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Kas yra FIRST?
FIRST (už įkvėpimą ir mokslo bei technologijų pripažinimą ( For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology) ) buvo įkurtas 1989 m., kad įkvėptų jaunų žmonių susidomėjimą ir 
dalyvavimą mokslo ir technologijų srityje. Mančesteryje, NH, 501 (c) (3) ne pelno siekianti viešoji 
labdara sukuria prieinamas, novatoriškas programos, kurios skatina jaunus žmones siekti 
išsilavinimo ir karjeros galimybių mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos (STEM) srityse, 
tuo pačiu ugdant pasitikėjimą savimi, žinias ir gyvenimo įgūdžius. FIRST mokymasis prasideda 
nuo 6 metų amžiaus ir tęsiamas viduriniojo ir aukštesniojo lygio mokyklose iki 18 metų amžiaus. 
Jaunuoliai bet kuriuo lygiu gali prisijungti prie tarptautinių K-12, pomokyklinių STEM programų.

Kas yra FIRST LEGO League Jr.?
FIRST LEGO League Jr. yra nekonkurencinga, praktiška STEM programa, skirta vaikams nuo 
6 iki 10 metų. Kasmet FIRST LEGO League Jr. pristato naują ir įdomų iššūkį, kad sužadintų šių 
vaikų kūrybiškumą. Kiekviena iki šešių vaikų komanda pradeda tyrinėti šią realaus pasaulio temą 
su išskirtiniu "LEGO Education Inspire" modeliu. Naudodami šį modelį kaip pradinį tašką, jie 
patys sukuria naują modelį su LEGO elementais. Dirbdami jie mokosi pagrindinių inžinerijos ir 
programavimo įgūdžių su LEGO Education WeDo 2.0 programa ir pritaiko išmoktas žinias, kad jų 
modelis judėtų. Komandos taip pat dokumentuoja savo darbą Inžinieriaus užrašų knygelėje ir 
dalijasi savo kelione pristatydami Parodyk man plakatą. Projekto metu, komandos dirba pagal 
FIRST pagrindines vertybes, švenčia atradimus, komandinį darbą ir profesonalumą.

Koks yra šio sezono iššūkis?
Šio sezono FIRST LEGO League Jr. iššūkis vadinasi MISIJA MĖNULIS. Komandos 
pirmiausia sužinos apie Mėnulį ir nagrinės, kokias problemas jos turėtų išspręsti, kad ten galėtų 
gyventi. Tada jos sukurs vieną ar daugiau  šios problemos sprendimų. Visos komandos parodys, 
ką išmoko, projektuodamos ir kurdamos Mėnulio bazę ir Parodyk man plakatą. Žiūrėkite
5 psl. MISIJA MĖNULIS iššūkio aprašymą, kuriuo galite pasidalinti su savo FIRST
LEGO League Jr. komanda.

Įvadas į FIRST ir FIRST LEGO League Jr.

®
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MISIJA MĖNULISSM Iššūkis

Tyrinėk!

Kurk ir Išbandyk!

Dalinkis!

Apsigyvenkime mėnulyje!

Pasidalink 
su komanda, 
ką išmokai! 

Mums reikia tavo 
idėjų kuriant 

“Mėnulio bazę”.

Išsiaiškinkime 
gyvenimo mėnulyje 

iššūkius.

Atbulinis 
skaičiavimas iki 

“Misija mėnulis”!

Ką turi žinoti apie mėnulį,
kad galėtum ten gyventi?
Ką valgysi ir gersi? Kaip
gausi energijos? Kaip
kvėpuosi? Ką veiksi
laisvalaikiu? Su kokiais
kitais iššūkiais susidursi?

Suprojektuok ir pastatyk
“Mėnulio bazę”. Naudok
LEGO erdvėlaivį ir kitus
elementus iš ‘Inspire Set”,
kad sau padėtum.
Parodyki savo idėjas, kaip
išspręsti vieną ar daugiau
iššūkių, kuriuos ištyrei.
Būtinai naudokitės LEGO
Education WeDo 2.0
konstruktoriumi kuriant ir
programuojant bent vieną
savo “Mėnulio Bazės” dalį.

Padaryk "Parodyk man"
plakatą. pasidalink juo bei
savo “Mėnulio baze” su 
kitais, taip parodydamas, ką
išmokai. Dalyvauk parodoje, 
pakviesk savo šeimą ir 
draugus į specialų komandos 
susitikimą arba pasidalyk 
savo "Inžinieriaus užrašais", 
kad parodytum, ką žinai apie 
gyvenimą mėnulyje!



MISIJA MĖNULIS  Komandos Susirinkimų Gide yra 12 
sesijų. Apskritai, kad būtų užbaigta kiekviena sesija. planuoti 
vieną komandinį susitikimą, kuris trunka maždaug valandą. 
Atkreipkite dėmesį, kad siūloma skirti mažiausiai dvi valandas 
“Mėnulio Bazės” pastatymui ir užprogramavimui (Sesijos 8-9) 
ir "Parodyk man" plakato sukūrimui (Sesijos 10-11). 
Kiekviena sesija organizuojama taip:

A.)  Tikslai apibūdina, ką komanda turėtų atlikti per sesiją.

B.)  Medžiagų sąraše pateikiami ištekliai, reikalingi sesijai. 
Daugiau informacijos apie medžiagas, kurių jums reikia jūsų 
komandai, žr. 8-9 psl.

C.)  Pasiruošk skiltyje išsamiai pateikiama informacija apie 
tai, ką turėsite atlikti prieš pradėdami sesiją.

Kaip naudoti Komandos Susitikimų Gidą

A

B
C

D J

E

L
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D.)  Apšilimas yra trumpa veikla, skirta padėti vaikams 
susitelkti ir kurti komandos įgūdžius sesijos pradžioje.

E.)  Kiekvienoje sesijoje yra skyrius Tyrinėk, kurį jūs ir / arba 
vaikai gali skaityti garsiai, kad gilintų teksto suvokimo 
įgūdžius ir būtų pristatytas sesijos kontekstas.

F.)  Sesijos Kurk dalis apima sąrašą, ką komanda žingsnis 
po žingsnio turėtų atlikti per sesiją.

G.)  Daugelis sesijų turi skyrių Dalinkis, kuriame vaikai 
turėtų dalintis savo eskizais, idėjomis ir LEGO modeliais 
vienas su kitu. Skatinkite vaikus perskaityti šią dalį dar 
kartą, kai ateis laikas sukurti savo “Mėnulio bazę” ir 
"Parodyk man" plakatą.

H.)  Kiekvienos sesijos pabaigoje būtinai paskirkite bent 5 
minutes Tvarkymuisi.

I.)  Kiekvieno seanso pabaigoje su vaikais pasidalinkite informacija apie Kitą Sesiją, kad galėtumėte 
su juos sudominti, o kas gi bus toliau.

J.)  Plojimų simbolis      pateikiamas tuo metu, kai vaikai turėtų duoti vienas kitam teigiamą 
paskatinimą ar plojimus, pvz., kai jie dalijasi idėja su grupe. Tai padeda sustiprinti FIRST  pagrindines 
vertybes.

K.)  Pagrindinių Vertybių           simbolis pasirodo tada, kai pateikiama nuoroda į FIRST pagrindines 
vertybes.
L.)  Patarimai suteikia papildomos informacijos , kad jums padėtų pravesti kiekvieną sesiją kuo 
sėkmingiau

F G

H

I

K
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Ką daryti, jeigu aš neturiu laiko visoms 12-ai sesijų?
Jokių problemų! Komandos susitikimų gidas pateikia išsamius pasiūlymus 12 sesijų, skirtų 
jūsų komandai per visą MISIJA MĖNULIS sezoną. Nors skatinam atlikti visas sesijas, tai 
nereikalaujama. Galite padėti savo komandai užbaigti MISIJA MĖNULIS iššūkį bet kokiu 
būdu, koks jums patinka, svarbu, kad vaikai susipažintų su Iššūkio tema, sukurs “Mėnulio 
Bazę“ ir “Parodyk man“ plakatą ir pasidalins savo darbu su kitais.
Toliau pateikiami pasiūlymai, kurias sesijas atlikti, jei jūsų komanda gali susitikti tik 
šešis ar devynis kartus

Devyni komandos susitikimai

Susitikimas 1

Pavadink savo komandą 
Susitikimas 2

Erdvėlaivis paleidžiamas į mėnulį

Susitikimas 3
Būk inžinieriumi

Susitikimai 4 ir  5
Pasirinkite du iš šių: 

Vanduo mėnulyje 

Energija mėnulyje 

Oras mėnulyje

Problemų sprendimas mėnulyje

Susitikimai 6 ir  7
Sukurk savo “Mėnulio Bazę” 

Susitikimas 8

Sukurk savo “Parodyk 
man” plakatą 
Susitikimas 9

Pasiruošk pasidalinti 

Šeši komandos susitikimai
Susitikimas 1

Pavadink savo komandą 
Susitikimas 2

Erdvėlaivis paleidžiamas 
į mėnulį 

Susitikimas 3 Pasirinkite vieną iš šių:

Vanduo mėnulyje 

Energija mėnulyje 

Oras mėnulyje

Susitikimas 4
Sukurk savo “Mėnulio Bazę” 

Susitikimas 5

Sukurk savo “Parodyk 
man” plakatą               
Susitikimas 6

Pasiruošk pasidalinti 
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Priemonės reikalingos 12-ai MISIJA MĖNULISSM sesijų Komandos Susitikimų Gide yra išvardintos 
kiekvienos sesijos pradžioje. Toliau pateikiamos pastabos apie kai kurias specializuotas priemones.

MISIJA MĖNULISSM Inžinieriaus Užrašai
Kiekviena užsiregistravus FIRST LEGO League Jr. komanda 
gaus MISIJA MĖNULIS inžinieriaus Užrašai rinkinį. Inžinieriaus 
Užrašai knygelės sesijos tiesiogiai susijusios su Komandos 
Susitikimų Gidas sesijomis. Kiekvienam komandos nariui 
duokite po Inžinieriaus Užrašai knygelę. Vaikai turėtų pildyti 
savo knygeles paišydami ir rašydami savo idėjas ir atradimus 
per visą iššūkio sezoną.

MISIJA MĖNULISSM “Inspire Set” ir “Inspire Model”
Kiekviena užsiregistravus "FIRST LEGO League Jr. komanda 
gaus vieną MISIJA MĖNULIS “Inspire Set", kurį sudaro apie 700 
LEGO elementų. Atkreipkite dėmesį, kad maišelyje, 
pažymėtame "1", yra elementai, kurių vaikams                     
prireiks 2-oje sesijoje, kuriant MISIJA MĖNULIS                           
“Inspire Model” (LEGO erdvėlaivis), todėl iki šios                       
datos būtinai atidėkite šį maišelį į šalį. Nuorodą į                  
"Inspire model” instrukcijas rasite puslapyje:                              
“MISIJA MĖNULIS Iššūkis ir Resursai" 

FIRST LEGO League Jr. Resursų Bibliotekoje. Žiūrėti 10 psl. 
nurodymus, kaip pasiekti šį puslapį. Visos komandos privalo įtraukti 
"Inspire Model” į savo Mėnulio Bazę. 

Atkreipkite dėmesį, kad keliose sesijose yra mini-statinių kūrimas, kai komandos nariai yra prašomi 
naudoti LEGO elementus, kad būtų sukurti mažesni modeliai, išreiškiantys jų mintis ir idėjas. Ar jūsų 
komanda naudos "Inspire Set" likutį šiems mini statyboms. Kiekvienam komandos nariui suteiksite 
LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", taip pat vieną iš šešių kvadratinių pagrindinių plokščių 
iš komplekto, kuri bus naudojama kaip mini-statinio pagrindas. Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie tai, kaip vadovauti savo komandai per mini-statinio kūrimą, žiūrėkite "LEGO Mini-Build" vaizdo 
įrašą, kurį taip pat galima rasti “MISIJA MĖNULIS Iššūkis ir Resursai" puslapyje.

LEGO Education WeDo 2.0 programa
Visos komandos turi suprogramuoti ir motorizuoti bent vieną 
savo Mėnulio Bazės dalį, naudojant LEGO Education 
WeDo 2.0. Kad tai būtų lengviau, turite pateikti savo 
komandai “LEGO Education WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį 
45300” ir suderinamą kompiuterinį įrenginį (pvz. planšetinę, 
nešiojamą kompiuterį ar stalinį kompiuterį). Prieš pradedant 
pirmąjį komandos susitikimą, turite atsisiųsti WeDo 2.0 
programinę įrangą ar programą į aparatūros įrenginį. 
Norėdami peržiūrėti sistemos reikalavimus ir atsisiųsti 
"WeDo 2.0" programinę įrangą ar programą, apsilankykite " 
LEGOeducation.com/downloads.

Kokių priemonių reikės mano komandai?
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Kaip pradėti dirbti su WeDo 2.0
Jei tai pirmas kartas, kai naudojate WeDo 2.0, sekite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte 
viską savo komandai ir įgytumėte svarbią praktinę patirtį su programine ir technine įranga.

Žingsnis 1: Išpakuokite ir Organizuokite
1. Išpakuokite savo WeDo 2.0 rinkinį.

2. Užklijuokite rūšiavimo lipdukus į tam skirtas vietas rinkinio dėžėse ir surūšiuokite visus 
LEGO elementus į atitinkamas sekcijas. Dangtelio kortelė rodo rekomenduojamas 
etikečių ir elementų vietas.

3. Jei naudosite daugiau nei vieną WeDo 2.0 rinkinį, LE rekomenduoja prie kiekvieno rinkinio 
priskirti atitinkamas baterijos blokus, kad jums būtų lengviau su grupės valdymu. 

4. Įdėkite baterijas į WeDo 2.0 “smegenėles” (baterijos blokus). Jei įsigijote WeDo 2.0 “Add-
on Power Pack”, išimkite baterijas iš "smegenėlių" ir pakeiskite jas į "Add-on Power 
Pack".

