
Raketai ar erdvėlaiviui artėjant prie paleidimo momento, kiekviena dalis, procesas ir detalės 
yra išbandomos, siekiant užtikrinti, kad jos atitiks saugios ir sėkmingos kosmoso kelionės 
reikalavimus. Kai viskas yra patikrinta ir puikiai veikia, raketa turi būti nugabenta į paleidimo 
aikštelę. Šis darbas tenka NASA inžinieriams ir antžeminių sistemų įgulai. Antrame modulyje 
mokiniai sužinos apie inžinierius ir antžeminių sistemų įgulą, kurie vaidina svarbų vaidmenį 
kuriant ir išbandant misijai būtinas transporto priemones, įrangą ir procesus. Bandymų ir 
transportavimo modulis yra puikus būdas parodyti, koks tikslus turi būti kiekvienas misijos 
aspektas, kad viskas vyktų sklandžiai ir susipažinti su svarbiais komandų nariais liekančiais 
Žemėje.

Misijos instruktažas:
Bandymų ir transportavimo modulis

Trumpa misija
Laikas: 15 minutes 

Tikslai:
• Supažindinti mokinius, kodėl bandymai yra labai svarbūs
• Padiskutuoti apie bandymus

Užduokite tokius klausimus:
Kodėl svarbu išbandyti savo idėjas?
Ką galite padaryti su informacija, kurią sužinojote bandymų metu?
Kokiais būdais galite išbandyti savo idėjas?
Kokias idėjas jau esate išbandę?

Paprašykite savo mokinių išsiaiškinti, kaip svarbu išbandyti idėją. Pasidalykite idėja sukurti geriausią popierinį 
lėktuvėlį. Paprašykite mokinių aptarti, kaip jie galėtų išbandyti savo dizaino idėjas. Leiskite mokiniams kurti ir 
išbandyti savo dizainą. Pasakykite mokiniams nekeisti savo idėjų, tik kelis kartus išbandyti savo dizainą.

Grupėje aptarkite, ką mokiniai nori daryti toliau. Tikėtina, kad mokiniai norės pakeisti savo dizainą, kad 
išbandytų naujas idėjas, kurios galėtų būti geresnės. Paklauskite mokinių, kaip jie panaudos pirmųjų bandymų 
informaciją kurdami naują dizainą. Leiskite mokiniams toliau bandyti idėjas, jei tik leidžia laikas. Darbus baikite 
trumpa diskusija, kurios metu aptarkite, kaip svarbu atlikti bandymus, kad būtų pateikta naudinga informacija, 
padedanti kartoti idėją ir rasti geriausią įmanomą sprendimą.
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Laikas: 45–90 minučių 

Tikslai:
• Suprojektuokite ir sukurkite įrenginį tikslui pasiekti
• Išnagrinėkite bandymų ir pakartojimų svarbą

Misija:
Patranka

Misijos instruktažas

Pasakykite mokiniams apie misiją:
Paklauskite jų, kaip, jų manymu, „Orion“ ar kiti erdvėlaiviai juda erdvėje? Paaiškinkite, kad yra atlikti tikslūs 
matematiniai skaičiavimai ir yra tūkstančiai žingsnių, kuriuos reikia atlikti, kad erdvėlaivis liktų tinkama 
trajektorija. Kalbėkite apie sudėtingas orientavimo sistemas, kurias NASA naudoja raketoms subalansuoti ir 
valdyti, kad erdvėlaiviai pasiektų savo paskirties vietas. Priminkite mokiniams, kad prieš paleisdama rektą 
NASA planuoja laiką ir išbando ją imituodama galimas trajektorijas. Bandymai yra gyvybiškai svarbūs 
ruošiantis kosminei misijai, kad viskas vyktų taip, kaip planuota. Atlikdama bandymus, NASA galvoja apie 
iššūkius, kurie gali kilti kosmose, ir užtikrina, kad jų įrankiai ir šaltiniai veiks taip, kaip tikėtasi. Paaiškinkite, 
kad jei kažkas nepavyksta atlikti bandymų, jie gali atlikti būtinus pakeitimus, jei tai nepaveiks misijos.

