
 

Išmaniosios mobiliosios programėlės Eureka App   naudojimo e-vadovas 
 
Norėdami pagerinti 5-6 klasių mokinių kritinio mąstymo bei kūrybiškumo ugdymo gebėjimus 
matematikoje ir STEAM dalykuose, pasirinkite mobiliąją programėlę „Eureka App“ ir 
atlikite joje esančius uždavinius. 
 
Mobilios programėlės Eureka App uždaviniai yra susiję su realiomis, mokiniams 
artimomis gyvenimo situacijomis, ir pateikiami per matematikos integraciją su STEAM 
dalykais: gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir menais. 
 
Įsidiegę programėlę, pirmame telefono/planšetės ekrano kampe, dešinėje pusėje, jūs rasite 
keletą galimų pasirinkimų. 

I. Pasirinkimai:  
 

Kalba – pasirinkite kalbą (anglų, lietuvių, latvių, lenkų, graikų, rumunų) 
Skaitmenys po kablelio. 00 – pasirinkite, kiek skaitmenų po kablelio apvalinsite, nes tai 
bus fiksuota visuose programėlės pratimuose 
Kūrėjo parinktis – jei pageidaujate, susikurkite savo pratimų rinkinį e-platformoje: 
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/. Registruokitės SMART EDIT platformoje, 
paliesdami/spustelėdami "Registracija". Ji yra nemokama ir užtruks tik kelias minutes. 

 
II. Darbas su programėle Eureka App: 

1. Pasirinkite pratimą. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Atlikite pratimą:  
 

Perskaitykite pratimo aprašymą. 
Išanalizuokite paveikslėlio duomenis, jei jie yra pateikti 
(palieskite pirštu paveikslėlį, kad jį padidintumėte). 
Įrašykite laukelyje "Įvesti" (jei laukelis privalomas) 
duomenis 
Įrašykite jūsų sprendimą/atsakymą laukelyje  “?įvesti” 
(viename pratime gali būti keletas klausimų, į kuriuos 
reiks suvesti atsakymus "?įvesti" 
"v“ pasirinkti" reiškia, kad galite pasirinkti teisingą 
atsakymą iš kelių pasiūlytų variantų. Tiesiog palieskite 
laukelį "pasirinkti" teisingą atsakymą 

 
Atkreipkite dėmesį į matavimo vienetus, pateiktus dešinėje 
pusėje. Įsitikinkite, ar pasirinkote tinkamus matavimo 
vienetus – centimetrai turi būti skaičiuojami centimetrais, 
coliai-coliais ir pan. 
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III. Skaičiuotuvo naudojimas 
Jūs galite naudoti skaičiuotuvą, dirbdami mobilioje programėlėje Eureka App. Palaikykite 
ilgėliau nei įprasta, „įvesti“ mygtuką. Ilgėliau palaikykite ir mygtuką „v“, kol gautas 
rezultatas bus perkeltas į atsakymų laukelį. 
Atidarius skaičiuotuvą, žemiau matysite uždavinio sąlygą ir jau suvestus skaičius. Jų 
perrašinėti nereikia, tiesiog paspauskite ant skaičiaus, kurį norite naudoti. 
 

IV. Pasinaudokite mygtukais, esančiais žemiau užduoties: 

- pasitikrinkite, ar atsakymas yra teisingas. Geltona žvaigždelė šalia atsakymo 
reiškia, kad atsakymas yra teisingas. Raudonos spalvos šauktukas reiškia, kad atsakymas 
neteisingas, ir reikia ieškoti teisingo sprendimo. 

. - pakartokite pratimą. Daugeliu kitų atveju, jums bus pateikti kiti skaičiai, todėl 
atlikdami tuos pačius veiksmus, gausite kitus atsakymus. 

 - pamatykite teisingą atsakymą, jei nepasiseks po trijų bandymų. 

Už kiekvieną teisingą sprendimą, nesinaudojant "Užuomina" , jūs gausite apdovanojimą - 
"žvaigždučių" taškus, kurie bus susumuoti visuose lygiuose. Pabandykite surinkti kuo 
daugiau "žvaigždučių"taškų! 

Svarbu. SMART programėlėje dešimtainės trupmenos skiriamas tašku, pvz. 10.5 

V.Užuomina naudojimas. Prie kai kurių sudėtingesnių pratimų galite rasti patarimą, kaip 

spręsti užduotį. Ekrano dešiniajame kampe rasite užuominos ženklą  ir paaiškinimą. 
 
Pastaba. Jūs visada galite grįžti į pirmą programėlės puslapį, paspaudę "SMART 
BOY/Išmanus berniukas" ženklą. 
 

 
 
 
Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nėra jo turinio patvirtinimas ir atspindi tik 
autorių požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
esančio  informacijos panaudojimą. 

Ši išmanioji programėlė yra sukurta, įgyvendinant ES ERASMUS+ projektą "Išmanusis 
matematikos mokytojas" (Nr.2018-1-LT01-KA201-046956). Daugiau apie projektą: 
https://smart.erasmus.site/ 
 


