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BOOMTOWN 67$7<%ǏSM ,ããǌNLV

6YHLNLDWY\NĊƳ Boomtown statybas! 3ULVLMXQNLWHSULHPǌVǐ
komandos!
Boomtown
Mums
Boomtown auga.
auga. Mums
reikia
tavo
reikia tavo pagalbos!
pagalbos!

ArAr
gali
sukurti
ir ir
gali
sukurti
pastatyti
pastatą
SDVWDW\WLSDVWDWą
mūsų
miestui? ?
PǌVǐPLHVWXL

Nepamiršk
pasidalinti
tuo,
1HSDPLUãN
ką išmokaituo,
pasidalinti
NąLãPRNDL!

1DXGRNLWơVVDYRYDL]GXRWHLU
LEGO® Education WeDo 2.0
sukurti ir suprogramuoti savo
%RRPWRZQVWDWLQƳ
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6HNLWHWDLNRLãPRNRWHVDYR
,QåLQLHULDXVXåUDãXRVH ir
papasakokite apie tai Show Me
plakate.

FIRST® 3DJULQGLQơVYHUW\EơVLULQåLQHULQLRNǌULPRSURFHVDV
FIRST® 3DJULQGLQơVYHUW\EơV
Viso sezono metu naudokite FIRST® pagrindines vertybes NDLSVDYRNRPDQGRVYDGRYą

FIRST® SDJULQGLQơVYHUW\EơV
• Atradimas: Atrandame naujus
ƳJǌGåLXVLULGơMDV.
• Naujumas: 6SUĊVGDPLSUREOHPDV
HVDPHNǌU\ELQJLLULãWYHUPLQJL.

• ƲWDND: 3ULWDLNRPHNąHVDPHLãPRNĊ
NDGSDJHULQWXPHPǌVǐSDVDXOƳ.

• ƲWUDXNLPDV: Gerbiame vieni kitus ir
priimame vienas kito skirtumus.
• Komandinis darbas: Esame
stipresni, kai dirbame kartu.
• Smagumas: 0ơJDXMDPơVLUGåLDXJLDPơV
WXRNąGDURPH!

9LHQDDUGDXJLDXãLǐSDJULQGLQLǐverW\ELǐ yra nurodomos kiekvienoje komandos susitikimo vadovo
VHVLMRMH%HWNXULRXåVLơPLPRPHWXDUSRMRSDklauskite VDYRNRPDQGRVQDULǐEHWNXULǐLãåHPLDX
SDWHLNWǐNODXVLPǐNXULHSDGơWǐMLHPVVXVLPąVW\WLNDLSMLHQDXGRMDVLSDJULQGLQơPLVYHUW\EơPLV.
•

KRNLǐQDXMǐƳJǌGåLǐLULGơMǐLãPRNRWH"?

•

.RNLDVSUREOHPDVLãVSUHQGơWH? .DLSMDVLãVSUHQGơWH?

•

.DLSJDOơWXPơWHSDQDXGRWLWDLNRLãPRNRWHNDGSDVDXOLVWDSWǐJHUHVQHYLHWD"?

•

.DLSMǌVSDURGRWHSDJDUEąYLVLHPVVDYRNRPDQGRVQDULDPV?

•

.DLSMǌVGLUEDWHNDUWXNDip komanda?
Kas jums labiausiai patinka, kai esate savo komandoje?

,ãWLUNLWHSUREOHPą.

•

Sukurkite YLHQąDUGDXJLDXVSUHQGLPǐ.

•

,ãEDQG\NLWHsprendimus.

•

Pasidalinkite WXRNąLãPRNRWH.

3DEUơåNLWHYDLNDPVNDGãLDPSURFHVXL
QơUDQXVWDW\WDWYDUND-LHJDOLSUDHLWLNDL
NXULDVDUYLVDVGDOLVNHOLVNDUWXVSHUYLHQą
VHVLMą.

CRE

E
AT

•

RE
LO

SH

.LHNYLHQRVVHVLMRVPHWXMǌVǐNRPDQGD
QDXGRVLQåLQHULQLRNǌULPR SURFHVąNDLMLH
dirba BOOMTOWN 67$7<%ǏSM LããǌN\MH.
Keturios proceso dalys yra:

ST

,QåLQHULQLRNǌULPRSURFHVDV

EXP

•

AR
E

TE
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Kaip naudoti .RPDQGRVVXVLWLNLPǐYDGRYą
%22072:167$7<%ǏSM NRPDQGRVVXVLWLNLPǐYDGRYH yra
DSUDã\WD2 VHVLMǐ6XSODQXRNLWHODLNąWDLSNDGYLHQDV
NRPDQGRVVXVLWLNLPDVWUXNWǐPDåGDXJYDODQGąNDGEǌWǐ
JDOLPDSLOQDLEDLJWLNLHNYLHQRVVHVLMRVSURJUDPą$WNUHLSNLWH
GơPHVƳNDGBoomtown statiniui sukurti ir suprogramuoti
(sesijos 8-9) ir Show Me plakatui padaryti (sesijos 10-11)
UHLNLDEHQWGYLHMǐYDODQGǐ.LHNYLHQRMHVHVLMRMH\UDãLH
elementai:

AA
BB
CC

A.) Tikslai QXEUơåLDNąNRPDQGDWXUơWǐQXYHLNWLVHVLMRV
metu.
B.) 3ULHPRQLǐ VąUDãDVDSLEǌGLQDVHVLMDLUHLNDOLQJXVLãWHNOLXV
1RUơGDPLJDXWLGDXJLDXLQIRUPDFLMRVDSLHSULHPRQHVNXULǐ
UHLNơVMǌVǐNRPDQGDLVNDLW\NLWHS–9.

JJ

DD
E

E

C.) 3DVLUXRãLPR dalyje DSUDãRPDYLVNDVNąUHLNơVSDGDU\WL
DUSDUXRãWLSULHãVHVLMRVSUDGåLą.
D.) $SãLOLPDV yra trumpaVXåVLơPLPDV, padedantis vaikams

F

VXVLNDXSWLLUXJG\WLNRPDQGLQLRGDUERƳJǌGåLXVVHVLMRV
SUDGåLRMH.

F

E.) Kiekvienoje sesijoje yra dalis SkaitykiteNXULąMǌVLUDUED
vaikai galite garsiai SHUVNDLW\WLNDGJDOơWXPơWHƳJ\WLVNDLW\PR
VXSUDWLPRƳJǌGåLǐLUVXSDåLQGLQWLVXVHVLMRVNRQWHNVWX.
F.) 6HVLMRVGDOƳKurkite VXGDURQXRVHNOXVVąUDãDVWRNą
NRPDQGDWXUơWǐGDU\WLVHVLMRVPHWX'DXJHO\MHXåVLơPLPǐ
YDLNDLGLUEVPDåRPLVJUXSơPLVDWOLNGDPLDWVNLUDVXåGXRWLV
'YLJUXSơV\UD0DMRV*UXSơ ir 0DUNR*UXSơ'ơOGDXJLDX
LQIRUPDFLMRVåUS

G

G
H
H

I
I

G.) 6NLUNLWHPDåLDXVLDLPLQXþLǐ'DOLQNLWơVGDOLDLSHUNXULą
YDLNDLWXUơWǐSDVLGDOLQWLVDYRHVNL]DLVLGơMRPLVLU/(*2®
modeliais.
H.) .LHNYLHQRVVHVLMRVSDEDLJRMHEǌWLQDLVNLUNLWHPDåLDXVLDLPLQXWHVGDOLDLÄSusitvarkymas ir
åYLOJVQLVƳSULHNƳ9DLNDLWXUơWǐLãDUG\WLPRGHOLXVNXULǐMLHPVQHEHUHLNơVLUDWLGXRWL/(*2
elementus. Pasidalinkite informacija DSLHNLWąXåVLơPLPąNDGYDLNDLGåLDXJWǐVLGơOWRNDVEXV
I.) 3ORMLPǐ piktograma
\UDYLVXUNXUQDULDLWXUơWǐYLHQDVNLWąSDVNDWLQWLDUSDSORWL
SDY\]GåLXLSRWRNDLMLHSDVLGDOLQDLGơMDVXJUXSH7DLSDGHGDVXVWLSULQWL),567® pagrindines
vertybes.
J.) Patarimuose SDWHLNLDPDSDSLOGRPRVLQIRUPDFLMRVNXULSDGơVNLHNƳPDQRPDVơNPLQJLDXYHVWL
NLHNYLHQąVHVLMą-LHDSLPDGLVNXVLMǐNODXVLPXVQXURG\PXVNDLSVXUDVWLVLǌORPXV:H'R
PRGHOLXVSURJUDPLQơMHƳUDQJRMHSURJUDPơOơMH, Tolimesnes LGơMDVLUGDU daugiau.

6 | FIRST® LEGO® League Jr.

.ąGDU\WLMHLQơUDODLNRDWOLNWLYLVDV12 VHVLMǐ"
Ne problema! .RPDQGRVVXVLWLNLPǐYDGRYH SDWHLNLDPLLãVDPǌVSDVLǌO\PDLVHVLMǐNXULRV
SDGơVMǌVǐNRPDQGDLSHUYLVą%22072:167$7<%Ǐ VH]RQą1RUVrekomenduojama baigti
YLVXVXåVLơPLPXVtai QơUDEǌWLQD*DOLWHSDGơWLVDYRNRPDQGDLƳY\NG\WL BOOMTOWN
67$7<%ǏLããǌNƳ EHWNRNLXMXPVQRULPXEǌGX. Svarbiausia, kad YDLNDLW\ULQơWǐ LããǌNLR WHPą
sukurWǐ Boomtown 6WDWLQƳLU 6KRZ0HSODNDWąLUGDOLQWǐVL savo darbais su kitais.
äHPLDX\UDSDVLǌO\PDLNXULXRVXåVLơPLPXVUHLNơWǐ EDLJWLMHLMǌVǐNRPDQGDJDOLVXVLWLNWLWLN
ãHãLVDUGHY\QLVNDUWXV.

âHãLNRPDQGRVVXVLWLNLPDL
Susitikimas 1

SYHLNLDWY\NĊƳ%RRPWRZQ

Susitikimas 2

3DUXRãNLWHVDYRVWDW\EYLHWĊ

Susitikimas 3

3DVLULQNLWHYLHQą:

3DGDU\NLWHSULHLQDPą

Devyni komandos susitikimai
Susitikimas 1

6YHLNLDWY\NĊƳ Boomtown

Susitikimas 2

3DUXRãNLWHVDYRVWDW\EYLHWĊ

Susitikimas 3

BǌNLQåLQLHULXV

Susitikimai 4 ir 5
Pasirinkite du:

3DGDU\NLWHGUDXJLãNąDSOLQNDL

3DGDU\NLWHSULHLQDPą

3DGDU\NLWHSDWYDUǐ

3DGDU\NLWHGUDXJLãNąDSOLQNDL

Susitikimas 4

Sukurkite Boomtown VWDWLQƳ

Susitikimas 5

Padarykite Show Me SODNDWą

Susitikimas 6

PDVLUXRãNLWHSDVLGDOLQWL

3DGDU\NLWHSDWYDUǐ
7\ULQơNLWHWROLDX
Susitikimai 6 ir 7

Sukurkite Boomtown VWDWLQƳ

Susitikimas 8

Padarykite Show Me SODNDWą

Susitikimas 9

PDVLUXRãNLWHSDVLGDOLQWL
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.RNLǐSULHPRQLǐUHLNLDPDQRNRPDQGDL?
KLHNYLHQRVVHVLMRVSUDGåLRMHSDWHLNLDPos BOOMTOWN 67$7<%ǏSM LããǌNLXLUHLNDOLQJRVSULHPRQơV.
äHPLDX\UDSDVWDERVDSLHNDLNXULDVVSHFLDOL]XRWDVpriemones.

BOOMTOWN 67$7<%ǏSM ,QåLQLHULDXVXåUDãDL
,QåLQLHULDXVXåUDãǐsesijos tiesiogiai atitinka komandos susirinkimo
vadovo sesijas. Duokite po YLHQąLQåLQLHULDXVXåUDãǐHJ]HPSOLRULǐ
kiekvienam komandos nariui.

BOOMTOWN 67$7<%Ǐ Inspire rinkinys ir Inspire modelis
BOOMTOWN 67$7<%Ǐ Inspire ULQNLQ\VVXVLGHGDLãPDåGDXJ700 LEGO®
elementǐ. Atminkite, kad PDLãHOLXRVHSDå\PơWuoVHÄ³Ä³Ä³LUÄ³\UD
HOHPHQWǐNXULǐYDLNDPVUHLNơVQRULQWVXNXUWL%22072:167$7<%Ǐ
Inspire ModelƳ /(*2NUDQąOLIWą VHVLMǐ2 ir 4 metu, WRGơOEǌWLQDLDWLGơNLWH
ãLXRVPDLãHOLXVLNLWRO.
Inspire modelio statymo LQVWUXNFLMǐLUNQ\JDVJDOLWH
rasti Inspire ULQNLQLRGơåơMH-HLQRUơWXPơWHDWVSDXVGLQWL
papildomas kopijas ar prisijungti prie internetinLǐ instrukciMǐ
versijǐQXRURGąUDVLWH),567® LEGO® League Jr. LãWHNOLǐ
ELEOLRWHNRVSXVODS\MHÄ%22072:1%8,/'&hallenge and
5HVRXUFHV³åUp. 10, kur rasite informacijos apie tai, kaip
SDWHNWLƳãƳSXVODSƳ. Ʋ%RRPWRZQ6WDWLQƳ visos komandos
WXULƳWUDXNWLYLHQą,QVSLUHmodelio YHUVLMą- NUDQąDUba
OLIWą.

Inspire modelio krano versija

Inspire modelio lifto versija

LEGO® Education WeDo 2.0
9LVRVNRPDQGRVWXULSURJUDPXRWLLUPRWRUL]XRWLEHQWYLHQąVDYR%RRPWRZQstatinio GDOƳ, naudodamos
LEGO® (GXFDWLRQ:H'R1RUơGDPLWDLSDOHQJYLQWLWXULWHSDWHLNWLVDYRNRPDQGDL/(*2(GXFDWLRQ
WeDo 2.0 Core Set 45300 ir suderinWąDSDUDWǌURVƳUHQJLQƳ SDY\]GåLXLSODQãHWLQƳNRPSLXWHUƳQHãLRMDPąMƳ
NRPSLXWHUƳDUVWDFLRQDUǐ NRPSLXWHUƳ 3ULHãSLUPąMƳNRPDQGRVVXVLWLNLPąWXULWHDWVLVLǐVWL:H'R
SURJUDPLQĊƳUDQJąDUSURJUDPơOĊƳSDVLULQNWąƳUHQJLQƳ1RUơGDPLSHUåLǌUơWLVLVWHPRVUHLNDODYLPXVLU
DWVLVLǐVWL:H'RSURJUDPLQĊƳUDQJąDUSURJUDPơOĊ, apsilankykite education.lego.com/downloads.

8 | FIRST® LEGO® League Jr.

