
Astronautai negali patekti į kosmosą be daugybės žemėje dirbančių komandos narių, 
įskaitant tokius žmones kaip skrydžių vadovai ir programų vadovai, kurie padeda 
sklandžiai vykdyti misiją. Šiame pirmame modulyje mokiniai sužinos apie žmones ir jų 
darbą, kurie vaidina svarbų vaidmenį patekus į kosmosą. Jie tirs, kaip transporto 
priemonės yra sukurtos ir suprojektuotos savarankiškai judėti erdvėje ir kaip atskiros 
Raketos paleidimo sistemos (angl. Space launch system - SLS) dalys yra surenkamos 
ir sujungiamos. Kelionės į kosmosą modulis yra puikus būdas susieti tai, ką mokiniai 
jau žino apie raketų paleidimą, prie visko, kas turi įvykti užkulisiuose prieš pakilimą.

Misijos instruktažas: 
Kelionės į kosmosą modulis

Trumpa misija

Trukmė: 15 minučių 

Tikslai:
• Paskatinkite mokinius galvoti apie aiškių nurodymų svarbą.
• Padiskutuokite su mokiniais apie judančius objektus.

Apsvarstykite galimybę užduoti tokius klausimus:
• Kaip pajudiname objektus?
• Kaip tai pasikeis, jei objektas yra mažas, o jei didelis? Lengvas, sunkus?
• Kaip galėtumėte suplanuoti objekto perkėlimą dideliais atstumais?
• Kokios yra skirtingų tipų transporto priemonės, galinčios perkelti objektus?

Paprašykite mokinių atlikti šią trumpą įvadinę veiklą, kad pagalvotų apie judančius objektus. Paprašykite 
kiekvieno mokinio parašyti konkrečius nurodymus, kaip perkelti pasirinktą objektą klasėje į kitą mokyklos 
vietą. Tai gali būti į kitą klasę, sporto salę ar prie pagrindinių durų. Tada paprašykite mokinių susiporuoti, kad 
išbandytų vienas kito nurodymus (dėl srautų ribojimų, atlikite veiklą klasėje) ir perkeltų daiktą griežtai pagal 
nurodymus.

Po to paprašykite mokinių pakomentuoti nurodymus. Kiek jie buvo aiškūs? Ar buvo pakankamai detalių, jei 
galėtumėte užprogramuoti robotą, kad jis jums pristatytų prekę? Paprašykite mokinių savo Inžinieriaus užrašų 
sąsiuvinyje užrašyti savo mintis apie tai, kokios svarbios yra aiškios objektų gabenimo kryptys.
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Trukmė: 45–90 minutės

Tikslai:
• Suprojektuoti ir sukurti autonominės transporto

priemonės, panašios į planetos roverį, prototipą
• Ištirti autonominius judesius
• Išsiaiškinti skrydžio direktoriaus vaidmenį

Misija: Autopiloto 
operacija

Misijos instruktažas

Trumpai informuokite mokinius apie misiją sakydami:
Pagalvokite apie vairavimą nuotoliniu būdu valdomu automobiliu. Atrodo paprasta, kai automobilis yra 
priešais jus ir greitai reaguoja į kiekvieną nuotolinio valdiklio siunčiamą signalą. Tačiau dėl atstumų, kuriais 
veikia NASA, neįmanoma tiesioginės tokios kontrolės vykdyti. Pavyzdžiui, atstumas nuo Žemės iki Marso toks 
didelis, kad signalas gali užtrukti maždaug 14 minučių, kad pasiektų transporto priemonę Marse, ir dar apie 
14 minučių, kad sugrįžtų į Žemę. Be to, Mėnulio ir kitų planetų paviršiuje yra daug akmenų, smėlio ir kitų 
kliūčių, dėl kurių transporto priemonė gali būti sugadinta ar įstrigusi. NASA inžinieriai naudoja įvairias 
programinės įrangos priemones, padedančias transporto priemonėms savarankiškai tyrinėti, o tai reiškia, kad 
transporto priemonės juda savarankiškai. Paprašykite mokinių savo Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje parašyti, 
ką jie žino apie savarankišką (autonominį) robotų judėjimą. Tai gali būti automatinių transporto priemonių ar 
objektų pavyzdžiai.

