
Spausdinimo instrukcijos

Mes sukūrėme dvi spausdinimo parinktis LEGO® kosmoso komandos kortelėms ant 8,5 x 11 colių (a4 formato) 
popieriaus. A variantas yra puikus, jei turite tik kopijavimo popierių ir ieškote papildomo projekto klasėje. B 
variantas yra puikus, jei norite kažko paprastesnio ir turite storesnį kartoną po ranka spausdinimui.

A variantas:
Atspausdinkite kiekvieną vienpusį puslapį ant standartinio kopijavimo popieriaus ir, jei įmanoma, spalvotai. 
Paprašykite mokinių iškirpti kiekvieną kortelę, tada sulenkti ją per pusę. Jie gali naudoti sausus klijus ar lipnią 
juostą, kad priklijuotų šonus. Žiūrėkite žemiau, kad įsivaizduotumėte, kaip tai turi atrodyti. 

B variantas:
Ši parinktis nustatyta dvipusiam spausdinimui. Rekomenduojame spausdinti ant storesnio kartono, o ne 
kopijavimo popieriaus, kad rašalas nepersigertų. Atspausdinę, iškirpkite kiekvieną kortelę. Žiūrėkite žemiau, 
kad įsivaizduotumėte, kaip tai turi atrodyti. 
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Spausdinimo parinktis A



LEGO® Kosmoso komanda

MARIJA 
Skrydžio direktorė

Marija: Skrydžio direktorė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas
• Biomedicinos inžinerijos bakalauro laipsnis
• Kompiuterių inžinerijos bakalauro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Programinės įrangos inžinierė LEGO

kosminiame uoste
• Skrydžių valdytoja LEGO kosminiame uoste

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Inžinerija, biologija ir informatika

Linksmi faktai:
• Moko kompiuterino programavimo

vargingesnėse bendruomenėse
• Pradėjo mokytis breiko šokių nuo 7 metų
• Sukūrė ir vadovavo savo šokių grupei „Bricks

and Beats“.

LEGO® Kosmoso komanda

MARIJA 
Skrydžio direktorė

LEGO® Kosmoso komanda

DANIELIS 
Programų vadovas

LEGO® Kosmoso komanda

DANIELIS 
Programų vadovas

Danielis: Programų vadovas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas
• Matematikos bakalauro laipsnis
• Verslo administravimo magistro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Sistemų vadybininkas
• Projekto vadovas

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Geometrija, algebra ir robotika

Linksmi faktai
• Mėgsta tvarkyti ir taisyti dalykus, ypač senas

stereofonines sistemas ir garsiakalbius
• Netaisydamas garsiakalbių, jis jungiasi prie jų

ir groja gitara

©LEGO

©LEGO



LEGO® Kosmoso komanda

AVERI
Inžinierė

LEGO® Kosmoso komanda

AVERI
Inžinierė

Averi: Inžinierė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas:
• Aerokosmoso inžinerijos bakalauro laipsnis
• Sistemų inžinerijos magistro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Stažuotė varomosios inžinerijos srityje
• LEGO kosminio uosto dizaino inžinierė

Mėgstamausi STEAM dalykai:
Fizika, inžinerija ir chemija

Linksmi faktai:
• Įkūrė mergaičių kosmoso inžinerijos stovyklą,

kad galėtų pasidalyti savo aistra ir žiniomis
• Treniruojasi stipriausių pasaulio moterų

konkursui

LEGO® Kosmoso komanda

ZACHAS
Žemės sistemų technikas

Zachas: Žemės sistemų technikas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas:
• Aerokosmoso inžinerijos bakalauro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Hidraulikos specialistas, dirbantis su

raketomis

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Jūrų biologija, kosmoso mokslas ir inžinerija

Linksmi faktai:
• Savanoriauja, kaip mokslo mugės teisėjas

visos šalies mokyklose
• Dieną praleidžia paplūdimyje
• Nemėgsta nieko kito, kaip gaudyti aukštas

bangas

LEGO® Kosmoso komanda

ZACHAS
Žemės sistemų technikas
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LEGO® Kosmoso komanda

SOFIJA
Mokslininkė

LEGO® Kosmoso komanda

Sofija: Mokslininkė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas:
• Planetų mokslo daktaro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Universiteto mokslo darbuotoja
• Aviacijos ir kosmoso technologijų mokslininkė

