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FIRST® LEGO® lygos 
pasauliniai rėmėjai

INŽINIERIAUS UŽRAŠAI

Šiame lange galite įklijuoti savo logotipą ir rėmėjų 

logotipus.

Draudžiama keisti ar uždengti pasaulinio lygio 

rėmėjų logotipų.



CARGO CONNECTSM 3

Pabaigoje 
pasidalinsime su kitais 
savo idėjomis ir 
komandos modeliu 
bei tuo, ką išmoko 
Jūsų komanda.

Panagrinėsime plačiau, 
apie tai, kaip įvairūs 
siuntiniai yra gabenami į 
įvairias vietas visame 
pasaulyje.

Pagalvosime apie 
įvairių siuntinių 
gabenimo būdus ir 
idėjas.

Vėliau kursime komandinį 
modelį, parodantį, kaip 
siuntiniai yra rūšiuojami ir 
gabenami į paskirties vietą.

Iššūkio Istorija



4 INŽINIERIAUS UŽRAŠAI  I  Sesijos

Nupieškite ir užrašykite savo idėjas.

Sveiki! Mano vardas Rugilė. 
Nupieškite savo mėgstamiausią 
transporto rūšį.

2 Sesija: Pristatymas
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Nupieškite savo idėjas.

Sveiki! Mano vardas Jokūbas. Parodyk 
man, kur po rūšiavimo centro keliauja 
siuntiniai.

4 Sesija: Rūšiavimas



6 INŽINIERIAUS UŽRAŠAI  I  Sesijos

Nupieškite ir užrašykite savo idėjas.

Papasakokite apie transportavimo 
darbą, kuris yra būtinas, norint 
gabenti siuntinius.

6 Sesija: Profesijų tyrinėjimas

Nupieškite ir užrašykite savo idėjas.
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Laikas būti kūrybiškais! Parodykite, 
kaip būtų galima palengvinti 
siuntinių gabenimą.

Patobulinau siuntinių gabenimą šiais būdais…

8 Sesija: Tobulėjimas



8

Noriu pasidalinti…

Jūs sukonstravote puikius 
modelius ir dirbote 
komandose, todėl dabar galite 
pasidalinti savo įspūdžiais. 
Tikimės, kad Jums buvo taip 
smagu, kaip mums!

Transportation

Journey

INŽINIERIAUS UŽRAŠAI  I  Sesijos

110 Sesija:0 Sesija: Šventė
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Transporta
vim

o 

kelio

Šaltoji paskirties vieta Karštoji paskirties vieta Namų paskirties vieta

Siuntiniai

Rūšiavimo centras

Transportavimo pasirinkimai

Transportavimo 

kelionė



45818_MAT.indd   245818_MAT.indd   2 12/3/20   5:11 PM12/3/20   5:11 PM45818_MAT.indd   245818_MAT.indd   2 12/3/20   5:11 PM12/3/20   5:11 PM

10        INŽINIERIAUS UŽRAŠAI

Panaudokite šį šabloną savo piešiniams ir idėjoms!
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„LEGO“, „LEGO“ logotipas, „DUPLO“ ir „DUPLO“ logotipas yra „LEGO Group“ prekės ženklai. © 2021 LEGO grupė. Visos 
teisės saugomos/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados. FIRST®, FIRST® logotipas ir FIRST® FORWARDSM 
yra prekės ženklai „For Inspiration and Recognition of Science and Technology“ (FIRST). „LEGO®“ yra registruotas „LEGO 
Group“ prekės ženklas. „FIRST® LEGO® League“ ir „CARGO CONNECTSM“ yra bendri „FIRST“ ir „LEGO Group“ prekių 

ženklai.
© 2021 FIRST ir „LEGO Group“. Visos teisės saugomos. 10082101 V1

Pabaigoje pasidalinsime 
su kitais savo idėjomis ir 
komandos modeliu bei 
tuo, ką išmoko Jūsų 
komanda.

Panagrinėsime plačiau, 
apie tai, kaip įvairūs 
siuntiniai yra gabenami į 
įvairias vietas visame 
pasaulyje.

Pagalvosime apie 
įvairių siuntinių 
gabenimo būdus ir 
idėjas.

Vėliau kursime komandinį 
modelį, parodantį, kaip 
siuntiniai yra rūšiuojami ir 
gabenami į paskirties 
vietą.




