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FIRST ® LEGO® Lygos 
Pasauliniai rėmėjai

Šioje srityje galite įdėti savo logotipą ir savo vietinių 

rėmėjų logotipus.

Negalima keisti nei pasaulinės rėmėjų zonos žemiau, 

nei priekinių ir galinių vadovų puslapių.
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Sveiki!

Komandos nariai
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Džiaugiamės galėdami prisijungti prie 
jūsų komandos šioje kelionėje! Eikite 
kartu su mumis ir mes padėsime jums 

įveikti šį CARGO CONNECT iššūkį.

Aš esu 
Jokūbas!

Aš esu 
Rugilė!

Aš - Maksas!

Nagi, eime!
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Komandos kelionė

TYRINĖTI

Ištirkite iššūkį

Susipažinkite su pagrindinėmis 
vertybėmis

Sukurkite komandos modelį

Sukurkite komandos 
plakatą

Švęskite 
renginyje

Naršykite, kurkite, išbandykite ir
dalinkintės atlikdami užduotis

DALINTIS

TESTUOTI

KURTI

Tyrimas
Komandos kelionė Pristatymas

Kūryba ir bandymai...



Panagrinėkime, kaip 
kroviniai gabenami į 

vietas visame 
pasaulyje.

Pasidalykite savo 
idėjomis, 

komandos modeliu 
ir tuo, ką jūsų 

komanda išmoko 
su kitais.

Pagalvokime apie 
įvairius krovinių 

gabenimo būdus.

Sukurkime komandos modelį, 
parodantį, kaip kroviniai yra 

rūšiuojami ir gabenami į 
paskirties vietas.

Inžinieriaus užrašai  I  Įvadas6

Iššūkio istorija
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TYRINĖJIMAS

NAUJOVĖS

POVEIKIS

ĮTRAUKIMAS

KOMANDINIS DARBAS

LINKSMYBĖS

Mes tyrinėjame naujus įgūdžius ir idėjas. 

Mes naudojame kūrybiškumą ir užsispyrimą
problemoms spręsti.

Tai, ko išmokome, pritaikome savo pasauliui
tobulinti.

Mes gerbiame vienas kitą ir priimame savo 
skirtumus.

Esame stipresni, kai dirbame kartu.

Mes džiaugiamės tuo ką darome ir švenčiame!

Nubraižykite arba parašykite savo 
komandos pavyzdį, demonstruojantį 

kiekvieną pagrindinę vertę, kuri 
nurodoma užsiėmimų metu!

Smagiai praleiskite 
laiką ugdydami 

naujus įgūdžius ir 
dirbdami kartu.

Vadovaukitės 
pagrindinėmis 

vertybėmis šios 
kelionės metu!

Pagrindinės vertybės
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8  Inžinieriaus užrašai I  Sesijos

Užduotys (20 minučių)

.  Pakalbėkite apie Rugilės ir Jokūbo klausimus

 Išradingoms idėjoms pasižymėti naudokite 
žemiau esantį lauką!

 Pagal 1 knygoje pateiktas instrukcijas, 
surinkite sunkvežimį.

 Pažvelkite į lauką ir sužinokite, kaip veikia 
sunkvežimis! Kaip krovinys 

supakuojamas 
ir kraunamas į 

transporto 
priemones?

Kokius produktus 
reikia gabenti į jūsų 
bendruomenę ir iš 

jos?

1 Sesija
Jūsų komandai reikia:
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Užduotys (20 minučių)

 Apvažiuokite maršrutus, kuriais sunkvežimis 
važiuos ant lauko.

 Nupieškite savo automobilį, kuris gabens 
krovinius.

 Pažymėkite, kokie produktai yra gabenami 
sunkvežimio.

 Pasidalinkite savo kūryba su komanda!

 Visi kartu patobulinkite sunkvežimio 
dizainą, naudodami LEGO® prototipus (4 
maišelis).

 Padėkite savo pagamintus sunkvežimius ant 
lauko ir parodykite, kaip jie veikia. 

Ką atradai? 
Pasidalink su 

savo komanda!

Tyrinėkime

DIZAINAI

Nupieškite savo dizainus!

Jūsų komandai reikia:
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Klasės projektai:
Ventiliatorius
(Cooling Fan)

FIRST® LEGO® League 
Explore skyrius:
1 Pamoka

Užduotys (20 minučių)

 Atidarykite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential 
programą. Raskite savo pamoką.