Žingsnis 2: Atsisiųskite ir/arba atnaujinkite WeDo 2.0 programinę įrangą
1. Norėdami atsisiųsti ir/arba atnaujinti WeDo 2.0 programinę įrangą, apsilankykite 

LEGOeducation.com/downloads .

Žingsnis 3: Užbaikite WeDo 2.0 projektą
1. Atidarykite WeDo 2.0 programinę įrangą arba programėlę, ir paleiskite WeDo 2.0 įžangą.

2. Sukurkite ir užprogramuokite vieną iš "Pradėkite" (“Getting started”) projektų. "WeDo 
2.0" projekto užbaigimas padės jums priprasti prie programinės ir techninės įrangos.

3. Jei užtenka laiko, išbandykite vieną ar kelis kitus "Pradėkite" projektus, kad galėtumėte pasiekti 
"Modelių biblioteką" ir "Programų biblioteką".

Norėdami gauti papildomą WeDo 2.0 palaikymą, įskaitant "Pradėkite" vadovus, DUK, patarimus dėl 
problemų sprendimo ir dar daugiau, apsilankykite LEGOeducation.com/wedo2quickstart.

Ką daryti, jeigu dirbu su daugiau nei viena komanda?
Tai puiku! Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienai komandai reikės turėti savo WeDo 2.0 pagrindinį 
rinkinį ir suderinamą kompiuterinį įrenginį, "Inspire Set", Inžinieriaus Užrašai knygelių rinkinio ir 
medžiagų "Parodyk man" plakatui.
Kai surinksite arba įsigysite visas medžiagas, kurių reikės jūsų komandoms, naudokite 
plastikines dėžes ar kitas talpas, kad sukurtumėte po komplektą kiekvienai komandai, kurį 
jos galėtų naudoti susitikimų metu. Naudokite spalvinį arba skaitinį kodą ant dėžių, kad 
galėtumėte suderinti kiekvieną rinkinį su konkrečia komanda, kuri jį naudos visą sezoną. 
Apsvarstykite, galbūt verta Komandų Susitikimų Gidą, Inžinieriaus Užrašus, ir WeDo 2.0 
rinkinius laikyti kiekvienos komandos dėžėje. Tai užtikrins, daiktai nepasimestų tarp 
susitikimų.  Po kiekvieno komandos susitikimo būtinai patikrinkite aparatūros įrenginių 
baterijos lygius ir prireikus pakraukite juos iki kito komandos susitikimo.
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Kokia pagalba man, kaip mokytojui?

Internetiniai ištekliai
FIRST LEGO League Jr. Išteklių Biblioteka turi daug išteklių, kurie 
padės jums kuo sėkmingiau dirbti. Išteklių Bibliotekos puslapyje 
"MISIJA MĖNULISSM Iššūkiai ir Ištekliai" yra pateikiamos nuorodos į 
"MISIJA MĖNULIS Iššūkį", "Multimediją ", LEGO" Education 
išteklius, DUK ir kt. Norėdami pasiekti šį puslapį, apsilankykite bit.do/
MISSION-MOON arba nuskaitykite dešinėje esantį QR kodą. Galite 
pasiekti visą Išteklių Biblioteką, apsilankydami FIRST svetainėje 
firstinspires.org ir pasirinkę "Išteklių Biblioteka" iš "Bendruomenė" 
meniu puslapio viršuje.

Norėdami pasisemti daugiau idėjų, patarimų ir išteklių sekite FIRST Pinterest svetainėje pinterest.com/
firstinspires . Aplankykite “FIRST LEGO League Jr.” YouTube kanalą youtube.com/user/JrFLLGlobal , kad 
pasiektumėte “Pradžios pamokos “ (“Getting Started Tutorials”) ir kitus naudingus vaizdo įrašus.

Jeigu vis dar turite klausimų, nedvejodami išsiųskite el. laišką adresu firstlegoleaguejr@firstinspires.org . 
Skaitykite toliau, kad gautumėte konkrečių patarimų, kaip valdyti komandą komandos susitikimuose.

Komandos valdymo patarimai

Baslavimas su LEGO detalėmis
Naudokite toliau aprašytą procesą "Balsavimas su LEGO detalėmis", siekiant padėti 
komandos nariams pasirinkti vieną LEGO modelį iš grupės siūlomų LEGO modelių ir kaip būdą 
priimti sprendimus pagrindiniais klausimais sezono metu (pvz., kaip pavadinti komandą):

1. Sudėkite visus LEGO modelius į centrą.

2. Kiekvienas komandos narys turi pasirinkti dvi LEGO detales, kurios bus naudojamos 
balsuojant. Pasakykite vaikams, kad jie gali naudoti kiekvieną LEGO detalę kaip vieną balsą, 
tačiau jie negali balsuoti už tą patį modelį du kartus. Priminkite, kad jie balsuoja už modelių 
idėjas, o ne pačius modelius.

3. Paprašykite komandos narių balsuoti, paliekant savo LEGO detales šalia modelių, kurių 
idėjos jiems labiausiai patinka. Tada suskaičiuokite ir paskelbkite rezultatus.

4. Jeigu būna lygiosios arba nebūna priimtas joks sprendimas, pašalinkite visas parinktis, išskyrus 
tas, kurios buvo surinkusios daugiausiai balsų. Pakartokite procesą, kol nustatomas nugalėtojas.

Mėnulio Bazės saugojimas ir transportavimas 
Mėnulio Bazės gairės nurodo, kad pagrindas negali būti didesnis nei 30 colių x 15 colių (76 cm x 
38 cm); bet nėra aukščio apribojimo. Tačiau turėkite omeny savo susitikimų erdvę ir vietą, kurioje 
saugosite ir nuspręskite iš anksto, jei reikia nustatyti papildomus dydžio apribojimus, atsižvelgiant 
į jūsų laikymo Mėnulio Bazę tarp sesijų ir transportavimo ją į komandos  susitikimus ar renginius 
galimybių. Duokite vaikams žinoti apie tokius papildomus apribojimus, prieš jiems pradedant 
planuoti savo Mėnulio bazę. Nesvarbu, ką nuspręsite, būtinai pateikite didelį konteinerį arba tvirtą 
tinkamo dydžio lentą, kad Mėnulio bazę būtų galima laikyti ir transportuoti tarp sesijų.
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Papildoma veikla
Toliau pateikiama keletas veiklų, kurios gali būti naudingos vienoje ar keliose iš šių situacijų:

• Jūsų komanda baigia visas sesijai numatytas užduotis, tačiau komandos susitikimo 
laikas dar nesibaigė.

• Kai sesijos metu jūsų komanda išskirstoma į dvi grupes, o viena grupė baigia anksčiau 
ir jie neturi, ką veikti, nes laukia, kol pabaigs kita grupė.

• Jūs ir jūsų komanda gali susitikti daugiau nei 12 kartų ir norėtumėte atlikti daugiau 
susijusių veiklų.

Atrask multimediją (“Multimedia Connections”)
Kiekvienoje sesijoje yra viena arba kelios siūlomos multimedijos. Tai yra kuriuojamos svetainės, 
vaizdo įrašai, nuorodos į siūlomų WeDo 2.0 modelių statybos instrukcijas ir kitus internetinius 
įrankius, susijusius su sesijos turiniu. Apsvarstykite galimybę dalintis kai kuriais ar visais ištekliais 
su visa grupe komandos susitikimuose ir paskatinti vaikus juos tyrinėti namuose (su tėvų ar 
globėjų leidimu ir priežiūra) arba sesijų. " MISIJA MĖNULIS Iššūkiai ir Resursai" (rasite FIRST 
LEGO League Jr. Išteklių Bibliotekoje) puslapio puslapyje yra aprašymų ir nuorodų į šiuos 
išteklius. Žr 10 psl. nurodymus, kaip pasiekti šį puslapį.

Atkreipkite dėmesį, kad "Multimedija " įtraukia nuorodas į keletą FIRST LEGO League Jr.    
vaizdo įrašų, padedančių jums vesti savo komandą per MISIJA MĖNULIS sesijas. Yra 1, 2, 3, 
4-6, 7, 8-9 ir 10-11 sesijų vaizdo įrašai. Taip pat galite pasiekti šiuos vaizdo įrašus per "FIRST 
LEGO League Jr." YouTube kanalą.

Įtrauk ekspertą
Pasirūpinkite, kad vieną ar kelis kartus sezono metu komandos nariai klausytųsi svečio 
kalbėtojo, apklaustų ekspertą, vyktų į tyriminę kelionę arba naudodamiesi kompiuteriu, 
sužinotų daugiau apie Mėnulį, kosmoso tyrimus ir / arba aviacijos ir kosmoso inžineriją. 
Apsvarstykite galimybę pakviesti ekspertą iš mokslo ir technologijų muziejaus, planetariumo, 
vietinės kolegijos ar universiteto astronomijos ar inžinerijos skyriaus ir t.t.
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SESIJA 1:  Pavadink savo komandą
TIKSLAI
Komandos nariai:

•    

• 

• 
• 

MEDŽIAGOS  
• MISIJA MĖNULIS 

Inžinieriaus Užrašai 
  • MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  

• Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

APŠILK  (10 minučių)
• Paprašykite visų atsistoti į ratą.

• 

 •
 

•

 
•

 

UŽDUOTIS  (5 minutės)

FIRST ®    

PATARIMAI
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Sužinos apie MISIJA MĖNULIS  
iššūkį

Tyrinės FIRST pagrindines vertybes

Išsirinks komandos pavadinimą
pasirinktinai: Suprojektuos misijos kelią 

Pasakykite: "Labas, aš  esu <jūsų vardas>!" Tada atlikite veiksmą (pvz., dukart suplokite, 
apsisukite arba pašokite).

Paprašykite visų atsakyti, sakant: "Labas, <jūsų vardas>!" Ir nukopijuoti jūsų veiksmą.

Paaiškinkite, kad dabar kiekvienam reiks šita seka prisistatyti. Skatinkite kiekvieną pasirinkti 
unikalų veiksmą.

Apeikite pasisveikinimų ratą dar kartą. Bet šį kartą paprašykite kiekvieno ką nors pridėti 
(pvz., "Labas, aš <tavo vardas>, ir man patinka futbolas!") Ir atlikti naują veiksmą.

Kiekvienas turėtų atsakyti: "Labas, <tavo vardas>! Tau patinka futbolas!" Ir nukopijuoti 
veiksmą.

•

Sveikas atvykęs į MISIJA MĖNULIS!         Ar esi pasirengęs skristi į ateitį? Ir pakilti į kosmosą? 
Tu ir tavo komanda apsigyvensite mėnulyje!

Ką žinai apie mėnulį?          Ką dar turi sužinoti, kad galėtum ten gyventi? Ką valgysi ir gersi? Kaip 
gausi energijos? Kaip kvėpuosi? Kokias kitas problemas tau teks spręsti? 

Tavo komanda nagrinės šiuos klausimus. Jūs kursite “Mėnulio bazę” ir “Parodyk man” plakatą, kad 
parodytumėte, ką išmokote. Tada pasidalinsite savo darbu. Visą laiką, tavo komanda turi gerbti 
FIRST pagrindines vertybes.

PAGRINDINĖS VERTYBĖS 

• Atradimas: Atrandame naujus įgūdžius 
ir idėjas.

• Inovacija: Naudojame kūrybiškumą ir 
atkaklumą sprendžiant problemas

• Poveikis: Pritaikome tai, ką išmokstame 
mūsų pasauliui gerinti.

• Įtraukimas: Gerbiame vieni kitus ir 
atsižvelgiame į mūsų skirtumus.

• Komandinis darbas: Esame stipresni, 
kai dirbame kartu.

• Džiaugsmas: Džiaugiamės tuo, ką 
darome! 

Jei dar to nepadarėte, išimkite 
maišelį, pažymėtą "1" iš
"Inspire Set" dėžutės ir atidėkite jį. 
Šis maišelis turi visus LEGO 
elementus, reikalingus "Inspire 
Model" ("LEGO" erdvėlaiviui), kurį 
vaikai pastatys 2 sesijoje.

Jei turite vieną ar daugiau komandos 
narių, kurie yra dar nedalyvavę 
FIRST LEGO League Jr., pereikite 
4-5 psl., kad kartu apžvelgtumėte 
programą ir MISIJA MĖNULIS Iššūkį.

Pakvieskite grupę pagalvoti, ką 
jie jau žino apie mėnulį.

Diskutuokite su vaikais apie tai, 
kokia yra Pagrindinių vertybių 
reikšmė. Tada paprašykite jų 
pasirinkti savo mėgstamiausią 
pagrindinę vertybę ir duoti 
pavyzdį.
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SUKURK IR DALINKIS    (40 minučių)

Pristatyk Mini-Statinys

•  

Mini-Statinys 1: Įvardink, ką tu darai gerai, kas padės tavo komandai?

•

• Ar vaikai dalijasi tuo, ką pastatė poromis ar mažomis grupėmis.

Mini-Statinys 2: Kokia tavo idėja komandos pavadinimui? 

•

•  Tegul vaikai dalijasi savo modeliais ir idėjomis su grupe.

•   Turėkite balsavimą, kad pasirinktumėte komandos pavadinimą.

Pasirenkama veikla: Sukurk misijos plakatą.

SUSITVARKYK  (5 minutės)

• Grupė turi išardyti savo modelius ir sudėlioti LEGO elementus į vietas.

NEXT SESSION
• Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie statys MISIJA MĖNULIS 

“Inspire Model" (LEGO erdvėlaivį) ir nagrinės, kokių priemonių jiems 
reikės kuriant Mėnulio Bazę! 
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Paaiškinkite, kad komanda per sezoną atliks keletą mini-statybų, naudodami LEGO 
elementus ir pagrindo plokštes, įtrauktas į MISIJA MĖNULIS 
"Inspire Set". 

Paprašykite, kad visi pastatytų po LEGO mini-figūrą. Tada paprašykite jų pridėti keletą 
LEGO elementų, kad parodytų vieną dalyką, kas jie sekasi ir būtų naudinga jų komandai.