Darbo su WeDo 2.0 SUDGåLD
-HLSLUPąNDUWąQDXGRMDWH:H'RDWOLNLWHWROLDX
QXURG\WXVYHLNVPXVNDGYLVNąSDUHQJWXPơWHVDYR
NRPDQGDLLUƳJ\WXPơWHVYDUELRVSUDNWLQơVSDWLUWLHV
QDXGRMDQWSURJUDPLQĊLUWHFKQLQĊƳUDQJą

1 åLQJVQLV: ,ãSDNXRNLWHLUVXVLWYDUN\NLWH
1. ,ãSDNXRNLWHVDYR WeDo 2.0 ULQNLQƳ.
2. 8åNOLMXRNLWHHWLNHWHVDQWUǌãLDYLPRGơNORVLHQHOLǐLUVXULNLXRNLWHYLVXV/(*2HOHPHQWXV
DWLWLQNDPRVHGDO\VH'DQJWHOLRNRUWHOơMHparodytos UHNRPHQGXRMDPRVHWLNHþLǐLU
HOHPHQWǐYLHWRV.
3. -HLQDXGRVLWHGDXJLDXQHLYLHQą:H'RULQNLQƳ/(*2(GXFDWLRQSDWDULDVXå\PơWL
spalvomis arba numeriais kiekvieną rinkinƳ ir atitinkamą YDOGLNOƳNDGEǌWǐOHQJYiau
YDOG\WLJUXSĊ.
4. ƲGơNLWHEDWHULMDVƳ:H'RYDOGLNOƳ. Jei nusipirkote WeDo 2.0 papildomo PDLWLQLPREORNą
LãLPNLWHDNXPXOLDWRULDXVEORNąLãvaldiklio LUSDNHLVNLWHMƳSDSLOGomo maitinimo bloku.

2 åLQJVQLV: $WVLVLǐVNLWHLU/DUEDDWQDXMLQNLWH:H'RSURJUDPLQĊƳUDQJą
1. Aplankykite education.lego.com/downloads NDGJDOơWXPơWHWVLVLǐVWLLU/arba atnaujinti
:H'RSURJUDPLQĊƳUDQJąDUSURJUDPơOĊ ƳVXGHULQDPąDSDUDWǌURVƳUHQJLQƳ.

3 åLQJVQLV: 8åEDLNLWH WeDo 2.0 projeNWą
1. $WLGDU\NLWH:H'RSURJUDPLQĊƳUDQJąDUSURJUDPơOĊ LUSDOHLVNLWH:H'RƳYDGą.
2. 6XNXUNLWHLUVXSURJUDPXRNLWHYLHQąLãÄGetting Started³SURMHNWǐ8åEDLJĊEHQWYLHQą
:H'RSURMHNWąJDOơVLWHSDWRJLau QDXGRWLVSURJUDPLQHLUWHFKQLQHƳUDQJD.
3. -HLWXULWHODLNRXåEDLNLWHYLHQąDUNHOLVNLWXVÄ*HWWLQJ6WDUWHG³SURMHNWXVDUED
QDXGRNLWHOHPSXWơVSLNWRJUDPąNDGSDVLHNWXPơWHLULãW\ULQơWXPơWHPRGHOLǐLU
SURJUDPǐELEOLRWHNDV.

1RUơGDPLJDXWLSDSLOGRPos WeDo 2.0 pagalbosƳVNDLWDQWÄGetting Started³ vadovus, DUK,
WULNþLǐãDOLQLPRSDWDULPXVLUGDUGDXJLDX, apsilankykite LEGOeducation.com/wedo2quickstart.

.ąGDU\WLMHLGLUEXVXQHYLHQDNRPDQGD?
Puiku! $WPLQNLWHNDGNLHNYLHQDLNRPDQGDLUHLNơVVDYR:H'R&RUH6HWLUVXGHULQtRDSDUDWǌURV
ƳUHQJLQio, Inspire rinkinioLQåLQLHULDXVXåUDãǐrinkinio ir Show Me plakatXLUHLNDOLQJǐ SULHPRQLǐ.
6XULQNĊDUQXVLSLUNĊYLVDVpriemonesNXULǐUHLNơVMǌVǐNRPDQGDLQDXGRNLWHSODVWLNLQes laikymo
GơåHV DUNLWDVWDOS\NODVNDGNLHNYLHQDLNRPDQGDLVXNXUWXPơWHULQNLQƳNXUƳMRVQDXGRWǐ komandos
VXVLWLNLPǐPHWX6kirtingomis spalvomis arba numeriDLVVXå\PơWL ULQNLQLDLSDGơWǐVXGHULQWL
NLHNYLHQąULQNLQƳVXNRQNUHþLDNRPDQGDNDGEǌWǐJDOLPDQDXGRWLYLVąVH]RQą$SVYDUVW\NLWH,
NLHNYLHQRVNRPDQGRVULQNLQ\MHODLN\WLNRPDQGRVVXVLWLNLPǐYDGRYXVLQåLQLHULDXVXåUDãXV ir WeDo
ULQNLQLXV7DLXåWLNULQVNDGSULHPRQơVQHSDVLPHV WDUSVXVLWLNLPǐ3RNLHNYLHQRNRPDQGRV
VXVLWLNLPREǌWLQDLSDWLNULQNLWHƳUHQJLQLǐDNXPXOLDWRULDXVO\JƳLUMHLUHLNLDƳNUDXNLWHMXRVWDUSVHVLMǐ.
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Kokia pagalba yra prieinama treneriui?
,QWHUQHWRLãWHNOLDL
FIRST® LEGO® /HDJXH -U LãWHNOLǐ ELEOLRWHNRMH \UD GDXJ LãWHNOLǐ NXULH
SDGơVMXPV VơNPLQJDLDWOLNWLVDYRXåGXRWƳâDOWLQLǐELEOLRWHNRVSXVODS\MH
Ä%22072:1 67$7<%ǏSM LããǌNLV LU LãWHNOLDL³ \UD %22072:1
67$7<%Ǐ LããǌNLR GDXJLDO\SơV WHUSơV MXQJW\V /(*2® Education
ãDOWLQLDL'8.LUGDUGDXJLDX1RUơGDPLSDWHNWLƳãƳSXVODSƳDSVLODQN\NLWH
firstinspires.org/boomtown-build-challenge DUED QXVNDLW\NLWH 45 NRGą
GHãLQơMH *DOLWH SDVLHNWL YLVą LãWHNOLǐ ELEOLRWHNą DSVLODQNĊ ),567®
VYHWDLQơMH DGUHVX firstinspires.org LU LãVNOHLGåLDPDMDPH PHQLX
Ä%HQGUXRPHQơ³SXVODSLRYLUãXMHSDVLULQNĊÄâDOWLQLǐELEOLRWHND³
Sekite FIRST Pinterest pDVN\Uą pinterest.com/firstinspires. Ten rasite GDXJLDXLGơMǐSDWDULPǐLU
ãDOWLQLǐ Aplankykite FIRST LEGO League Jr. YouTube NDQDOą youtube.com/user/JrFLLGlobal
NXULDPHUDVLWHÄ6XVLSDåLQLPRVXSDJULQGDLVLQVWUXNFLMǐ³LUNLWǐQDXGLQJǐ YDL]GRƳUDãǐ
-HLYLVGDUWXULWHNODXVLPǐVXVLVLHNLWHVXPXPLVHOpDãWXfirstlegoleaguejr@firstinspires.org
3HUVNDLW\NLWHNHOHWąNRQNUHþLǐSDWDULPǐNXULHSDGơVMXPVYDOG\WLNRPDQGąNRPDQGRV
VXVLWLNLPǐPHWX.

Komandos valdymo patarimai
'DUEDVJUXSơVH
Daugelyje BOOMTOWN 67$7<%Ǐ VHVLMǐNurkite dalis \UDSDGDOLQWDƳDWVNLUDVXåGXRWLVVNLUWDVGYLHP
JUXSơPVMajos grupei ir Marko grupei. 6H]RQRSUDGåLRMHNRPDQGąJDOLWHSDGDOinWLƳGYLJUXSHVDUED
palaukti iki 2 sesijos: 3DUXRãNLWHVDYRVWDW\EYLHWĊ.DLSDVNLULDWHYDLNXVƳMǐJUXSHVMLHWXUơWǐEǌWLWRVH
SDþLRVHJUXSơVHYLVąVH]RQą.LHNYLHQoje sesijoje YLHQDJUXSơkurs su Inspire rinkiniuRNLWDJUXSơsu WeDo .LHNYLHQRMHVHVLMRMHJUXSơVNHLþLDVLYDLGPHQLPLVNDGYLVLYDLNDLWXUơWǐJDOLP\EĊNXUWLLU
SURJUDPXRWL9DLNDLJDOLƳUDã\WLNXULRMHJUXSơMHMLH\UD,QåLQLHULDXVXåUDãǐ5 psl.

Statymas grXSơVH
Kai vaikai dirba kartu statydami LEGO® elementus, skirkite jiems tokius vaidmenis kaip:
•
•
•
•

Navigatorius: PasNHOELDåLQJVQLXVMXGDSDJDOVWDW\mo instrukcijas ir kt.
,HãNRWRMDV: Suranda reikiamus LEGO elementus.
Statytojas: Prideda elementus prie modelio.
Tikrintojas: 3DWLNULQDDUHOHPHQWDLEXYRSULGơWLUHLNLDPRVHYLHWRVH

7HJXOYDLNDLNHLþLDVLYDLGPHQLPLVNDGYLVLWXUơWǐJDOLP\EĊDWOLNWLGDXJLDXQHLYLHQąYDLGPHQƳ.

Mini statinio procesas
1 ir 8 sesijose yra mini statiniai, kuriuose vaikai nauGRMD/(*2HOHPHQWXVLã,QVSLUH rinkinio, kad
VXNXUWǐPDåXVPRGHOLXVLãUHLãNLDQþLXVVDYRLGơMDVStatydami kLHNYLHQąPLQLVWDWLQƳQDXGRNLWH
ãƳSURFHVą:
• 3DWHLNLWHNLHNYLHQDPYDLNXL/(*2HOHPHQWǐLã,QVSLUHULQNLQLRWDLSSDWYLHQąLããHãLǐULQNLQLR
NYDGUDWLQLǐSDJULQGo SORNãWHOLǐNXULDVJDOơVLWHQDXGRWLNDLSSDJULQGąVDYRPLQL statinio modeliui.
• Perskaitykite mini statinio DSUDã\Pą.
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3DVDN\NLWHYDLNDPVNDGSULHãSDVLGDOLQGDPLVDYRPRGHOLDLVMLHWXUơV–5 minutes
VWDW\PXL-LHPVQHUHLNLDEDLJWLPRGHOLǐRWLHVLRJUHLNLDWXUơWLDSLHNąSDNDOEơWL
x 3ULPLQNLWHYLVLHPVDWLGåLDLNODXV\WLVNROMǐNomandos nariai dalijasi, ir paploti, kai
kiekvienas asmuo baigs.
1RUơGDPL JDXWLGDXJLDXLQIRUPDFLMRVDSLHWDLNDLSQXNUHLSWLVDYRNRPDQGąƳ mini statinio SURFHVą
åLǌUơNLWHÄLEGO Mini VWDWLQ\V³ YDL]GRƳUDãąNXUƳJDOLWHUDVWLSXVODS\MHÄ%22072:167$7<%Ǐ
LããǌNLVLULãWHNOLDL³
x

Balsavimas LEGO® elementais
Naudokite toliau apraã\WąSURFHVąNDGSDGơWXPơWHYDLNDPVSDVLULQNWLYLHQą/(*2PRGHOƳLã
/(*2PRGHOLǐJUXSơV-Ƴ taip pat naudokite kaip EǌGąSULLPWLVSUHQGLPXVVYDUELDXVLDLV
NODXVLPDLVYLVąVH]RQą SDY\]GåLXLNRNƳSDVWDWąUHLNLDVXNXUWLVDYR%RRPWRZQstatiniui):
1. Visus /(*2PRGHOLXVLãULNLXRNLWHFHQWUH.
2. Leiskite kiekvienam komandos nariui pasirinkti du LEGO elementus ir naudoti juos
EDOVDYLPXL.RPDQGRVQDULDPVSDVDN\NLWHNDGNLHNYLHQą/(*2HOHPHQWąMLHJDOLQDXGRWL
NDLSYLHQąEDOVąEHWMLHQHJDOLGXNDUWXVEDOVXRWLXåWąSDWƳPRGHOƳ3ULPLQNLWHNRPDQGRV
QDULDPVNDGMLHEDOVXRMDXåLãUHLãNLDPDVLGơMDVRQHXåSDþLXVPRGHOLXV
3. 3DSUDã\NLWHNRPDQGRVQDULǐEDOVXRWLSDGHGDQW/(*2HOHPHQWXVSULHPRGHOLǐNXULǐLGơMRV
MLHPVODELDXVLDLSDWLNR7DGDDSVNDLþLXRNLWHLUSDVNHObkite rezultatus.
4. 7RNLXDWYHMXNDLWDUSNHOLǐVXVLGDURO\JLRVLRVDUEDQHJDOLPDSDVLHNWLVSUHQGLPRSDãDOLQNLWH
YLVXVSDVLULQNLPXVLãVN\UXVWXRVNXULHNRYRMDGơOSLUPRVYLHWRV. .DUWRNLWHãƳSURFHVąNRO
LãULQNVLWHODLPơWRMą

3DW\ULQơNLWHPXOWLPHGLMRVVąsajas
.LHNYLHQRMHVHVLMRMH\UDYLHQDVDUNHOLVLǌORPLPXOWLPHGLMǐVąVDMǐ U\ãLDL- NXUXRMDPRVVYHWDLQơV
YDL]GRƳUDãDLLUNLWLLQWHUQHWLQLDLƳUDQNLDLVXVLMĊVXVHVLMRVWXULQLX6NDWLQNLWHYDLNXVW\ULQơWLMXRVSHU
NRPDQGRVVXVLWLNLPXVDUWDUSMǐ JDYXVWơYǐDUJOREơMǐOHLGLPąLUSULåLǌULQW âLǐãDOWLQLǐDSUDã\PXV
ir nuorodas galite rasti puslapyje BOOMTOWN 67$7<%ǏLããǌNLVLULãWHNOLDL³

$WPLQNLWHNDGGDXJLDO\SơVWHUSơVMXQJW\VH\UDQXRURGRVƳNHOLV),567/(*2/HDJXH-UVXNXUWXV
YDL]GRƳUDãXVNXULHSDGơVvaldytLVDYRNRPDQGąSHU%22072:167$7<%Ǐ VHVLMDVâLXRVYDL]GR
ƳUDãXVWDLSSDWJDOLWHSDVLHNWLQDXGRGDPLHVL),567/(*2/HDJXH-U<RXTube kanalu.