Paprašykite mokinių savo Inžinierių užrašų sąsiuvinyje parašyti vieną klausimą apie tai, kaip erdvėlaivis lieka 
kurse.

Išplėskite mokinių smalsumą apie misiją
Naudodami šiuos išteklius ugdykite smalsumą su savo mokiniais. Apsvarstykite galimybę užduoti savo 
mokiniams  keletą paskatinančių klausimų, kuriuos reikia aptarti ar perskaityti savo Inžinieriaus užrašų 
sąsiuvinyje.

• Apie kokius dalykus turite galvoti, kai bandote pataikyti į taikinį?
• Kaip manote, kokius išteklius ir įrankius naudoja NASA, kad gautų tinkamą 

laiką ir užtikrintų tikslius judesius erdvėje?
• Kodėl manote, kad testavimas yra toks svarbus?
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STEAM praktika:
• Užduokite klausimus ir nustatykite 

problemas
• Pakartotinai išbandykite ir pakeiskite 

dizainą



Susitikime su kitu NASA inžinieriumi
Andrew Johnsonas yra orientavimo, navigacijos ir valdymo inžinierius. Jis yra komandos, sukūrusios „Mars 
Rover Lander Vision System“, kuri padėjo NASA „Perseverance Mars Rover“ „pamatyti“ ir išvengti didelių 
pavojų ruošiantis nusileisti į Marsą, dalis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Andrew Johnsoną, žiūrėkite šį įkvepiantį vaizdo įrašą:
Faces of Technology

Karjeros galimybės

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

NASA inžinieriai kasdien sprendžia sunkias problemas. Šiame epizode mokiniai 
susitiks su Avery, LEGO® Space Team inžinieriumi. Pasakykite mokiniams, kad 
inžinieriai sudaro daugiau nei pusę visų NASA darbuotojų. Jie yra ekspertai visose 
srityse-nuo kosmoso inžinerijos iki programinės įrangos ir kompiuterių. Inžinieriai 
visada galvoja apie naujovių ir tobulėjimo būdus. O NASA tai dažnai reiškia daryti tai, 
kas kitiems atrodo neįmanoma.

Paaiškinkite, kad inžinieriai turi visų specialybių rūšių, įskaitant erdvėlaivių aparatūros 
analizė ir supratimas. Inžinierių komandos praleidžia mėnesius ir net metus, 
kurdamos, projektuodamos ir išbandydamos aparatūrą, kad užtikrintų visų saugumą.
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Peržiūrėkite reportažus su savo mokiniais:

Pradėti Orion bandymai

Mokslo sriuba - Orion erdvėlaivis

https://www.youtube.com/watch?v=MTqEoUJ-Pyk
https://lnk.lt/zinios/84690
https://www.facebook.com/watch/?v=764265610615322
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Paaiškinkite mokiniams misiją sakydami:
Dabar atėjo jų eilė pamatyti, kaip tiksliai jie gali siekti savo tikslo. Leiskite jiems suprojektuoti ir sukurti laisvai 
judančią ratinę transporto priemonę ar bet kokią įrangą, kurią jie galėtų panaudoti nukreipdami kamuoliuoką į 
taikinį. Leiskite jiems pagalvoti, kaip jiems reikės priversti modelį judėti, kad būtų pasiektas tikslas. Ar reikia 
judėti greitai ar lėtai? Kaip jie išlaikys stabilumą ir tiesumą? Kaip jie pasirūpins, kad jis nuolat pataikytų į 
taikinį?

Leiskite jiems susimąstyti ir eskizuoti savo idėjas. Įsitikinkite, kad jie paaiškina užduotį, kurią bando atlikti 
naudodami savo įrankį. Priminkite jiems kurti, išbandyti ir kartoti modelius ir kelis kartus išbandyti. Leiskite 
jiems atlikti reikiamus pakeitimus, kad pasiektumėte tikslą. Skatinkite juos išbandyti įvairias idėjas. Jei kažkas 
neveikia, jie gali išbandyti kažką naujo.