Paprašykite, kad visi pagalvotų apie savo komandą ir MISIJA MĖNULIS Iššūkio 
temą. Tada paprašykite kiekvieno vaiko sukurti LEGO modelį, kuris parodys jų idėją 
dėl komandos pavadinimo.

•  Tegul vaikai žino, kad kiekviena šiuolaikinė žmogaus kosmoso skrydžio misija turi 
misijos plakatą, kuris atspindi misiją ir jos astronautų komandą. Paprastai dizainas 
atsispindi astronatų vardus, misijos pavadinimą ir su misija susijusius grafinius 
elementus.

•  Pasakykite vaikams, kad jie kurs savo komandos misijos plakatą kaip vieną iš 
MISIJA MĖNULIS Iššūkio užduočių. Paprašykite vaikų nupiešti savo idėjos Inžineriaus 
Užrašų knygelės 7-ajame psl.. Jų dizainai gali įtraukti vardus, komandos pavadinimą, jų 
mėgstamiausią Pagrindinę Vertybę, mėnulio vaizdus ir t.t. 

•  Tegul visi dalinasi savo misijos plakato dizaino idėjomis. Paaiškinkite, kad jie gali 
derinti idėjas ir visą sezoną kartu dirbti prie bendro plakato. Jie galės įdėti galutinę idėją 
į "Parodyk man" plakatą.

•  Šios sesijos Multimedijoje rasite misijos plakatų pavyzdžių ir interaktyvius misijos 
plakato kūrėjus. Daugiau informacijos apie tai, kaip juos pasiekti, galite rasti 10-11 psl. 
"FIRST LEGO League Jr. Išteklių Biblioteka" puslapyje "MISIJA MĖNULIS Iššūkiai ir  
Ištekliai".

• PerskaitykIte mini-statinio aprašymą.
• Kiekvienam vaikui suteikite pagrindo 
plokštę ir keletas LEGO elementų iš 
MISIJA MĖNULIS “Inspire Set".
• Pasakykite vaikams, kad vaikai turės 3-5 
minutes laiko prieš pasidalydami savo 
modeliais su kitais.
• Priminkite visiems atidžiai klausytis, kol 
jų komandos nariai dalijasi ir paploti, kai 
kiekvienas asmuo baigia idėjos 
pristatymą.
Žr p. 8, kad gautumėte išsamesnės 
informacijos apie tai, kaip vadovauti savo 
komandai per mini statybas

Įsitikinkite, kad kiekvienas vaikas turi 
pakankamai LEGO elementų pastatyti bent 
viena mini-figūrą.

Šis mini-statinys skirtas padėti vaikams 
suprasti savo stipriąsias puses. Jei jiems 
reikia įkvėpimo, pateikite naudingų įgūdžių 
pavyzdžių pvz., geras pagalbininkas, 
klausytojas, menininkas, statytojas, tyrėjas, 
problemų sprendimas ir pan.

Paprašykite vaikų išardyti savo pirmąjį 
mini-statinį prieš pradedant statyti antrą.

Apsvarstykite galimybę naudoti 
"Balsavimą su LEGO Elementais” 
procesas aprašytas 10psl. Ar vaikai įrašė 
laimėtojo vardą savo Inžineriaus Užrašai 
knygelėse.
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PASIRUOŠK

 

Mini-Statinys: Koks yra vienas dalykas, kurį norėtum atsigabenti į mėnulį?

•   

•   Paaiškinkite, kad astronautai negali pasiimti daug asmeninių daiktų į kosmosą. 
Tai, ką jie pasiima, yra ribojama pagal dydį ir svorį. Tačiau šiam mini-statiniui vaikai gali 
"pasiimti" viską, kas jiems patinka.

•  Tegul visi papasakoja apie savo modelius 

ATRASK  (5 minutės)

SESIJA 2:  Erdvėlaivis paleidžiamas į mėnulį
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PATARIMAITIKSLAI
Komandos nariai:

•    

• 

• 
 

Apibūdins kai kuriuos gyvenimo 
mėnulyje iššūkius

Pastatys LEGO  erdvėlaivį

Sukurs LEGO modelius, rodančius, 
kaip įvairūs ištekliai gali padėti gyventi 
mėnulyje

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  

Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

MISIJA MĖNULIS “Inspire Model” statymo 
instrukcijos

pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

APŠILK (10 minučių)

•  Suraskite LEGO elementus, reikalingus MISIJA MĖNULIS “Inspire Model” (LEGO 
erdvėlaiviui) kurti. Šie elementai yra pakuotėje, pažymėtoje "1". Jei jau atidarėte visus 
maišelius, naudokite "Elementų apžvalgos" sąrašą iš statybos instrukcijų nuorodos, 
kad identifikuotumėte raketiniam laivui reikalingus elementus.
•  Atsispausdinkite MISIJA MĖNULIS “Inspire Model” statybos instrukcijas (arba 
naudokite prie interneto įrenginį, jei naudojate internetinę versiją). "FIRST LEGO 
League Jr. Išteklių Biblioteka" puslapyje "MISIJA MĖNULIS iššūkiai ir Ištekliai" rasite 
nuorodą į pastato instrukcijas. žr. p. 10, kad sužinotumėte, kaip pasiekti šį puslapį. 

Paprašykite, kad kiekvienas vaikas sukurtų LEGO modelį, kuris atvaizduotų dalyką, kurį 
jie pasiimtų į mėnulį, jei jiems būtų leidžiama pasiimti tik vieną asmeninę daiktą. 

Dabar 2050-ieji metai. Mokslininkai vis dar turi daug ką sužinoti apie mėnulį. Tavo 
komanda buvo pasirinkta, kad jame apsigyventų ir jį ištyrinėtų. Erdvėlaivis, kuris jus ten 
nugabents, jau pastatytas. Ir jūs ką tik nusileidote mėnulyje! 

Pamatysite, kad mėnulis labai skiriasi nuo žemės. Nėra oro. Nėra vandens. Nėra maisto. 
Nėra jokių namų, kuriuose galėtumėte gyventi. Nėra lempų, kurias galėtum uždegti.
Trumpam dar galite pabūti erdvėlaivyje. Bet netrukus jums reikės surasti geresnę vietą, 
kurioje galima gyventi. Jūs turite pastatyti “Mėnulio bazę”!

Jūsų erdvėlaivis turi tam tikrus išteklius, kurie jums padės. Jie yra keturių spalvų konteiner-
iuose. Kiekviena spalva reiškia kažką, ko jums reikės mėnulyje. Mėlynas yra vandeniui. 
Geltonas - energijai. Baltas - orui.       Žaliame yra kitų dalykų, kurių gali prireikti.

Pagalvokite apie tai, kas gali būti kiekvieno konteinerio viduje. Būkite kūrybingi! Kaip šie 
dalykai gali padėti jums gyventi mėnulyje?

Nuoroda į MISIJA MĖNULIS 
“Inspire Model” pastato instrukci-
jas apima keletą failų. Šiai sesijai 
naudokite failą "Sukurti instrukci-
jas". Atkreipkite dėmesį, kad 
WeDo 2.0 faile yra papildomos 
statybos instrukcijos, kaip motori-
zuoti erdvėlaivį su WeDo 2.0.

Leiskite vaikams statyti ne 
daugiau kaip 3 minutes. 
Priminkite ,kad jiems nereikia 
pabaigti savo modelio, bet tiesiog 
reikia kažko, apie ką galėtų 
kalbėti.

Paprašykite, kad vaikai prigalvotų 
papildomų skirtumų tarp
žemės ir mėnulio..

Paklauskite vaikų, kodėl jiems gali 
prireikti šių išteklių. Pavyzdžiui, jie 
galėtų gerti vandenį, kvėpuotų orą 
ir naudoti energiją, kad dalykai 
mėnulyje judėtų.

Paprašykite vaikų sugalvoti idėjų, 
kokių dar poreikių jie gali turėti 
mėnulyjr ir kaip jie juos galėtų 
patenkinti žalio konteinerio turiniu.



Ši grupė sukurs MISIJA MĖNULIS “Inspir model”, kuris yra LEGO erdvėlaivis. 
Paaiškinkite, kad komanda turi įtraukti šį erdvėlaivįį Mėnulio Bazę, kurią jie 
pastatys vėliau.

Pateikite grupei statybos instrukcijas ir LEGO elementus, reikalingus erdvėlaiviui 
statyti. Daugiau informacijos rasite skyriuje Pasiruošk. 
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KURK  (30 minučių)

•  Padalinkite komandą į dvi grupes Grupė 1 ir Grupė 2. 

Grupė 1

•   

•   

Grupė 2

• 

•   

•   

DALINKIS (10 minučių) 

•   Tegul vaikai dalijasi savo modeliais ir idėjomis su grupe

SUSITVARKYK   (5 minutės)

• 

• 

KITA SESIJA
•   Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie sužinos apie inžinerinį mąstymo 

metodą ir kap jį pritaikyti sprendžiant problemas
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Ši grupė aptars, ką gali turėti keturių spalvų išteklių konteineriai, kurie padėtų 
jiems gyventi mėnulyje, ir kurs savo idėjų modelius.

Tegu vaikai piešia savo idėjas į 9 psl. inžinieriaus užrašai knygelę. Jiems 
nereikia užpildyti visų keturių langelių. Jie gali pasirinkti susifokusuoti ties vienu 
ar daugiau išteklių. Skatinkite juos būti kūrybingais!

Duokite grupei LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", kad jie galėtų kurti 
savo modelius.

Išsaugokite nepažeistą erdvėlaivį, kurį pastatė Grupė 1, nes jis bus reikalingas 
komandai būsimoms sesijoms.

Grupė 2 turi išardyti savo modelius ir sutvarkyti LEGO elementus.

Visada, kai vaikai dirba kartu, 
statydami su LEGO detalėmis, 
kiekvienam iš jų suteikiama tokia 
funkcija kaip:
•  Vedėjas: praneša veiksmus, 
kuriuos reikia daryti, pereina per 
statymo instrukcijas ir t.t. 
•  Ieškotojas: Suranda LEGO detales 
•  Statytojas: prideda detales prie 
modelio.
•  Tikrintojas: Patikrina, ar LEGO 
detalės pritvirtintos teisingai.
Būtinai keiskite vaikams vaidmenis 
taip, kad kiekvienas galėtų atlikti 
daugiau nei vieną vaidmenį.

Norėdami visiems vaikams suteikti 
galimybę prisidėti prie erdvėlaivio 
kūrimo, turite sukeisti abi grupes, 
kai Grupė 1 pabaigia 30 statymo 
instrukcijų žingsnį. 

Kai vaikai dirba su LEGO detalėmis 
iš "Inspire Set", paskatinkite juos 
kurti savo modelius ant vienos ar 
daugiau pagrindo plokščių, kurios 
irgi yra įdėtos į "Inspire Set" rinkinį.



Kiekvienai misijai į mėnulį reikia inžinierių. Jie kuria problemų sprendimus: Kaip atvyksite į 
mėnulį? Kaip nusileisite, kai ten pateksite? Kokio tipo tualetai geriausiai veiks mėnulyje?
Jūs esate ir inžinierius! 
Sprendžiant problemas gali naudoti inžinerinį mąstymo metodą. Jį sudaro keturios 
pagrindinės dalys: Tyrinėk, Kurk, Išbandyk ir Dalinkis. Viskas gerai, jei kažkurią dalį darai 
daugiau nei vieną kartą. Ir dalys neturi eiti eilės tvarka. Jos gali eiti ratu 
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•   
 

•  

•    

• LEGO erdvėlaivis
• 
• 

•  LEGO® Education WeDo 2.0  

 

•
 

 

•  

•  

•      Paprašykite vaikų pateikti problemų pavyzdžių, kurias jiems gali tekti išspręst, kad jie 
galėtų gyventi mėnulyje.

•  Paprašykite vaikų sugalvoti idėjų, kaip išspręsti šias problemas.
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SESIJA 3:  Būk inžinieriumi 

Praktikuokis būti inžinieriumi!
Ištirkite problemą.

Sukurkite vieną ar daugiau sprendimų.

Išbandykite sprendimus.

Dalinkitės, ką išmokote.
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Apibūdins  inžinerinio mąstymo 
metodo dalis 

Naudodami inžinerinio mąstymo metodą 
ir LEGO detales, perkels keturis išteklių 
konteinerius toliau nuo LEGO ervėlaivio 
ir laikys jas saugioje vietoje. 

TIKSLAI
Komandos nariai:

PASIRUOŠK

ATRASK  (5 minutės)

APŠILK (5 minutės)

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  
Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

pagrindinis rinkinys, suderinamą 
kompiuterinį įrenginį ir programinę 
įrangą arba programėlę
pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

Jei tai pirmas kartas, kai naudojatės WeDo 2.0 pagrindiniu rinkiniu, atsisiųskite ir įdiekite 
atitinkamą programinę įrangą arba programėlę. Taip pat į "Smegenėles" (“Smarthub”) įdėkite 
naujas baterijas.
Planuokite praleisti mažiausiai 60 minučių prieš sesiją susipažįstant su WeDo 2.0 pagrindiniu 
rinkiniu, programine įranga ar programėle ir kompiuterine įranga. Žr p. 9, kad gautumėte 
išsamesnės informacijos ir nuorodų į papildomą WeDo 2.0 pagalbą.

“Mėnulio bazės ištekliai yra tavo LEGO erdvėlaivio viduje. Po to, kai jūs nusileidžiate, 
privalote išnešti išteklius iš erdvėlaivio. Tada turite:
1) Perkelti atsargas toliau nuo ervėlaivio.
2) Saugoti juos tol, kol jų prireiks.

•  Sukurkite būdą, kaip perkelti atsargas.
•  Sukurkite saugią atsargų laikymo vietą.
•  Naudokite tik LEGO detales.
•  Nelieskite atsargų rankomis.

•  Kaip gerai veikia jūsų sprendimai?
•  Ar galite sugalvoti būdų, kaip juos patobulin-

PATARIMAI

LEGO erdvėlaivis yra MISIJA 
MĖNULIS "Inspire model', kurį 
vaikai kuria sesijoje 2. Daugiau 
informacijos rasite 14-15 psl.