 Ar galite priversti roboto variklį suktis į kitą 
pusę? Užfiksuokite savo idėjas!

  Pagalvokite, kaip pakeisti esamą programą, 
remiantis jūsų idėjomis.

 Paleiskite naują programą. Pažiūrėkite, kas 
nutiks. 

Iššūkis
 Ar galite pridėti prie roboto sraigtą, ratą 

ar valties vairą?

 Perkurkite savo robotą. Paleiskite savo 
programą.

2 Sesija
Jūsų komandai reikia:

IDĖJOS

Nupieškite savo idėjas!

Parodykite man 
savo naujoviškas 

idėjas!
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Užduotys (20 minučių)

 Apžiūrėkite lauką ir pagalvokite apie Jokūbo 
klausimą.

 Suprojektuokite dviejų skirtingų transporto 
priemonių eskizus.

 Pasidalinkite savo nuostabiomis mintimis su 
komanda!

 Sukurkite dizainą naudodami prototipų detales, kad 
parodytumėte savo komandos sprendimą.

 Parodykite, kaip jūsų sprendimas veikia ant lauko.

Vežkime
Jūsų komandai reikia:

Kaip komanda 
apsvarstykite, kaip 

inžinierius kuria 
novatorišką dizainą.

DIZAINAI

Nupieškite savo dizainus!

Pastatėte 
sunkvežimį, kuris 

per paskutinį 
seansą gabeno 

krovinius.

Ar galite sukurti dvi 
skirtingas 

transporto 
priemones, 

galinčias gabenti 
krovinius?
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3 Sesija 
Jūsų komandai reikia:

Klasės projektai:
Robotas šnipas
(Spy Robot)

FIRST® LEGO® League 
Explore skyrius:
2 Pamoka

Užduotys (20 minučių)

 Atidarykite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential 
programą. Raskite savo pamoką.

 Ar galite suprogramuoti robotą, kad jis 
paleistų kitokį garsą ar švieselę? 
Paaiškinkite savo sprendimą.

 Pakeiskite esamą programą remdamiesi 
savo idėjomis. Išbandykite!

Iššūkis
 Ar galite priversti robotą mirksėti kita spalva 

ar judėti?

 Pakeiskite roboto konstrukciją ir paleiskite 
savo programą.

SPRENDIMAS

Nupieškite savo sprendimą!

Norėdami 
išspręsti šį iššūkį, 

dirbkite visi 
kartu!
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Rūšiuokime
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Laikydamiesi 2 knygos instrukcijų surinkite rūšiavimo 
centrą.

 Padėkite rūšiavimo centrą ant lauko.

 Pagalvokite, kaip galite padėti Jokūbui ir Rugilei.

 Išbandykite rūšiavimo centrą!

 Pasukite rankenėlę į dešinę, kad rūšiuotumėte žalią 
krovinį į žalią dėžę.

 Pasukite rankenėlę į kairę, kad rūšiuotumėte mėlyną 
krovinį į melyną dėžę.

 Pagalvokite ir pasidalykite savo idėjomis, kaip 
surūšiuotas krovinys kraunamas išvežimui.

Įdomu, kaip jūsų 
komanda naudojo 

komandinį darbą. Ar 
galite sugalvoti pavyzdį?

IDĖJOS

Nupieškite savo idėjas!

Kaip rūšiavimo 
centre kraunami ir 

iškraunami 
kroviniai?

Kaip krovinys 
rūšiuojamas į 

teisingas dėžes?



14  Inžinieriaus užrašai  I  Sesijos

Klasės projektai:
Milo - mokslų 
roveris
(Milo the 
Science Rover)
FIRST ® LEGO® League 
Explore skyrius:
3 Pamoka

Užduotys (20 minučių)

 Atidarykite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential 
programą. Atlikite pamoką.

 Ar galite užprogramuoti robotą judėti 
atgal? Pasisukti? Užfiksuokite savo idėjas!

 Pakeiskite esamą programą remdamiesi 
savo idėjomis. Išbandykite!

Iššūkis
 Ar galite į robotą pridėti krovinių konteinerį?

 Laikykitės savo plano ir paleiskite programą.

4 Sesija
Jūsų komandai reikia:

IDĖJOS

Nupieškite savo idėjas!

Į savo sprendimus 
būtinai įtraukite visų 

idėjas!
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Važiuokime
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Padiskutuokite apie Rugilės ir Jokūbo klausimus.