Paskatinkite mokinių smalsumą apie misiją:
Naudodamiesi šiais ištekliais ugdykite smalsumą su savo mokiniais. Apsvarstykite galimybę užduoti savo 
mokiniams keletą paskatinančių klausimų, kuriuos reikia aptarti ar aprašyti Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje.

• Kaip galite sukurti transporto priemonę, kuri galėtų judėti savarankiškai?
• Kodėl NASA turi turėti autonomines transporto priemones ir įrankius tyrinėdama tokias vietas kaip

Mėnulis ar Marsas?

Perskaitykite šį straipsnį su savo mokiniais:
NASA marsaeigis „Perseverance“ nusileido sėkmingai ir jau perduoda pirmus vaizdus
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STEAM praktika:
• Kurkite ir naudokite modelius
• Pakartotinai išbandykite ir pakeiskite

dizainą
• Susipažinkite su dizaino apribojimais

Besimokantiems anglų kalbos pamokoje:
NASA’s Perseverance Drives on Mars’ Terrain for First Time

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-perseverance-drives-on-mars-terrain-for-first-time
https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/kosmosas/nasa-marsaeigis-perseverance-nusileido-sekmingai-ir-jau-perduoda-pirmus-vaizdus-651-1458166
https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-perseverance-drives-on-mars-terrain-for-first-time


Susitikime su skrydžio direktore iš vienos iš „Mars Rover“ misijų
Diana Trujillo buvo viena iš skrydžio direktorių „Perseverance (angl. Atkaklumas) Mars Rover“ misijoje. Ji 
vadovavo kiekvienos erdvėlaivio dalies analizei, kad įsitikintų, jog roveriui viskas gerai. Diana pasirūpino, kad 
atėjus duomenims visi į juos analizuotų tinkamai ir įsigilintų, jei kas nors atrodytų keista. Jei kažkas negerai, 
Dianos komanda buvo atsakinga už darbą su programų valdymu ir anomalijų analizės komanda, kuri sprendė 
problemas ir atgaivino erdvėlaivį.

Diana atliko daug vaidmenų Perseverance misijoje. Ji glaudžiai dirbo su roverio roboto ranka, kol ji atliko ATLO 
(surinkimo, bandymo ir paleidimo operacijos). Po to ji perėmė skrydžio direktoriaus pareigas per kritinį 
paleidimą Marse. Galiausiai, kai kritinis paleidimas baigėsi, ji perėjo į savo dabartinę taktinės misijos vadovės 
rolę.

Norėdami sužinoti daugiau apie Diana Trujillo, žiūrėkite šį įkvepiantį vaizdo įrašą (vaizdo įrašai ir tekstai yra 
anglų kalba, tačiau su Google Vertėjo įskiepiu galite susipažinti su turiniu):
Iš Kolumbijos į Marsą

Norėdami daugiau sužinoti apie „Mars Rovers“ ir juos valdančius žmones, apsilankykite:
Vandi Verma, vyriausioji robotų operacijų inžinierė, „Perseverance“ vairuotoja
Paolo Belluta: Marso roverio vairuotojas

Karjeros galimybės

Susiekite misiją su karjeros galimybėmis NASA
Susiekite misiją prie tikros karjeros NASA, kad sužinotumėte daugiau apie tai, ką 
žmonės daro kiekvieną dieną. Pasidalinkite su mokiniais:

Susipažinkite - LEGO® kosmoso komandos skrydžių direktore Marija! Būdama skrydžio 
direktore, ji ima vadovauti misijai po erdvėlaivio paleidimo iki pat pakilimo į orbitą, 
skrydžio ir nusileidimo.