Skatinkite vaikus siūlyti kūrybingus 
sprendimus

Pasakykite vaikams, kad inžinieriai 
dažnai sukuria prototipus kaip 
dalį inžinerinio mąstymo metodo. 
Prototipas yra daikto modelis, kuris 
gali būti naudojamas idėjos 
išbandymui
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 (35 minutės)

Grupė 1

Grupė 2

• Tegul abi grupės dalijasi savo eskizais, modeliais ir idėjomis su grupe

•   

•   

•   Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie nagrinės problemą, kaip gauti 
vandens mėnulyje.

Pradedantysis WeDo 2.0

Pažengęs WeDo 2.0
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KURK
• Padalinkite komandą į dvi grupes Grupė 1 ir Grupė 2. 

•  Ši grupė išspręs problemą, kaip perkelti išteklius toliau nuo erdvėlaivio. 
Paaiškinkite, kad jie pirmiausia turėtų naudoti ranka valdomą svertą, kad 
pašalintų keturis išteklių konteinerius iš erdvėlaivio. Tada jie turėtų kurti ir 
suprogramuoti LEGO modelį, kad juos perkelti.
•  Duokite jiems WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį, kad jie kurtų, testuotų ir 
tobulintų savo modelį.
•  Priminkite jiems, kad jie turi naudoti tik LEGO detales ir neliesti atsargų 
rankomis. 
•  Jei grupei reikia pagalbos, paskatinkite juos išbandyti vieną iš siūlomų 
modelių patarimų skiltyje. Atkreipkite dėmesį, kad tik "Pradedantysis WeDo 
2.0” modelis ir atitinkama programos eilutė yra parodyta Inžinieriaus 
Užrašai knygelėje.  
•  Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 11 psl. Iš Inžinieriaus Užrašai 
knygelės.

•  Ši grupė spręs, kaip saugiai laikyti atsargas. Paprašykite jų sukurti vieną ar 
kelis modelius, rodančius, kaip jie saugos išteklių konteinerius, kol jiems jų 
prireiks. 
•  Duokite grupei LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", kad jie galėtų 
kurti savo modelius.
•  Priminkite jiems, kad jie turi naudoti tik LEGO detales ir neliesti atsargų 
rankomis.
•  Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 11 psl. Iš Inžinieriaus Užrašai knygelės.

DALINKIS (10 minučių) 

SUSITVARKYK  (5 minutės)

KITA SESIJA

Išsaugokite nepažeistą LEGO erdvėlaivį, nes jis bus reikalingas komandai 
būsimoms sesijoms.
Abi grupės turi išardyti kitus savo modelius ir sutvarkyti LEGO elementus.

Duokite 

vaikams statyti ir 

programuoti Milo the 

Science Rover. 

Paklauskite jų kaip Milo 

galėtų padėti perkelti išteklių konteinerius. 

Skatinkite juos prikonstruoti daugiau LEGO 

detalių prie Milo, kad būtų lengviau perkelti 

atsargas. 

Kaip rasti: paspauskite piktogramą “Knyga”, 

kad atidarytumėte “Projektų Biblioteką”. Tada 

eikite į “Pradžia” (“Getting Started”) ir 

pasirinkite “A. Milo the Science Rover.”

Sunkumo lygis:

Sunkumo lygis:

Duokite vaikams statyti ir 

programuoti Pull Robot. 

Paklauskite, kaip šis 

modelis 

galėtų padėti perkelti išteklių konteinerius. 

Kaip rasti: naudokite piktogramą “Knyga”, 

kad atidarytumėte “Projektų Biblioteką.” 

Tada eikite į “Guided Projects — Science” 

ir pasirinkite “1. Pulling.”

Jei grupė greitai išsprendžia šią 

problemą, leiskite jiems ieškoti kitų būdų, 

kaip išspręsti šią problemą. Duokite jiems 

iššūkį išsiaiškinti, kiek skirtingų sprendimų 

jie gali rasti.
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SESIJA 4:  Vanduo mėnulyje

•   
•  

 

Mini-Statinys: Koks yra vienas būdas, kaip jūs naudosite vandenį?

•         Paprašykite kiekvieno vaiko sukurti LEGO modelį, rodantį vieną būdą, kaip jie naudoja vandenį Žemėje.

• Leiskite visiems pasidalinti savo modeliais

•  Skatinkite grupinę diskusiją apie įvairius būdus, kaip vaikai naudoja vandenį Žemėje ir iš kur 
šis vanduo ateina.    

Ištyrinėkime vandenį mėnulyje!
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Ar žinojai?

Kateriai ant mėnulio formuojasi, 
kai objektai iš kosmoso atsitrenkia 
į paviršių skriedami dideliu greičiu. 

Kai kurie mėnulio krateriai yra 
maži. Kai kurie yra dideli. Didieji 

turi pavadinimus. Dauguma jų yra 
pavadinti mokslininkų ir tyrinėtojų 

vardais.

•

• LEGO erdvėlaivis
• 
•

• LEGO®

•

ATRASK  (5 minutės)

APŠILK (10 minučių)

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  
Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

pagrindinis rinkinys, suderinamą 
kompiuterinį įrenginį ir programinę 
įrangą arba programėlę
pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

PATARIMAI

Surenkite diskusiją apie tai, ar visi 
vaikai sutaria, kad jie naudotųsi 
vandeniu vienodu būdu Mėnulyje.

Paklauskite vaikų, ką jie žino apie 
kraterius. Pažiūrėkite į nuotraukas 
iš mėnulio kraterių knygose arba 
internete ir / arba naudokitės 
žiūronais, kad pamatytumėte juos 
mėnulyje. Žiūrėkite "Multimedija", 
kad sužinotumėte daugiau galimų 
užduočių, susijusių su krateriais

Paklauskite vaikų, kodėl mėnulyje 
galima rasti ledo. Papasakokite 
jiems, kad saulės spinduliai 
nepasiekia gilių kraterių dugnų, 
esančių šalia mėnulio polių, nes jie 
yra nuolatiniame šešėlyje. 

Žiūrėkite "Multimediją", kad 
gautumėte papildomos 
informacijos apie vandenį 
mėnulyje.

TIKSLAI
Komandos nariai:

Apibūdins, kaip jie naudoja vandenį žemėje

Aiškinsis, kur įmanoma rasti vandens 
mėnulyje 

•  Sukurs LEGO modelį, rodantį, kaip jie 
ieškos vandens mėnulyje, transportuos 
vandenį į Mėnulio Bazę, saugos vandenį ir / 
arba naudoja vandenį

Ar tau patinka taškytis balose? Arba gerti iš vandens fontano? Arba plaukioti ežere? Tu 
negali daryti nė vieno iš šių dalykų mėnulyje. Jame nėra jokio skysto vandens!   
 
Visiems gyviems organizmams reikia vandens. Mes jį geriame, naudojame maisto 
auginimui, švarai ir linksmybėms. Kaip gausi vandenį, kurio prireiks gyvenant Mėnulyje? 
Žemiau rasi vieną idėją.

Gali ieškoti užšaldyto vandens. Galbūt rasi 
šiek tiek ledo giliai po žeme. Galbūt rasi 
ledo ir kai kuriuose krateriuose. Krateriai 
yra dubenėlių formos skylės ant mėnulio
paviršiaus.       Gali ieškoti ledo didžiųjų 
kraterių dugnuose šiaurės ir pietų poliuose.        
Kai rasi ledo, turėsi jį ištirpinti, kad galėtum 
jį naudoti.

Ar gali sugalvoti dar kokių nors idėjų? 
 
 
Kur ieškosi vandens? Kaip atsigabensi 
vandenį į savo “Mėnulio bazę”? Kaip jį 
laikysi? Kaip jį naudosi?
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SUKURK (30 minučių)

•  

•   
 

 

Grupė 1

•   

• 

•
  

•   

Grupė 2

•   

•  

•         

DALINKIS  (10 minučių) 

• Tegul vaikai dalijasi savo modeliais ir idėjomis su komanda.

SUSITVARKYK  (5 minutės)

•  Abi grupės turi išardyti savo modelius ir sutvarkyti LEGO elementus. 

KITA SESIJA
•  Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie nagrinės problemą, kaip 

gauti energiją Mėnulyje!

  

Pažengęs WeDo 2.0
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Turėkite grupinę diskusiją apie tai, kur komanda ieškos vandens (po žeme, 
polinių kraterių dugnuose arba kažkur kitur).

Padalinkite komadą į dvi grupes: Grupė 1 ir Grupė 2. Grupė 1 turėtų būti 
sudaryta iš komandos narių, kurie per paskutinę sesiją nekonstravo su WeDo 2.0.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs ir suprogramuos modelį, kuris parodys, kaip bus 
ieškoma vandens Mėnulyje.

Duokite jiems WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį, kad jie kurtų, testuotų ir tobulintų savo 
modelį.

Jei grupei reikia pagalbos, paskatinkite juos išbandyti vieną iš siūlomų modelių 
patarimų skiltyje. Atkreipkite dėmesį, kad tik "Pradedantysis WeDo 2.0” modelis ir 
atitinkama programos eilutė yra parodyta Inžinieriaus Užrašai knygelėje. 

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 13 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs vieną ar kelis modelius, kurie parodys, kaip 
jie atneš vandenį, kurį jie atranda savo Mėnulio bazei, kaip jie saugo vandenį 
ir (arba) kaip naudos vandenį

Duokite grupei LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", kad jie galėtų 
kurti savo modelius.

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 13 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.

Pradedantysis  WeDo 2.0

Duokite vaikams 
statyti ir 
programuoti sukimo 
konstruktą. Paklauskite 
jų kaip jis galėtų padėti 
ieškoti ledo. Pavyzdžiui, jis gali būti 
modifikuotas, kad būtų atrodyti kaip 
gręžtuvas, kuris gali būti naudojamas 
kasti po mėnulio paviršiumi.
Kaip rasti: paspauskite piktogramą 
“Šviečianti lemputė”, kad atidarytumėte 
“Projektų Biblioteką”. 
Tada pasirinkite “3. Crank”

Sunkumo lygis:

Duokite vaikams statyti 
ir programuoti 
Šlavimo konstruktą. 
Paklauskite jų, 
kaip jis galėtų padėti 
ieškoti vandens mėnulyje. 
Pavyzdžiui, jis gali būti 
naudojamas nušluoti dulkes ir uolienas, 
kad būtų atidengtas ledas polinių 
kraterių dugnuose.
Kaip rasti: paspauskite piktogramą 
“Šviečianti lemputė”, kad atidarytumėte 
“Projektų Biblioteką”. Tada pasirinkite 
“13. Sweep.”

Sunkumo lygis:
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SESIJA 5:  Energija mėnulyje  

 

 

 

 

Ištyrinėkime energiją mėnulyje!
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Mini-Statinys: Koks yra vienas būdas, kaip jūs naudosite energiją?

•         Paprašykite kiekvieno vaiko sukurti LEGO modelį, rodantį vieną būdą, kaip jie naudoja energiją Žemėje.

• Leiskite visiems pasidalinti savo modeliais

•  Skatinkite grupinę diskusiją apie įvairius būdus, kaip vaikai naudoja energiją Žemėje ir iš kur 
šis anergija ateina.    1

•

• LEGO erdvėlaivis
• 
•

• LEGO®

•

APŠILK (10 minučių)

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  
Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

pagrindinis rinkinys, suderinamą 
kompiuterinį įrenginį ir programinę 
įrangą arba programėlę
pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

PATARIMAI

Tegul vaikai lygina ir ieško skirtumų, 
kaip jie naudoja energiją Žemėje, 
kad jie galėtų naudoti energiją 
Mėnulyje.

Papasakokite vaikams, kad dienos 
metu mėnulyje gali būti toks karštis, 
kaip 250 ° F (121 ° C), o naktį tok 
šaltis, kaip 250 ° F (-157 ° C).
 

 
Paprašykite vaikų pagalvoti, kaip ir 
kur žmonės saugo energiją žemėje. 
Pavyzdžiai galėtų apimti maisto 
laikymą sandėliuose, automobilyje 
esančias dujas ir WeDo 2.0 
"Smegenėlėse" ("Smarthub") 
esančias baterijas.

Žiūrėkite "Multimediją", kad 
gautumėte papildomos informacijos 
apie energiją mėnulyje.

•   
•  

 

TIKSLAI
Komandos nariai:

Apibūdins, kaip jie naudoja energiją žemėje

Aiškinsis, kur įmanoma gauti ir panaudoti 
energiją mėnulyje 

•  Sukurs LEGO modelį, rodantį, kaip jie gaus 
energijos savo Mėnulio Bazei, saugos 
energiją ir / arba naudoja energiją

ATRASK  (5 minutės)
Ji gali ateiti iš saulės. Ji gali padėti tau bėgti. Ji priverčia automobilius važiuoti. Ji padeda 
augalams augti. Kas tai? Tai energija!

Energija yra tai, kas priverčia daiktus judėti ir dirbti. Ji mums padeda padaryti daugybę 
dalykų! Auginti maistą. Sušildyti. Atvėsinti. Įkrauti mobiliuosius telefonus. Apšviesti mūsų 
namus.

Pagalvok apie visus būdus, kaip galite 
panaudoti energiją mėnulyje. Kur gausite 
reikalingą energiją? Žemiau rasi vieną idėją.

Galėtumėte naudoti saulės baterijas. Jie 
renka energiją iš saulės spindulių. Dieną 
mėnulyje gali būti labai karšta ir saulėta. 
Saulės baterijos puikiai dirbtų dienos metu. 
Galėtumėte naudoti akumuliatorius, kad 
išsaugotumėte per dieną surinktą energiją. 
Tada galėtumėte ją panaudoti, kai jos reikia 
— net naktį, kai yra šalta ir tamsu.

Ar gali sugalvoti dar kokių nors idėjų? 

Kaip gausi energijos savo “Mėnulio bazei”? 
Kaip ją laikysi? Kaip ją panaudosi?

Ar žinojai?