Boomtown statinio saugojimas ir gabenimas
Boomtown statinio JDLUơVHVLǌORPDNDGSagrindas EǌWǐQHGLGHVQLVNDLSFm x 38 cm G\GåLRR
DXNãþLRDSULERMLPR QơUD7DþLDXDSVYDUVW\NLWHVDYRWXULPąVXVLWLNLPǐLUVDXJRMLPRYLHWąLULãDQNVWR
QXVSUĊVNLWHDUMXPVUHLNLDQXVWDW\WLNRNLXVQRUVSDSLOGRPXVG\GåLRDSULERMLPXVDWVLåYHOJLDQWƳMǌVǐ
galimybes laikyti Boomtown VWDWLQƳ WDUSVHVLMǐLUJDEHQWLMƳƳNRPDQGRVVXVLtikimus ir kitus renginius.
3ULHãSUDGơGDPLSODQXRWL%RRPWRZQVWDWLQƳ SUDQHãNLWHYDLNDPVDSLH visus papildomus apribojimus.
1HVYDUEXNąQXVSUĊVLWHEǌWLQDLSDVLUǌSLQNLWHGLGHOe WLQNDPRG\GåLRtalpa ar tvirta lenta, kuria
JDOơVLWHODLN\WLLUSHUYHåWL%RRmtown VWDWLQƳ WDUSVHVLMǐ.
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SESIJA 1: Sveiki atvykĊƳBoomtown
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• Suåinoti apie BOOMTOWN BUILDSM
iššǌNƳ
• Pastatyti LEGO® modelius pastatǐ,
kurie yra jǐ bendruomenơje

1

• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes,
susitelkiant ties komandiniu darbu

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏSM
Inåinieriaus uårašai

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire rinkinys
11

1

2

Apšilimas (10 minuþiǐ)
• Paprašykite visǐ sustoti Ƴ ratą.
• Pasakykite “Labas, aš <jǌsǐ vardas>!” Tada atlikite veiksmą (pavyzdåiui, dukart suplokite,
apsisukite ar pašokite).
• Paprašykite visǐ atsakyti “Labas, <jǌsǐ vardas>!” ir pakartoti jǌVǐ veiksmą.
• Paaiškinkite, kad eisite ratu, kartodami šią seką, kol visi prisistatys. Skatinkite
kiekvieną pasirinkti savo unikalǐ veiksmą.
• Dar kartą apeikite ratą. Taþiau šƳ kartą paprašykite visǐ pridơti ką nors apie save
(pavy]Gåiui, “Labas, aš <jǌsǐ vardas>, ir man patinka bơJioti!”) ir atlikite naują veiksmą.
• Visi turơtǐ atsakyti, “Labas, <jǌsǐ vardas>! Tau patinka bơgioti!” ir pakartoti veiksmą.

Skaitykite (5 minutơs) 2
Sveiki atvykĊ Ƴ Boomtown! Boomtown atrodo panašiai kaip
ir jǌsǐ bendruomenơ. Bendruomenơ yra vieta, kur åmonơs
gyvena, dirba ir åaidåia.
Susipaåinkite su Maja ir Marku. Jie gyvena Boomtown. Vaikai sako,
kad Boomtown auga. Miestui reikia daugiau pastatǐ.
Maja ir Markas nori, kad jǌs ir jǌsǐ komanda sukurtǐ ir pastatytǐ
naują pastatą Boomtown. Tai bus jǌsǐ Boomtown statinys.
Maja ir markas padơs jǌsǐ komandai sukurti puikǐ pastatą. Bet
pirmiausia, jie nori, kad pagalvotumơte apie pastatus savo
bendruomenơje.

Kokie pastatai yra jǌsǐ kasdienio
gyvenimo dalis? 3
.

3

Kur jǌs gyvenate? Kur einate Ƴ mokyklą?
Kur linksminatơs?
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Jei dar to nepadarơte, iš Inspire
rinkinio išimkite maišelius 1, 2, 3
ir 4 ir atidơkite juos Ƴ šaOƳ. Šiuose
maišeliuose yra LEGO elementai
skirti Inspire modeliui (LEGO
kranui/liftui), kurƳ vaikai statys
sesijose 2 ir 4.

3

Jei turite vieQą ar daugiau
komandos nariǐ, kurie pirmą
kartą dalyvauja FIRST® LEGO®
League Jr., peråvelkite
inåinieriaus uårašǐ 4–5
puslapius, kad jiems bǌtǐ
suteikta programos ir
„BOOMTOWN STATYBǏ iššǌkio
apåvalga.
Paprašykite grupơs ištirti savo
bendruomenơs pastatǐ tipus
(namus, mokyklas, biurus,
parduotuves, sporto stadionus,
ligonines, gaisrines,
bibliotekas, kino teatrus ir kt.).

Kurkite ir Dalinkitơs (40 minuþiǐ)
• Paprašykite kiekvieno pasirinkti norimą pastatą iš savo bendruomenơs. Leiskite

kiekvienam vaikui nupiešti pasirinkto pastato paveikslơlƳ savo inåinieriaus
uårašuose.
• Paaiškinkite, kad komanda sezono metu darys keletą mini statiniǐ,
naudodama LEGO elementus ir pagrindo plokštes, Ƴtrauktas Ƴ BOOMTOWN

4

STATYBǏ Inspire rinkinƳ. Norơdami padơti vaikams uåbaigti savo pirmąjƳ
mini statinƳ, naudokite „Mini statinio procesą“, aprašytą 10–11 p. Sukurkite
LEGO modeOƳ visam ar daliai jǌsǐ pasirinkto pastato.

1) Patvarumas: Pastatas turơtǐ
Eǌti stiprus ir laikui bơgant išlikti
geros Eǌklơs.
2) Nauda: Pastatas turơtǐ Eǌti
naudingas ir gerai veikti MƳ
naudojantiems åmonơms.
3) Groåis: Pastatas turơtǐ atrodyti
graåiai ir priversti åmones
jaustis laimingais.

• Paprašykite vaikǐ pasidalinti tuo, ką jie pastatơ su partneriu. Tada kiekviena pora
turơtǐ pasidalinti tuo, ką padarơ su komanda.
• Paprašykite grupơs dirbti kartu, kad iš visǐ jǐ pastatytǐ mini modeliǐ bǌtǐ sukurtas

vienas pastatas. Jie turơtǐ Ƴtraukti bent po vieQą kiekvieno komandos nario idơją.
• Garsiai perskaitykite iš Inåinieriaus uåraãǐ:

4

Ar jis stiprus? Ar jis stabilus?
Ar galite pajudinti jƳ ant stalo?
Ar jis paprastas? Ar jis graåus?
Ar jis tilps mieste?
Kas juo naudosis? Kam jis skirtas?
Kas eis per jo duris?

5

• Paprašykite vaikǐ paeiliui atsakyti Ƴ kiekvieQą klausimą, kiek jis susijĊs su
jǐ pastatytu pastatu.
• Paprašykite grupơs paaiškinti, kaip jie kartu dirbo šios dienos sesijoje.

TolimesnơV idơjos
Pasakykite grupei, kad šiuos
klausimus Ƴkvơpơ „Vitruvijaus
principai“ - trys pastatǐ projektavimo
principai, kuriuos prieš daugiau nei
2000 metǐ pasiǌlơ Romos
architektas Vitruvijus:

Šiame ir kituose uåsiơmimuose,
vaikai turơtǐ suprasti FIRST
pagrindinơs vertybơs, komandinio
darbo svarEą: esame stipresni kai
dirbame kartu.

5

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Paprašykite grupơs išardyti savo modelius ir atiduoti LEGO elementus.
• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie ištirs, ko reikia statybvietơje!
• Prieš kitą sesiją suplanuokite skirti maåiausiai 60 minuþiǐ susipaåinimui su
WeDo 2.0 pagrindiniu rinkiniu, programine Ƴranga ar programơle ir aparatǌros
Ƴrenginiu. är. p. 9, kuriame pateikiama išsami informacija ir nuorodos Ƴ WeDo
2.0 palaikymą.
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SESIJA 2: Paruoškite savo statybviHWĊ
TIKSLAI
Komandos nariai turơs:
• Ištirti, ko reikia statybvietơje

PATARIMAI
• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes,
susitelkiant ties atradimu

Vaikai kranui pastatyti naudos visus
LEGO elementus 1, 2 ir 4 maišeliuose,
ir kai kuriuos 3 maišelio elementus.
LikĊ 3 maišelio elementai bus naudojai
4 sesijos metu, kai bu statomas liftas.

1

• Pastatyti LEGO® modelius: kranas (Majos
grupơ) ir pavojaus signalą (Marko grupơ)

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏ SM
Inåinieriaus uårašai

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire rinkinys
• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire modelio

• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, programinơ Ƴranga arba
programơlơ ir suderintas Ƴrenginys.
• Uåtraukiamas maišelis

statymo instrukcijos (knygos 1, 2, ir 3)

Pasiruošimas
• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire modelio statymo instrukcijǐ 1, 2 ir 3 knygos yra

Inspire rinkinio dơåutơje. Jei norơtumơte atspausdinti papildomas kopijas ar prisijungti
prie internetinơs versijos, nuorodą rasite FIRST® LEGO® League Jr. ištekliǐ
bibliotekos puslapyje „BOOMTOWN STATYBǏ iššǌkis ir ištekliai“. är. p. 10, kur rasite
informacijos apie tai, kaip patekti Ƴ šƳ puslapƳ.
• Suraskite LEGO elementus, reikalingus Inspire modeliui (LEGO kranas/liftas). Šie

elementai buvo maišeliuose, paå\mơtuose „1“, „2“, „3“ ir „4“ Inspire rinkinio dơåutơje.
• Jei jau atidarơte visus maišelius, naudokite sąrašą „Inspire Modelio Elementǐ
Apåvalga“ iš statymo instrukcijǐ, kad identifikuotumơte elementus; šis sąrašas taip pat
atspausdintas 3 knygos gale. 1
Jei pirmą kartą naudojate WeDo 2.0 rinkinƳ, atsisiǐskite ir Ƴdiekite atitinkamą
programinĊ ƳranJą ar programơlĊ Ƴ suderinamą aparatǌros ƳrenginƳ. Taip pat Ƴ valdiklƳ
Ƴdơkite naujǐ baterijǐ. är. p. 9, kuriame pateikiama išsami informacija ir nuorodos Ƴ
WeDo 2.0 palaikymą.

Apšilimas (5 minutơs)
• Paklauskite vaikǐ, ar jie kada nors pastebơjo statybvietĊ savo bendruomenơje.
• Pakvieskite juos papasakoti ką nors Ƴdomaus, ką jie yra matĊ ar girdơjĊ.
Skaitykite (5 minutơs)
Maja ir Markas nekantrauja pamatyti jǌsǐ Boomtown
statinƳ! Bet prieš pradơdami dirbti, turite rasti vietą, kur MƳ
pastatyti. Tai bus jǌsǐ statybvietơ.
Pagaminkite LEGO® kraną, kuris padơs jums
jǌsǐ statybvietơje. Kranai paima daiktus ir
perkelia juos iš vienos vietos Ƴ kitą. Kaip dar
galơtum naudoti kraną?
Kokius garsus ir šviesas galơtume naudoti
statybvietơje, kad visi bǌtǐ sauJǌs?
Paruoškime jǌsǐ statybvietĊ!
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.

Kurkite (35 minutơs)
• Jei to dar nepadarơte, suskirstykite komandą Ƴ dvi grupes: Majos grupơ ir
Marko grupơ. Vaikai tose grupơse turơtǐ bǌti visą sezRQą. Daugiau
informacijos apie darbą grupơse år. p. 10. 2

2

Nurodykite vaikams uårašyti, kurioje
grupơje jie yra, 5 psl Inåinieriaus
uårašuose.

3

är. 10 psl., kuriame pateikiami
pasiǌlymai, kaip vaikams priskirti
vaidmenis, kai jie dirba kartu
kurdami su LEGO elementais.

4

TolimesnơV idơjos

Majos grupơ

• Ši grupơ statys LEGO kraną, kuris yra viena iš BOOMTOWN

•
•

•
•

STATYBǏ Inspire modelio versijǐ. 4 sesijoje vaikai kraną 3
pavers liftu, kuris yra kita Inspire modelio versija. Atminkite,
kad komaQGą Ƴ galutinƳ Boomtown statinƳ turi Ƴtraukti kraną
arba liftą.
Padơkite grupei surasti 1, 2 ir 3 knyJǐ aprašymus ir LEGO elementǐ 1, 2, 3 ir 4
maišelius.
Vaikai turơtǐ atlikti visus 1 ir 2 knygos veiksmus. Jie turơtǐ atlikti tik 1–6 veiksmus iš
3 knygos. Nepanaudoti LEGO elementǐ iš 3 maišelio turơtǐ bǌti sudơti Ƴ
uåtraukiamą maišelƳ, kad bǌtǐ išsaugoti iki 4 sesijos, kai komanda pastatys lifto
prieGą.
Paprašykite grupơs aptarti, kaip jie galơtǐ naudoti kraQą statybvietơje. 4
Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.
Marko grupơ

• Ši grupơ sukurs ir uåprogramuos pavojaus signalo modelƳ.
• Duokite jiems WeDo 2.0 rinkinƳ, kad bǌtǐ galima sukurti ir programuoti roboto šnipo

modelƳ.

5

5

• Paprašykite vaikǐ aptarti, kaip signalas galơtǐ padơti apsaugoti åmones.
• Jei turite laiko, paprašykite jǐ ištirti savo modelio ir/arba programos pakeitimo

6

EǌGXs, kad åmonơs statybvietơje Eǌtǐ sDXJǌs. Pavyzdåiui, kai kranas ar buldozeris
vaåiuoja atgal, galima sukelti triukšmą. Jei vaikai norơtǐ Ƴrašyti savo garsą, leiskite
jiems naudotis mikrofono. piktograma, kad pasiektumơte garso Ƴrašymo ƳrankƳ. Jie
turơtǐ pasirinkti garso numerƳ 0, esantƳ programavimo bloke „Paleiskite garsą“,
norơdami atkurti Ƴrašytą garsą.
• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

6

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)
• Paprašykite, kad abi grupơs pasidalintǐ savo eskizais, idơjomis ir modeliais.
• Paprašykite vaikǐ pasidalinti visais naujais ƳJǌGåiais ir idơjomis, susijusiomis su

statybvietơmis ir/arba WeDo 2.0, kuriǐ jie išmoko šios sesijos metu. Taip pat,
paprašykite jǐ pasidalinti, kaip jie dirbo kartu. 7

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)

• Saugokite kraną, kurƳ pastatơ Majos grupơ, nes komandai jo reikơs Eǌsimoms

sesijoms.
• Leiskite Marko grupei išardyti savo modelƳ ir sudơti LEGO elementus.
• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie suåinos apie pastatǐ

7

Tegul vaikai naudoja LEGO
elementus iš Inspire rinkinio, kad
padarytǐ modelƳ, kuriame parodytǐ,
kaip jie kraną naudotǐ statybvietơje.

Robotas šnipas
Kaip pasiekti:
Naudokite Knygos
piktogramą, kad
atidarytumơte Projektǐ
biblioteNą. Tada eikite Ƴ
„Getting Started“ ir
pasirinkite „Spy Robot”.
Sudơtingumas:
TolimesnơV idơjos
Tegul vaikai naudoja LEGO
elementus iš WeDo 2.0 rinkinio,
kad galơtǐ suprojektuoti ir sukurti
nešiojamo Roboto Šnipo versiją.
Paprašykite jǐ aptarti, kaip
nešiojamasis pavojaus signalas
gali bǌti naudingas statybvietơje.