Marija yra atsakinga už skrydžio operacijas, o tai reiškia, kad erdvėlaivis turi judėti ir 
priimti sprendimus, kada erdvėlaiviui reikia koreguoti trajektoriją. Ji taip pat kuria 
taisykles ir procedūras, skirtas spręsti iškilusias problemas. Tai gali būti sudėtinga, nes 
ji nėra šalia transporto priemonės, bet turi duoti komandas, leidžiančias saugiai judėti.
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https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/videos/?v=432
https://mars.nasa.gov/people/profile/index.cfm?id=22882
https://solarsystem.nasa.gov/people/583/paolo-bellutta/
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Paaiškinkite mokiniams misiją sakydami:
Dabar atėjo laikas tapti skrydžio direktoriumi ir perimti autonominės transporto priemonės skrydžius. 
Suprojektuokite ir sukurkite transporto priemonę, kuri galėtų važiuoti Mėnulio paviršiumi. Pagalvokite, kaip 
valdysite savo transporto priemonę iš Žemės. Kokio tipo jutiklių reikės jūsų transporto priemonėje, kad ji 
galėtų autonomiškai judėti? Kokio tipo variklių reikės transporto priemonei judėti? Pagalvokite apie įvairius 
būdus, kaip galite valdyti savo transporto priemonės judesius. Ar ji naudos ultragarso jutiklį, kad neatsitrenktų 
į daiktus? Arba kito tipo jutiklius? Pasiūlykite.

Jei neturite jutiklių ir variklių, nesijaudinkite. Tiesiog sukurkite transporto priemonės prototipą. Sukurkite 
modelį, kaip atrodys tikroji transporto priemonė. Sugalvokite ir suplanuokite savo idėjas. Būtinai paaiškinkite, 
kokią užduotį bandote atlikti kurdami savo prototipą. Kurkite, testuokite ir tobulinkite. Nebijokite išbandyti 
įvairių idėjų. Jei tai neveikia, tai gerai, galite išbandyti kažką naujo!

Būtinai palikite pakankamai laiko, kad visi mokiniai galėtų pristatyti savo prototipus ir paaiškinti, kodėl tai yra 
geriausias sprendimas problemai, kurią jie bandė išspręsti. 

Papildomi resursai anglų k.:
NASA’s Artemis Base Camp on the Moon Will Need Light, Water, Elevation 
VIPER

Papildomos įkvepiančios pamokos:
Apsvarstykite galimybę atlikti šias LEGO® Education pamokas, kad mokiniai dar labiau ugdytų savo inžinerinius 
įgūdžius:

Misija

• LEGO® Education SPIKE™ Prime Out of Order
• LEGO® Education SPIKE™ Prime Training Camp 2
• LEGO® Education SPIKE™ Prime Automate It
• LEGO® Education BricQ Motion Prime Propeller Car
• LEGO® Education BricQ Motion Essential Race Car

Diferenciacija visiems besimokantiesiems
Jaunesniems ar mažiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę suteikti tam tikrą konkretų 
autonominio judėjimo tipą. Pavyzdžiui, galite padėti mokiniams, pateikdami jiems pavyzdinį kelią, kuriuo jie 
galėtų judėti su savo transporto priemonėmis ir iš anksto žinomomis kliūtimis, kurias reikia įveikti.

Vyresniems ar labiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę, užduoti misiją, kad suplanuotų reljefą. 
Mokiniai gali sukurti savo mėnulio paviršių, iliustruojantį supratimą, kokiu reljefu jų transporto priemonė turi 
judėti, ir tada sukurti transporto priemonę tam tikrai vietovei.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-s-artemis-base-camp-on-the-moon-will-need-light-water-elevation
https://www.nasa.gov/viper
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-kickstart-a-business/out-of-order
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/training-camp-2-playing-with-objects
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-kickstart-a-business/automate-it
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-prime/propeller-car
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-winning-with-science/race-car


Trukmė: 45–90 minučių

Tikslai:
• Suplanuokite ir suprojektuokite Raketų paleidimo 

sistemą, kuri bus pastatyta dalimis
• Sukurkite erdvėlaivio sekciją
• Kartu surinkite visas erdvėlaivio dalis

