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FIRST® LEGO® lygos 
pasauliniai rėmėjai

Šiame lange galite įklijuoti savo logotipą ir rėmėjų 

logotipus.

Draudžiama keisti ar uždengti pasaulinio lygio 

rėmėjų logotipų.
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„FIRST® LEGO® League Discover“ 
programoje vaikai supažindinami su 
STEM pagrindais, kartu dirbdami 
sprendžiant įdomius iššūkius
ir konstruojant modelius naudojant 
LEGO® DUPLO® kaladėles. Mokiniai įgyja 
mokymosi įpročių, pasitikėjimo ir 
komandinio darbo įgūdžių.

„FIRST LEGO League Discover“ yra vienas 
iš trijų FIRST LEGO lygos programos 
padalinių pagal amžiaus grupę ir skirtas 
mažiausiems vaikams. Ši programa 
įkvepia jaunus žmones eksperimentuoti ir 
ugdyti jų pasitikėjimą, kritinį mąstymą ir 
projektavimo įgūdžius per praktinį STEM 
mokymąsi. FIRST LEGO lyga buvo sukurta 
susivienijus tarp FIRST® ir LEGO® 
Education.

Sveiki atvykę į CARGO CONNECTSM

Vaikai mąstys ir elgsis, kaip dizaineriai ir 
inžinieriai, ugdydami gebėjimą stebėti, 
klausinėti, rinkti informaciją ir užduoti 
daugiau klausimų.

Kiekvienos sesijos metu jie patirs 
inžinerinio projektavimo procesą. Šiam 
procesui nėra nustatytos tvarkos, ir jie 
gali atlikti kiekvieną procesą kelis kartus 
per vieną seansą. Tai reiškia, kad 

sesijos metu vaikai tyrinės temą ir jos 
idėjas, kurs sprendimus, juos išbandys, 
kartos ir keis, o paskui pasidalys tuo, ką 
išmoko, su kitais.

Sveiki atvykę į FIRST® FORWARDSM 
sezoną. Šių metų FIRST LEGO lygos 
atradimų iššūkis vadinamas CARGO 
CONNECTSM. Vaikai sužinos apie tai, kaip  
gabenami siuntiniai, rūšiuojami ir 
pristatomi į jų paskirties vietas. Žr. 5 
puslapyje esantį „CARGO CONNECTSM 
Challenge“ aprašymą, kuriuo galite 
pasidalinti su savo vaikais. Padidintą šios 
istorijos versiją, taip pat, galima rasti ant 
lauko.

Darbas komandose
Vaikai dirbs komandose po keturis, 
naudodamiesi „LEGO® 
Education“ „STEAM Park“ dalimis ir 
„CARGO CONNECT Discover“ rinkiniu. Jie 
bendradarbiaus ir bendraus kurdami, 
mokydamiesi ir žaisdami kartu.
Vaikai turėtų būti skatinami
kiekvienos sesijos metu dirbti su savo 
komandos draugais, išklausyti vienas kitą 
paeiliui ir pasidalyti idėjomis bei dalimis.

Įvadas į FIRST® LEGO® League Discover

Inžinerinio 
Mokymosi 
Procesas

Tyrinėjimas

Dalinimasis Kū
ryb
išk
um
as



CARGO CONNECTSM 5

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.

Iššūkio Istorija

Vėliau kursime komandinį 
modelį, parodantį, kaip 
siuntiniai yra rūšiuojami ir 
gabenami į paskirties vietą.
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„FIRST® LEGO® League Discover“ 
programoje vaikams pateikiamos 
prasmingos problemos, kurias reikia 
išspręsti. Jie dirba kartu,
stebisi ir klausinėja, kuria ir mąsto, 
klausosi ir dalinasi. Baigę šią programą, 
vaikai tampa labiau pasitikintys savimi ir 
geriau pasirengę susidoroti su būsimais 
iššūkiais, be to, taip jie atranda 
mokymosi džiaugsmą.

