Misijos instruktažas:
Darbas kosmoso modulyje
Buvimas astronautu reikalauja daug sunkaus darbo ir papildomo iššūkio – išsiaiškinti, kaip
tą darbą atlikti kosmose! Nors astronautai neturi jaudintis dėl pavojų Žemėje, jų darbo
aplinkoje kyla ir kitų pavojų, įskaitant kai kuriuos, kurių net negalima pamatyti, pavyzdžiui,
kosmoso spinduliuotė. Šiame modulyje mokiniai sužinos apie NASA žmones, atsakingus už
misijos saugumo užtikrinimą, ir tuos, kurie pasirūpina, kad astronautai visada turėtų šiam
darbui tinkamą įrankį. Darbo erdvėje modulis yra puikus būdas supažindinti mokinius su
darbo erdvėje pavojais ir įrankiais, kurių astronautams reikia norint atlikti tyrimus ir
eksperimentus erdvėje.

Trumpa misija
Laikas: 15 minučių
Tikslai:
• Paskatinti mokinius mąstyti, kokios kliūtys egzistuoja darbui kosmoso erdvėje.
• Pradėti diskusiją su mokiniais apie tai, ką, jų nuomone, reiškia dirbti kosmoso erdvėje.
Apsvarstykite galimybę užduoti tokius klausimus:
• Kaip manote, kokias užduotis astronautai turi atlikti kosmose?
• Kaip manote, ar kai kurių užduočių atlikimas erdvėje skiriasi nuo čia, Žemėje?
• Kaip manote, su kokiais iššūkiais susiduria astronautai, bandydami atlikti užduotis kosmose?
• Kaip manote, ar astronautai įveikia šiuos iššūkius?
Prieš pradėdami kitas dvi misijas, paraginkite savo mokinius atlikti nedidelį tyrimą. Mokiniai turėtų ištirti
kliūtis, kurias reikia įveikti norint dirbti erdvėje. Jie turėtų pabandyti nustatyti kelias kliūtis ir kaip mes šiuo
metu jas įveikiame. Paprašykite mokinių savo Inžinieriaus užrašų sąsiuvinyje įrašyti savo mintis apie tai, kaip
būtų lengva ar sunku dirbti erdvėje.
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Misija:
Saugumas kosmose
Laikas: 45–90 minučių
Tikslai:
• Suprojektuokite ir sukurkite įspėjimo sistemą
• Ištirkite saugos poreikius erdvėje

STEAM Praktika:
• Laikytis dizaino apribojimų
• Praneškite apie tinkamiausius sprendimus
• Ištirkite priežastis ir pasekmes

Misijos instruktažas
Pristatykite misiją mokiniams sakydami:
Pagalvokite apie pavojus, su kuriais susiduriame Žemėje, pavyzdžiui, audras, tokias kaip tornadai ir uraganai.
Mums pasisekė, kad turime perspėjimo sistemas, kurios įspėja apie artėjantį pavojų. Nors astronautai
nesusiduria su šiais pavojais, jie susiduria su tokiais pavojais kaip saulės energijos dalelių audrų spinduliuotė.
Paprašykite mokinių savo inžinerinio projektavimo sąsiuvinyje užfiksuoti savo pirmines mintis apie pavojus
erdvėje.
Plačiau sumokinkite apie misiją
Ugdykite mokinių smalsumą naudodami šiuos išteklius. Apsvarstykite galimybę užduoti savo mokiniams
keletą įkvepiančių klausimų, kuriuos jie galėtų aptarti arba apmąstyti savo inžinerinio projektavimo
sąsiuvinyje.
• Kaip galite išspręsti problemą, kurios nematote?
• Kokios apsaugos reikalingos tyrinėjant erdvę?
Perskaitykite šį straipsnį:
Nematomi atviro kosmoso pavojai
Peržiūrėkite šiuos vaizdo įrašus:
Darbas TKS
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Karjeros galimybės
Susiekite misiją su karjera NASA
Supažindinkite mokinius su karjera NASA, kad sužinotumėte daugiau apie tai, ką
žmonės veikia kiekvieną dieną. Pasidalinkite su mokiniais:
NASA sauga yra svarbiausias prioritetas. Saugos pareigūnai užtikrina saugumą ir
padidina visos NASA veiklos sėkmę kurdami, įgyvendindami ir prižiūrėdami
visos agentūros politiką ir procedūras. Šiame epizode mokiniai susitiks su Leo,
LEGO® kosmoso komandos saugos pareigūnu. Leo stengiasi užtikrinti
visuomenės, darbuotojų, patalpų ir turto sveikatą ir saugą erdvėlaivių
paleidimo, skrydžio, tūpimo ir bandymų metu.