 Generuokite idėjas!

 Padėkite rūšiavimo centrą ant lauko.

 Naudokite lauką, kad suplanuotumėte maršrutą.

 Sukurkite savo programą ir paleiskite ją.

 Roboto pristatytą krovinį sukraukite į rūšiavimo 

centrą.

 

Kokiais maršrutais 
kroviniai patenka į 
rūšiavimo centrą?

Kaip kroviniai 
gabenami į mano 

miestą ir iš jo?

Kaip vairuotojas žino, 
kokiais maršrutais naudotis 

gabenant krovinius? 
Kalbėkitės kaip komanda!



Produktai 
krovinių pakete

Pradžios taškas

Paskirties vieta

16  Inžinieriaus užrašai  I  Sesijos

5 Sesija
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Perskaitykite Rugilės ir Jokūbo klausimus.

 Pamąstykite!

 Užrašykite savo idėjas lentelėje.

 Raskite skirtingas vietas lauke, kur bus 
gabenami kroviniai.

 Pasirinkite ir įvardinkite skirtingus 
pradinius taškus ir paskirties vietas.

Kas gali būti 
kiekvieno krovinio 
pakuotės viduje?

KROVINIŲ PAKETAI

Kokie kroviniai 
gabenami į jūsų 
bendruomenę ir 

iš jos?

Krovinių paketai
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Motorizuokime
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Laikydamiesi 2 knygos instrukcijų, 
sukonstruokite variklį ir stebulę. 

 Prijunkite variklį ir stebulės korpusą prie 
rūšiavimo centro.

 Atidarykite WeDo 2.0 ar SPIKE Essential 
programą.

 Perkurkite programą pateiktą 2 knygoje. 
Išbandykite!

 Kaip mėlynas krovinys surūšiuojamas į 
mėlyną dėžę? Pageneruokite idėjų!

 Žemiau esančioje vietoje parodykite, ką 
pakeistumėte programoje.

 Paleiskite programą, kad surūšiuotumėte 
mėlyną krovinį.

IDĖJOS
Nupieškite savo idėjas!

Kalbėkitės kaip komanda 
apie tai, kaip sandėlio 
darbuotojas užtikrina 

teisingą krovinio 
rūšiavimą.
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6 Sesija
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Žiūrėdami į lauką, pradėkime nuo Rugilės ir 
Jokūbo klausimų.

 Suprojektuokite priemones, kuriomis 
krovinius būtų galima gabenti oru ir vandeniu.

 Parodykite savo kūrinį komandai!

 Sukurkite bendrą komandos dizainą 
naudodami prototipų detales.

 Padėkite savo konstrukciją ant lauko.

 Parodykite, kaip transporto priemonė saugiai 
gabens krovinius iš rūšiavimo centro į salą ir 
apledėjusį rajoną.

Kūrinys

Nupieškite savo kūrinį!

Kokios saugos 
rūšys yra 
rūšiavimo 

centre ir lauke?

Kaip saugiai per 
vandenį 

gabenami 
kroviniai iš jūsų 
bendruomenės?
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Būkime saugūs
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Paleiskite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential 
programą.

 Ar galite suprogramuoti rūšiavimo centrą, 
kad rūšiuojant mirksėtų saugos lemputė? 
Pagalvokite, kaip sukurti tokią programą.

 Išbandykite savo programą!

Iššūkis
 Ar galite pridėti kitą jutiklį, kuris rūšiavimo 

centrą padarytu saugesniu?

 Pakeiskite rūšiavimo centrą. Paleiskite 
naują programą.

Kaip saugos 
specialistas atliktų 
rūšiavimo centro 
saugos patikrą? 

Sugalvokite būdus 
kaip komanda!

IDĖJOS

Nupieškite savo idėjas!
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7 Sesija
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Pagalvokite, kaip atsakyti į Rugilės ir Jokūbo 
klausimus. Nebijokite svajoti!

 Naudodami prototipų detales sugalvokite, 
kaip patobulinti prieigą prie atvykimo vietų 
(namų piktogramos ant lauko).

 Pademonstruokite, kaip pagerinote prieigą 
prie kiekvienos vietos krovinių pristatymui.

Iššūkis
 Sukurkite naują transporto formą, kuri 

galėtų pasiekti daugybę skirtingų sričių.

Ar galite sukurti 
būdą, kaip pagerinti 

transporto 
prieinamumą ar 

efektyvumą?

