
Projektas „Simetrija aplink mus“

Projektą vykdo: Vilma Aponienė, Jurgita Jančiauskienė ir Nijolė Plytninkienė

Projekto dalyviai: 5-8 klasių mokiniai

Projekto trukmė: rugsėjo – birželio mėn.



Tikslas: kuriant simetriškus meninius objektus tyrinėti ryšį tarp 
menų, matematikos, inžinerijos ir ekologijos bei skatinti ir 
populiarinti STEAM ugdymą ir veiklas.

Uždaviniai: 

• Puoselėti mokinių saviraišką, ugdyti kūrybiškumą.

• Skatinti domėtis matematikos, menų, inžinerijos ir ekologijos 
sąsajomis.

• Skatinti norą išmokti kūrybiškai naudoti įgytas matematikos, 
inžinerijos ir ekologijos žinias kuriant meno objektus.

• Ugdyti mokinių ekologinį sąmoningumą, loginį mąstymą.



Veiklų planas

Eil. 

Nr.

Veiklos pavadinimas Data

1. Mokinių supažindinimas su projekto tikslais ir uždaviniais. 2022 m. rugsėjis

2. Informacijos rinkimas kas yra simetrija, simetrijos rūšis, simetrijos prasmė 

supančiame gyvenime, ryšys tarp menų, matematikos, inžinerijos bei 

ekologijos.

2022 m. spalis

3. Simetriškų mandalų kūrimas ant panaudoto CD disko. 

Dalyvavimas Šiaulių techninės kūrybos centro ir Šiaulių miesto savivaldybės 

organizuotame tarptautiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 

mokinių konkurse – parodoje ,,Mandalos matematika“.

Projekto logotipo kūrimas.

Simetriškų karpinių / lankstinių kūrimas ir mokyklos erdvių puošimas.

2022 m. lapkritis – gruodis

4. Tyrimas. Pastebėti simetriją gamtoje, liaudies kūryboje, architektūroje, buityje, 

realiame gyvenime ir fiksavimas nuotraukose. 

2023 m. sausis – kovas

5. Praktinė veikla: nuotraukų atsispausdinimas, simetrijos ašių brėžimas / 

simetrijos centro radimas. 

2023 m. balandis – gegužė

6. Parodos rengimas „Simetrija aplink mus“. 2023 m.  gegužė – birželis

7. Mokinių emocinio pasitenkinimo projektu ir naudos vertinimas. 2023 m.  birželis

8. Projekto pristatymas. Pagal numatytą 

administracijos planą.

9. Projekto veiklų viešinimas. Projekto įgyvendinimo

laikotarpiu.



• 5 - 8 klasių mokiniai, vadovaujami 
matematikos mokytojų Vilmos ir Jurgitos bei 
dailės mokytojos Nijolės, kūrė simetriškas 
mandalas ant panaudoto CD disko. 



• Dalyvavo Šiaulių techninės kūrybos centro ir Šiaulių miesto 
savivaldybės organizuotame tarptautiniame neformaliojo ir bendrojo 
ugdymo įstaigų mokinių konkurse – parodoje ,,Mandalos
matematika“. 







• 8b klasės mokinė Emilija laimėjo nominaciją „Įspūdingiausia“. 



Projekto logotipu 
buvo išrinkta 

8b klasės mokinės 
Emilijos sukurta 

mandala.



5-8 klasių matematikos modulių metu kūrė simetriškus karpinius / 
lankstinius ir puošė mokyklos erdves. ledu.









ATEITIES PLANAI 

•Tyrimas. Pastebėti simetriją gamtoje, liaudies 
kūryboje, architektūroje, buityje, realiame 
gyvenime ir fiksavimas nuotraukose (2023 m. sausis 
– kovas).

•Praktinė veikla: nuotraukų atsispausdinimas, 
simetrijos ašių brėžimas / simetrijos centro radimas
(2023 m. balandis – gegužė).

•Parodos rengimas „Simetrija aplink mus“ (2023 m.  
gegužė – birželis).