Svarbu, kad vaikams būtų smagu. Kuo 
žaismingesni užsiėmimai, tuo jie bus 
labiau motyvuoti ir susijaudinę. Mes 
norime, kad jie konstruotų, taisytų ir 
atstatytų. Nesijaudinkite, jei nežinote visų 
atsakymų, ir atminkite, kad nėra tokio 
dalyko, kaip nesėkmė! Jei kažkas negerai, 
mokykitės iš to ir bandykite dar kartą.

Žaismingas mokymasis veikiant

Tyrimai rodo, kad vaikystėje
vaikai užsiima žaisminga STEM
veikla, jie įžiebia savo prigimtinį
smalsumą, tobulina savo žinias ir
ugdo mokymosi įpročius. Kai
pedagogai puoselėja šiuos natūraliai gimusius
mažuosius mokslininkus, jie stato tiltą tarp
realaus pasaulio, STEM įgūdžių ir
raštingumo.

Mokymosi įpročiai

Bandysiu tol, kol 
man pavyks! Aš to dar 

neišbandžiau!

Gera dirbti 
kartu! Žinau ką turi 

omenyje!

Hm!
Įdomu, kas tai?

Galiu panaudoti 
tai, ką jau žinau

Dabar man tai 
daug geriau 

sekasi!

Kaip mes tai 
spręsime?
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Vaikai atranda, kad yra 
stipresni dirbdami kartu.

Problemoms spręsti 
panaudojame 
kūrybiškumą ir 

atkaklumą.

Matome, kaip vaikai 
džiaugiasi ir švenčia tai, 

ką sukūrė!

Tyrinėjame naujus 
įgūdžius ir idėjas.

Mes gerbiame vienas 
kitą ir suvokiame 
savo skirtumus.

Mes pritaikome tai, ką 
išmokome, kad pagerintume 

savo pasaulį.

FIRST® pagrindinės vertybės yra kertiniai 
programos akmenys. Jie yra vieni 
pagrindinių „FIRST® LEGO® League“ 
elementų.

Pripažindami pagrindines vertybes, vaikai 
kiekvienos sesijos metu naudojasi temos 
atradimu ir tyrinėjimu ir sužino, kad 
padėti vienas kitam yra

komandinio darbo pagrindas. Svarbu, kad 
vaikams būtų smagu. Kuo žaismingesni 
užsiėmimai, tuo vaikai bus labiau 
motyvuoti.

Ankstyvieji STEM įgūdžiai
Vaikai lavins ankstyvus STEM įgūdžius, įskaitant:

• Mokslą: priežastis ir pasekmes, gravitaciją, jėgas, judesį ir paprastas mašinas
• Technologijas: įrankius ir tyrimus, kaip viskas veikia
• Inžineriją: dizaino kūrimą, sprendimų įgyvendinimą ir problemų sprendimus
• Matematiką: abstraktus ir kiekybinis samprotavimas, objektų atributai ir formos
identifikavimas

Žaismingas mokymasis veikiant

FIRST ® Pagrindinės vertybės



ENGINEERING
NOTEBOOK
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Patarimas

„STEAM Park“ atkeliauja 
kartoninėje dėžėje. 
„STEAM Park“ galite 
laikyti plastikinėje 
dėžėje, kuri yra 
patogesnė dažnai 
naudojant šį rinkinį.

Jūs gausite „CARGO CONNECTSM 
Inžinieriaus Užrašai“ rinkinį, kuriame 
vaikai galės įrašyti savo idėjas ir piešti 
eskizus bei stebėti, kaip

jie progresuoja savo kelionėje. 
Kiekvienai kitai sesijai reikia užpildyti 
vieną puslapį. Kiekvienam vaikui 
padovanokite po vieną užrašų knygelę.