Tai susieta su FIRST pagrindine
vertybe:
Atradimas: Atrandame naujus
ƳJǌGåius ir iGơjas.

projektavimą ir statyEą ir kartu sprĊs problemą!
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SESIJA 3: Bǌk inåinierius
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• ApiEǌdinti, kaip architektai ir inåinieriai
dirba kartu kurdami pastatus

• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes,
susitelkiant ties naujumu

1

• Naudoti LEGO® elementus, kad
sukurtǐ problemos sprendimą.

LEGO kranas yra BOOMTOWN
STATYBǏ Inspire modelio versija,
kurią vaikai statơ 2 sesijoje.
Norơdami gauti daugiau informacijos,
skaitykite 14–15 psl.

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏSM
Inåinieriaus uårašai

• LEGO kranas 11

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire
rinkinys

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire modelio
statymo instrukcijos (knyga 3)
• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, programinơ Ƴranga arba
programơlơ ir suderintas Ƴrenginys

2

Skatinkite vaikus siǌlyti
vaizdingus sprendimus!

3 Tolimesnơs idơjos

Paprašykite vaikǐ pasidalinti
istorijomis, kurios bǌtǐ susijusios
su architektǌriniais iššǌkiais,
pvz.; Trys paršeliai, Aladinas ir kt.
Papildomas nuorodas
galite rasti šio sezono
multimedijos sąsajose.
(är. psl 11).

Apšilimas (5 minutơs)
• Paprašykite vaikǐ apiEǌdinti Ƴsivaizduojamą pastatą, kuriame jie galơtǐ linksmintis

(pavyzdåiui, åaidimǐ aikštelơ medyje, povandeninis pramogǐ parkas ar pilis,
pagaminta tik iš maisto).
• Pakvieskite grupĊ apiEǌdinti vieQą ar daugiau problemǐ, kurias jai gali prireikti

išsprĊsti projektuojant ir statant savo Ƴsivaizduojamą pastatą. Tada leiskite jiems
pagalvoti, kaip išsprĊsti problemas.
2

Skaitykite (5 minutơs)

Architektai projektuoja pastatus. Statybininkai juos stato. Statybose taip pat

padeda labai daug kitǐ åmoniǐ.

Inåinieriai kuria problemǐ sprendimus. Jie dirba su architektais sprĊsdami
problemas, susijusias su pastatǐ projektavimu. Koks stiprus turi Eǌti pastatas? Iš ko

4

jis turơtǐ bǌti padarytas? Kokio aukãþio jis turơtǐ bǌti? 33

Tu taip pat esi inåinierius! Majai ir Markui reikia tavo pagalbos išsprĊsti problemą. Jie yra
prie naujo pastato, kuris statomas Boomtown. Jis yra dviejǐ aukštǐ. Maja dơåơse turi
statybiniǐ medåiagǐ. Markas yra antrame aukšte. Jam reikia šiǐ medåiagǐ. Kaip panaudoti
LEGO® kraną, kad nugabenti dơåes Markui? Dirbkite kaip komanda, kad išsprĊstumơte
problemas.

4
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4

Paprašykite vaikǐ pagalvoti,
kas galơtǐ bǌti dơåơse.

Kurkite (35 minutơs)
• Leiskite vaikams sugrƳåti Ƴ grupes, kuriose jie dalyvavo paskutiniame uåsiơmime -

Majos grupơ ir Marko grupơ.
• Grupơs kartu suprogramuos LEGO kraną, kad keturios dơåutơs Eǌtǐ pakeltos nuo

5

Pasiåiǌrơkite multimedijos sąsajas,
kur rasite dviaukšþiǐ modeliǐ
pavyzdåiǐ .

6

TolimesnơV idơjos

7

TolimesnơV idơjos

åemơs paviršiaus iki LEGO pastato antro aukšto.
Marko grupơ
• Ši grupơ suprojektuos ir sukurs LEGO dviejǐ aukštǐ pastato modelƳ, kad

pavaizduotǐ pastatą „Skaitykite“ dalyje.
• Pateikite grupei LEGO elementǐ iš Inspire rinkinio, kad jie galơtǐ sukurti modelƳ.

Kiekvienam pastato aukštui jie turơtǐ naudoti pagrindo plokštĊ.

5

• Skatinkite vaikus dirbti kartu su Majos grupe kuriant pastatą. Pavyzdåiui, jie turơtǐ

apåiǌrơti kraną, kad galơtǐ nusprĊsti, koks aukštas turơtǐ Eǌti jǐ pastatas; antrasis
aukštas neturơtǐ Eǌti toks aukštas, kad kranas negalơtǐ jo pasiekti.

6

• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

Majos grupơ
• Ši grupơ suprogramuos LEGO kraną, kad jis galơtǐ perkelti dơåes nuo åemơs Ƴ

antrą Marko grupơs pastato aukštą.
• Duokite grupei LEGO kraną ir WeDo 2.0 rinkinƳ.

• Tegul vaikai sukuria grinGǐ
planą kiekvienam iš dviejǐ savo
modelio aukštǐ ir/arba sukuria
treþiąjƳ aukštą.
• Skatinkite vaikus naudoti
LEGO elementus savo grindǐ
planuose ir/arba nupiešti savo
idơjas Inåinieriaus uårašuose.

Paprašykite grupơs suprogramuoti kraQą
atlikti vieQą ar kelis iš šiǐ veiksmǐ:
1) Tarp åemơs ir antrojo pastato
aukšto padarykite bent du
pakilimus pirmyn ir atgal.

• Pakvieskite vaikus atlikti veiksmus, aprašytus 19–23 psl.,3 instrukcijǐ knygoje,

kad rankinƳ kraną paverstumơte WeDo 2.0 varomu kranu. Atminkite, kad vaikai

2) Judesio metu sukurkite garsą ir /arba

dar neturơtǐ statyti lifto tvirtinimo (kaip parodyta 6–17 p.), nes jie tai padarys 4

mirksơkite Ƴspơjamąją lemputĊ.

sesijoje.

3) Ekrane parodykite pranešimą,
kai priemonơs pateks Ƴ antrą
aukštą.

• Leiskite vaikams pradơti „naują projektą“ naudojant WeDo 2.0 programinĊ Ƴrangą

ar programơlĊ. Tada paprašykite jǐ panaudoti dvi programos eilutes, parodytas
inåinieriaus uårašuose, kad kranas pakeltǐ ir nuleistǐ platformą. Paprašykite
grupơs atlikti pakeitimus, kurie galơtǐ pagerinti programǐ veikimą. Pavyzdåiui, jie
gali pakeisti variklio Ƴjungimo sekundåiǐ skaiþiǐ ir/arba sujungti programos eilutes

Ƴ vieQą programą. 77

• Leiskite jiems Ƴrašyti savo idơjas inåinieriaus uåraãǐ skiltyje „Dalinkis“.

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)
• Paprašykite, kad abi grupơs pasidalintǐ savo eskizais, idơjomis ir modeliais.
• Paprašykite komandos paaiškinti, kaip jie panaudojo kǌrybiškumą ir atkaklumą

8

Kǌrybinis problemǐ spendimas yra
šios FIRST pagrindinơs vertybơs
pavyzdys:
Naujumas: spĊsdami problemas
esame kǌrybingi ir ištvermingi.
Pasakykite vaikams, kad nieko
tokio, jei jiems prireikơ daugiau nei
vieno bandymo perkelti dơåes Ƴ
antrą aukštą.

veådami dơåes nuo åemơs Ƴ antrą aukštą. Kokias problemas jie išsprendơ
pakeliui? Kaip jie dirbo kartu sprĊsdami problemas? 88

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Leiskite Marko grupei išardyti savo modelius ir sudơti LEGO elementus.
• Komandai reikơs krano bǌsimose sesijose. Taþiau Majos grupơ turơtǐ kraQą vơl

paversti rankiniu. Tai galima padaryti panaikinant veiksmus, nurodytus 19–23 psl.,
3 modeliǐ instrukcijǐ knygoje. Paprašykite jǐ atiduoti WeDo 2.0 LEGO elementus.
• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie ištirs, kaip padaryti pastatus

patogius visiems åmonơms!
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SESIJA 4: Padarykite prieiQDPą
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• Ištyrinơti, kaip suprojektuoti prieinamus
pastatus
• Pastatyti LEGO® lifto modelƳ (Majos
grupơ) ir automatines duris
(Marko grupơ)

Priemonơs
• BOOMTOWN

susitelkiant ties Ƴtraukimu

1
• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire rinkinys

STATYBǏSM

Inåinieriaus uårašai
• Spalvoti pieštukai, kreidelơs ar åymekliai

• rankinis LEGO kranas

• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes,

1

1

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire modelio
statymo instrukcijos (knyga 3)

• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, programinơ Ƴranga arba
programơlơ ir suderintas Ƴrenginys
• Uåtraukiamas maišelis su elementais,
kuriǐ reikia lifto pritvirtinimams 22

rankinis liftas šioje sesijoje.
Atminkite, kad jei vaikai 3-iosios
sesijos pabaigoje dar nepadarơ
WeDo 2.0 varomo krano atgal Ƴ
rankinƳ kraną, jie gali tai
padaryti panaikindami
veiksmus, nurodytus 19–23 psl.

Pasiruošimas
• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire modelio statymo instrukcijǐ 3 knyga yra Inspire rinkinio

dơåutơje. Jei norơtumơte atspausdinti papildomas kopijas ar prisijungti prie internetinơs
versijos, nuorodą rasite FIRST® LEGO® League Jr. ištekliǐ bibliotekos puslapyje
„BOOMTOWN STATYBǏ iššǌkis ir ištekliai“. är. p. 10, kur rasite informacijos apie tai, kaip
patekti Ƴ šƳ puslapƳ.
• Raskite LEGO elementus, reikalingus LEGO kranui paversti liftu. Šie elementai buvo
sudơti Ƴ maišelƳ, paå\mơtą „3“ Inspire rinkinio dơåutơje. 2 sesijoje Majos grupei buvo
nurodyta sudơti juos Ƴ maišelƳ su uåtrauktuku. Jei neturite atiGơtǐ šiǐ elementǐ, naudokite
sąrašą „Lifto tvirtinimo elementǐ apåvalga“ iš statybos instrukcijǐ nuorodos, kad
nustatytumơte elementus, reikalingus liftui.

2

2 sesijoje Majos grupei
nurodoma sudơti elementus,
reikalingus lifto tvirtinimui, Ƴ
uåtraukiamą maišelƳ.
Norơdami gauti daugiau
informacijos, åiǌrơkite 14–15
p.

33

Pakvieskite vaikus paåvelgti Ƴ
duris ir kaip baldai išdơstomi jǐ
susitikimǐ erdvơje. Paklauskite jǐ,
ko gali prireikti pakeisti ar
persikelti pasveikinti Mają ir
Marko Ƴ savo komaQGą..

Apšilimas (5 minutơs)
• Paprašykite vaikǐ apiEǌdinti Ƴơjimą Ƴ pastatą, kuriame jie rengia savo FIRST LEGO

League Jr. komandos susitikimus. Kaip lengva juo naudotis? Kaip lengva bǌtǐ naudotis
neƳgaliojo veåimơlyje esanþiam ar nematanþiam asmeniui?
• Leiskite grupei pagalvoti, kaip jie galơtǐ patobulinti Ƴơjimą, kad visiems bǌtǐ lengviau

naudotis.

Skaitykite (5 minutơs)
Maja ir Markas atvyksta aplankyti jǌsǐ komandos. Apsiåvalgykite po klasĊ. Ką jǌs pakeistumơte,
kad padơtumơte jiems praleisti dieną kartu? Ką jǌs paliktumơte?

33

Architektai kaip tu åino, kad åmonơms reikia skirtingǐ dalykǐ. Jie bando padaryti taip, kad

kiekvienas åmogus galơtǐ mơgautis pastatais. Prieinamą pastatą lengva naudoti visiems .
Paåiǌrơkite Ƴ åemiau esantƳ paveikslơlƳ. Jame yra pastato durys. Ką galơtumơte pakeisti, kad
kiekvienas åmogus patektǐ Ƴ vidǐ? Nupieškite arba uårašykite savo idơjas .

44

Tiek Maja, tiek Markas norơtǐ naudotis jǌsǐ
Boomtown statiniu. Juo norơs naudotis ir kiti
åmonơs, turintys skirtingǐ poreikiǐ. Kaip
padarysite savo pastatą prieinamą visiems?
Maja ir Markas turi keletą idơjǐ, kurias galite
išbandyti!
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4

Vaikai gali piešti rampą,
stumdomas duris ar liftą.
Skatinkite juos surasti ir savo
kǌrybinius sprendimus!

Kurkite (35 minuơs)

• Leiskite vaikams sugrƳåti Ƴ grupes, kuriose jie dalyvavo paskutiniame uåsiơmime -

Majos grupơ ir Marko grupơ.

5
Majos grupơ
• Ši grupơ LEGO kraną pavers liftu.

Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

TolimesnơV idơjos
• paprašykite vaikǐ sukurti pastato
modelƳ, kuris turơtǐ LEGO liftą.
• Pateikite grupei LEGO elementǐ
iš Inspire rinkinio, kad jie galơtǐ
sukurti modelƳ.

• Duokite grupei LEGO kraną ir paprašykite, kad jie atliktǐ veiksmus, aprašytus

6–17 p., esanþiuose 3 statymo instrukcijose, kad rankinƳ kraną bǌtǐ galima
paversti rankiniu liftu

• Paklauskite grupơs, kaip jie galơtǐ naudotis liftu, kad Boomtown statinys bǌtǐ

prieinamesnis.

5

6

Marko grupơ
• Ši grupơ pastatys ir suprogramuos automatiniǐ durǐ modelƳ..

7

Duokite jiems WeDo 2.0 rinkinƳ, kad galơtǐ pastatyti ir suprogramuoti lankstymosi

• modelƳ.

66

Kaip pasiekti: naudokite lemputơs
Piktogramą, kad pasiektumơte

Paprašykite vaikǐ pridơti LEGO elementus iš „WeDo 2.0“ rinkinio, kad modelis
atrodytǐ labiau kaip durys. Skatinkite juos bǌti kǌrybingais! Paklauskite jǐ, kokius
• pakeitimus jie galơtǐ padaryti, kad miniatiǌra veåimơlyje galơtǐ praverti duris. 778 8

Modeliǐ biblioteką, tada pasirinkite
„Flex.”

• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

Jei vaikams reikia pagalbos, norint
išsiaiškinti, kaip lankstymosi modelƳ
paversti durelơmis, Ƴkvơpimo
pasiǌlykite jiems pamatyti „Floodgate“
modelƳ iš modeliǐ bibliotekos.

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)
• Paprašykite, kad abi grupơs pasidalintǐ savo eskizais, idơjomis ir modeliais.