Dienos ir naktys mėnulyje trunka 
ilgai. Viena diena mėnulyje yra 

maždaug tokios trukmės kaip 14 
dienų žemėje! Kiekviena mėnulio 

naktis yra tokia pat ilga.
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Pradedantysis WeDo 2.0

 
  

Pažengęs WeDo 2.0
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Duokite vaikams 
statyti ir 
programuoti 
Paėmimo 
konstruktą. Paklauskite, 
kaip ji gali būti naudojama Mėnulyje. 
Pavyzdžiui, ji gali būti naudojama 
renkant objektus į Mėnulio Bazę ir / 
arba akmenis nuo mėnulio paviršiaus.
Kaip rasti: paspauskite piktogramą 
“Šviečianti lemputė”, kad atidary-
tumėte “Projektų Biblioteką”. Tada 
pasirinkite “9. Grab.”

Sunkumo lygis:

Duokite vaikams 
statyti ir 
programuoti
Robotinę 
ranką. 
Paklauskite jų 
kaip šis modelis 
gali būti naudojamas mėnulyje. 
Pavyzdžiui, ji gali būti naudojama 
renkant objektus į Mėnulio Bazę ir / 
arba akmenis nuo mėnulio paviršiaus
Kaip rasti: naudokite piktogramą 
“Knyga”, kad atidarytumėte “Projektų 
Biblioteką.” Tada eikite į “Guided 
Projects — Computational Thinking” ir 
pasirinkite “18. Grabbing Objects.”

Sunkumo lygis:

SUKURK (30 minučių)

•  

•   
 

 

Grupė 1

•   

• 

•
  

•   

Grupė 2

•   

•
  

•
         

DALINKIS  (10 minučių) 

• Tegul vaikai dalijasi savo modeliais ir idėjomis su komanda.

SUSITVARKYK  (5 minutės)

•  Abi grupės turi išardyti savo modelius ir sutvarkyti LEGO elementus. 

KITA SESIJA
•  Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie nagrinės problemą, kaip 

gauti oro Mėnulyje!
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Turėkite grupinę diskusiją apie tai, kaip komanda naudos energiją Mėnulio Bazėje (valdyti 
elektroniką, valdyti temperatūrą, transporto priemonėms, bendrauti su žeme ir kt.).

Padalinkite komandą į dvi grupes Grupė 1 ir Grupė 2. Grupė 1 turėtų būti sudaryta iš 
komandos narių, kurie per paskutinę sesiją nekonstravo su WeDo 2.0.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs ir suprogramuos modelį, kuris parodys vieną 
būdą kaip panaudoti energiją Mėnulyje.

Duokite jiems WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį, kad jie kurtų, testuotų ir tobulintų savo 
modelį.

Jei grupei reikia pagalbos, paskatinkite juos išbandyti vieną iš siūlomų modelių 
patarimų skiltyje. Atkreipkite dėmesį, kad tik "Pradedantysis WeDo 2.0” modelis ir 
atitinkama programos eilutė yra parodyta Inžinieriaus Užrašai knygelėje. 

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 15 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs vieną ar kelis modelius, kurie parodys, kaip 
jie gauna, saugo ir (arba) naudoja energiją savo Mėnulio Bazei.

Duokite grupei LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", kad jie galėtų 
kurti savo modelius.

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 15 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.
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SESIJA 6:  Oras mėnulyje  

 
 

 

APŠILK  (5 minutės)

• 

• 

• 

 (5 minutės)

Ištyrinėkime orą mėnulyje!
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.  

•

• LEGO erdvėlaivis
•
•

• LEGO®

•

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  
Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

pagrindinis rinkinys, suderinamą 
kompiuterinį įrenginį ir programinę 
įrangą arba programėlę
pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

Ar žinojai?

Dulkių ir akmenų gabalų 
sluoksnis mėnulyje yra 
vadinamas regolitu. Kai 

kuriose vietose jis gali būti 

PATARIMAI

Žiūrėkite "Multimediją", kad 
gautumėte papildomos 
informacijos apie orą 
mėnulyje.
Paprašykite, kad vaikai 
pagalvotų, kaip astronautai 
galėtų saugiai išeiti iš 
Mėnulio Bazės ant mėnulio 
paviršius.Pasakykite jiems, 
kad  reguliuojamo slėgio 
kambarys gali jiems 
padėti. Reguliuojamo 
slėgio kambarys yra mažas 
kambarys, kurį žmonės gali 
naudoti judėdami tarp 
dviejų vietų su skirtingu oro 
slėgiu; kambaryje yra 
hermetiškos durys į kiekvi-
eną vietą, tačiau vienu 
metu gali būti atidarytos tik 
vienos durys.

•    

TIKSLAI
Komandos nariai:

Apibūdins, kodėl oras ir deguonis yra svarbūs

Aiškinsis, kaip įmanoma gauti deguonies 
mėnulyje.

•  Sukurs LEGO® aliarmo modelį
•  Sukurs LEGO modelį, rodantį, kaip jie gaus     
orą savo Mėnulio Bazei, išlaikys orą viduje ir / 
arba kuo kvėpuos, išėję į lauką.

•

Pasakykite komandai, kad vėliau šioje sesijoje jie statyti signalizacijos (aliarmo) 
sistemą savo Mėnulio bazėje. 

Paklauskite vaikų, kokių būna aliarmų (pavojaus signalizacijų, avarinių išėjimo durų 
signalizacijų, gaisro signalizacijų, signalizacijų išmaniuosiuoss telefonuose ir t.t.).

Turėkite diskusiją apie tai, kodėl signalai yra naudingi (suteikti priminimus, įspėja, 
praneša apie pavojus ir t.t.). 

ATRASK  
Giliai įkvėpk. Dabar iškvėpk. Tai darai tūkstančius kartų per dieną. Bet tikriausiai nelabai 
apie tai susimąstai. Tuo tarpu, mėnulyje turi suplanuoti kiekvieną įkvėpavimą ir iškvėpimą!

Mėnulyje nėra oro, kokį turime žemėje. Mūsų oras yra daugelio dujų mišinys. Vienos iš 
svarbiausių yra deguonis. Tu negali jo pamatyti, užuosti ar paragauti. Vis dėlto, visiems 
gyviems organizmams reikia deguonies. Įskaitant ir mus! Turime juo kvėpuoti, kad liktume 
gyvi.

Gali atsigabenti šiek tiek deguonies savo erdvėlaivyje. Bet po to, kai jūs nusileisite, jums 

Mėnulio paviršius padengtas storu dulkių ir 
akmenų gabalų sluoksniu. Tarp dulkių ir 
akmenų yra daug deguonies. Galite naudoti ,
kad jį ištrauktumėte.

Ar gali sugalvoti dar kokių nors idėjų?   
 
 
Kaip gausite orą savo “Mėnulio bazei”? Kaip jį 
išlaikysite viduje?        Kas atsitiks, jei oras 
pradės ištekėti iš bazės? Ar turėsite signalą, 
kad galėtumėte pasakyti, ar yra kokia nors 
problema? Kaip jūs kvėpuosite išėję iš 
bazės?
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Pradedantysis  WeDo 2.0

 

  

Pažengęs WeDo 2.0
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SUKURK (35 minutės)

•  

•
   

 
 

Grupė 1

•   

• 

•
  

•   

Grupė 2

•   

•  

•         

DALINKIS  (10 minučių) 

• Tegul vaikai dalijasi savo modeliais ir idėjomis su komanda.

SUSITVARKYK  (5 minutės)

•  Abi grupės turi išardyti savo modelius ir sutvarkyti LEGO elementus. 

KITA SESIJA
•  Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie nagrinės kitas problemas, su kuriomis 

jie gali susidurti mėnulyje. 

Turėkite grupinę diskusiją apie signalizacijos sistemos svarbą komandos Mėnulio 
Bazei. (Ji gali įspėti komandą apie reguliuojamo slėgio kambario pilnai neužsidarančias 
duris, įspėti apie pavojingai mažą ar didelį deguonies kiekį Mėnulio bazėje ir t.t,)

Padalinkite komadą į dvi grupes: Grupė 1 ir Grupė 2. Grupė 1 turėtų būti sudaryta iš 
komandos narių, kurie per paskutinę sesiją nekonstravo su WeDo 2.0.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs ir suprogramuos savo Mėnulio Bazės signalizaci-
jos modelį.

Duokite jiems WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį, kad jie kurtų, testuotų ir tobulintų savo 
modelį.

Jei grupei reikia pagalbos, paskatinkite juos išbandyti vieną iš siūlomų modelių 
patarimų skiltyje. Atkreipkite dėmesį, kad tik "Pradedantysis WeDo 2.0” modelis ir 
atitinkama programos eilutė yra parodyta Inžinieriaus Užrašai knygelėje. 

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 17 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs vieną ar kelis modelius, rodančius, kaip jie 
gaus orą savo Mėnulio Bazei, išlaikys jį viduje ir / arba kuo kvėpuos, išėję į 
lauką.

Duokite grupei LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", kad jie galėtų 
kurti savo modelius.

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 17 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.
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Paklauskite vaikų, ar jie kada nors 
matė prieškambarį, dvigubų durų 
komplektą ar kitą sukurtą sistemą, kuri 
padėtų išlaikyti šilumą pastate (kai yra 
šalta lauke) arba neleisti šilumai 
patekti į pastatą (kai yra karšta lauke). 
Diskutuokite apie tai, kaip šios 
sistemos yra panašios ar skirtingos į 
reguliuojamo slėgio kambarius, 
kuriuos astronautai naudoja, kad liktų 
oro erdvėlaivyje arba Mėnulio bazėje

Duokite vaikams 
statyti ir 
programuoti 
judesio 
konstruktą. Paprašykite jų ištirti, kaip jis 
naudoja judesio sensorių įjungti garsą. 
Paskatinkite naudoti patarimus iš 17psl. 
Inžinieriaus Užrašai knygelėje, kad 
patobulintų modelį su individualiu 
įspėjamuoju garsu ir / arba šviesos 
signalu.
Kaip rasti: Use the “Light Bulb” icon to 
open the “Model Library.” Then select 
“14. Motion.”

Sunkumo lygis:

Duokite vaikams 
statyti ir programuoti 
aliarmo prietaisą. 
Paprašykite jų ištirti 
kaip šis modelis 
naudoja padėties blokelį. 
Skatinkite vaikus sukurti savo
programą su individualiu įspėjamuoju 
garsu ir / arba šviesos signalu.
Kaip rasti: naudokite piktogramą 
“Knyga”, kad atidarytumėte “Projektų 
Biblioteką.” Tada eikite į “Guided 
Projects —Computational Thinking” ir 
pasirinkite “20. Volcano Alert.”

Sunkumo lygis:



|  FIRST ® LEGO® League Jr.24

SESIJA 7:  Problemų sprendimas mėnulyje 
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Space images © NASA

•

• LEGO erdvėlaivis
•
•

• LEGO®

•

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  
Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

pagrindinis rinkinys, suderinamą 
kompiuterinį įrenginį ir programinę 
įrangą arba programėlę
pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

•   
•  

 

TIKSLAI
Komandos nariai:

štirs problemas, su kuriomis jie gali susidurti 
Mėnulyje
Sukurks vieną ar daugiau šių problemų 
sprendimo būdų 
 

•  Sukurs vieno ar kelių sprendimų LEGO®  
modelį

PATARIMAI

Paklauskite vaikų, ką smagaus jie 
veikia žemėje, ką jie taip pat 
galėtų daryti Mėnulį (skaityti, žaisti 
stalo žaidimus ir t.t.). Tada 
paklauskite, ką būtų sunku veikti 
Mėnulyje (plaukimas, laipiojimasis 
ir t.t.).

Skatinkite vaikus panaudoti savo 
vaizduotę. Jie gali naudoti žalios 
talpyklos turinį, kad išspręstų vieną 
ar kelias problemas. Niekas nėra 
per didelis ar per mažas, kad būtų 
viduje!

Mini-Statinys: Ką smagaus mėgsti  veikti laisvalaikiu?
•         Paprašykite kiekvieno vaiko sukurti LEGO modelį, rodantį, ką smagaus jie mėgsta veikti 

(hobiai, sportas, žaidimai ir pan.).
 • Leiskite visiems pasidalinti savo modeliais

•  Skatinkite grupinę diskusiją apie tai, ar jie galėtų užsiimti tomis veiklomis mėnulyje. 
  

APŠILK (10 minučių)

ATRASK  (5 minutės)
Gyvenimas mėnulyje nėra lengvas! Jums reikės vandens, energijos ir oro. Tačiau tai 
nėra vienintelės problemos, kurias turėsite išspręsti.
 
Ką valgysi? Ką darysi laisvalaikiu? Kaip keliausite? 
 
Kaip jūs kalbėsite su žemėje likusiais draugais ir šeima?  Su kokiomis dar problemis 
galėtum susidurti mėnulyje?

Pasirinkite vieną problemą, kurią tirsite. Stenkitės rasti sprendimą. Jūsų LEGO 
erdvėlaivyje esantys atsargų konteineriai gali jums padėti. Prisimeni juos? Mėlynas 
skirtas vandeniui. Geltonas - energijai. Baltas - orui. Žaliame yra kitų dalykų, kuriuos 
gali prireikti. 
Pagalvokite apie tai, kas gali būti žaliame konteineryje. Maistas? Knygos? Žaidimai? 
Žemėlapiai? Mėnulio roveris? Palydovinė antena? 3D spausdintuvas? Kažkas kito? 
Viskas priklauso nuo tavęs! 
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Pradedantysis WeDo 2.0

Pažengęs WeDo 2.0

   

SUKURK (30 minučių)

•  

•  
 

  

Grupė 1

•   

• 

•
  

•   

Grupė 2

•   

•  

•         

DALINKIS  (10 minučių) 

• Tegul vaikai dalijasi savo modeliais ir idėjomis su komanda.

SUSITVARKYK  (5 minutės)

•  Abi grupės turi išardyti savo modelius ir sutvarkyti LEGO elementus. 

KITA SESIJA
•  Pasakykite komandai, kad kitas dvi sesijas jie planuos ir statys savo Mėnulio Bazę.  

