
ESKIZAS. DIZAINAS. KONTRAVIMAS!

Inžinieriaus užrašai

Pasiruoškite paleidimui:
STEAM tyrimų serija



Pagrindinės mokymosi vertybės

Skrydžių valdymo 
bokštas

Dirbkite porose. Per 2 minutes pastatykite aukščiausią įmanomą oro 
eismo valdymo bokštą. (Šioje veikloje būtų puiku, jei dalyviai padarytų oro 
eismo valdymo bokštą, kurio kaladėlės yra viena ant kitos ir nėra 
sujungtos smeigėmis. Taip bokštas gali būti aukštesnis!)

Pirmiausia apžiūrėkite visus bokštus ir atspėkite, kuris bokštas yra 
aukščiausias. Tada palyginkite ir išmatuokite.

• Bendradarbiavimas
• Matematinių įgūdžių lavinimas (aukštis, palyginimas)
• Matavimas naudojant standartinius ir nestandartinius

įrenginius

Šie užrašai 
priklauso:

Įklijuok savo 

nuotrauką!



10 misija

Laikmatis iki paleidimo 
Lapkričio 16 d.

8 misija

Pavojaus įspėjimo sistemos misija
Lapkričio 2d.

9 misija

Įrankių naudojimo 
kosmose misija
Lapkričio 9 d.

7 misija

Misijos instruktažas
Spalio 26 d.

6 misija

Gabenimo misija
Spalio 19 d.

5 misija

Tikslo siekimo misija
Spalio 12 d.

4 misija

Misijos instruktažas
Spalio 5 d.

2 misija

Autonominio judėjimo 
misija
Rugsėjo 21 d.

3 misija

Komandinio darbo misija
Rugsėjo 28 d.

1 misija

Misijos instruktažas
Rugsėjo 14 d.

Pasiruoškite paleidimui

serijos laiko juosta
Pasiruošimo modulis: 1 - 3 misija
Darbo kosmose modulis: 4 - 6 misija
Testavimo ir transportavimo modulis: 7 - 9 misija



LEGO® matematika
Kiek plokščių telpa į LEGO® kaladėlės aukštį? Kaip galite užpildyti tą šono 
tarpą savo modelyje? Kaip galite padaryti savo LEGO® Technic ™ 
modelius dar stipresnius? Kurdami individualius modelius, pasinaudokite 
šiais LEGO® matematikos patarimais!

3 plokštės = 1 kaladėlė
Ar jūsų modeliui reikia kaladėlių, bet turite tik plokštes? Dėl šios patogios LEGO® 
matematikos formulės tai nėra problema. Tik nepamirškite, kad trijų LEGO® 
plokščių modelis yra lygiai tokio pat aukščio kaip viena LEGO kaladėlė!

2 smeigės = 5 plokščių aukščio
Sustatytos 5 plokštės į vieną modelį yra lygiai 
tokio pat aukščio, kaip dviejų smeigių pločio 
kaladėlė. Ši naudinga lygtis leidžia į savo 
modelius įtraukti daugiau plokščių, sukuriant 
daugiau modelių ir detalių pasirinkimų. Be to, 
galite sudėti penkias 2 × 2 plokštes, kad 
sukurtumėte tobulą kubo formą!

6 smeigės = 5 šone
LEGO® modeliai dažnai kuriami skirtingomis 
kryptimis, tačiau kai planuojate naują kūrinį, 
gali būti sunku viską suderinti. Tokiose 
situacijose naudinga žinoti, kad penkių 
kaladėlių modelis, pasuktas į šoną, yra tokio 
pat ilgio, kaip ir viena 6 smeigių ilgio kaladėlė.

2 LEGO Technic kaladėlės + 2 plokštės
Ar jums reikia pakeisti LEGO Technic modelio kryptį, ar pridėti šiek tiek sutvirtinimo, 
kad padidėtų stiprumas? Jei sudėsite dvi LEGO Technic kaladėles su skylėmis, tada 1 
× 4 LEGO Technic kaladėlė ar 3 skylių šoninių LEGO Technic kaladėlių skylės 
nesutaps. Sprendimas yra paprastas: tiesiog įdėkite dvi plokštes tarp kaladėlių, o 
Technic kaladėlių skylės puikiai sutaps, leisdamos užfiksuoti jungiamuoju kaiščiu, 
kad sukurtumėte tvirtą skersinį.

2 LEGO Technic kaladėlės + 4 kaladėlės

Panašią techniką galite naudoti, jei norite pridėti 
LEGO Technic kaladėlę prie aukštesnių LEGO 
modelių. Įdėkite keturių kaladėlių statinį tarp dviejų 
LEGO Technic kaladėlių, o skylės ant 1 × 8 LEGO 
Technic kaladėlių sutaps su viršutinėmis ir apatinėmis 
LEGO Technic kaladėlėmis. Šis triukas neveiks, 
kai viduryje bus mažiau nei keturios kaladėlės, tačiau 
galite sudėti tiek 2 + 4 derinių, kiek norite, kad 
būtų dar aukštesni modeliai (tas pats pasakytina 
apie 2 kaladėlių + 2 plokščių formulę aukščiau).,

Papildomas patarimas:
Pakeiskite LEGO Technic kaladėles į LEGO kaladėles su smeigėmis šonuose ir 
galėsite sujungti į šoną nukreiptas kaladėles ar plokštes tuo pačiu būdu.