Misija: STEAM 
komandinis darbas

Misijos instruktažas

Trumpai informuokite mokinius apie misiją sakydami:
Pagalvokite apie laiką, kai dirbote su kitu žmogumi, kad atliktumėte užduotį. Ar dirbote kartu atlikdami visas 
užduoties dalis? O gal kiekvienas atlikote dalį užduoties, o tada sudėjote dalis, kad ją užbaigtumėte? NASA 
dažnai dirba specializuotose komandose, kad atliktų dideles užduotis. Kiekviena komanda atlieka tam tikrą 
užduotį pagal savo specialybės sritį, o tada visos komandos surenka savo dalis. Tam reikia daug planavimo, 
kad dalys galų gale gerai veiktų. Paprašykite mokinių savo Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje parašyti, kaip, jų 
manymu, atrodo komandinis darbas.

Paskatinkite mokinių smalsumą apie misiją:
Naudodamiesi šiais ištekliais ugdykite savo mokinių smalsumą. Apsvarstykite galimybę užduoti savo 
mokiniams keletą paskatinančių klausimų, kuriuos reikia aptarti ar aprašyti Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje.

• Kaip NASA dirba specializuotose komandose kurdama Raketų paleidimo sistemos komponentus?
• Apie ką svarbu pagalvoti kuriant atskiras dalis, kurios turi susijungti, kad galų gale taptų viena?
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STEAM praktika:
• Suplanuokite ir atlikite tyrimus
• Ištirkite sistemas ir sistemų modelius
• Kurkite ir naudokite prototipus

Perskaitykite šiuos straipsnius su savo mokiniais (anglų k.): 
Space Launch System (SLS) Overview 
Vehicle Assembly Building
It Took Teamwork to Make It to 20 Years
Perskaitykite šiuos straipsnius su savo mokiniais (lietuvių k.): 
Tiesiog gigantiška! NASA surinko „Space Launch System“ raketą: jau šį dešimtmetį skraidins žmones į Mėnulį 
Kenedžio kosminių skrydžių centras

https://www.nasa.gov/exploration/systems/sls/overview.html
https://www.nasa.gov/content/vehicle-assembly-building
https://www.nasa.gov/content/vehicle-assembly-building
https://www.nasa.gov/feature/it-took-teamwork-to-make-it-to-20-years
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kened%C5%BEio_kosmini%C5%B3_skryd%C5%BEi%C5%B3_centras
https://www.nasa.gov/content/vehicle-assembly-building
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/S-89619/straipsnis/Tiesiog-gigantiska-NASA-surinko-Space-Launch-System-raketa-jau-si-desimtmeti-skraidins-zmones-i-Menuli-Foto-Video


Susitikime su kitu NASA programų vadovu
John Honeycutt yra Raketos paleidimo sistemos (SLS) programų vadovas. Jis vadovauja daugiau nei 4 200 
valstybės tarnautojų ir rangovų darbuotojų grupei ir yra atsakingas už visus programos aspektus, įskaitant 
planavimą, pirkimus, kūrimą, bandymus, vertinimą, integruotos SLS gamybą ir veikimą.

SLS yra padalintas į blokus, kurių gamyboje dalyvauja daugiau nei 1000 kompanijų iš visos JAV ir kiekvienas 
NASA padalinys, dalyvaujantis galingiausios pasaulyje raketos kūrime. Tada šie blokai siunčiami į transporto 
priemonių surinkimo pastatą Kenedžio kosmoso centre Floridoje, kad būtų sujungti kartu. SLS programa, 
valdoma NASA Marshallo kosminių skrydžių centro, glaudžiai bendradarbiauja su „Orion“ programa, valdoma 
NASA „Johnson Space Center“, ir „Exploration Ground Systems“, valdoma Kennedy kosmoso centre.