• Paprašykite komandos paaiškinti, kodơl visiems svarbu lengvai patekti Ƴ pastatus ir

• jais naudotis.

9

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Sugokite LEGO liftą, kurƳ pastatơ Majos grupơ, nepaåeistą, nes komanda
turơs jƳ arba LEGO kraną Ƴtraukti Ƴ savo Boomtown statinƳ.
• Leiskite Marko grupei išardyti savo modelƳ ir atiduoti LEGO elementus.

8 TolimesnơV idơjos

Tegul vaikai prideda judesio jutiklƳ
prie savo modelio ir sukuria
programą, kurios dơka durys
atsidaro artơjant figǌrơlei.

• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie ištirs, kaip pastatyti draugiškus
aplinkai pastatus.

är. multimedijos sąsajas, kad
rastumơte pavyzdinius durǐ su
judesio jutikliu ir be jo pavyzdåius.

9

Tai susieta su FIRST
pagrindine vertybe:
Ʋtraukimas: gerbiame vieni kitus ir
priimame vienas kito skirtumus .

BOOMTOWN STATYBOSSM | 19

SESIJA 5: Padarykite draugiškąDSOinkai
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• Ištyrinơti, kaip suprojektuoti
draugiškus aplinkai pastatus

• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes,
susitelkiant ties Ƴtaka

11

• Sodas ant stogo galơtǐ padơti
išlaikyti mokyklą šiltą åiemą ir
vơVią vasarą. Augalai gali padaryti pastatą graåǐ ir išvalyti
orą. Galbǌt, Maja ir Markas
norơtǐ valgyti priešpieþius ant
stogo.

• Pastatyti LEGO vơjo malǌQo modelƳ
(Majos grupơ) ir kitas ekologiškas
savybes (Marko grupơ)

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏSM
Inåinieriaus uårašai
• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire rinkinys

1. Paprašykite vaikǐ apiEǌdinti, ką jie daro kasdieniame gyvenime, kad äemơ išliktǐ sveika.
2. Pakvieskite juos pasidalinti savo idơjomis, kaip suprojektuoti pastatą, kad jis Eǌtǐ

draugiškas planetai.

Skaitykite (5 minutơs)
Maja ir Markas myli gamtą. Jie didåiuojasi, kas Boomtown turi kelis draugiškus
aplinkai pastatus. Tokie pastatai padeda äemơs planetai išlikti sveikai.
Pavyzdåiui, jǐ mokykla. Ant stogo ji turi sodą. Taip pat, saulơs baterijas. Kaip tokie
dalykai padeda mokyklai? Kaip jie padeda Majai ir Markui? 11

Daånai Boomtown bǌQD labai vơjuota. Kas bǌtǐ, jeigu mokykla rastǐ Eǌdą, kaip

panaudoti ir vơjo energiją?
Kokiǐ dar yra bǌGǐ, kaip padaryti pastatus draugiškus aplinkai? 22
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• Saulơs baterijos galơtǐ padơti

• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, programinơ Ƴranga arba
programơlơ ir suderintas Ƴrenginys

Apšilimas (5 minutơs)

Skatinkite vaikus dalintis savo
Idơjomis, pavyzdåiui:

tiekti energiją, kurios mokyklai
reikia apšvietimui, šildymui ar
vơsinimui, maisto gamybai.

2

TolimesnơV idơjos
Pakvieskite vaikus ištirti
papildomus ekologiško dizaino
pavyzdåius, tokius kaip tvariǐ
statybiniǐ medåiagǐ
naudojimas, ekologiška
izoliacija, gyvas stogas,
vandens perdirbimo sistema ir
kt.

Kurkite (35 minutơs)
• Leiskite vaikams sugrƳåti Ƴ grupes, kuriose jie dalyvavo paskutiniame
uåsiơmime - Majos grupơ ir Marko grupơ.
Majos grupơ

• Ši grupơ sukurs ir suprogramuos vơjo malǌno modelƳ.

3

3

Duokite jiems WeDo 2.0 rinkinƳ ventiliatoriaus modeliui sukurti ir programuoti.
Paklauskite vaikǐ, kokius pakeitimus jie galơtǐ padaryti, kad jǐ vơjo malǌnas
veiktǐ geriau. Taip pat paklauskite jǐ, kaip jie galơtǐ naudoti vơjo malǌną kaip
savo Boomtown statinio dalƳ. 4
• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

•
•

Vơjo malǌQas
Kaip rasti: naudokite
knygos piktogramą,
kad atidarytumơte
projektǐ biblioteką.
Tada eikite Ƴ
“Getting Started”
Ir pasirinkite
“Cooling Fan.”
Sudơtingumas:

• Marko grupơ
• Ši grupơ suprojektuos ir sukurs vieQą ar kelis LEGO modelius, kad parodytǐ, kaip

jie galơtǐ padaryti savo Boomtown statinƳ ekologišką.
• Duokite vaikams LEGO elementǐ iš Inspire rinkinio, kad jie galơtǐ sukurti savo
modelƳ (-ius). 55
• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

4

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)

padaryti ekologiškesnius. 66

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie ištirs, kaip sukurti pastatus,

• Paskatinkite vaikus sukurti
programą, kuri imituotǐ vơjo
Sǌtimą skirtingu greiþiu ir
pridơkite garso efektǐ prie
kiekvieno greiþio.
• Paprašykite grupơs parodyti,
kaip jos integruos savo vơjo
malǌQǐ modelius Ƴ pastato
projektą.

• Paprašykite, kad abi grupơs pasidalintǐ savo eskizais, idơjomis ir modeliais.
• Paprašykite komandos pasvarstyti, kaip jie galơtǐ savo namus ir mokyklas

• Pakvieskite grupes išardyti savo modelius ir atiduoti LEGO elementus.

TolimesnơV idơjos

5

kurie gali ilgai tarnauti!

6

TolimesnơV idơjos
Paprašykite grupơs suprojektuoti ir
sukurti pastato, kuris Ƴsilieja Ƴ
supanþią aplinką ir/arba padeda
vietinei laukinei gamtai, modelƳ. Jei
norite pamatyti šio tipo ekologiškǐ
savybiǐ realiojo pasaulio pavyzdåiǐ,
skaitykite „Multimedijos sąsajos“.

Tai susieta su FIRST pagrindine
vertybe:
Ʋtaka: pritaikome ką esame
išmokĊ, kad pagerintume mǌsǐ
pasaulƳ.
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SESIJA 6: PadaryNLWHSDWYDUǐ
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• Ištyrinơti, kaip suprojektuoti patvarius pastatus • Lavinti FIRST® pagrindines vertybes,
• Pastatyti LEGO åemơs drebơjimo modelƳ
susitelkiant ties smagumu

11

(Marko grupơ) ir patvarǐ pastatą (Majos
grupơ)

• Aukšti pastatai, kurie gali
siǌEuoti, geriau išgyvena
äemơs drebơjimus, nei tie,
kurie visai nesilanksto.

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏSM
Inåinieriaus uårašai
• Spalvoti pieštukai, kreidelơs ar å\mekliai

• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, programinơ Ƴranga arba
programơlơ ir suderintas Ƴrenginys

• Pastatas ant kalno gali išvengti
potvynio.

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire rinkinys

• Beveik nơ viename pastate
neƳmanoma išgyventi ypaþ
sunkaus tornado, taþiau turintys
rǌsƳ gali padơti išgelbơti viduje
esanþius åmones.

Apšilimas (5 minutơs)
• Paprašykite vaikǐ Ƴvardyti stichiniǐ nelaimiǐ rǌšis, kurios gali nutikti ten, kur jie

gyvena, (pvz., uraganai, potvyniai, åemơs drebơjimai, gaisrai, cunamiai).
• Pakvieskite juos pasidalyti savo idơjomis, kaip suprojektuoti pastatą, kuris galơtǐ

išgyventi vieQą iš šiǐ nelaimiǐ. 1 1

Skaitykite (5 minutơs)
Praơjusiais metais Boomtown buvo åemơs drebơjimas. Kai kurie pastatai buvo sugadinti.
Kiti išliko sveiki, nes jie buvo labiau patvarǌs. Patvarus pastatas yra stiprus. Jis gali išlikti
ilgiau.
Ar šie pastatai atrodo patvarǌs? Kodơl taip manai?

Maja ir Markas neåino ar Boomtown dar bus åemơs drebơjimas. Bet jie nori, kad tavo
pastatas bǌtǐ patvarus, jei vơl taip atsitiktǐ.
Kaip padarysite, kad jǌsǐ Boomtown
statinys Eǌtǐ patvarus? Nupiešk savo idơjas.
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2

Jei vaikams reikia pagalbos,
galite pasidalinti keliais åemiau
pateiktais realaus pasaulio pavyzdåiais
(taip pat skatinkite vaikus bǌti
Kǌribingais ir sugalvoti savo idơMǐ!):

2

TolimesnơV idơjos
är. „Multimedijos sąsajos“, kad
rastumơte nuorodas Ƴ keletą
patvariǐ, atspariǐ nelaimơms
pastatǐ pavyzdåiǐ.

Kurkite (35 minutơs)
• Leiskite vaikams sugrƳåti Ƴ grupes, kuriose jie dalyvavo paskutiniame
uåsiơmime - Majos grupơ ir Marko grupơ.

3

Tvirtos struktǌros

Marko grupơ

• Ši grupơ sukurs ir suprogramuos åemơs drebơjimo modelƳ. Jie tai panaudos,

kad supurtytǐ Ƴvairius LEGO pastatus Ƴvairiais stiprumais ir stebơtǐ, kas atsitiks.

• Suteikite jiems WeDo 2.0 rinkinƳ, kuris padơs sukurti ir uåprogramuoti tvirtǐ

konstrukcijǐ modelƳ. 3

• Paklauskite vaikǐ, kaip jie galơtǐ panaudoti tai, ką išmoko, kad pastatytǐ
pastatą, kuris galơtǐ išgyventi åemơs drebơjimą Boomtown mieste. 4
• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

Kaip rasti: naudokite knygos
piktogramą, kad pasiektumơte
projektǐ biblioteką. Tada eikite Ƴ
“Guided Projects — Science” ir
pasirinkite“3. Robust Structures.”
Sudơtingumas :

Majos grupơ

• Ši grupơ suprojektuos ir sukurs patvariǐ savybiǐ turinþio pastato LEGO modelƳ.
• Leiskite vaikams pasirinkti kitokią stichinĊ nelaimĊ, nei åemơs drebơjimas.

Paprašykite jǐ suprojektuoti LEGO pastato modelƳ, kuris galơtǐ išgyventi jǐ pasirinktą
nelaimĊ.
• Duokite jiems LEGO elementus iš Inspire rinkinio, kad jie galơtǐ sukurti savo modelƳ. 5
• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uåraãǐ skiltyje „Dalinkis“.

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)

Atminkite, kad tai yra daugiau laiko
reikalaujantis modelis. Jei vaikai
šios sesijos metu nebaigơ statyti, jie
gali tai uåbaigti kitos sesijos metu.

4

TolimesnơV idơjos
Pabandykite vaikus paskatinti
suprojektuoti ir susikurti savo pastato
formas ir dydåius, kad išbandytǐ juos
su åemơs drebơjimo modeliu.

5

TolimesnơV idơjos
• Pakvieskite vaikus išsiaiškinti, kaip
gerai jǐ modelis išgyvena
imituojamą stichinĊ nelaimĊ.

• Paprašykite, kad abi grupơs pasidalint savo eskizais, idơjomis ir modeliais.

• Paprašykite komandos pasidalinti, kas jiems labiausiai patiko šioje sesijoje. 6 6

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Pakvieskite grupes išardyti savo modelius ir atiduoti LEGO elementus.
• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie ištirs daugiau pastatǐ

projektavimo iššǌkiǐ!

• Paprašykite vaikǐ saugiai imituoti
pasirinktą stichinĊ nelaimĊ. Pvz.,
Jie gali papurtyti savo modeOƳ, jƳ
paversti ar pǌsti su ventiliatoriumi;
jie neturơtǐ ant jo pilti vandens, jo
deginti, mesti ar kitaip elgtis, jei tai
gali visam laikui sugadinti LEGO
elementus.

• Leiskite jiems stebơti, kas
atsitiks su jǐ modeliu stichinơs
nelaimơs metu. Tada
paklauskite, kaip jie galơtǐ
pagerinti modelio patvarumą.

6

Tai susieta su FIRST pagrindine
vertybe:
Smagumas: mơJDXjamơs ir
dåiaugiamơs tuo ką darome!
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SESIJA 7: 7\ULQơNLWHWROLDX
TIKSLAI

PATARIMAI

.RPDQGRVQDULDLWXUơV:
• ,ãW\ULQơWLNLWXVLããǌNLXVN\ODQþLXV

• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes

projektuojant pastatus
• Pastatyti LEGO® modelius, kad
SDURG\WǐNRLãPRNR

3ULHPRQơV
• %22072:167$7<%ǏSM
,QåLQLHULDXVXåUDãDL

• LEGO kranas arba liftas 1
• BOOMTOWN BUILD Inspire modelio
statymo instrukcijos (knyga 3)

• %22072:167$7<%Ǐ,QVSLUH
rinkinys
• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, SURJUDPLQơƳUDQJDDUED
SURJUDPơOơLUVXGHULQWDVƳUHQJLQ\V

$SãLOLPDV (5 minutơs)
x

3DSUDã\NLWHYDLNǐDSLEǌGLQWLJUDåLDXVLXVMǐPDW\WXVSDVWDWXV3DNYLHVNLWHMXRV

pasidalinti mintimis DSLHWDLNDLSãLHSDVWDWDLSULYHUþLDMDXVWLV

x

3DNODXVNLWHYDLNǐNRNLRVSDVWDWǐGL]DLQR\SDW\EơVJDOơWǐMXRVQXGåLXJLQWL SY]

VWRJODQJLDLPLOåLQLãNRVþLXRå\NORVU\ãNLRVVSDOYRVDQWVWRJRƳUHQJWRVåDLGLPǐ
DLNãWHOơV 

Skaitykite (5 minutơs)
Jau beveik ODLNDVSUDGơWLNXUWLVDYR%RRPWRZQVWDWLQƳ'LUEGDPLSULHVDYRSDVWDWRWXULWH
SDJDOYRWLDSLHGDXJ\EĊLããǌNLǐ.DLSJDOLWHSDOHQJYLQWLQDXGRMLPąVLSDVWDWXYLVLHPV
åPRQơPLV".DLSMǌVJDOLWHSDGDU\WLMƳGUDXJLãNąSODQHWDL".DLSJDOLWHSDGDU\WLMƳVWLSULX"

.RNLǐGDULããǌNLǐJDOLLãNLOWL

.XUGDPLLUVWDW\GDPLEDQG\NLWHLãWLUWLYLVXVVXQNXPXV%DQG\NLWHVXUDVWLsprendimus!
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1

LEGO kranas ir liftas yra dvi
BOOMTOWN 67$7<%Ǐ
Inspire modelio versijos,
kurias vaikai stato atitinkamai
2 ir 4 sesijoseâLRMHVHVLMRMH
0DMRVJUXSơgali naudoti bet
NXULąYHUVLMą.