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Astronomija, geologija ir astrofizika

Linksmi faktai:
• Veda nemokamas paskaitas vietiniame

planetariume, kad vaikai susipažintų su mokslu
ir kosmosu

• Mėgsta kurti naujus maisto gaminimo receptus
• Yra šašlykų kepimo meistrė ir mėgsta pavaišinti

komandos narius, kad pasakytų savo nuomonę

SOFIJA
Mokslininkė

LEGO® Kosmoso komanda

LEO
Saugos pareigūnas

LEGO® Kosmoso komanda

Leo: Saugos pareigūnas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas:
• Biomedicinos inžinerijos bakalauro laipsnis
• Inžinerijos vadybos magistro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Sveikatos ir saugos specialistas
• Sistemų inžinierius

Mėgstamiausias STEAM dalykas:
Biologija, inžinerija ir fizika

Linksmi faktai:
• Savanoriškai atlieka saugumo tikrinimus ne

pelno siekiančioms organizacijoms, kurios
stato namus vargstančioms šeimoms

• Ekstremalus snieglentininkas

LEO
Saugos pareigūnas
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LEGO® Kosmoso komanda

KEITĖ 
Vadovaujanti pilotė

LEGO® Kosmoso komanda

Keitė: Vadovaujanti pilotė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas:
• Aerokosmoso inžinerijos bakalauro laipsnis
• Aerokosmoso inžinerijos magistro laipsnis

Profesinė patirtis:
• LEGO miesto komercinė pilotė

Mėgstamiausias STEAM dalykas
Inžinerija, fizika ir robotika

Linksmi faktai:
• Važinėja motociklu po šalį, lankydama 

mokyklas ir kalbėdama apie STEAM 
mokymąsi

• Nori atidaryti suši ir karaokės restoraną 
„Tunes and Tuna“

KEITĖ 
Vadovaujanti pilotė

LEGO® Kosmoso komanda

KAILAS
Pilotas

LEGO® Kosmoso komanda

Kailas: Pilotas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas:
• Mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis
• Aeronautikos inžinerijos magistro laipsnis

Profesinė patirtis:
• LEGO pašto tarnybos pilotas

Mėgstamiausi STEAM dalykai: 
Mokslas, matematika ir astronomija

Linksmi faktai:
• Visada ieškodamas mokymosi galimybių, 

dažnai prašo kitų įgulos narių, kad išmokytų jį 
apie savo vaidmenis komandoje

• Taylor Swift fanų grupės, vadinamos „Tay-Tay 
Tones“, dainininkas

KAILAS
Pilotas
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Spausdinimo parinktis B



LEGO® Kosmoso komanda

MARIJA 
Skrydžio direktorė

LEGO® Kosmoso komanda

DANIELIS 
Programų vadovas

LEGO® Kosmoso komanda

AVERI 
Inžinierė

LEGO® Kosmoso komanda

ZACHAS
Žemės sistemų technikas



LEGO® Kosmoso komanda

ZACHAS
Žemės sistemų technikas

LEGO® Kosmoso komanda

AVERI 
Inžinierė

LEGO® Kosmoso komanda

MARIJA 
Skrydžio direktorė

LEGO® Kosmoso komanda

DANIELIS 
Programų vadovas
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Marija: Skrydžio direktorė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

Išsilavinimas
• Biomedicinos inžinerijos bakalauro laipsnis
• Kompiuterių inžinerijos bakalauro laipsnis

Profesinė patirtis:
• Programinės įrangos inžinierė LEGO

kosminiame uoste
• Skrydžių valdytoja LEGO kosminiame uoste

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Inžinerija, biologija ir informatika

Linksmi faktai:
• Moko kompiuterino programavimo

vargingesnėse bendruomenėse
• Pradėjo mokytis breiko šokių nuo 7 metų
• Sukūrė ir vadovavo savo šokių grupei „Bricks

and Beats“.