„Discover More“ rinkinys (vienam vaikui)
„Discover More“ rinkinys skirtas vaikams 
išsinešti į namus. Naudokite pridedamą 
laišką (jį rasite adresu firstlegoleague.org/
discovermore), kad visa šeima būtų 
įtraukta į žaismingą, aktualią veiklą. Į 
komplektą įeina du šešių kaladėlių 
rinkiniai, skirti suaugusiam ir vaikui kartu 
dalyvauti veikloje.

Daugiau informacijos rasite šešių 
kaladėlių knygelėje, kuri padės suprasti ir 
palengvinti šią veiklą.
legofoundation.com/en/learn-how/
knowledge-base/six-bricks-booklet/

LEGO® Education STEAM parko rinkinys 
(skirtas 6-8 vaikams)
Kiekviena komanda turėtų turėti prieigą 
prie „STEAM Park“ rinkinio dalių. Visos 
komandos naudos STEAM parko rinkinį, 
kad ištirtų STEM koncepcijas ir sudarytų jų 
komandos modelio pagrindą.

Sesijų metu ir šventės metu taip pat kils 
problemų, kurias galima išspręsti 
naudojant daugybę spalvingų, lengvai 
valdomų funkcinių detalių.

„STEAM Park“ mokytojų vadovą galima 
rasti „LEGO® Education“ svetainėje kartu 
su kitomis idėjomis ir įkvėpimais.
education.lego.com/en-us/product-
resources/steam-park/teacher-resources/
teacher-guide-pdfs

Mokytojo vadovas supažindina su 
rinkiniu, mokymosi tikslais ir 
papildomomis veiklomis. Siūlome iš 
anksto supažinti mokinius su šiais 
mokytojo vadovo užsiėmimais, jei klasė 
yra nauja arba mokiniai yra nauji „STEAM 
Park“:

1. Funkciniai elementai
2. Sveiki atvykę į STEAM parką
3. Pavaros

Ko Jums reikės?

Inžinieriaus Užrašai (vienam vaikui)

https://www.legofoundation.com/en/learn-how/knowledge-base/six-bricks-booklet
https://education.lego.com/en-us/product-resources/steam-park/teacher-resources/teacher-guide-pdfs
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Patarimas

Šešias vaikų 
kaladėles galite 
laikyti atskirame 
mažesniame 
indelyje.

„Discover“ rinkinį sudaro „CARGO 
CONNECTSM Discover“ modelis 
(sunkvežimis, siuntiniai, rūšiavimo centras 
ir paskirties vietos), „LEGO® DUPLO®“ 
figūrėlės, „Six Bricks“ rinkiniai, laukas ir 
statybinės kortelės.

„Discover“ modelis skirtas padėti vaikams 
prisijungti prie temos ir yra atspirties 
taškas diskusijoms ir tolesniam kūrimui. 
Laukas yra naudojamas, kaip 
bendradarbiavimo erdvė modeliams 
sujungti.

Kiekviename „Discover“ rinkinyje yra 
penki šešių kaladėlių rinkiniai, skirti 
naudoti klasėje. Rinkinių yra pakankamai, 
kad kiekvienam vaikui duotumėte po 
vieną ir vieną mokytojui. Kiekvienam 
vaikui reikės vienos iš šešių spalvotų 
kaladėlių. Šiame rinkinyje esančios šešios 
kaladėlės papildo šešias kaladėles 
esančias „Discover More“ rinkinyje, kurį 
vaikas pasiima namo.

Ko Jums reikės?

„Discover“ rinkinys (skirtas iki 4 vaikų)

Rūšiavimo 
Centras

Namų paskirties
vieta

Šaltoji 
paskirties 

vietaKarštoji paskirties vieta

Sunkvežimis

DUPLO 
Figūrėlės

Siuntiniai

Statybinės
Kortelės Šešių kaladėlių

Rinkiniai
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Pateikėme laišką, kurį galite išsiųsti namo 
vaikų tėveliams kartu su rinkiniu „Atrask 
daugiau“. Kiekvienas vaikas turėtų 
pasiimti namo vieną „Discover More“ 
rinkinį, kuriame yra du šešių kaladėlių 
rinkiniai.