Kurkite (35 minutơs)
• Leiskite vaikams sugrƳåti Ƴ grupes, kuriose jie dalyvavo paskutiniame
uåsiơmime - Majos grupơ ir Marko grupơ.

2

• Kaip naudoti kraną tiekiant

Majos grupơ

atsargas Ƴ pastato stogą.

• Ši grupơ dirbs su LEGO kranu arba liftu. Priminkite jiems, kad jie privalo Ƴtraukti

vieQą iš šiǐ Inspire modeliǐ versijǐ Ƴ Boomtown statinƳ.
• Paklauskite vaikǐ, kaip jie galơtǐ naudotis kranu ar liftu, kad padơtǐ išsprĊsti

• Kaip modifikuoti kraQą, kad
Eǌtǐ galima perkelti daugiau
atsargǐ.
• Kaip integruoti liftą Ƴ pastato su
keliais aukštais projektą.

2

iššǌkƳ. Duokite jiems WeDo 2.0 rinkinƳ, kad kranas ar liftas bǌtǐ uåprogramuotas
judơti aukštyn ir åemyn, kaip parodyta inåinieriaus uårašuose. Jei jiems reikia
pagalbos, norint rankinƳ kraną ar liftą paversti WeDo 2.0 varomu kranu ar liftu,
paprašykite jǐ, kad jie åiǌrơtǐ nurodymus, aprašytus 17–23 psl., 3 statymo
instrukcijǐ vadove.

• Kaip modifikuoti liftą, kad jis
skleistǐ garsą, kai patenka Ƴ
kiekvieQą pastato aukštą.

• Paprašykite vaikǐ pakeisti savo modelƳ ir/arba programą, kad Eǌtǐ galima

išsprĊsti jǐ pasirinktą iššǌkƳ. 33

• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

3

vaikais, kad architektai daug dirba, kad Ƴsitikintǐ, jog jǐ projektuojami pastatai
yra naudingi.
• Paprašykite grupơs pagalvoti apie savo bendruomenơs pastatus. Pakvieskite
juos pasirinkti tą, kurƳ jie labiausiai mơgsta naudoti. Tada paprašykite jǐ sukurti
vieQą ar kelis modelius, kurie parodytǐ, kaip jie naudojasi savo pasirinktu
pastatu ir kas jiems patinka.
• Duokite LEGO elementǐ iš Inspire rinkinio, kad jie galơtǐ sukurti savo modelƳ
(-ius).4 4
• Leiskite jiems uårašyti savo idơjas inåinieriaus uårašǐ skiltyje „Dalinkis“.

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)
• Paprašykite, kad abi grupơs pasidalintǐ savo eskizais, idơjomis ir modeliais.
• Paprašykite vaikǐ paeiliui pasidalinti tuo, ko jie išmoko ir kaip iki šiol dirbo kartu

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Saugokite LEGO kraną ar liftą, kurƳ pastatơ Majos grupơ, nes komanda

turơs jƳ arba kitą Inspire modelio versiją Ƴtraukti Ƴ savo Boomtown statinƳ.
• Pakvieskite grupes išardyti visus kitus modelius ir atiduoti LEGO

elementus.

TolimesnơV idơjos
• Pakvieskite vaikus aptarti, kaip
LEGO kranas ar liftas gali Eǌti
naudojamas daugiau nei vieQą
kartą jǐ Boomtown statinyje.
• Paprašykite jǐ sukurti dvi
skirtingas krano ar lifto
programas, kuriǐ kiekviena
pritaikyta skirtingam naudojimui.

•
• Marko grupơ
• Ši grupơ nagrinơs pastatǐ projektavimo „naudingumą“. Pasidalinkite su

kaip komanda.

Iššǌkiǐ pavyzdåiai galơtǐ bǌti:

4

TolimesnơV idơjos
• Paprašykite vaikǐ Ƴvardyti savo
bendruomenơs pastatus, kuriuos
galima naudoti daugiau kaip vieną
kartą, ir aprašykite keletą skirtingǐ
naudojimo EǌGǐ. Pavyzdåiui,
mokykla gali bǌti vieta, kurioje
vaikai mokosi dienos metu, bet
taip pat tai gali bǌti vieta
åmonơms sportuoti, lankyti
uåsiơmimus ar uåsiimti kita veikla
vakarais ir savaitgaliais.
• Leiskite vaikams naudoti
LEGO elementus, Ƴskaitant
Ƴvairias miniatiǌras, kad jie
parodytǐ, kaip jǐ pasirinktas
pastatas gali bǌti Ƴvairiai
naudojamas.

• Pasakykite komandai, kad per kitas dvi sesijas jie suprojektuos ir sukurs

savo Boomtown statinƳ!
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SESIJOS 8 ir 9: Sukurkite savo Boomtown statiQƳ
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• Peråiǌrơti Boomtown statinio
gaires

• Dirbti kartu, kad pastatytǐ
komandos Boomtown statinƳ
• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes

• Sukurti dizaina jǐ

1

Boomtown statiniui

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏSM
Inåinieriaus uårašai
• Spalvoti pieštukai, kreidelơs ar åymekliai

• LEGO® kranas arba liftas

1

• BOOMTOWN STATYBǏ Inspire rinkinys

• LEGO® Education WeDo 2.0 Core
Set, programinơ Ƴranga arba
programơlơ ir suderintas Ƴrenginys
• pasirinktina: papildomi
atrinkti LEGO elementai

Pasiruošimas
•

LEG“ kranas ir liftas yra dvi
BOOMTOWN STATYBǏ Inspire
modelio versijos, kurias vaikai
stato atitinkamai 2 ir 4 sesijose.
Jie privalo Ƴtraukti vieQą iš jǐ Ƴ
savo Boomtown statinƳ.

2 Skirkite vaikams ne daugiau
kaip 3–5 minutes pastatyti.
Priminkite jiems, kad jie neturi
pabaigti savo modelio, o jiems
tiesiog reikia turơti apie ką
pakalbơti.

Raskite didelĊ talpyklą ar tvirtą lentą Boomtown statinio laikymui
ir/arba transportavimui.

Apšilimas (15 minuþiǐ — tik Sesijai 8)
• Pakvieskite vaikus atlikti šiuos mini statinƳ: Sukurkite pastato, kurƳ norơtumơte

pastatyti Boomtown, modelƳ

2

• Paprašykite vaikǐ pasidalinti tuo, ką jie pastatơ. Leiskite jiems pasakyti vienas kitam,

kas jiems labiausiai patinka kiekviename modelyje.
• Paprašykite komandos balsuoti, kurią idơją (-as) jie norơtǐ panaudoti savo

Boomtown statinio kǌrimui. Priminkite jiems, kad jǐ pastatas gali turơti ne vieQą
paskirtƳ. 3

Skaitykite (5 minutơs — tik Sesijai 8)
Laikas sukurti jǌsǐ Boomtown statinƳ! Jis turơtǐ parodyti viską, ko išmokote.
Jǌsǐ Boomtown statinys turơtǐ…
Parodyti bent vieną iš šiǐ pavyzdåiǐ:
o Prieinamumo dizainas
o Draugiškumo aplinkai dizainas
o Patvarumo dizainas
Parodyti jǌsǐ sprendimą(us) bet kuriam kitam iššǌkiui(iams) kuriuos ištyrơte
Bǌti pagamintas tik iš LEGO® elementǐ
o Galite naudoti LEGO kaladơles, åmogeliukus, pagrindo
plokšteles ir kitus elementus.
o NEGALIMA naudoti klijǐ, daåǐ ar kitǐ panašiǐ reikmenǐ
Panaudoti LEGO kraną arba liftą
Turơti bent vieQą motorizuotą dalƳ,
uåprogramuotą LEGO® Education
WeDo 2.0
Bǌtǐ ne didesnis nei
76cm ilgio ir 38 cm ploþio
Padarykite plaQą. Tada pradơkite
statyti! Maja ir Markas
nekantrauja pamatyti, ką
sukursite Boomtown!
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3

Apsvarstykite galimybĊ naudoti
Balsavimo su LEGO elementais
procesą, aprašytą p. 11. Po
balsavimo paprašykite, kad vaikai
savo iQåinieriaus uårašuose Ƴrašytǐ,
kokƳ pastatą Boomtown statiniui
pasirinko, kartu su jo naudojimu .

Kurkite ir Dalinkitơs (iš viso 90 minuþiǐ; 35 minutơs Sesijai 8; 55 minutơs
Sesijai 9)
Sukurkite Boomtown statinƳ
• PerơjĊ skyriǐ „Skaitykite“, paklauskite vaikǐ, ar jie turi kokiǐ nors naujǐ idơjǐ,

44

Prieš pradơdami darbus, parodykite
vaikams WeDo 2.0 pagrindinƳ rinkinƳ,
Inspire rinkinƳ ir visus papildomus
LEGO elementus, kurie jiems bus
prieinami kuriant Boomtown statinƳ.

55

Jei vaikai neturi originalios idơjos
motorizuotai daliai, jie visada gali
naudoti ir (arba) modifikuoti esamą
WeDo 2.0 programą, pavyzdåiui, tą,
kuri naudojama LEGO kranui ar liftui
motorizuoti. Jei jie naudojasi esama
programa, Ƴsitikinkite, kad jie
supranta programą, ir paskatinkite
juos kaåkokiu EǌGu ją modifikuoti.

ką norơtǐ Ƴtraukti jǐ Boomtown statinƳ.
• Paskirstykite spalvotus pieštukus, kreideles ar å\meklius ir paprašykite vaikǐ

parašyti ir piešti savo idơjas jǐ inåinieriaus uårašǐ 21psl. 4

• Jei vaikams kyla problemǐ nusprendåiant, kurią Boomtown statinio dalƳ

motorizuoti, paskatinkite juos atsigrĊåti Ƴ ankstesnius Ƴrašus Inåinieriaus
uårašuose.

5

• Leiskite vaikams pasidalinti savo piešiniais su grupe. Ʋsitikinkite, kad jie

aprašo, kaip jǐ dizainas atitinka visas gaires, išvardytas skyriuje „Skaitykite“. 6

• Pakvieskite komanGą balsuoti, kuris dizainas (ar dizaino elementai) jiems

patinka labiausiai. 7 7
Pastatykite Boomtown statinƳ
• Apsvarstykite galimybĊ suskaidyti komaQGą Ƴ poras ar maåas grupeles, kad

pastatytumơte Boomtown statinƳ, ir paprašykite jǐ pasikeisti uåduotimis
nustatytais laiko tarpais. 8

66

• Arba paklauskite, ar skirtingi komandos nariai nori dirbti su tam tikromis

Boomtown statinio dalimis. Kol vieni dirba pagal programą, kiti galơtǐ kurti

Priminkite vaikams, kad jie gali
sutelkti dơmesƳ Ƴ prieinamumą,
ekologiškumą, patvarumą ir (arba)
kitus iššǌkius ir sprendimus. Jiems
nereikia aprơSti visǐ šiǐ temǐ..

ir/arba atlikti tyrimus.

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Pakvieskite komandą perkelti savo Boomtown statinƳ Ƴ saugojimo erdYĊ ar

77

ant tvirtos lentos, kurią jie naudos. Jei jǐ modelyje naudojamos kelios
pagrindo plokštơs, Ƴsitikinkite, kad jos yra gerai sutvirtintos.

Priminkite savo komandai šias
FIRST pagrindines vertybes:
• Komandinis darbas: esame
stipresni, kai dirbame kartu.

• Ʋtikinkite vaikus, kad jǐ Boomtown statinƳ padalinti Ƴ kelis gabalus yra

• Smagumas:
mơJDXjamơs ir
dåiaugiamơs tuo ką
darome!

teisinga, kad juos bǌtǐ galima lengvai laikyti ir pernešti tarp sesijǐ.
• Pasakykite komandai, kad per kitas dvi sesijas jie sukurs savo Show Me

plakatą, kuriame parodys, ką išmoko ir pasiekơ sezono metu!

88

Ʋsitikinkite, kad visi turi galimybĊ kurti
ir dirbti su motorizuotomis ir
programuojamomis Boomtown
statinio dalimis.
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SESIJOS 10 ir 11: Padarykite Show Me SODNDWą
TIKSLAI

PATARIMAI

.RPDQGRVQDULDLWXUơV:
• 3HUåLǌUơWLShow Me plakato gaires

• 6XNXUWLSODNDWą

• Surinkti informaFLMąNXULą ƳWUDXNVƳSODNDWą

• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes

11

-HLMǌVǐNRPDQGDQDXGRMRVLWeDo
2.0 dokumentacijos ƳUDQNLXDSVYDUVW\NLWH
JDOLP\EĊHNVSRUWXRWLLUDWVSDXVGLQWL
YLVXVXåUDãXVSURJUDPǐNRSLMDVLUSDQ
WDLJDOơWǐEǌWLƳWUDXNWDƳMǌVǐ6KRZ

3ULHPRQơV

0HSODNDWą.

• 6SDOYRWLSLHãWXNDLNUHLGHOơVDUå\PHNOLDi

• %22072:167$7<%ǏSM
,QåLQLHULDXVXåUDãDL
• Komandos QDULǐGLUEDQþLǐ BOOMTOWN
67$7<%Ǐ LããǌN\MHIRWRJUDILMRV

• Boomtown statinys
FP[FP SORNãþLD DUED
91,44cm x 121,92cm (triguba) plakato
lapas

• popierius
• åLUNOơV
• klijai ar lipni juosta

2

3DEDQG\NLWHDWVSDXVGLQWLEHQWYLHQą
LQGLYLGXDOLąNLHNYLHQRNRPDQGRV
QDULRLUWUHQHULRQXRWUDXNą
NRPDQGRVQXRWUDXNąEDLJWR
Boomtown statinio QXRWUDXNąLU
NHOHWąNRPDQGRVQDULǐGLUEDQþLǐ
sezono metu, nuotraukas.

3

Pasakykite vaikams, kad jiems
QHUHLNLDQDJULQơWLYLVǐVXSDVWDWǐ
SURMHNWDYLPXVXVLMXVLǐWHPǐ
3ULPLQNLWHMLHPVNXULXRVLããǌNLXV
SULHLQDPXPDVHNRORJLãNXPDV
LOJDDPåLãNXPDVLUpan.) jie
pasirinko sutelkti ties savo
Boomtown statiniuLUSDVLǌO\NLWHƳ
savo Ä6KRZ0H³SODNDWąƳWUDXNWL
LQIRUPDFLMąDSLHWDVSDþLDV
temas.

4

Jei vaikai turi komandos
SDYDGLQLPą QXURG\NLWH MƳ
ant plakato.