Ar galite sukurti 
vietas, kur 
pristatomi 
kroviniai?
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Patobulinkime
Jūsų komandai reikia:

Užduotys (20 minučių)

 Paleiskite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential 
programą.

 Ar galite naudoti jutiklį, kad pagerintumėte 
rūšiavimo proceso efektyvumą? Pasvajokite 
apie sprendimą.

 Pakeiskite rūšiavimo centrą, kad jame būtų 
jutiklis. 

 Sukurkite naują programą ir išbandykite ją 
rūšiavimo centre.

Iššūkis
Ar galite pridėti kitą jutiklį, kad 

pagerintumėte rūšiavimo procesą?

Nupieškite savo sprendimą!

Kodėl mašinų operatorius 
turėtų sureguliuoti 
rūšiavimo centrą? 

Aptarkite kaip komanda!

SPRENDIMAS
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8 ir 9 Sesijos
Jūsų komandai reikia:

Norėdami nupiešti komandos modelį, 
naudokite šiuos du puslapius:

Užduotys (80 minučių)

 Pagalvokite, kaip atsakysite į klausimus.

 Generuokite idėjų kiekvienam klausimui.

 Patyrinėkite būtinų detalių sąrašą ir 
pažymėkite reikiamas dalis.

 Nupieškite komandos modelio dizainą ir 
pažymėkite reikiamas dalis.

 Suplanuokite! Kurkite komandos modelį 
kartu.

Ar galite parodyti 
visą savo 

bendruomenės 
produktų, 

vykstančių į jų 
paskirties vietas, 

kelionę?

Ar galite paaiškinti, 
kaip pagerinote 

produktų 
gabenimą?
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Sukurkite komandos modelį

Reikalavimai

Paženklinkite reikalingas komandos modelio dalis.

Kaip kurjeris pristato paketus 
jūsų bendruomenėje? Pagalvok 

apie tai!

Turi būti 
pagaminti 

tik iš LEGO® 
elementų.

Įtrauktas 
Explore modelis

Turi turėti VIENĄ 
motorizuotą dalį

Naudoti LEGO 
programavimą

Naudoti CARGO 
CONNECTSM lauką
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 10 ir11 Sesijos

Komandos plakatas

Užduotys (80 minučių)

 Raskite plakatui lentą ir meno 
reikmenis.

 Padiskutuokite, ką pavaizduoti 
plakate.

 Kitą lapo pusę naudokite kaip 
savo idėjų juodraštį.

 Kartu kurkite savo komandos 
plakatą. Komandinis darbas!

 Plakate galite naudoti žodžius, 
piešinius ir nuotraukas.

Apibūdinkite 
savo komandos 

kelionę per 
visas sesijas.

Sukurkite komandos 
plakatą, kuriame 

pasidalintumėte tuo, ką 
sužinojote apie CARGO 

CONNECT!

Jūsų komandai reikia:

Tyrinėjimas

Kūrimas ir 

testavimas

Komandos kelionė Pristatymas



CARGO CONNECTSM 25

Sukurkite komandos plakatą
Būk kūrybingas!
Pagalvokite, kaip 
pateiksite savo 

komandos kelione.

Tai jūsų galimybė užfiksuoti idėjas savo komandos plakatui. 
Pavyzdinės temos: Tyrimas, kūrimas, testavimas, pristatymas, pagrindinės vertybės, 

komandos kelionė.
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12 Sesija

Aš 
pasidalysiu 
tuo, ką mes 

ištyrėme.

Aš pristatysiu 
komandos 

modelį.

Aš paaiškinsiu 
programą ir kaip ji 
atitinka komandos 

modelį.

Parodysime, kaip 
plakatas 

demonstruoja 
mūsų komandos 

kelionę!

Galiu pristatyti, kaip 
mūsų komanda 

naudojo pagrindines 
vertybes.

Pasidalinkite tuo, 
ką išmokote ir 

kaip jūsų 
komandai buvo 

smagu!

Jūs dalyvausite FIRST® 
LEGO® Lygos Explore 

festivalyje. Pakvieskite 
savo šeimą ir draugus į 
savo ypatingą renginį!

Tipinis renginio pavyzdys

Užduotys (40 minučių)

 Surinkite galutinį komandos 
modelį ir plakatą.

 Pasikalbėkite, ką jūsų komanda 
galėtų pristatyti renginyje.

 Užpildykite kitą puslapį, kad 
pasiruoštumėte renginiui.

