos vadov liai, braižymo ir piešimo priemon s, kompiuteriai, duomen
baz s, spausdintuvas.
Ištekliai: žinios, gytos matematikos pamokose, br žimo, piešimo, informaciniai g džiai.
Projekto atlikimo laikas: 2009 03 02- 03 21
.
Projekto eiga:
1. Matematikos pamokose išmokstama simetrija ties s ir taško atžvilgiu. Pateikiama
teorin -k rybin užduotis.
2. Biologijos pamokose išmokstama tema apie paukš"ius ir žinduolius. Užduodama teorin k rybin užduotis (stendai, referatai) apie gyv nus, dedan"ius kiaušinius.
3. Dail s pamokose piešiami piešiniai, kuriuose vaizduojami margu"iai išdailinti
simetriškais raštais.
4. Informatikos pamokose, gijus informacini piešimo g dži , marginami ir atspausdinami
išgr žinti margu"iai.
5. Sukuriamas vaizdinis filmukas.
Projekto pristatymas :
Paruošti stendai apie margut , suvokiant j matematine, biologine ir menišk ja prasme