• pasirinktina: SDSLOGRPRVNǌU\ELQơV
SULHPRQơV
• pasirinktina: VSDXGLQLDLLã/(*2® Education
:H'RGRNXPHQWDYLPRƳUDQNLR1

PasiruRãLPDV
• Atspausdinkite visas nuotraukas, kurias nufotografavote
sezono metu. 2

1

2

$SãLOLPDV (10 PLQXþLǐ — tik Sesija 10)
x 3DVDN\NLWHYDLNDPVNDGåDLVGDPLLQWHUYLXMLHVXULQNVLQIRUPDFLMąDSLHYLHQDVNLWą
3DDLãNLQNLWHNDGMLHJDOLQDXGRWLãLąLQIRUPDFLMąNXUGDPL6KRZ0HSODNDWRGDOƳÄ0ǌVǐ
NRPDQGD³
x 3DSUDã\NLWHJUXSơVVơGơWLUDWX
x -ǌVSUDGơVLWHNDLSUHSRUWHULV8åGXRNLWHNLHNYLHQDPNRPDQGRVQDULXLLQWHUYLXNODXVLPą
SDY\]GåLXL.LHNMXPVPHWǐ".DLSPơJVWDWHOLQNVPLQWLV".RNLDEXYRMǌVǐPơJVWDPLDXVLD
dalis dLUEDQWVX%22072:167$7<%ǏLããǌNLX".RMǌVLãPRNRWH" .DLSMǌVSDGơMRWH
VDYRNRPDQGDL".XULą -ias) Boomtown statinio dalƳ (-is) dDUơWH?
x ƲSDUHLJRNLWHYDLNXVSDHLOLXLNODXVLQơWL NDLSUHSRUWHULXLLUXåGXRWLYLHQDVNLWDPNODXVLPXV.

Skaitykite (5 minutơs — tik Sesija 10)
7LHNGDXJLãPRNRWHDSLHSDVWDWǐNǌULPą! /DLNDVSDVLGDOLQWLWXRNąLãPRNRWH
3UDGơVLWHQXRShow Me plakato VXNǌULPR.
Our Team:
Water, Energy, and Air:

Designing Buildings:

Our WeDo 2.0 Program:

Challenges and
-ǌVǐSODNDWDVWXUơWǐWXUơWLWULVSDJULQGLQHVGDOLV:
W\ULQơWL, NXUWLLULãEDQG\WLLUGDOLQWLV.
Solutions:
Savo plakate galite QDXGRWLåRGåLXVSLHãLQLXVLUQXRWUDXNDV7DLSSDWJDOLWH
Our Boomtown Build:
SULVHJWLPDåXVGDLNWXV.

äHPLDX\UD
NHOHWDVLGơMǐNą
JDOơWXPơWHƳWUDXNWL
ƳNLHNYLHQąVDYR
SODNDWRGDOƳ

4

3
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Kurkite ir Dalinkitơs (iš viso 95 minutơs: 40 minutơs Sesijai 10;
55 minutơs Sesijai 11)

Suplanuokite plakatą

55

• Pasakykite vaikams susiskirstyti Ƴ dvi grupes — Majos grupĊ ir Marko grupĊ.

5

Jei vaikai per ankstesnius
uåsiơmimus nebaigơ savo
Boomtown statinio, pasakykite
jiems, kad jie gali tĊsti šiǐ dviejǐ
uåsiơmimǐ kǌrimą, programavimą ir
(arba) pakeitimus.

6

Prieš montuodami plakatą,
paklauskite vaikǐ, ar jie norơtǐ
Ƴtraukti ką nors kita. Pvz., Jie gali
norơti savo ankstesniǐ sesijǐ
inåinieriaus uåraãǐ pridơti raštǐ ar
brơåiniǐ pavyzdåiǐ, WeDo 2.0
dokumentacijos Ƴrankio spaudiniǐ ir
kt. Nepamirškite palikti pakankamai
vietos šiems elementams.

Majos grupơ

• Paprašykite vaikǐ kaip grupơs aptarti, kaip atsakyti Ƴ klausimus, pateiktus Inåinieriaus

uårašǐ 23psl „Tyrinơk“ dalyje.

• Padơkite jiems nusprĊsti, ar sutelkti dơmesƳ Ƴ prieinamumą, ekologiškumą, patvarumą

ir/arba kitus iššǌkius ir sprendimus.

• Taip pat, paprašykite, kad kiekvienas atsakytǐ Ƴ skyriuje „Dalinkis“ pateiktus

klausimus.

Marko grupơ

• Paprašykite vaikǐ kaip grupơs aptarti, kaip atsakyti Ƴ klausimus, pateiktus

Inåinieriaus uårašǐ 23psl. „Kurk ir išbandyk“ dalyje.
• Padơkite jiems nusprĊsti, ar Ƴtraukti WeDo 2.0 programos eskizą ar atspaudą.
• Taip pat, paprašykite, kad kiekvienas atsakytǐ Ƴ skyriuje „Dalinkis“ pateiktus

klausimus.
Padarykite plakatą
• Pakvieskite abi grupes pasidalinti, ką jos norơtǐ Ƴtraukti Ƴ savo plakato skyriǐ (-

us) ir kaip norơtǐ tai pateikti.
• Išplatinkite rašymo reikmenis, popieriǐ, åirkles ir kitas turimas priemones ir

paprašykite, kad vaikai paruoštǐ informaciją plakatui.
• Kai visi baigs, leiskite vaikams išdơstyti visus plakato elementus, kad Ƴsitikintumơte,

jog jie tinkami ir yra tvarkingi. Pakvieskite juos pirmiausia priGơti skyriǐ antraštes
(„Pastatǐ projektavimas“, „Mǌsǐ Boomtown Statinys“,„ Mǌsǐ komanda “ir kt.). Tada
paprašykite jǐ pritvirtinti likusius elementus klijais ar juostele. 6
• Skatinkite vaikus papuošti savo plakatą, kad jis bǌtǐ spalvingas, Ƴdomus ir vizualiai

patrauklus.

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (5 minutơs)
• Leiskite komandai sutvarkyti ir pasidơti savo Boomtown statinƳ ir Show Me

plakatą.
• Pasakykite komandai, kad kitos sesijos metu jie pasidalins tuo, ką išmoko šƳ

sezRQą!
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SESIJA 12: Pasiruoškite pasidalinti
TIKSLAI

PATARIMAI

Komandos nariai turơs:
• Aptarti, ką jie išmoko BOOMTOWN
STATYBǏSM iššǌkio metu

• Praktikuotis pristatymą
• Lavinti FIRST® pagrindines vertybes

• Sukurti pristatymą, apie savo patirtƳ

Priemonơs
• BOOMTOWN STATYBǏSM
Inåinieriaus uårašai
• Ƴvairǌs LEGO® elementai ar
kiti maåi daiktai

• Boomtown statinys
• Show Me plakatas
• pasirinktina: kortelơs ir pieštukai
• pasirinktina: uåtraukiamas maišelis

Apšilimas (10 minuþiǐ)

• Padơkite vaikams praktikuoti viešojo kalbơjimo Ƴgǌdåius, linksmai prisistatydami.
• Ant lygaus paviršiaus paskleiskite saujelĊ LEGO elementǐ ar kitǐ maåǐ daiktǐ.

Pabandykite Ƴtraukti Ƴvairiǐ formǐ, spalvǐ, dydåiǐ ir kt. objektus.
• Paprašykite kiekvieno vaiko pasirinkti objektą, kuris jam patinka ar kuris geriausiai MƳ

reprezentuoja. Pasiǌlykite keletą pavyzdåiǐ, kurie padơtǐ jiems pradơti (LEGO ratukas,
parodantis, kad jie mơgsta daryti kǌlversþius, objektą, kuris yra jǐ mơgstamiausios
spalvos, ir pan).
• Paprašykite visǐ susirasti partnerƳ ir paeiliui pasakyti savo varGą, pasidalinti, kurƳ objektą

jie pasirinko, ir paaiškinti, kodơl jie MƳ pasirinko. Skatinkite vaikus naudoti akiǐ kontaktą ir
stiprǐ kalbơjimo balsą.
• Jei turite laiko, paprašykite, kad vaikai pasidalintǐ ir su visa grupe.

Skaitykite (5 minutơs)
Yra daug EǌGǐ, kaip galite pasidalinti tuo, ką išmokote. Galite:
Sudalyvauti FIRST® LEGO® League Jr. parodoje. 11
Pakvieskite savo šeimą ir draugus Ƴ specialǐ komandos susirinkimą ar demonstraciją.
Parodykite savo Boomtown statinƳ ir Show Me plakatą. Papasakokite, kaip juos padarơte.
Paaiškinkite, kaip veikia jǌsǐ WeDo 2.0 programa. Pasidalinkite tuo, ką išmokote. Kalbơkite
apie visus jǌsǐ išsprĊstus iššǌkius. Kai baigsite, švĊskite visiems duodami penkis!
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11

Norơtumơte dalyvauti FIRST
LEGO League Jr.vietiniame renginyje,
kur vaikai galơs paidalinti tuo, ką
išmoko? är. multimedijos sąsajas, kad
rastumơte savo regiono renginƳ.

Kurkite ir Dalinkitơs (nuo 25 iki 30 minuþiǐ)
Padarykite pristatymą
• Paaiškinkite, kad yra daugybơ EǌGǐ, kaip vaikai gali pasidalinti tuo, ką išmoko.
• Pabrơåkite, kad nesvarbu, kaip jie dalinsis savo darbais, jie turơtǐ praktikuotis.

2

Jums nereikia Ƴvardinti FIRST
pagrindiniǐ vertybiǐ. är. 5 psl. dơl
siǌlomǐ klausimǐ.

3

Jei planuojate ateityje turơti kitą
komanGą dalyvauti BOOMTOWN
STATYBǏ iššǌkyj, paprašykite
vaikǐ atskirti LEGO elementus,
kurie yra Inspire modelio dalis
(LEGO kranas / liftas). Šie
elementai yra išvardyti statybos
instrukcijǐ 3 knygos gale. Prieš
grąåindami juos Ƴ Inspire rinkinio
dơåutĊ, sudơkite elementus Ƴ maišelƳ
su uåtrauktuku.

4

Atsineškite komandos inåinieriaus
uårašus kartu su savo Boomtown
statiniu ir Show Me plakatu. Jei
fotografavote kokias nors
nuotraukas, kuriǐ neƳtraukơte Ƴ
plakatą, apsvarstykite galimybĊ jas
taip pat parodyti.

• Paprašykite kiekvieno vaiko paruošti trumpą pristatymą apie vieQą ar kelis

Show Me plakato dalis.
• Pasirinktinai: leiskite vaikams parašyti savo kalbơjimo mintis ant korteliǐ, kad

Eǌtǐ lengviau atsiminti.
PraktikuokitơV pristatyti
• Paprašykite vaikǐ praktikuoti jǐ pristatymą.
• Paprašykite jǐ pasidalinti idơjomis, kaip patobulinti pristatymą.

PraktikuokitơV atsakinơti Ƴ klausimus
• Pasakykite vaikams, kad jie turơtǐ bǌti pasirengĊ atsakyti Ƴ klausimus ir paaiškinti

projektą savais åodåiais.
• Padơkite jiems treniruotis:
• Sukvieskite komandą aplink savo parengtą Show Me plakatą ir

Boomtown statinƳ ir paprašykite jǐ paeiliui uåduoti vienas kitam
klausimus. Jie gali pasirinkti iš klausimǐ, išvardytǐ inåinieriaus uårašǐ
25 p. arba uåduoti savo klausimus.
• Suteikite atsiliepimus apie vaikǐ atsakymus ir paprašykite, kad jie patys
Ƴvertintǐ savo atsakymus.

Dalinkitơs (10 minuþiǐ)
• Paprašykite vaikǐ apmąstyti savo sezRQą ir tai, ko jie išmoko.
• Skatinkite juos papasakoti, kaip jie praktikavo FIRST pagrindines vertybes:

atradimą, naujumą, Ƴtaką, Ƴtraukimą, komandinƳdarbą ir linksmumą.22

Susitvarkymas ir åvilgsnis Ƴ priekƳ (nuo 5 iki 10 minuþiǐ)
• Skirkite komandai daug laiko sutvarkyti ir pasidơti savo Show Me plakatą

ir Boomtown statinƳ.
• Priminkite vaikams, kad atlikĊ savo Boomtown statinio pristatymą, jie turơs MƳ

išardyti ir sudơti visus LEGO elementus ten, kur jiems priklauso.

3

• Jei jǌsǐ komanda dalyvaus FIRST LEGO League JR. parodoje ir/arba jei

rengsite specialǐ komandos susitikimą ar parodą, praneškite vaikams,
kur ir kada vyks renginys (-ai).

4

• Taip pat pasidalykite šia informacija su vaikǐ tơvais / globơjais ir, jei

taikoma, praneškite jiems, kad jie taip pat gali pakviesti kitus šeimos
narius ir draugus.
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:H'R3URJUDPDYLPREORNHOLǐSDDLãNLQLPDL
Srauto blokai
3UDGåLRVEORNHOLV

Kai naudojamas, visada WXULEǌWLƳGơtas Ƴ
SURJUDPRVHLOXWơVSUDGåLą3DVSDXVNLWHMƳNDG
SDOHLVWXPơWHSDUDã\WąSURJUDPRVHLOXWĊ.

3UDQHãLPRSUDGåLRVEORNHOLV

Kai naudojate, YLVDGDƳGơNLWHƳSURJUDPRVHLOXWơV
SUDGåLą
-LVODXNVWHLVLQJRSUDQHãLPRLUWDGDSDOHLVMǌVǐ
SDUDã\WąSURJUDPRVHLOXWĊ.

,ãVLǐVNLWHSUDQHãLPą

6LXQþLDSUDQHãLPąƳSURJUDPDYLPR HNUDQą. Bus
suaktyvintas NLHNYLHQDVSUDQHãLPDV
SUDVLGHGDQWL3UDQHãLPRSUDGåLRV blokeliu.
3UDQHãLPDVJDOLEǌWLWHNVWRDUEDVNDLþLǐ
pavidalu.

Palaukite

1DXGRNLWHãƳEORNHOƳ QRUơGDPLSDVDN\WL
SURJUDPDLNDGNDåNDVƳY\NVPrograma gali
ODXNWLQXVWDW\WąODLNąDUEDƳYHVWLes LãMXWLNOLR
âLDPEORNXLYLVDGDUHLNLDƳYHVWLHVNDGMLV
WLQNDPDLYHLNWǐ

Pakartojimo blokelis

1DXGRNLWHãƳEORNHOƳ QRUơGDPLSDNDUWRWL
veiksmus.
Pakartojimo blokelio viduje esantys blokeliai bus
kartojamL7DLWDLSSDWJDOLEǌWLYDGLQDPDciklu.
Ciklas JDOLEǌWLNDUWRMDPDDPåLQDLWDPWLNUą
ODLNąDUEDWRONRONDåNDVDWVLWLNV

3UDGơNLWHVXNODYLãXEORNHOLV

.DLQDXGRMDPDVYLVDGDƳGơNLWHƳSURJUDPRV
HLOXWơVSUDGåLą3DVSDXVNLWHMƳDUEDWLQNDPą
NODYLDWǌURVUDLGĊNDGSDOHLVWXPơWHSDUDã\Wą
programos eilXWĊ9LVRVSURJUDPRVHLOXWơVVXWD
SDþLDUDLGHSUDVLGơVWXRSDþLXPHWX1RUơGDPL
SDNHLVWLƳMXQJLPRUDLGĊLOJDLSDVSDXVNLWHEORNą
NDGJDXWXPơWHSULHLJąSULHNODYLDWǌURV.