 Peržiūrėkite vertinimo lapus su 
savo treneriu.
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Pasiruošimas renginiui

• Ar galite apibūdinti savo komandos modelį?
• Kaip panaudojote lauką savo modelio kūrimui?

• Kokia jūsų komandos modelio dalis yra motorizuota? 
• Kaip programavote savo motorinę dalį?

• Ką sužinojai apie iššūkį? 
• Kaip panaudojote pagrindines vertybes?

• Ką įtraukėte į savo komandos plakatą? 
• Kaip plakatas rodo jūsų komandos kelionę?

Apsvarstykite, kuo pasidalinsite renginyje.

Atšvęskime!



Tyrinėjimas
(Rekomenduok baigti po 7 sesijos)

Pažvelkite į darbus šiuose puslapiuose. Pasirinkite darbo vaidmenį, 
ištirkite jį ir atsakykite į klausimus.

• Paaiškinkite darbą. Kokios yra 
šios darbo kasdienės 
užduotys?

• Kokio išsilavinimo reikia?

• Koks yra šio darbo 
atlyginimas?

• Kokiose kitose įmonėse 
galėtų dirbti šį darbą 
dirbantys žmonės?
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Krovinių inžinierius

Rolė: 
Sukuria saugaus ir efektyvaus krovinių 
gabenimo būdus.

2 Sesija

Krovinio vairuotojas

Rolė: 
Perveža krovinius iš vienos vietos į 
kitą.

4 Sesija

Sandėlio darbuotojas

Rolė: 
Rūšiuoja produktus ir įdeda į 
dėžes, kad būtų galima juos 
gabenti.

5 Sesija

Studijų sritys
• Transportas ir medžiagų 

judėjimas
• Logistika ir tiekimo grandinės 

valdymas
• Gamybos ir aptarnavimo 

operacijos
• Sandėlio operacijos
• Aviacijos priežiūra

Karjeros ryšiai



Aptarimas
(Rekomenduojama baigti po 12 sesijos)

Pažvelkite į darbus šiuose puslapiuose. Pagalvokite apie šiuos darbus ir 
tai, kas jus domina.

• Kokių įgūdžių reikia šiuose 
darbuose?

• Kas jus domina šiuose 
darbuose?

• Ar galite pagalvoti apie 
kitus darbus, susijusius su 
krovinių gabenimu?

• Ar galite sužinoti daugiau 
apie vieną iš šių karjerų?
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Saugos specialistas

Rolė:
Taiko saugos praktiką ir užtikrina 
atitiktį.

6 Sesija

Mašinų operatorius

Rolė: 
Stebi ir prižiūri sandėlių rūšiavimo 
mašinas.

7 Sesija

Kurjeris

Rolė: 
Transportuoja ir pristato paketus 
klientams.

8 ir 9 Sesijos

Darbas su 
transportavimu

• Automatikos inžinierius
• Paskutinės mylios vadybininkas
• Pristatymo vykdytojas
• Mašinų mokymosi specialistas
• Transporto specialistas
• Transporto analitikas
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Naudokite šį puslapį, norėdami nupiešti savo dizainą ir idėjas!
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Panagrinėkime, kaip kroviniai 
gabenami į vietas visame pasaulyje.

Pasidalykite savo idėjomis, 
komandos modeliu ir tuo, ką jūsų 
komanda išmoko su kitais.

Pagalvokime apie įvairius 
krovinių gabenimo būdus.

Sukurkime komandos modelį, 
parodantį, kaip kroviniai yra 
rūšiuojami ir gabenami į paskirties 
vietas.

Vardas: Komandos pavadinimas:

LEGO, LEGO logotipas ir SPIKE logotipas yra „LEGO Group“ / sont des marques de commerce du / son marcas registradas 
de LEGO prekių ženklai. © 2021 LEGO grupė. Visos teisės saugomos / Tous droits réservés / Todos los derechos reserve.

„FIRST®“, „FIRST®“ logotipas ir „FIRST® FORWARDSM“ yra „For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology“ (FIRST) prekių ženklai. „LEGO®“ yra registruotas „LEGO Group“ prekės ženklas.

„FIRST® LEGO® League“ ir „CARGO CONNECTSM“ yra bendrai valdomi „FIRST“ ir „LEGO Group“ prekių ženklai.
© „2021 FIRST“ ir „LEGO Group“. Visos teisės saugomos. 20082102 V1
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