Norėdami gauti daugiau įkvėpimo, skaitykite šį straipsnį:
Space Launch System (SLS) Overview

Karjeros galimybės

Sujunkite misiją su karjeros galimybėmis NASA
Sujunkite misiją su karjeros galimybėmis NASA, kad sužinotumėte daugiau apie 
tai, ką ten žmonės daro kiekvieną dieną. Pasidalinkite su mokiniais:

Susipažinkite su LEGO® kosmoso komandos programos vadovu Danieliumi! Jis 
vadovauja visai komandai žmonių iš skirtingų sričių ir užtikrina, kad viskas vyktų 
sklandžiai, visi supranta tikslus ir uždavinius ir kartu dirba, kad juos laiku pasiektų!

Kaip programos vadovas Danielis turi įvairių išlavintų įgūdžių. Nuo projekto 
planavimo iki kosmoso komandos valdymo - štai ką jis daro.

Misija

Paaiškinkite mokiniams misiją sakydami:
Dabar jūsų eilė dirbti kartu ir surinkti SLS prototipą. Darbas trijų žmonių komandoje. Vienas žmogus turėtų 
pastatyti 1 pakopą arba raketos pagrindą, į kurį įeina pagrindiniai varikliai. Antrasis asmuo pastatys 2 pakopą 
arba raketos, kurioje yra raketinis kuras, vidurį. Trečiasis asmuo sukurs įgulos gelbėjimo sistemą ir „Orion“ 
įgulos modulį.
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https://www.nasa.gov/exploration/systems/sls/overview.html


LEGO, LEGO logotipas, mini figūra ir SPIKE logotipas yra „LEGO Group“ prekių ženklai ir (arba) autorių 
teisės. © 2021 LEGO grupė. Visos teisės saugomos.

• LEGO® Education SPIKE™ Prime Assembling an Advanced Driving 
Base

• LEGO® Education SPIKE™ Prime Break Dance
• LEGO® Education BricQ Motion Prime Pass the Ball
• LEGO® Education BricQ Motion Essential Track and Field

Diferenciacija visiems besimokantiesiems
Jaunesniems ar mažiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę sumažinti pakopų skaičių, kad galėtų 
sujungti tik dvi pakopas. Taip pat pagalvokite kaip padėti mokiniams projektavimo etape, kad sugalvotų, kaip 
dalys bus sujungtos.

Vyresniems ar labiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę įtraukti papildomų dalių į raketos 
dizainą. Jei kartu dirbs papildomi komandos nariai ir kartu bus sukurtos papildomos dalys, bus sudėtingiau.

Gelbėjimo sistema yra raketos viršuje ir yra virš „Orion“ įgulos modulio. Pagalvokite apie įvairius būdus, kaip 
galite valdyti savo transporto priemonės judesius. Ar jis naudos ultragarso jutiklį, kad neatsitrenktų į daiktus? 
Arba kito tipo jutiklius? Gelbėjimo sistema apsaugo astronautus, jei paleidimo metu iškyla problema, 
atitraukiant erdvėlaivį nuo sugedusios raketos. Kai visi trys etapai bus baigti, jūs kartu sukursite arba surinksite 
SLS ir „Orion“ įgulos kapsulę.

Atminkite, kad bus svarbu bendrauti tarpusavyje konstruojant atskiras dalis, kad galų gale jos sutaptų kartu. 
Sugalvokite ir suplanuokite savo idėjas. Kurkite, testuokite ir vertinkite savo modelius. Nebijokite išbandyti ką 
nors naujo. Jei tai neveikia, tai gerai, galite išbandyti kažką naujo!

Būtinai palikite pakankamai laiko, kad visi mokiniai galėtų pasidalyti savo prototipais ir paaiškinti, kodėl tai yra 
geriausias sprendimas problemai, kurią jie bandė išspręsti.

Papildomos įkvepiančios pamokos
Apsvarstykite galimybę atlikti šias LEGO® Education pamokas, kad mokiniai dar labiau ugdytų savo inžinerinius 
įgūdžius:

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/assembling-an-advanced-driving-base
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/assembling-an-advanced-driving-base
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-life-hacks/break-dance
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-prime/pass-the-ball
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-winning-with-science/track-and-field