Motoro blokai
0RWRURSXVơVEORNHOLV

9DULNOLVSDVXNDDãƳQXURG\WDNU\Stimi LUXåYHGD
YDULNOƳ%DNVWHOơNLWHEORNąNDGJUHLWDL
SDNHLVWXPơWHVXNLPRVLNU\SWƳ

0RWRURSXVơVEORNHOLV

9DULNOLVSDVXNDDãƳQXURG\WDNU\SWLPLLUXåYHGD
YDULNOƳ%DNVWHOơNLWHEORNąNDGJUHLWDL
SDNHLVWXPơWHVXNLPRVLNU\SWƳ.

0RWRURJUHLþLREORNHOLV

Nustato variklio JUHLWƳ iki nurodyto lygio ir
XåYHGDYDULNOƳ/\JƳJDOLPDQXVWDW\WLVNDLWLQH
ƳYHVWLPLQXRLNL.

Motoro laiko blokelis

8åYHGDYDULNOƳSDVLULQNWąODLNąQXURG\Wą
VHNXQGơPLV/DLNągalima nustatyti skaitine
ƳYHVWLPLQDXGRMDQWVYHLNXVDUEDGHãLPWDLQLXV
VNDLþLXV

0RWRURLãMXQJLPREORNHOLV

6XVWDEGREHWNRNƳYDULNOLRMXGHVƳ.

âYLHVRVGLRGǐEORNDL
/HPSXWơVEORNHOLV

8åGHJDVSHFLILQơVVSDOYRV valdiklio ãYLHVRV
diodą6SDOYąJDOLPDSDNHLVWLVNDLWLQHƳYHVWLPL
nuo 0 iki 10.

Garso blokai
3DOHLVNLWHJDUVą

3DOHLGåLD JDUVą*DUVDVSDVLUHQNDPDVLã
VąUDãRHVDQþLRSURJUDPLQơMHƳUDQJRMH
*DUVąJDOLWHSDVLULQNWLQDXGRGDPLHVLVNDLWLQH
ƳYHVWLPL3DVLULQNLWHJDUVRQXPHUƳMHLQRULWH
OHLVWLJDUVąNXUƳƳUDãơWHSDW\V

Ekrano blokai
Ekrano fonas

1DXGRNLWHãLEORNHOƳ QRUơGDPLSDURG\WLYDL]Gą
SDVLULQNWąLãSURJUDPLQơVƳUDQJRVWXULPR
VąUDãR*DOLWHQXVWDW\WLYDL]GąQDXGRGDPL
VNDLþLǐƳYHVWƳ.
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Ekrano blokelis

1DXGRNLWHãƳEORNelis QRUơGDPLDWLGDU\WL
HNUDQąSURJUDPLQơVƳUDQJRVHNUDQH(NUDQR
VULW\MHSDVLURG\VVNDLþLDLDUEDWHNVWDV.

6XGơWLV

3ULGHGDSULHVNDLþLDXVNXULVãLXRPHWX
URGRPDVHNUDQHƲYHVNLWHQXPHUƳNXUƳQRULWH
SULGơWL1RUơGDPLSDNHLVWLPDWHPDWLQĊ
RSHUDFLMąEDNVWHOơNLWHEORNą.

Atimtis

Atimkite LãVNDLþLDXVURGRPRHNUDQHƲYHVNLWH
VNDLþLǐNXUƳQRULWHDWLPWL1RUơGDPLSDNHLVWL
PDWHPDWLQĊRSHUDFLMąEDNVWHOơNLWHEORNą.

Daugyba

3DGDXJLQDHNUDQHURGRPąVNDLþLǐLãQXURG\WR
VNDLþLDXV
ƲYHVNLWHVNDLþLǐLãNLHN norite padauginti.
1RUơGDPLSDNHLVWLPDWHPDWLQĊRSHUDFLMą
EDNVWHOơNLWHEORNą.

Dalyba

PadalinDHNUDQHURGRPąVNDLþLǐLãQXURG\WR
VNDLþLDXV
ƲYHVNLWHVNDLþLǐLãNLHN norite padalinti.
1RUơGDPLSDNHLVWLPDWHPDWLQĊRSHUDFLMą
EDNVWHOơNLWHEORNą.

8åGDU\NLWHHNUDQą

1DXGRNLWHãƳEORNHOƳ QRUơGDPLXåGDU\WLHNUDQR
SORWąSURJUDPLQơVƳUDQJRVHNUDQH
1RUơGDPLSDNHLVWLG\GƳEDNVWHOơNLWHEORNHOƳ

Vidutinis ekranas

1DXGRNLWHãLEORNHOƳ QRUơGDPLQXVWDW\WLYLGXWLQƳ
ekrano GLGƳ.
1RUơGDPLSDNHLVWLG\GƳEDNVWHOơNLWHEORNHOƳ

9LVRG\GåLRHNUDQDV

Papurtykite

ƲEORNHOƳ ƳYHGDPDVSDGơWLHV MXWLNOLRUHåLPDV, kai
jutiklis yra supurtomas.

3DOHQNLWHƳSULHNƳ

ƲEORNHOƳ ƳYHGDPDVSDGơWLHV MXWLNOLRUHåLPDV, kai
MXWLNOLVSDOHQNLDPDVƳSULHNƳ

Palenkite ƳDSDþLą

ƲEORNHOƳ ƳYHGDPDVSDGơWLHV MXWLNOLRUHåLPDV, kai
MXWLNOLVSDOHQNLDPDVƳDSDþLą

3DOHQNLWHƳNDLUĊSXVĊ

ƲEORNHOƳ ƳYHGDPDVSDGơWLHV MXWLNOLRUHåLPDV, kai
MXWLNOLVSDOHQNLDPDVƳNDLUĊSXVĊ

3DOHQNLWHƳGHãLQĊSXVĊ

ƲEORNHOƳ ƳYHGDPDVSDGơWLHV MXWLNOLRUHåLPDV, kai
MXWLNOLVSDOHQNLDPDVƳGHãLQĊSXVĊ

Jokio palenkimo

ƲEORNHOƳ ƳYHGDPDVSDGơWLHV MXWLNOLRUHåLPDV, kai
jutiklis yra horizontalioje SDGơWyje.

$WVWXPRMXWLNOLRƳYHVWLV

ƲYHGDMXGHVLRMXWLNOLRDSWLNWąYHUWĊ QXRLNL Ƴ
blokHOƳ

6NDLþLǐLUWHNVWRƳYHVW\V
Garso jutiklio keitimas

ƲYHGDJDUVRMXWLNOLR LãƳUHQJLQLR UHåLPąÄJDUVR
O\JLRNHLWLPDV³ƳEORNHOƳ

6NDLþLǐƳYHVWLV

ƲYHGDVNDLþLXVƳEORNHOƳ

7HNVWRƳYHVWLV

ƲYHGDWHNVWąƳEORNHOƳ

1DXGRNLWHãƳ blokHOƳQRUơGDPLQXVWDW\WL
ekrano G\GƳ YLVXG\GåLX1RUơGDPLSDNHLVWL
G\GƳEDNVWHOơNLWHEORNHOƳ

5RG\PRƳYHVWLV

-XWLNOLǐƳYHVW\V

$WVLWLNWLQơƳYHVWLV

Bet kokio atstumo pakeitimas

ƲYHGDMXGHVLRMXWLNOLRUHåLPąÄ%HWNRNVDWVWXPR
NHLWLPDV³ƳEORNHOƳ

Atstumo artumo pakeitimas

ƲYHGDMXGHVLRMXWLNOLRUHåLPą PDåLQDQWƳ DWVWXPą
WDUSMXWLNOLRLUREMHNWRƳEORNHOƳ

Atstumo nuotolio pakeitimas

ƲYHGDMXGHVLRMXWLNOLRUHåLPą didinantƳ DWVWXPą
WDUSMXWLNOLRLUREMHNWRƳEORNHOƳ

ƲYHGDVNDLWLQĊYHUWĊURGRPąHNUDQRVULW\MHƳ
blokHOƳ

ƲYHGDDWVLWLNWLQĊYHUWĊƳEORNą
6NDLþLǐGLDSD]RQDVQXVWDWRPDVSDJDOEORNHOƳ,
prie kurio jis pritvirtintas.

Kiti blokai
Burbulas

1RUơGDPLƳWHUSWLNRPHQWDUXVƳVDYRSURJUDPą
QDXGRNLWHEXUEXOą7DLQơUDSURJUDPDYLPR
blokas.
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äRG\QơOLV
prieinamas

7DLNXROHQJYDQDXGRWLVYLVLHPVåPRQơPV

pavojaus signalas

Signalas, SDY\]GåLXLJDUVDVDUãYLHVDNXULVƳVSơMD
åPRQHV

architektas
boomtown

%HQGUXRPHQơSDWLULDQWLVWDLJǐLUJUHLWąDXJLPą
LãJDOYRWDVPLHVWHOLVHVDQWLV%22072:1
67$7<%ǏSM LããǌN\MHYDGLQDPDV%RRPWRZQ
PastataVNXUƳ),567 LEGO League Jr. komanda
suprojektuoja ir sukuria Boomtown; BOOMTOWN
67$7<%ǏLããǌNLRNRPDQGRVPRGHOLV
®

Renginys, kuriame susirenka FIRST LEGO League Jr.
NRPDQGRVQRUơGDPRVSDURG\WLNRLãPRNRSHUVH]RQą
kiekviena komanda SULVWDWRVDYRNRPDQGRVPRGHOƳLU
6KRZ0HSODNDWąVDYDQRULDPVYDGLQDPLHPVWHLVơMDLVLU
NLHNYLHQDVNRPDQGRVQDU\VJDXQDDSGRYDQRMLPą

Inspire modelis

äPRJXVNXULVNXULDSDVWDWXV

Boomtown statinys

FIRST® LEGO® League Jr. paroda

®

statybininkas

åPRJXVNXULVVWDWRSDVWDWXV

VWDW\EYLHWơ

vieta, kur yra statomi arba remontuojami pastatai

EHQGUXRPHQơ

YLHWDNXUåPRQơVJ\YHQDGLUEDLUåDLGåLD

SDJULQGLQơVYHUW\EơV

JDLUơVSDJDONXULDVåPRQơVVSUHQGåLDNDLSHOJWLV
SDJULQGLQơV),567® LEGO® /HDJXH-UYHUW\EơV\UD
DWUDGLPDVQDXMXPDVƳWDNDƳWUDXNLPDVNRPDQGLQLV
darbas ir smagumas.

kranas

0DãLQDNXULSDLPDGDLNWXV LUMXRVSHUNHOLDLãYLHQRV
YLHWRVƳNLWą

patvarus

.DåNDVNDVSDVWDW\WDEǌWLWYLUWDLULOJDLWDUQDXWL

åHPơVGUHEơMLPDV

äHPơVSDYLUãLDXVGUHEơMLPDVN\ODQWLVNDL
SRåHPLQơVXROLHQRVVWDLJDSDMXGDDUOǌåWD

liftas

0DãLQDJDEHQDQWLåPRQHVDUGDLNWXVDXNãW\Qir
åHP\QWDUSSDVWDWRDXNãWǐ

LQåLQLHULXV

åPRJXVNXULVNXULDSUREOHPǐVSUHQGLPXV

,QåLQHULQLRNǌULPR procesas

9HLNVPDLNXULXRVLQåLQLHULXVQDXGRMDNXUGDPDV
SUREOHPRVVSUHQGLPąLãWLULDSUREOHPąVXNXULDYLHQąDU
GDXJLDXVSUHQGLPǐLãEDQGRVSUHQGLPXVpasidalina tuo,
NRLãPRNR

GUDXJLãNDVDSOLQNDL

.DåNDVNDVVNLUWDLãODLN\WLäHPĊVYHLNą
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6SHFLILQLVLããǌNLRPRGHOLVSDJDPLQWDVLã/(*2®
HOHPHQWǐƳWUDXNWǐƳ,QVSLUHULQNLQƳLUNXULVWXULEǌWL
ƳWUDXNWDVƳNRPDQGRVPRGHOƳ%22072:167$7<%Ǐ
LããǌNLRƳNYơSLPRPRGHOLV\UD/(*2NUDQDVOLIWDV

Inspire rinkinys

6SHFLILQLVLããǌNLR/(*2® Education rinkinys, kuriame
\UDDSLH/(*2HOHPHQWǐNXULXRVNRPDQGDJDOL
SDQDXGRWLNXUGDPDVDYRNRPDQGRVPRGHOƳ

motoras

0DãLQDNXULąJDOLPDQDXGRWLQRULQWSULYHUVWLNąQRUV
MXGơWL

motorizuoti

6XWHLNWLNDåNDPYDULNOƳNDGMLVMXGơWǐ

6WLFKLQơQHODLPơ

*DPWRVVXNHOWDVƳY\NLVJDOLQWLVVXJDGLQWLDUVXQDLNLQWL
GDLNWXVWDL\UDåHPơVGUHEơMLPDLSRWY\QLDLWRUQDGDLLU
miãNRJDLVUDL

Show Me plakatas

3ODNDWDVNXUƳFIRST LEGO League Jr. Komanda
VXNXULDWDNDGSDURG\WǐNRLãPRNRYLVRLããǌNLR
sezono metu

VDXOơVEDWHULMD

SULHWDLVDVNXULVJDOLSDYHUVWLVDXOơVãYLHVąƳHOHNWUą

sprendimas

EǌGDVLãVSUĊVWLSUREOHPą

komandos modelis

0RGHOLVNXUƳFIRST LEGO League Jr. komanda
VXNXULDLUSDVWDWRLã/(*2HOHPHQWǐLUNXULDPH\UD
SDQDXGRWDVLããǌNLXLVNLUWDV,QVSLUHPRGHOLVEHQWYLHQD
PRWRUL]XRWDGDOLVXåSURJUDPXRWDQDXGRMDQW/(*2
Education WeDo 2.0; komandos modelis
BOOMTOWN STA7<%ǏLããǌNLXL\UDYDGLQDPDV
Boomtown statiniu.

QHƳJDOLRMRYHåLPơOLV

NơGơVXUDWXNDLVSDGHGDQWLåPRQơPVMXGơWL

YơMRPDOǌQDV

0DãLQDSDYHUþLDQWLMXGDQþLąYơMRHQHUJLMąƳHOHNWUą

8åUDãDL
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8åUDãDL
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© )RU,QVSLUDWLRQDQG5HFRJQLWLRQRI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\ ),567 LU/(*2JUXSơ9LVRVWHLVơV
saugomos. ),567),567ORJRWLSDV\UDUHJLVWUXRWL),567SUHNLQLDLåHQNODL/(*2\UDUHJLVWUXRWDV/(*2
*URXSSUHNơVåHQNODV),567/(*2/HDJXH-U),567/(*2/HDJXH-UORJRWLSDVLUBOOMTOWN
BUILDSM \UDEHQGUL),567LU/(*2JUXSơVSUHNLǐåHQNODL.