Susitikime su NASA saugos pareigūnu
Pedro Lopez yra saugos lyderis, atsakingas už žmonių įvertinimą, įgulos išlikimą, įmonės patikrinimą ir
patvirtinimą, žvalgymo sistemų kūrimo (ESD) saugos ir misijos užtikrinimą! Pedro darbas yra užtikrinti, kad
visos ESD programos („Orion“, „Space Launch Systems“ ir „Exploration Ground Systems“), taip pat
„Gateway“ atitiktų sertifikavimo reikalavimus, keliamus žmonių gabenimui ir apgyvendinimui į kosmosą.
Straipsnis:
Meet Pedro Lopez

Misija
Pristatykite misiją mokiniams sakydami:
Dabar jūsų eilė sukurti prototipą, kuris įspės astronautus apie pavojų. Apsvarstykite, kokio tipo prietaisas
geriausiai įspės astronautus, kad užtikrintų jų saugumą. Pagalvokite apie kitų tipų signalus. Ar jūsų perspėjimo
sistemoje bus garsų? Arba žibintai? Arba mesti kamuolį? Arba turi mojavimo mechanizmą? Kaip manote, koks
yra geriausias būdas atkreipti visų dėmesį? Kokia, jūsų manymu, yra svarbiausia informacija, kurią jūsų
įrenginys turi įtraukti astronautams?
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Paprašykite jų susimąstyti ir išdėstyti savo idėjas. Įsitikinkite, kad jie paaiškina užduotį, kurią bando atlikti
naudodami savo įrenginį. Priminkite jiems kurti, išbandyti ir kartoti savo modelius bei išbandyti tai kelis kartus.
Taip pat paskatinkite juos išbandyti įvairias idėjas. Jei kažkas neveikia, jie gali išbandyti kažką naujo!
Būtinai palikite pakankamai laiko visiems mokiniams pasidalinti savo prototipais ir paaiškinti, kodėl tai
geriausiai tinka problemai, kurią jie bandė išspręsti.
Papildomos pamokos
Apsvarstykite galimybę baigti šias LEGO® Education pamokas prieš mokiniams baigiant savo misiją sustiprinti
savo inžinerinius įgūdžius.
•
•
•

LEGO® Education SPIKE™ Prime Wind Speed
LEGO® Education BricQ Motion Prime Strike the Ball
LEGO® Education BricQ Motion Essential Cheering Crowd

Diferencijavimas visiems besimokantiesiems
Jaunesniems ar mažiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę nurodyti kryptį suteikdami
mokiniams konkretų sąrašą apribojimų, kuriuos reikia įtraukti į savo modelį, pavyzdžiui, prototipas turi
skambėti.
Vyresnio amžiaus ar labiau patyrusiems apsvarstykite galimybę reikalauti, kad mokiniai į savo prototipą
įtrauktų kelis matmenis, pvz., du žingsnius, pvz., garso ir bangavimo mechanizmą.
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Misija: Tinkamas
įrankis darbui
Laikas: 45–90 minučių
Tikslai:
• Sukurkite ir sukurkite įrankį, kuris gali būti
naudojamas kosmoso erdvėje
• Ištirkite įrankių poreikį erdvėje
• Palyginkite užduočių atlikimą kosmose su Žemėje
• Pagalvokite apie tai, kaip mokslininkai kuria įrankius
naudoti kosmose

STEAM Praktika:
• Užduokite klausimus ir nustatykite
problemas
• Laikykitės dizaino apribojimų

Misijos instruktažas
Pristatykite misiją mokiniams sakydami:
Paprašykite jų pagalvoti apie įrankius, kuriuos naudojate įvairiems darbams atlikti. Pavyzdžiui, kastuvu galite
iškasti duobę arba pieštuku rašyti laišką. Astronautai taip pat naudoja specializuotus įrankius, pavyzdžiui,
įrankius, reikalingus erdvėlaiviui taisyti. Paprašykite mokinių pagalvoti, kokie įrankiai gali būti naudojami
erdvėlaivyje arba tyrinėjant Mėnulio ar Marso paviršių. Paprašykite mokinių paimti savo inžinerinio dizaino
sąsiuvinį ir užsirašyti savo idėjas.
Išplėskite studentų smalsumą apie misiją
Ugdykite mokinių smalsumą naudodami šiuos išteklius. Apsvarstykite galimybę užduoti savo mokiniams
keletą įkvepiančių klausimų, kuriuos jie galėtų aptarti arba apmąstyti savo inžinerinio projektavimo
sąsiuvinyje.
• Kokie veiksniai erdvėje keičia mūsų įrankių naudojimą?
• Kokias užduotis reikia atlikti erdvėje, kurioms mums gali prireikti įrankių?
• Kaip mokslininkai padeda kurti įrankius, kuriuos astronautai naudos kosmose?
Perskaitykite šiuos straipsnius:
Kodėl astronautai treniruojasi po vandeniu?