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

Papildomos įkvėpimo pamokos
Apsvarstykite galimybę baigti šias „LEGO® Education“ pamokas, kad mokiniai papildomai ugdytų savo 
inžinerinius įgūdžius:

Misija

• LEGO® Education SPIKE™ Prime Aim For It
• LEGO® Education BricQ Motion Prime Ski Slope
• LEGO® Education BricQ Motion Essential Free Throw

Diferenciacija visiems besimokantiesiems
Jaunesniems ar mažiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę pateikti didesnį tikslą, esantį 
nedideliu atstumu.

Vyresniems ar labiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę pateikti mažesnį judantį taikinį. 
Pagalvokite, kaip būtų galima pakeisti tikslą po kelių sėkmingų testų, kad mokiniai susimąstytų, kaip jie gali 
panaudoti tas pačias idėjas, kad pasiektų naują tikslą.

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-training-trackers/aim-for-it#prepare-for-blended-learning
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-prime/ski-slope
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-winning-with-science/free-throw#prepare


Laikas: 45–90 minučių 

Tikslai:
• Suprojektuoti ir sukurti transporto priemonę
• Ištirti, kaip galima perkelti didelius ir sunkius daiktus

Misija: 
Kelias į paleidimo aikštelę

Misijos instruktažas

Trumpai informuokite mokinius apie misiją sakydami:
Paprašykite jų pagalvoti apie tai, kada jie turėjo perkelti kažką tikrai didelio. Ar tai buvo lengva padaryti? Ko 
jiems reikėjo, kad galėtų daiktą perkelti? Tada paprašykite jų įsivaizduoti, kad reikia perkelti raketą. Galite 
prisiminti epizodą ir kalbėti apie „Crawler NASA“ naudojimą ir kai kuriuos dalykus, į kuriuos jie atsižvelgia.

Paprašykite mokinių paimti Inžinieriaus užrašų knygelę ir užsirašyti, jų manymu, tris svarbiausias problemas, 
kurias reikia įveikti, kai juda raketa į paleidimo aikštelę.

Išplėskite mokinių smalsumą apie misiją
Naudodami šiuos išteklius ugdykite smalsumą su savo mokiniais. Apsvarstykite galimybę užduoti savo 
mokiniams keletą paskatinančių klausimų, kuriuos reikia aptarti ar perskaityti savo Inžinieriaus užrašų 
sąsiuvinyje.

Perskaitykite šį straipsnį su savo mokiniais:
 NASA Raketų transporteriai

• Kaip galite perkelti didelius ir sunkius daiktus?
• Į kokius veiksnius reikia atsižvelgti gabenant didelius ir sunkius daiktus (pvz.,

Greitį, posūkį ir pan.)?
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STEAM praktika:
• Kurkite ir naudokite modelius
• Pakartotinai išbandykite ir pakeiskite

dizainą
• Susipažinti su struktūra ir funkcija

Peržiūrėkite vaizdo įrašą:
Artemis Path to the Pad: Crawler-Transporter 2 

https://www.youtube.com/watch?v=pjGB2zGjJpY
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/nasa-raketu-transporteriai-zada-atimancios-masinos-su-19-tukst-litru-dyzelino-bake-221-1147060


Karjeros galimybės

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

Susipažinkite su LEGO® kosmoso komandos antžeminių sistemų techniku Zachu. 
Antžeminių sistemų technikai atstovauja antžeminei įgulai, kuri kuria, išbando ir 
eksploatuoja sistemas ir įrenginius, būtinus raketoms ir erdvėlaiviams apdoroti ir 
paleisti surinkimo, transportavimo ir paleidimo metu. Šios įvairios komandos 
kuria ir prižiūri infrastruktūrą įvairioms misijoms palaikyti.
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Susitikime su kitu NASA antžeminio įgulos nariu
Jeffas Adamsas yra NASA logistikos, inžinerijos ir transporto komandos vadovas. Jo komanda dirba 
užkulisiuose, kad iš NASA raketų gamyklos „Michoud Assembly Facility“ netoli Naujojo Orleano perkeltų 
visapusišką pagrindinio etapo bandymų įrangą į NASA Marshallo kosminių skrydžių centro Huntsville mieste, 
Alabamos valstijoje, bandymų patalpas.