•

Danielis: Programų vadovas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas

•

Matematikos bakalauro laipsnis

•

Verslo administravimo magistro laipsnis

•

Profesinė patirtis:

•

Sistemų vadybininkas
Projekto vadovas

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Geometrija, algebra ir robotika

Linksmi faktai
Mėgsta tvarkyti ir taisyti dalykus, ypač senas 
stereofonines sistemas ir garsiakalbius
Netaisydamas garsiakalbių, jis jungiasi prie jų
ir groja gitara

•

Averi: Inžinierė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas:

•

Aerokosmoso inžinerijos bakalauro laipsnis

•

Sistemų inžinerijos magistro laipsnis

•

Profesinė patirtis:

•

Stažuotė varomosios inžinerijos srityje
LEGO kosminio uosto dizaino inžinierė

Mėgstamausi STEAM dalykai:
Fizika, inžinerija ir chemija

Linksmi faktai:
Įkūrė mergaičių kosmoso inžinerijos stovyklą, 
kad galėtų pasidalyti savo aistra ir žiniomis
Treniruojasi stipriausių pasaulio moterų 
konkursui

•

Zachas: Žemės sistemų technikas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas:

•

Aerokosmoso inžinerijos bakalauro laipsnis

•

Profesinė patirtis:

•

Hidraulikos specialistas, dirbantis su 
raketomis

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Jūrų biologija, kosmoso mokslas ir inžinerija

Linksmi faktai:
Savanoriauja, kaip mokslo mugės teisėjas 
visos šalies mokyklose
Dieną praleidžia paplūdimyje
Nemėgsta nieko kito, kaip gaudyti aukštas 
bangas



LEGO® Kosmoso komanda

SOFIJA 
Mokslininkė

LEGO® Kosmoso komanda

LEO
Saugos pareigūnas

LEGO® Kosmoso komanda

KEITĖ 
Vadovaujanti pilotė

LEGO® Kosmoso komanda

KAILAS
Pilotas



LEGO® Kosmoso komanda

KEITĖ 
Vadovaujanti pilotė

LEGO® Kosmoso komanda

KAILAS
Pilotas

LEGO® Kosmoso komanda

LEO
Saugos pareigūnas

LEGO® Kosmoso komanda

SOFIJA 
Mokslininkė
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•

Sofija: Mokslininkė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas:

•

Planetų mokslo daktaro laipsnis

•

Profesinė patirtis:

•

Universiteto mokslo darbuotoja

•

Aviacijos ir kosmoso technologijų mokslininkė

Mėgstamiausi STEAM dalykai:
Astronomija, geologija ir astrofizika

Linksmi faktai:
Veda nemokamas paskaitas vietiniame 
planetariume, kad vaikai susipažintų su mokslu 
ir kosmosu
Mėgsta kurti naujus maisto gaminimo receptus
Yra šašlykų kepimo meistrė ir mėgsta pavaišinti 
komandos narius, kad pasakytų savo nuomonę

•

Leo: Saugos pareigūnas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas:

•

Biomedicinos inžinerijos bakalauro laipsnis

•

Inžinerijos vadybos magistro laipsnis

•

Profesinė patirtis:

•

Sveikatos ir saugos specialistas
Sistemų inžinierius

Mėgstamiausias STEAM dalykas:
Biologija, inžinerija ir fizika

Linksmi faktai:
Savanoriškai atlieka saugumo tikrinimus ne 
pelno siekiančioms organizacijoms, kurios 
stato namus vargstančioms šeimoms
Ekstremalus snieglentininkas

•

Keitė: Vadovaujanti pilotė
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas:

•

Aerokosmoso inžinerijos bakalauro laipsnis

•

Aerokosmoso inžinerijos magistro laipsnis

•

Profesinė patirtis:
LEGO miesto komercinė pilotė

Mėgstamiausias STEAM dalykas
Inžinerija, fizika ir robotika

Linksmi faktai:
Važinėja motociklu po šalį, lankydama 
mokyklas ir kalbėdama apie STEAM 
mokymąsi
Nori atidaryti suši ir karaokės restoraną 
„Tunes and Tuna“

•

Kailas: Pilotas
Prisijungė prie LEGO® kosmoso komandos 2020 m.

•

Išsilavinimas:

•

Mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis

•

Aeronautikos inžinerijos magistro laipsnis

•

Profesinė patirtis:
LEGO pašto tarnybos pilotas

Mėgstamiausi STEAM dalykai: 
Mokslas, matematika ir astronomija

Linksmi faktai:
Visada ieškodamas mokymosi galimybių, 
dažnai prašo kitų įgulos narių, kad išmokytų jį 
apie savo vaidmenis komandoje
Taylor Swift fanų grupės, vadinamos „Tay-Tay 
Tones“, dainininkas
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