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą:
Tyrimai TKS
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Karjeros galimybės

Susiekite misiją su karjera NASA
Supažindinkite mokinius su karjera NASA, kad sužinotumėte daugiau apie tai,
ką žmonės veikia kiekvieną dieną. Pasidalinkite su mokiniais:
Susipažinkite su Sofie, LEGO® kosmoso komandos mokslininke. Su misija susiję
mokslininkai daugiausia dėmesio skiria tyrimams, susijusiems su misijos sėkme,
sauga ir nauda žmonijai. Tai gali apimti tokias sritis kaip saulės spinduliuotė,
žmogaus tyrimai, fiziniai mokslai, biologija ir biotechnologijos bei žemės ir
kosmoso mokslai.
Tam reikia sukurti daugybę specialių įrankių, skirtų moksliniams
eksperimentams atlikti kosmose. Šie įrankiai sukurti taip, kad astronautams
būtų patogu juos naudoti. Mokslininkai tyrinėja vietas Žemėje, panašias į vietas
Mėnulyje, pavyzdžiui, kad padėtų kurti įrankius, naudojamus kosmose.

Susipažinkime su NASA mokslininku
Kelsey Young yra NASA planetų geologė. Tai reiškia, kad ji tiria, kaip laikui bėgant formuojasi ir vystosi kitos
planetos (ir mėnuliai, asteroidai, kometos ir visa kita, kas ten plūduriuoja). Ji dirba įvairiose lauko vietose
visame pasaulyje ir vandenyne. Kelsey naudoja tas vietas žemėje, kurios panašios į kitas planetas, kad ištirtų,
kaip formuojasi ir vystosi planetų paviršiai, taip pat nustatytų, kaip astronautai tyrinės kitas planetas ateityje.
Ji priklauso kelioms komandoms, kurios stengiasi imituoti konkrečius skrydžio į kosmosą aspektus, įskaitant
NASA Džonsono kosmoso centro vadovaujamą NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations)
komandą, kuri vykdo povandenines misijas, kad imituotų kosminį skrydį.
Plačiau apie Kelsey Young
Kelsey Young Dives Into Fieldwork With Aplomb
Meet Former NASA Intern Kelsey Young
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Misija
Pristatykite misiją mokiniams sakydami:
Pasakykite savo mokiniams, kad dabar jų eilė sukurti įrankį, kurį astronautai galėtų naudoti kosmose ir atliks
užduotį. Pagalvokite, kokiai užduočiai kuriate ir ką turi atlikti įrankis. Kokių funkcijų reikia įrankiui, kad būtų
galima atlikti šią užduotį? Kokias funkcijas įtrauksite į savo įrankį?
Paprašykite jų susimąstyti ir išdėstyti savo idėjas. Įsitikinkite, kad jie paaiškina, kokią užduotį jie bando atlikti
naudodami savo įrankį. Kurkite, išbandykite ir kartokite jų dizainą. Priminkite jiems išbandyti įvairias idėjas ir
kad jei tai neveikia, verta išbandyti ką nors naujo.
Būtinai palikite pakankamai laiko visiems mokiniams pasidalinti savo prototipais ir paaiškinti, kodėl tai
geriausiai tinka problemai, kurią jie bandė išspręsti.
Papildomos įkvėpimo pamokos
Apsvarstykite galimybę baigti šias LEGO® Education pamokas prieš mokiniams baigiant savo misiją sustiprinti
savo inžinerinius įgūdžius.

•
•
•

LEGO® Education SPIKE™ Prime Super Cleanup
LEGO® Education BricQ Motion Prime Free Kick
LEGO® Education BricQ Motion Essential Weightlifter

Diferencijavimas visiems besimokantiesiems
Jaunesniems ar mažiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę nurodyti kryptį, suteikdami
mokiniams tam tikrą projektavimo įrankį. Raskite įrankio pavyzdinių vaizdų, kad įkvėptumėte ir
paskatintumėte mokinius siekti sėkmės. Būtinai pateikite daugiau nei vieną vaizdą, kad visi mokiniai
nebandytų sukurti to paties modelio prototipo.
Vyresniems ar labiau patyrusiems dizaineriams apsvarstykite galimybę mokiniams sukurti prototipinį įrankį,
kuris gali atlikti dvi užduotis. Pakvieskite mokinius sugalvoti dvi užduotis, kurias reikia atlikti, ir būdą sukurti
daugiafunkcį įrankį, galintį atlikti abi užduotis.
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