
Kaip mokytis matematikos? 
(patarimai mokiniams ir jų tėvams) 

 

Mokykla. Čia gyvenimas verda „pagal tvarkaraštį“. Per pamokas rimtai dirbk, o per 

pertraukas kiek įmanoma kvailiok, bendrauk su draugais. Grįžęs iš mokyklos persirenk, nusiprausk, 

papietauk, pailsėk. Atmink, kad sėdėjimas laiptinėse, prie kompiuterio ar vaikštinėjimas po 

parduotuves – ne poilsis, o dykinėjimas. Tik sportas, žaidimai, fizinis darbas gali padėti atgauti 

jėgas. Jei gražus oras būtinai nors kelias valandas pabūk lauke. 

Tad jei nori, kad matematika nebūtų tavo „kasdieninis siaubas“ reikia ją drąsiai 

atakuoti. Pamatysi, gal ji net taps vienu mėgstamiausiu dalyku. Ją galima pamilti. Todėl: 

 

 Prieš spręsdamas uždavinį valandėlę pagalvok, prisimink: gal sprendei panašų 

uždavinį? Paieškok sąsiuvinyje, gal rasi. Jei radai – tai pasvarstyk, kuo šis 

uždavinys skiriasi nuo ankstesniojo, panašus į jį. Rask jo skirtumą. 

 Matematikoje be teorijos – nė žingsnio. Prieš pradėdamas ruošti pamokas, 

pakartok, tai ką mokėtės klasėje. 

 Atidžiai skaityk uždavinio sąlygą. Išsiaiškink, ko klausiama ir stenkis atsakyti į 

uždavinio klausimą. 

 Neišsigąsk! Nesupratai sąlygos – skaityk dar kartą. 

 Matematikoje labai svarbi praktika. Stenkis kuo daugiau išspręsti to paties tipo 

uždavinių. Įgijęs praktikos taupysi laiką kontrolinių darbų metu. 

 Dažnai pakartok teorinę medžiagą. Teorinės medžiagos geras žinojimas – 

teisingo sprendimo pagrindas. 

 Mokydamasis pašalink visus pašalinius trukdžius: išjunk telefoną, televizorių 

ir radijo imtuvą. Nesiblaškydamas per mažesnį laiko tarpą labiau 

susikoncentravęs  išmoksi  ar suprasi daugiau informacijos, nei nuolat 

šmėkščiodamas tai šen, tai ten.  

 Jeigu atlieki namų darbus praėjus nemažam laiko tarpui nuo mokyklos, 

siūlyčiau iš pradžių dirbti su lengviausiais uždaviniais, kurie apšildytų Tavo 

smegenis, padėtų susikoncentruoti, nes išnaudotas laikas dėmesio sutelkimai 

taip pat trukdo tinkamai įsigilinti į turimą informaciją. 

 Neskubėk, stenkis daugiau suprasti nei atsiminti. 

 Nepamiršk kas 25-40 min. darbo daryti trumpas pertraukas. 

 Pasitikėk savimi. Nėra neišsprendžiamų uždavinių. Atkakliai dirbdamas visada 

pasieksi norimą rezultatą. 

Matematika yra pasaulis, kurį gali pažinti. Taip kaip literatūros pasaulyje skaitai ir 

žaviesi, kaip nuostabiai rašytojai gali išreikšti jausmą, kurį tu maždaug jauti, bet neturi tam žodžių. 

Matematika padeda suprasti pasaulį. Jei kada panorėsi suprasti, ką Einšteinas turėjo omenyje 

sakydamas, kad laikas ne visiems eina vienodai, o mašinai važiuojant labai greitai ji sutrumpėja, 

neapsieisi be pagrindinių matematikos žinių. Tad linkiu sėkmės nelengvame darbe! Mokykis, 

pamilk ir suprask matematiką. 

Matematikos mokytoja metodininkė D. Vėdaraitė 

 