Eksperimentuodami ir praktikuodami galėsite rasti daugiau savo LEGO 
matematikos gudrybių!

Tiesiog pridėkite 
2 plokštes



3 žingsniai
Stipriam LEGO® 
modeliui sukurti

1 žingsnis Blokavimas
Jei nenorite, kad jūsų sukurti modeliai subyrėtų, 
pabandykite statyti taip, kaip tai daro LEGO® 
patyrę konstruotojai: naudokite daug tarpusavio 
jungčių!

Blokavimas reiškia sukurti savo modelį taip, kad kiekviena nauja kaladėlė, 
kurią padėjote, sujungtų dvi ar daugiau kaladėlių, esančių po ja, ir sujungtų 
siūles tarp jų kaip tikros plytos sienoje. Kai naudojate daug blokavimo, visi 
jūsų modelio elementai laikys vienas kitą kartu, todėl visas modelis taps daug 
stipresnis.

2 žingsnis

3 žingsnis

LEGO Technic kaladėlės ir 
sijos turi skyles LEGO 

Technic kaiščiams!

2 smeigių pločio 
kaladėlės tvirtesniam 

pastatui!

Naudokite LEGO® Technic ™ 
elementus

Kad jūsų modelis būtų kuo stipresnis, pabandykite pridėti 
LEGO Technic dalių. Technic dalių smeigių ir skylių jungtys 
yra dar stipresnės už smeigių ir kaiščių jungtis tarp įprastų 
LEGO kaladėlių. Pabandykite naudoti LEGO Technic 
kaladėles, kad kartu sudėtumėte kaladėlių sluoksnius ir 
sutvirtintumėte visas silpnas ar trapias savo modelių dalis!

1 kaladėlė laiko 
2 kaladėles 

kartu!

Pastatykite jį storesnį
Kitas būdas sustiprinti modelį yra padaryti jį storesnį. 
Kiekvienas modelio smeigės sujungimas daro jį šiek tiek 
tvirtesnį. Vieno storio modelio modelis turi mažiau 
tvirtumo nei dviejų ar daugiau smeigių storio modelis, 
nes yra mažiau vietų, kur kaladėlės sulimpa. Jei jūsų 
modelis nėra pakankamai stiprus, pabandykite jį 
pastatyti storesnį!



Pastaba: Pastaba:

Šoninis vaizdas Priekinis vaizdas

LEGO® plokštė LEGO® kaladėlė 

Nubraižę ir nuspalvinę 
savo idėją, galite 

pradėti konstruoti  
naują kūrinį!

Kiekviena šio statinių sąsiuvinio eilutė yra 
LEGO plokštės aukščio, o 3 sudėtos plokštės 
yra LEGO kaladėlės aukščio.

Prieš statydami LEGO® modelius, užpildykite savo statinių sąsiuvinį.

Oficialus LEGO® statinių sąsiuvinis!



Pastaba: Pastaba:



Pastaba: Pastaba:



Pastaba: Pastaba:



Pastaba: Pastaba:



Pastaba: Pastaba:



Įdomūs faktai!

Pasisemkite įkvėpimo, kurkite, konstruokite

Pasilinksminkite!
– The LEGO® Education komanda

1958 m. Sausio 28 d. LEGO grupė užpatentavo 
LEGO kaladėlę su smeigėmis viršuje.

LEGO® pavadinimas yra danų kalbos žodžių „leg godt“ 
santrumpa, reiškianti „gerai žaisti“.
LEGO® pavadinimas yra danų kalbos žodžių „leg godt“ 
santrumpa, reiškianti „gerai žaisti“.

Yra jau pagaminta tiek detalių, kad vidutiniškai 
kiekvienam žmogui Žemėje yra 86 LEGO kaladėles.

Paskaičiuota, kad per metus parduotų LEGO 
kaladėlių užtektų apjuosti aplink planetą daugiau 
nei 18 kartų.

Sustatyta 40 milijardų LEGO kaladėlių kolona galėtų 
pasiekti Mėnulį.

Nuo 1978 metų sukurta daugiau nei 4 milijardai 
LEGO minifigūrėlių, todėl tai didžiausia pasaulio 
gyventojų tauta.

Šešios 2x4 LEGO kaladėlės gali būti sudėtos 
915.103.765 skirtingais būdais.

2012 metais buvo pagaminta 45,7 mlrd. LEGO kaladėlių, 
kurių gaminimo greitis buvo 5,2 mln. per valandą.

Mano mėgstamiausias kosmoso modelis

Čia įklijuokite 

savo kūrinio 

nuotrauką

– Robotiada komanda



LEGO, LEGO logotipas ir minifigūra yra „LEGO Group“ prekių ženklai ir 
(arba) autorių teisės. © 2021 LEGO grupė.
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