Skatinkite grupinę diskusiją apie vaikų atsakymus į klausimus   Inžinieriaus Užrašai 
knygelėje (19 psl.) apie tai, ką jie valgys, kaip jie praleis savo laisvalaikį ir kaip jie keliaus 
mėnulyje.
Paprašykite, kad jieprigalvotų kitų problemų, kurias jiems gali tekti spręsti mėnulyje.

Padalinkite komandą į dvi grupes Grupė 1 ir Grupė 2. Grupė 1 turėtų būti sudaryta iš 
komandos narių, kurie per paskutinę sesiją nekonstravo su WeDo 2.0.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs ir suprogramuos modelį, kuris padėtų išspręsti 
bet kurias galimas problemas, kurias vaikai aptarė.

Duokite jiems WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį, kad jie kurtų, testuotų ir tobulintų savo 
modelį.

Jei grupei reikia pagalbos, paskatinkite juos išbandyti vieną iš siūlomų modelių 
patarimų skiltyje. Atkreipkite dėmesį, kad tik "Pradedantysis WeDo 2.0” modelis ir 
atitinkama programos eilutė yra parodyta Inžinieriaus Užrašai knygelėje. 

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 19 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.

Paaiškinkite, kad ši grupė sukurs vieną ar kelis modelius, rodančius, kokie 
daiktai gali būti žaliojoje talpykloje, kad būtų galima išspręsti bet kurias 
galimas problemas, apie kurias kalbėjo

Duokite grupei LEGO elementų asortimentą iš "Inspire Set", kad jie galėtų 
kurti savo modelius.

Skatinkite vaikus įrašyti savo idėjas į 19 psl. Inžinieriaus Užrašai knygelėje.

 •
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Duokite vaikams 
statyti ir programuoti 
vaikštantį konstruktą. 
Paprašykite jų ištirti,
kaip šis modelis juda, 
ir sugalvoti idėjų, kaip jie galėtų tokį 
modelį naudoti mėnulyje.
Kaip rasti: Use the paspauskite 
piktogramą “Šviečianti lemputė”, kad 
atidarytumėte “Model Library” ir tada 
pasirinkite “4. Walk.”
Sunkumo lygis:

Duokite vaikams 
statyti ir programuoti 
Mėnulio roverį.
Paprašykite jų 
ištirti, kaip šis 
modelis juda, ir sugalvoti idėjų, kaip jie 
galėtų tokį modelį naudoti mėnulyje.
Kaip rasti: naudokite piktogramą 
“Knyga”, kad atidarytumėte “Projektų 
Biblioteką.” Tada eikite į “Guided 
Projects — Computational Thinking” ir 
pasirinkite “17. Moon Base.”

Sunkumo lygis:
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SESIJOS 8 IR 9:  Sukurk savo “Mėnulio bazę” 

 

 

PASIRUOŠK 
•  Suraskite didelę talpyklą ar tvirtą lentą, kad laikytumėte ir (arba) transportuotumėte 

Mėnulio Bazę iš vienos sesijos į kitą. 

(5 minutės — tik Sesijai 8)

Mini-Build: Ką turėtų parodyti Mėnulio Bazės mini žemėlapis?

• 

• 
• 

Atėjo laikas sukurti Mėnulio Bazę! Ji turi parodyti viską, ką išmokote per 
MISIJA MĖNULIS sezoną. 

Tavo Mėnulio Bazė turi…
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•

• LEGO erdvėlaivis
•
•

• LEGO®

•

MEDŽIAGOS
MISIJA MĖNULIS 
Inžinieriaus Užrašai 

MISIJA MĖNULIS “Inspire Set”  
Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

pagrindinis rinkinys, suderinamą 
kompiuterinį įrenginį ir programinę 
įrangą arba programėlę
pasirinktinai: papildomos LEGO detalės

•   
•  

 

TIKSLAI
Komandos nariai:

Peržiūrės Mėnulio Bazės kūrimo gaires

Sukurs Mėnulio Bazės dizainą

•   Bendradarbiaus kurdami savo Mėnulio Bazę

•   Programuos savo Mėnulio Bazės motorinę dalį

APŠILK 

Paprašykite kiekvieno vaiko naudoti "Inspire Set" pagrindo plokštę ir LEGO elementus, kad 
sukurtumėte savo Mėnulio Bazės mini-žemėlapį. Pavyzdžiui, jie gali įdėti mėlyną detalę ant 
pagrindo plokštės, kad būtų atspindėtas vanduo, žalią detalę, atstovaujanti šiltnamio 
teritoriją ir t.t.
Tegul vaikai dalijasi savo mini-žemėlapiais. 
Aptarkite, naudojantis savo mini-žemėlapius, vaikai galėtų suplanuoti savo galutinę Mėnulio 
Bazę.

(5 minutės — tik Sesijai 8)ATRASK  

 □

•  
•

 □ Parodyti jūsų sprendimą (-us) bet kuriai kitai problemai, kurią jūs ištyrėte

 □ Būti tik iš LEGO   elementų

•  
•
  □ Turėti LEGO erdvėlaivį

 □ Turėti bent vieną motorizuotą dalį, kurią 
maitina LEGO Education WeDo 2.0

 
□ Būti ne daugiau kaip 

76 cm ilgio ir 38 cm pločio

Sukurkite planą. 
Tada pradėkite statyti!

Parodyti bent vieną iš šių:

Kaip gausite ir naudosite vandenį
Kaip gausite ir naudosite energiją 
Kaip gausite ir naudosite orą

Tai apima LEGO detales, minifigūrėles, plokštes ir kitus elementus 
Tai NEAPIMA klijų, dažų ar kitų meno reikmenų

•

PATARIMAI

Planuokite padaryti nuotraukų 
Parodyk man plakatui per šias dvi 
sesijas. Nufotografuokite bent po 
kartą kiekvieną komandos narį ir 
mokytoją, padarykite komandinę 
nuotrauką, komandinio darbo 
nuotraukas ir pabaigtos Mėnulio 
Bazės nuotrauką.

Komanda gali sutelkti dėmesį į 
vieną, dvi ar visas tris iš šių sričių. 
Priminkite vaikams apie temas, 
kurias jie ištyrė sezono metu, ir 
padėkite jiems nuspręsti, ką įtraukti į 
savo Mėnulio Bazę.

Galite labiau apriboti savo komandos 
Mėnulio Bazės
dydį, priklausomai nuo jūsų talpyklos 
apribojimų. Prisiminkite: jums reikės 
saugoti Mėnulio Bazę tarp sesijų. 
Komanda taip pat turi sugebėti ją 
saugiai perkelti.
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SUKURK IR DALINKIS   (iš viso 100 minučių; Sesijai 9 skirti 45 minutes; 
Sesijai 9 skirti - 55 minutes )

Kurk  Mėnulio Bazės dizainą

•  

•  

•  

 ◦   

 ◦   

 ◦   
•  

•  

Statyk Mėnulio Bazę

•  

•   

•  

SUSITVARKYK (5 minutės)

•  

•  

KITA SESIJA 
•  
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Perėję Atrask skyrių, paklauskite, ar kas nors turi naujų idėjų apie tai, kas turėtų 
būti Mėnulio Bazėje.

Paskirstykite spalvotus pieštukus, kreideles ar markerius ir paprašykite, kad 
vaikai parašytų ir nupieštų savo mintis Inžinieriaus Užrašų knygelėje (21 psl). 
Skatinkite juos įtraukti tiek savo, tiek komandos narių idėjas. 

Jei vaikams kyla problemų nusprendžiant, kokią Mėnulio Bazės dalį motorizuoti 
ir užprogramuoti naudojant WeDo 2.0, paskatinkite juos peržvelgti savo 
ankstesnius įrašus Inžinieriaus Užrašų knygelėje, kad pasisemtų idėjų. Taip pat 
galite jiems padėti, pateikdami tokius klausimus kaip: 

Ar galite naudoti judėjimą, kad parodytumėte, kaip gausite arba naudosite vandenį, 
energiją ir (arba) orą?

Ar galėtumėte naudoti motorizuotą dalį, kad parodytumėte savo sprendimą kitai 
problemai, kurią tyrėte?

Ar jūsų Mėnulio Bazėje galėtų būti žmonių ar įrankių perkėlimas?

Skatinkite vaikus dalintis savo sugalvotu dizainu su grupe. Įsitikinkite, kad jie 
apibūdina, kaip jų dizainas atitinka visas gaires, pateiktas skyriuje Atrask.

Tegul komanda balsuoja už labiausiai jiems patikusį dizainą (arba dizaino elementą). 
Būkite pasirengę jautriai tarpininkauti, jei jie pradės ginčytis. Svarbu, kad visi vaikai 
jaustųsi įvertinti ir galėtų išreikšti savo mintis.

Apsvarstykite galimybę suskirstyti komandą į poras ar mažas grupes, kad pastaty-
tumėte Mėnulio Bazę, ir keikvienam keiskite užduotis nustatytais laiko intervalais.

Arba paklauskite, ar skirtingi komandos nariai nori dirbti su tam tikromis Mėnulio 
Bazės dalimis. Nors kai kurie dirba su WeDo 2.0 programa, kiti gali kurti ir / arba 
atlikti papildomus tyrimus.

Skatinkite vaikus naudoti savo užrašus ir piešinius iš Inžinieriaus Užrašai knygelės 
kaip įkvėpimo šaltinį.

Tegul komanda perkelia savo Mėnulio Bazę į saugojimo konteinerį arba ant 
tvirtos lentos. Jei jų modelis naudoja keletą pagrindo plokščių, įsitikinkite, kad 
vaikai sugalvojo būdą, kaip stabilizuoti bendrą pagrindą.

Užtikrinkite vaikus, kad galima padalinti Mėnulio Bazę į keletą dalių, jog būtų 
lengva laikyti ir transportuoti ją tarp sesijų (jei jie žino, kaip vėl ją sudėti).

Pasakykite komandai, kad per kitas dvi sesijas jie sukurs savo Parodyk man 
plakatą, kuris parodys, ką jie išmoko ir pasiekė per sezoną. 

Prieš vaikams pradedabt dirbti pagal 
savo dizainą, parodykite
 jiems WeDo 2.0 pagrindinį rinkinį, 
"Inspire Set" ir kitus papildomus LEGO 
elementus, kurie bus jiems prieinami jų 
Mėnulio Bazės kūrimui.

 

Jei vaikai neturi originalios idėjos dėl 
motorizuotos dalies, jie visada gali
 naudoti esamą WeDo 2.0 programą, 
pvz., motorizavimo LEGO erdvėlaivio 
variklių. (Žiūrėkite "Multimediją" 
norėdami gauti nuorodą į MISIJA 
MĖNULIS "Inspire model" WeDo 2.0 
pastato instrukcijas, kurios apima šią 
programą.) Įsitikinkite, kad vaikai 
supranta pasirinktą programą ir 
skatinkite juos bent šiek kiek programą 
keisti.

Priminkite savo komandai šias FIRST
Pagrindines Vertybes:

•  Komandinis darbas: Esame stipresni, 
kai dirbame kartu.
 
•  Džiaugsmas: Džiaugiamės tuo, ką 
darome!
 

Priminkite vaikus apie inžinerinio 
mąstymo metodo testavimo dalį. Jie 
turėtų nuolat bandyti ir ieškoti būdų 
pagerinti savo darbą, ypač tas dalis, 
kurios yra motorizuotos ir 
programuojamos.
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SESIJOS 10 IR 11:  Sukurk savo Parodyk man plakatą    

•    Peržiūrės Parodyk man plakato gaires  
 

•  Surinks informaciją, kurią norės įtraukti 
į plakatą

 

•  Sukurs plakatą

MATERIALS  
•  

•  

•  
•   

•  
•  •
  •
  •
  •

  

•  Atspausdinkite visas nuotraukas, kurias jūs padarėte sezono metu. 

APŠILK (10 minučių — tik Sesijai 10) 

•  

•  

•  

•  

 (5 minutės — tik Sesijai 10) 

•  
•   

•    
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PATARIMAI

Jei jūsų komanda jau naudojo 
WeDo 2.0 "Documentation"  įrankį, 
pasvarstykite apie eksportavimą ir 
spausdinimą kažkurių užrašų, ekrano 
kopijų komandos programoje (-se) ir 
kt., kurie gali būti įtraukti į Parodyk 
man plakatą.

Nufotografuokite bent po kartą 
kiekvieną komandos narį ir
mokytoją, padarykite komandinę 
nuotrauką, komandinio darbo 
nuotraukas ir pabaigtos Mėnulio Bazės 
nuotrauką.

 

Pasakykite vaikams, kad jiems 
nereikia apimti visų keturių
klausimų, susijusių su problemomis 
mėnulyje ("Vanduo", "Energija", "Oras" 
ir "Kitos problemos ir sprendimai"). 
Priminkite, kurias iš šių temų jie 
pasirinko įtraukti į savo Mėnulio Bazę, 
ir pasiūlykite, kad vaikai įtrauktų 
informaciją apie tas pačias temas į 
savo plakatą.

Jei jūsų komanda sukūrė misijos 
plakatą, Parodyk man plakato Dalinkis 
dalis būtų puiki vieta ją įtraukti.

TIKSLAI
Komandos nariai:

MISIJA MĖNULIS Inžinieriaus Užrašai

Dirbančių tie MISIJA Mėnulis Iššūkiu 
komandos narių nuotraukos 

Mėnulio Bazė
22 colių x 28 colių (plokščia) arba 36 
colių x 48 colių (trijų dalių) plakato lenta

spalvoti pieštukai, kreidelės, arba markeriai
popierius
žirklės 
pieštukiniai klijai arba lipni juosta
pasirinktinai:  papildomos meno priemonės 
pasirinktinai:  atsispausdinti lapai iš LEGO 
Education WeDo 2.0 "Documentation" 
(dokumentacijos) įrankio 

PASIRUOŠK

Pasakykite vaikams, kad jie surinks informaciją apie vienas kitą, žaisdami interviu 
žaidimą. Paaiškinkite, kad jie gali naudoti šią informaciją, norėdami sukurti savo Parodyk 
man plakato “Mūsų komanda” dalyje.