Komanda praleidžia mėnesius planuodama ir kurdama išsamias transportavimo procedūras, siekdama 
užtikrinti, kad bandomieji gaminiai būtų pristatyti be nelaimingų atsitikimų. Jie taip pat kuria nenumatytų 
atvejų planus.

Iki šiol jo komanda saugiai gabeno variklio sekciją, tarą ir didžiulį skysto vandenilio baką, naudodama tris 
antžeminės įrangos dalis: variklio sekcijos transporterį, daugiafunkcinę transporto sistemą ir NASA baržą 
„Pegasus“.

Sužinokite daugiau apie Jeffą Adamsą:
I Am Building SLS

Norėdami gauti daugiau įkvėpimo, peržiūrėkite šiuos išteklius:
Exploration Ground Systems
Exploration Ground Systems Overview
In the Driver’s Seat of Artemis I

https://www.nasa.gov/exploration/systems/sls/faces-of-sls-jeff-adams.html
https://www.youtube.com/watch?v=gVAtIW7KMzQ
https://www.nasa.gov/content/exploration-ground-systems-overview
https://www.nasa.gov/feature/in-the-driver-s-seat-of-artemis-i


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

Misija

Paaiškinkite mokiniams misiją sakydami:
Pasakykite savo mokiniams, kad jų eilė sukurti paprastesnį būdą perkelti didelę įrangą ir objektus, kaip tai daro 
NASA. Leiskite jiems suprojektuoti ir sukurti įrenginį, galintį saugiai pakelti ir perkelti didelius objektus, 
pavyzdžiui, raketą. Paprašykite jų pagalvoti, kaip jie valdys savo prietaiso judesius, kad užtikrintų, jog jų vežami 
daiktai nebūtų pažeisti. Užduokite pagrindinius klausimus, pvz., Kaip jūsų prietaisas išlaikys objekto dydį ir 
svorį? Arba, kaip neleisti objektui judėti ar kristi? Priminkite mokiniams, kad tai yra prietaiso, kurį naudosite 
stumdydami didelius ir sunkius daiktus, prototipas ar modelis, ir jis iš tikrųjų neturi būti pilno masto!

Leiskite jiems susimąstyti ir eskizuokite savo idėjas. Nustatykite sunkų ar didelį objektą, kurį jie nori perkelti. 
Tada jiems laikas kurti, išbandyti ir atkurti savo modelius. Priminkite jiems išbandyti įvairias idėjas ir kad jei tai 
nepadeda, gerai išbandyti kažką naujo. Apsvarstykite galimybę pateikti realų objektą, pavyzdžiui, pilną 
vandens butelį, kad imituotų raketą. Mokiniai gali tai panaudoti kurdami ir išbandydami savo prototipą.

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

Papildomos įkvėpimo pamokos
Apsvarstykite galimybę baigti šias „LEGO® Education“ pamokas, kad mokiniai papildomai ugdytų savo 
inžinerinius įgūdžius:

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

Diferenciacija visiems besimokantiesiems
Jaunesniems ar mažiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę nurodyti kelią, suteikiant 
mokiniams konkretų objektą, kurį būtų galima perkelti. Pateikę kvadratinį objektą, sumažinsite objekto 
judėjimą transporto priemonėje, todėl mokiniai galės lengviau išbandyti savo modelį.

Vyresniems ar labiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę reikalauti, kad mokiniai naudotų 
didesnį ar kelis objektus. Be to, vyresni ar labiau patyrę mokiniai gali perkelti objektą ilgesniu, sunkesniu 
keliu.

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/out-of-order#lesson-plan
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-prime/gymnast#prepare
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-winning-with-science/race-car#prepare