Paprašykite grupės susėsti į ratą.
Jūs pradėsite kaip žurnalistas. Paklauskite kiekvieno komandos nario interviu klausimo, 
pavyzdžiui: Kiek tau metų? Ką smagaus tau patinka veikti? Kokia buvo tavo mėgstami-
ausia MISIJA MĖNULIS Iššūkio darbo dalis? Koks yra vienas dalykas, kurį išmokai? 
Kaip padėjai savo komandai? Ties kuria Mėnulio Bazės dalimi (-is) dirbai?

Skatinkite vaikus iš eilės dirbti žurnalistais ir vienas kitam užduoti klausimus.

ATRASK
Tu jau tiek daug sužinojai! Dabar atėjo laikas pasidalinti tuo, ką žinote. Pradėsite sukurdami 
Parodyk man plakatą.

Plakate turėtų būti trys pagrindinės dalys: Tyrinėk, Kurk ir Išbandyk, Dalinkis. 

Tyrinėk: Ką išmokoto per šį sezoną? Kaip tai išmokote?

Kurk ir Išbandyk: Kaip sukūrėte “Mėnulio bazę” ir programą? Kaip jūs juos 
išbandėte? Kaip juos patobulinote?

Dalinkis: Ką norėtum papasakoti apie savo 
komandą?

Galite naudoti žodžius, piešinius
 ir nuotraukas savo plakate. 
Taip pat galite pritvirtinti mažus 
objektus.
 Toliau pateikiamos kelios idėjos, 
kurias galite įtraukti į kiekvieną 
plakato dalį. 
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(iš viso 95 minutes; Sesijai 10  skirti 40 minučių; Sesijai  11  skirti - 55 minutes)
 

Suplanuok plakatą

•

•

Grupė 1

 ◦  

 ◦  

Grupė 2

 ◦  

 ◦  

Sukurk plakatą

•  

•  

•  

•  

SUSITVARKYK  (5 minutės)

•  Komanda turi susitvarkyti ir saugiai padėti Mėnulio Bazę bei Parodyk man plakatą.  

KITA SESIJA
•   
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SUKURK IR DALINKIS 

Skatinkite vaikus užpildyti skyrių "Mūsų komanda" Inžinieriaus Užrašai knygelėje 
(23 psl.). Ši informacija gali būti naudojama Dalinkis plakato dalyje.  

Padalinkite komandą į dvi grupes (Grupė 1 ir Grupė 2), kad jos dirbtų ties 
likusiomis plakato dalimis

Tegul ši grupė dirba ties Tyrinėk plakato dalimi, kuri apima "Gyvenimas ant 
mėnulio", "Vanduo, energija ir oras" bei "Kitos problemos ir sprendimai" 
temas.

Priminkite vaikams, kad jiems nereikia įtraukti visų šių temų. Aptarkite su 
jais, ar jie turėtų sutelkti dėmesį į "Vanduo", "Energija", "Oras" ir / ar "Kitos 
problemos ir sprendimai".  

Tegul ši grupė dirba ties Kurk ir Išbandyk plakato dalimi, kuri apima “Mūsų 
Mėnulio Bazė” ir “Mūsų WeDo 2.0 Programa” temas.

Pasakykite vaikams, kad jei nori, jie gali įtraukti savo programos eskizą 
arba atspausdintą programos versiją.  

Tegul abi grupės pasidalin tuo, ką jos norėtų įtraukti į savo plakato dalį (-is) ir 
kaip jie norėtų tai pristatyti. 

Paskirstykite rašymo reikmenis, popierių, žirkles ir bet kokius kitus jūsų turimus 
reikmenis, o vaikai tegul paruošia informaciją, kurios reikia plakatui.

Kai visi viską baigs, tegul vaikia išdėsto visus elementus ant plakato, kad 
įsitikintų, ar jie tinkami ir ar sudėlioti teisinga tvarka. Iš pradžių pridėkite skyrių 
antraštes ("Gyvenimas mėnulyje", "Mūsų komanda" ir kt.). Tada skatinkite juos 
pridėkite savo komandos pavadinimą ir pritvirti likusius elementus, naudojant 
klijus ar lipnią juostą. 

Skatinkite vaikus dekoruoti savo plakatą, kad jis taptų spalvingas, įdomus ir 
vizualiai patrauklus. 

Pasakykite komandai, kad kitą sesiją jie kurs ir repetuos pristatymą, kuriuo jie 
naudosis dalijantis savo patirtimi su šeima, draugais ir (arba) savanoriais, kurie 
vadinami recenzentais, "FIRST LEGO League Jr." parodoje ar specialiu 
komandos susitikime.

Jei vaikai nepabaigė statyti savo 
Mėnulio Bazės per ankstesnes 
sesijas, pasakykite jiems, kad jie gali 
tęsti kūrimą,
programavimą ir / arba pakeitimus 
per abi šias sesijas.

Klausimai visiems skyriams yra 
išvardyti Inžinieriaus Užrašai 
knygelėje (23 psl.). Kiekviena grupė 
gali surašyti atsakymus į savo 
klausimus savo Inžinieriaus Užrašai 
knygelės  gale arba ant atskiro 
popieriaus lapo.

Prieš sumontuojant plakatą, 
paklauskite vaikų, ar jie norėtų
įtraukti dar ką nors. Pavyzdžiui, jie 
gali norėti pridėti Inžinieriaus Užrašų 
knygelėse esančius rašymo ar 
brėžinių pavyzdžius iš savo 
ankstesnių sesijų, atspausdintus iš 
WeDo 2.0 "Documentation"  įrankio 
lapus ir t.t. Būtinai palikite pakanka-
mai vietos šiems elementams.
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SESIJA 12: Pasiruošk pasidalinti 

•  Prisimins, ką išmoko per MISIJA 
MĖNULIS Iššūkį  

•  Sukurks pristatymą apie savo patirtį

Repetuos pristatymą

 

•  

  
•  MISIJA MĖNULIS 

Inžinieriaus Užrašai 

•  Įvairios LEGO detalės ar kiti 
smulkūs objektai

 

•  LEGO erdvėlaivis
•  Parodyk man plakatas
•  Spalvoti pieštukai, kreidelės arba markeriai

•  

•  

•  

•  

•  

Yra daugybė būdų, kaip pasidalinti tuo, ko išmokote. Tu gali:

•  Dalyvauti  “FIRST LEGO League Jr.” parodoje.

•   Pakviesti savo šeimą ir draugus į specialų 
tavo komandos susitikimą.
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TIKSLAI
Komandos nariai:

MEDŽIAGOS

APŠILK (10 minučių)

Padėkite vaikams smagiai praktikuoti savo viešojo kalbėjimo įgūdžius

Paskleiskite saują LEGO detalių ar kitų smulkių objektų ant lygaus paviršiaus. 
Pabandykite įtraukti įvairių formų, spalvų, dydžių objektus.

Paprašykite kiekvieno vaiko pasirinkti norimą objektą arba tai, kas juos geriausiai atspindi. 
Pasiūlykite kelis pavyzdžius, padedančius jiems pradėti (LEGO ratukas, rodantis, kad 
jiems patinka daryti kulversčius, objektas, kurio spalva yra jų mėgstamiausia spalva ir t.t.).

Paprašykite, kad visi susirastų partnerį ir pasikeisdami sakytų vienas kitam savo vardą, 
dalintųsi objektu, kurį jie pasirinko, ir paaiškintų, kodėl jie jį pasirinko. Skatinkite vaikus 
nebijoti akių kontakto ir garsiai kalbėti, kai jie pristato save savo partneriui.

Jei lieka liko, sktinkite vaikus dalintis su visa grupe.

  
ATRASK  (5 minutės)

Tai renginys, kuriame komandos dalijasi savo darbu. Tavo šeima ir draugai taip pat gali 
atvykti. Tu ir tavo komanda pademonstruosite savo “Mėnulio bazę” ir “Parodyk man” 
plakatą. Jūs taip pat kalbėsite su recenzentais. Recenzentai yra savanoriai, kurie klausia 
draugiškų klausimų apie jūsų darbą. Jie nėra teisėjai. Jie tiesiog nori išgirsti apie tai, ką 
sužinojote. Ekspozicijos pabaigoje kiekvienas gaus apdovanojimą!

Pademonstruok savo “Mėnulio bazę” ir “Parodyk man” 
plakatą. Papasakokite, kaip tai padarėte.
Paaiškinkite, kaip veikia jūsų programa. Pasidalinkite tuo,      

ką sužinojote. 
Tegul jūsų svečiai 
užduoda klausi-
mus. Kai baigsite, 
švęskite duodami 
vienas kitam 
penkis!

PATARIMAI

Ar norėtumėte dalyvauti vietiniame
FIRST LEGO League Jr
 renginyje, kuriame vaikai gali 
dalintis tuo, ką jie išmoko? Žiūrėkite 
“Multimediją”, kad galėtumėte  
ieškoti įvykių savo regione.
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(nuo 30 iki 40 minučių)

 Paruošk prezentaciją

•  

•  

•  

• 
 

Repetuok prezentaciją

•  

•  

Praktikuokis atsakyti į klausimus 

•  

•  

 ◦          

 
◦

 

(nuo 5 iki 15 minučių)

•  

•   

• 

• 
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SUKURK IR DALINKIS 

Priminkite vaikams dalinkis dalį apie inžinerinio mąstymo metodą. Paaiškinkite, 
kad jie turi daug būdų pasidalinti tuo, ką sužinojo.

Pabrėžkite, kad nesvarbu, kaip jie dalinsis savo darbu, jie turi repetuoti.
Kiekvienas vaikas turi parengti trumpą pristatymą apie vieną iš savo 

Parodyk man plakato temų (pvz., "Gyvenimas mėnulyje", "Vanduo, energija ir 
oras", "Kitos problemos ir sprendimai", "Mūsų Mėnulio Bazė" "Mūsų WeDo 2.0 
programa "ir" Mūsų komanda ").
 
Pasirinktinai: Tegu vaikai surašoi savo kalbėjimo pagrindinius punktus ant 
indekso kortelių, kad būtų lengviau juos prisiminti.

Skatinkite vaikus repetuoti savo pristatymą. Siūlykite, kad jie taip pat praktikuotų 
savo dalį (-as) namuose.

Paklauskite komandos, kokiais būdais, jie galėtų padaryti savo pristatymą 
įsimintiną recenzentams ir (arba) kitiems auditorijos nariams.

Pasakykite vaikams, kad jie turėtų būti pasirengę atsakyti į klausimus ir 
paaiškinti apie projektą savo žodžiais.

Padėkite jiems repetuoti:
Surinkite komandą ratu aplink pabaigtą Parodyk man plakatą ir Mėnulio 
Bazę ir užduokite jiems klausimus, tarsi būtumėte recenzentas (ar kitas 
asmuo, kuriam jie pristatys). Tegu paeiliui jie, kaip recenzentai, atlieka 
stebėtojo vaidmenį klausdami savų klausimų arba pasirinkdami iš 
Inžinieriaus Užrašai knygelės (25 psl.).

Suteikite vaikams grįžtamąjį ryšį apie jų atsakymus ir įvertinkite jų 
atsakymus. Paprašykite, kad jie atliktų tinkamus pakeitimus, kai kitą kartą 
repetuos.

SUSITVARKYK 

KITA SESIJA

Duokite komandai daug laiko, kad sutvarkytų ir saugiai padėtų Parodyk man 
plakatą ir Mėnulio Bazę.

Priminkite vaikams, kad po to, kai vaikai pristatys savo Mėnulio Bazę, jiems 
reikės ją išardyti ir visus LEGO detales sudėti į teisingas vietas.

Jei jūsų komanda dalyvaus "FIRST LEGO League Jr." parodoje ir (arba) 
organizuos specialų komandos susitikimą, praneškite vaikams, kur ir kada tai 
įvyks.

Taip pat dalinkitės šia informacija su vaikų tėvais / globėjais ir, jei aktualu, 
praneškite jiems, kad jie gali pakviesti papildomų šeimos narių ir draugų.

Jei turite mažiau nei šešis komandos 
narius, tegu kai kurie iš jų dirba 
daugiau nei vienoje Parodyk man 
plakato dalyje. Jei jūsų komanda 
nenaudojo visų Sesijoje 10-11 
siūlomų plakatų temų, tiesiog įsitikink-
ite, kad kas nors yra pasiruošęs 
papasakoti apie kiekvieną jūsų 
komandos plakato skyrių.

Pasiimkite komandos Inžinieriaus 
Užrašai knygeles, kad juos
parodytumėte kartu su savo Mėnulio 
Baze ir Parodyk man plakatu. Jei 
darėte kažkokias nuotraukas, kurios 
nebuvo įtrauktos į plakatą, apsvarsty-
kite galimybę jas taip pat parodyti. 
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®LEGO  Education WeDo 2.0 Programavimo Blokeliai

Display Background 
Use this block to display an image chosen
from a list available within the software.
You can set an image using a numeric
input.

Light Block
Lights up the LED on the Smarthub in a
specific color. The color can be changed with 
a numeric input between 0 and 10.

Srauto Blokeliai Motor Blocks

LED Blocks

Motor This Way Block
Sets the motor to turn the axle in the 
direction shown and starts the motor.
Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.

Motor That Way Block
Sets the motor to turn the axle in the 
direction shown and starts the motor.
Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.

Motor Power Block
Sets the motor power to the specified level 
and starts the motor. The level can be set 
with a numeric input from 0 to 10.

Motor On For Block
Starts the motor for a chosen amount of time 
specified in seconds. The amount of time 
can be set with a numeric input, using whole 
or decimal numbers.

Motor Off Block
Stops any movement of the motor.

Pradžios blokelis

Pradžios blokelis paspaudžiant raidės klavišą

Pradžios blokelis siunčiant pranešimą
Kai naudojamas, visada pateikiamas programos 
eilutės pradžioje. Jis laukia teisingo pranešimo 
ir tada paleidžia jūsų parašytą programos eilutę.

Display Blocks

Sound Blocks
Play Sound
Plays a sound. The sound is chosen from
a list available within the software. 
You can choose a sound using a numeric
input. Choose sound number 0 to play a
sound that you have recorded yourself.

Laukimo blokelis

Veiksmų kartojimo blokelis

Pranešimo siuntimo blokelis 
Siunčia pranešimą Programavimo kanale. 
Kiekvienas "Pradžios blokelis siunčiant pranešimą" 
su tuo pačiu pranešimu bus aktyvuotas. 
Pranešimas gali būti teksto ar skaičių pavidalu.

Programming Blocks
LEGO® Education WeDo 2.0
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Vaizdo įjungimo blokelis

Spalvų keitimo blokelis

Flow Blocks
 
Motoro Blokeliai

LED Blokeliai

Motoras sukasi į kairę

Motoras sukasi į dešinę

Motoro greičio valdymas

Motoro veikimo laikas

Motoro išjungimo blokelis

Start Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. Press on it to start the 
program string you have written.

Start On Key Press Block
When used, always placed at the
beginning of a program string. Press on it,
or on the correct letter on the keyboard
to start the program string you have
written. All of the program strings with the
same letter will start at the same time.
To change the letter of activation, long
press on the block to get access to the
keyboard.

Start On Message Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. 
It will wait for the correct message and then 
start the program string you have written.

Ekrano Blokeliai

Garso Blokeliai
Garso paleidimo blokelis

Wait For
Use this block to tell the program to wait for
something to happen. It can wait for a set
amount of time or for input from a sensor.
This block always requires input in order to
work properly.

Repeat Block
Use this block to repeat actions. 
Blocks placed inside the Repeat Block will be
looped. This can also be called the “loop
block.” The loop can be repeated forever,
for a certain amount of time, or until
something happens.

Send Message
Sends a message to the Programming
Canvas. Every Start On Message Block
with the same message will be activated.
The message can be in the form of text or
numbers.

Programming Blocks
LEGO® Education WeDo 2.0
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Kai naudojamas, visada pateikiamas 
programos eilutės pradžioje. Paspauskite ant 
jo, kad paleistumėte parašytą programos 

Naudokite šį bloką, kad programa lauktų, kol kas 
nors atsitiks. Jis gali laukti nustatytą kiekį laiko 
arba jutiklio blokelio. Šiam blokui visada reikalinga 
įvestis, kad jis veiktų

Naudokite šį bloką norėdami pakartoti veiksmus. 
Blokai, esantys "Veiksmų kartojimo blokelio" 
viduje, bus kartojami. Šį blokelį galima vadinti 
"ciklo blokeliu". Ciklas gali būti kartojamas 
amžinai,tam tikrą laiko tarpą arba kol kažkas 
atsitiks.

Kai naudojamas, visada pateikiamas programos 
eilutės pradžioje. Paspauskite ant jo, arba ant 
teisingos raidės klaviatūroje, kad paleistumėte 
parašytą programos eilutę. 
Visos programos eilutės su tuo pačia raide 
prasidės tuo pačiu metu.
Norėdami pakeisti aktyvavimo raidę, ilgai 
spauskite ant blokelio.

Nustato motorą, kad ašis būtų sukama 
parodyta kryptimi, ir paleidžia motorą. 
Paspauskite ant blokelio, kad greitai 
pakeistumėte sukimosi kryptį.

Nustato motorą, kad ašis būtų sukama 
parodyta kryptimi, ir paleidžia motorą. 
Paspauskite ant blokelio, kad greitai 
pakeistumėte sukimosi kryptį.

Nustato motoro galią iki nurodyto lygio ir 
paleidžia motorą. Lygis gali būti nustaty-
tas  įvedant skaičius nuo 0 iki 10.

Nustato motorą pasirinktam laiko 
intervalui, kuris nurodomas sekundėmis. 
Laiko intervalas gali būti nustatomas 
įvedant sveiką ar dešimtainį skaičių.

Sustabdo bet kokį motoro judėjimą.

Uždega lemputę, esančią ant smegenėlių, 
tam tikra spalva. Spalvą galima pakeisti 
įvedant skaičių nuo 0 iki 10.

Groja garsą. Garsas parenkamas iš 
programoje esančio sąrašo.
Galite pasirinkti garsą įvesdami skaičių. 
Pasirinkite garso numerį 0, kad 
paleistumėte savo įrašytą garsą.

Naudokite šį bloką, kad ekrane būtų 
rodomas pasirinktas vaizdas iš 
programoje esančio sąrašo.
Galite nustatyti vaizdą įvesdami skaičių.
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Pridėti prie ekrane esančio skaičiaus

Atimti iš ekrane esančio skaičiaus

Padauginti iš ekrane esančio skaičiaus

Padalinti iš ekrane esančio skaičiaus

Užverto ekrano blokelis

Vidutinio dydžio ekrano blokelis 

Pilno dydžio ekrano blokelis

Jutiklių Blokeliai

Artėjančio judesio blokelis 

Atstumo pokytis blokelis

Tolstančio judesio blokelis 

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.

Add to Display
Adds a quantity to the number currently
shown on the display. Enter the number
you wish to add. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Subtract from Display 
Subtracts a quantity from the number
shown on the display. Enter the number
you wish to subtract. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Padėties blokelis aukštyn 

Padėties blokelis žemyn 

Padėties blokelis dešinėn 

Priedų blokeliai

Kiti Blokeliai

Teksto blokelis

Komentaro blokelis

Skaičių blokelis

Atsitiktinės reikšmės blokelis

Garso jutiklio blokelis

Ekrano blokelio priedas
-

Padėties blokelis kairėn 

 Padėties drebėjimo blokelis 

Multiply Display 
Multiplies the number shown on the display 
by a specified number. 
Enter the number you wish to multiply by. 
Tap on the block to change the mathematical
operation.

Divide Display 
Divides the number shown on the display
by another number. Enter the number
you wish to divide by. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Display Closed 
Use this block to close the display area on 
the software screen. 
Tap on the block to change the size.

Display Medium Size 
Use this block to set the display area to
medium size. 
Tap on the block to change the size.

Display Full Size
Use this block to set the display area to
full size. Tap on the block to change the
size.

Sensors Inputs

Distance Change Closer
Inputs the Motion Sensor mode
“decreasing distance between the
sensor and an object” to a block.

Judesio atstumo blokelis 

Display Block
Use this block to open the display area on
the software screen. Numbers or text will
appear in the display area.

Padėties blokelis be padėties 

Any Distance Change
Inputs the Motion Sensor mode “Any
Distance Change” to a block.

Distance Change Further
Inputs the Motion Sensor mode
“increasing distance between the
sensor and an object” to a block.

Ekrano blokelis
Naudokite šį bloką, jei norite atidaryti 
rekrano plotą programinės įrangos ekrane. 
Skaičiai arba tekstas bus rodomi ekrane

Prideda prie ekrane rodomo skaičiaus. 
Įveskite skaičių, kurį norite pridėti. 
Bakstelėkite bloką, kad pakeistumėte 

Atima iš ekrane rodomo skaičiaus. 
Įveskite skaičių, kurį norite atimti. 
Bakstelėkite bloką, kad pakeistumėte 
matematinę operaciją.

Padaugina iš ekrane rodomo skaičiaus. 
Įveskite skaičių, iš kurio norite dauginti. 
Bakstelėkite bloką, kad pakeistumėte matem-
atinę operaciją.

Padalina iš ekrane rodomo skaičiaus. 
Įveskite skaičių, iš kurio norite dalinti. 
Bakstelėkite bloką, kad pakeistumėte 
matematinę operaciją.

Naudokite šį bloką, kad uždarytumėte 
ekrano plotą programinės įrangos 
ekrane.

Naudokite šį bloką, kad ekrano plotas 
būtų vidutinio dydžio.
Bakstelėkite bloką, kad pakeistumėte 

Naudokite šį bloką, kad ekrano 
plotas būtų nustatytas iki pilno 
dydžio. Bakstelėkite bloką, kad 

Į blokelį įvedamas judesio jutiklio 
režimas "bet koks atstumo 

Į blokelį įvedamas judesio jutiklio 
režimas "mažėja atstumas tarp jutiklio 
ir objekto".

Į blokelį įvedamas judesio jutiklio 
režimas "didėja atstumas tarp jutiklio ir 
objekto". 

Naudokite šį blokelį, jei norite į 
programą įterpti savo komentarus. 
Tai nėra programavimo blokas.

Blokeliui priskiriama atsitiktinė vertė.
Skaičių diapazonas nustatomas 
pagal blokelį, prie kurio jis yra 

Blokeliui priskiriama skaitinė vertė, kuri rodoma 
ekrane.

Įvedama blokelio tekstinė vertė.

Įvedama blokelio skaitinė vertė.

Į blokelį įvedamas garso jutiklio režimas (iš 
įrenginio)

Į blokelį įvedama skaitinė vertė (nuo 0 iki 
10), kuri nustatoma su judesio atstumo 
jutikliu".

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas 
"jokio pakreipimo" (arba horizontali padėtis).

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio 
režimas "pakreipimas dešinėn".

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas 
"pakreipimas kairėn".

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas 
"pakreipimas aukštyn".

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas 
"pakreipimas žemyn".

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio 
režimas "drebėjimas".
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3D spausdintuvas 

oras  

reguliuojamo slėgio kambarys 

pagrindinės vertybės 

krater is 

energija  

inžinierius 

Inžinerinis mąstymo procesas 

FIRST ® LEGO® League Jr. paroda 

“Inspire Model” 

 
“Inspire Set” 

mėnulio roveris 

Mėnulio Bazė 

motoras  

motorizuoti 

deguonis  

prototipas 

regolitas 

palydovinė lėkštė 

Parodyk man plakatas 

saulės baterija 

sprendimas 

Komandos Modelis 

Žodynėlis

Mašina, kuri sukuria erdvinius objektus, 
kurdama juos sluoksnis ant sluoksnio

Dujų, įskaitant deguonį, mišinys, kuris supa 
Žemę, ir juo žmonės ir gyvūnai kvėpuoja; tu 
negali matyti, užuosti ar paragauti oro

Mažas kambarys, kurį žmonės gali naudoti judėdami 
tarp dviejų vietų su skirtingu oro slėgiu; kambaryje yra 
hermetiškos durys į kiekvieną vietą, tačiau vienu metu 
gali būti atidarytos tik vienos durys

Gairės, kurios padeda žmonėms žinoti, kaip 
elgtis; FIRST® pagrindinės vertybės yra: 
Atradimas, Inovacija, Poveikis, Įtraukimas, 
Komandinis darbas, ir Džiaugsmas

Dubenėlių formos skylės ant mėnulio paviršiaus, 
suformuotos kažkam atsitrenkus į paviršių; krateriai 
ant mėnulio formuojasi, kai objektai iš kosmoso 
atsitrenkia į paviršių skriedami dideliu greičiu

Gebėjimas priversti daiktus judėti arba dirbti; visa 
energija yra arba kinetinė (judėjimo energija) arba 
potencinė (išsaugota energija); energija negali būti 
sukurta ar sunaikinta, bet ji gali keistis iš vienos 
formos į kitą

Žmogus kuriantis sprendimus problemoms

Žingsniai, kuriuos inžinierius naudoja spręsdamas 
problemą: ištirti problemą; Sukurti vieną ar kelis sprendi-
mus; Išbandyti sprendimus; Dalytis, ką sužinosite

Renginys, kuriame FIRST® LEGO® League Jr komandos 
susirenka ir dalijasi tuo, ką sužinojo per iššūkio sezoną; 
kiekviena komanda pristato savanoriams savo Komandos 
Modelį ir Parodyk man plakatą, vadinamiems recenzen-
tais, ir kiekvienas komandos narys gauna apdovanojimą

Iššūkiui skirtas modelis iš LEGO® elementų, 
kuris yra “Inspire Set” dalis ir turi būti įtrauktas į 
Komandos Modelį; MISIJA MĖNULISSM “Inspire 
Model” yra LEGO erdvėlaivis

Iššūkiui skirtas LEGO® Education rinkinys, kuriame yra 700 
LEGO elementų, kuriuos komanda gali naudoti statant 

Automobilis, kurį astronautai naudoja važiuodami 
mėnulio paviršiumi

Pastatas mėnulyje, kuriame astronautai gali gyventi 
ir dirbti; MISIJA MĖNULIS Komandos Modelis yra 
mėnulio Bazė

Įtaisas, kuris gali būti naudojamas priverčiant kažką judėti

Suteikti kažkam variklį, kad jis judėtų

Dujos, kurių, norint išgyventi, reikia beveik visiems gyviems organizmams

Daikto modelis, kuris gali būti naudojamas idėjos išbandymui

Dulkių ir akmenų gabalų sluoksnis mėnulyje

Dubenėlio formos antena, kuri siunčia informaciją ir (arba) 
gauna informaciją iš palydovo keliaujančio aplink Žemės, 
Mėnulio ar kitas planetas

FIRST LEGO League Jr. komandos sukurtas plakatas, 
parodantis, ką komanda išmoko ir pasiekė per iššūkio laiką

Įrenginys, kuris gauna energiją iš saulės spindulių ir 
keičia ją į energiją, kurią žmonės gali naudoti

Būdas spręsti problemas

Modelis, kurį FIRST LEGO League Jr. komanda suprojektuoja ir 
pastato naudodama LEGO elementus norėdami parodyti, ką 
išmoko per iššūkio sezoną; jis turi turėti iššūkiui skirtą “Inspire 
Model” ir bent vieną motorizuotą dalį, kuri užprogramuota su 
LEGO® Education WeDo 2.0; MISIJA MĖNULIS Komandos 
Modelis yra Mėnulio Bazė
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Pasidalink 
su komanda, 
ką išmokai! 

Mums reikia tavo 
idėjų kuriant 

“Mėnulio bazę”.

Išsiaiškinkime 
gyvenimo mėnulyje 

iššūkius.

Atbulinis 
skaičiavimas iki 

“Misija mėnulis”!