Mokytojai ir pagalbinis personalas 
geriausiai žino, kaip susisiekti su tėvais ir 
globėjais.

Taip pat, galima pasirinkti ir kitus būdus 
(laiškas, vaizdo įrašas, e. svetainė, 
socialinė žiniasklaida), kad perduoti visą 
šią informaciją.

Jei visa tai įgyvendinate už
mokyklos ribų, pavyzdžiui, bibliotekoje, 
raginame bendradarbiauti su 
mokyklomis, kad jos padėtų susisiekti ir 
išplatintų rinkinius bei laiškus į namus.

Kaip tėvai ir globėjai žinos, ką daryti?
Laiške pateikiama plati „FIRST® LEGO® 
League Discover“ apžvalga ir jos ugdomų 
įpročių apžvalga. Kiekviena veikla yra 
paaiškinta, kad padėtų suaugusiam 
pradėti kalbėti su savo vaiku. Raginame 
visas mokyklas prieš pradedant 
užsiėmimus surengti klasės susitikimą, 
kuriame tėvai ir globėjai galėtų daugiau 
išgirsti, pamatyti kaladėlių rinkinius ir 
gauti savo „Discover More“ rinkinius.

Šis susitikimas galėtų apimti:
• Kas yra FIRST LEGO League Discover?
• Kokie yra mokymosi įpročiai
• Kokios yra pagrindinės vertybės
• Pagrindinis Šventės renginys
• Galimybės, kurias suteikia tėvų/
globėjų patirtis
• „Discover More“ rinkinys ir kaip
padėti vaikams namuose

Pagrindinį tėvų/globėjų laišką rasite čia: 
firstlegoleague.org/discovermore.

Kaip turėčiau sekti Discover
More veiklas?
Svarbu sekti tolesnius veiksmus
veiklos metu, kurią vaikai atlieka namuose.
Praleiskite kelias akimirkas kalbėdami su
vaikais apie tai, ką jie padarė ir paklauskite ar
jiems buvo smagu žaisti ir mokytis namuose. 
Ši veikla turi padėti pastatyti tiltą
tarp namų ir mokyklos bei sugretinti
mokymasį, kuris vyksta abejose, skirtingose 
aplinkose.

Skatinkite juos išbandyti kitų šešių kaladėlių
veiklą, visada akcentuojant, kaip smagu
tiek suaugusiam, tiek vaikui.

Kaip susisiekti su tėvais ir globėjais?

Kaip turėčiau perduoti informaciją?
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Patarimas

Daugiau informacijos 
apie renginio dieną 
rasite 23–24 
puslapiuose.

KAS TAI YRA

DIDYSIS 

Baigę savo patirtį, visos komandos turėtų 
dalyvauti šventės renginyje
(10 sesija). Vaikams patiks dalintis su kitais tuo, 
ką jie sukūrė ir išmoko. Šventė gali būti surengta 
įprastoje sesijų susitikimų erdvėje, klasėje, 
bibliotekoje ar bet kur kitur, kur yra tinkama 
erdvė komandoms išsiskirstyti, kurti ir 
linksmintis.

Prieš didįjį renginį: Didžiojo renginio metu:
• Išdėstykite laukus, kad dvi komandos galėtųdirbti kartu.
• Kiekvienai komandų porai priskirti bent vienąvertintoją.
• Sujaudinkite vaikus dėl paskutiniojo iššūkio.• Užtikrinkite, kad vertintojai kalbėtų su vaikais.• Pabaigoje išdalinkite sertifikatus.
• Linksminkitės ir švęskite vaikų pasiekimus.

Po didžiojo renginio:

• Pasirinkite patogią ir tinkamą vietą ir aplinką.

• Pakvieskite šeimas, globėjus, mokytojus ir 

draugus.

• Raskite savanorių vertintojų.

• Atspausdinkite vertinimo klausimus (24 psl.) Ir 

sertifikatus.

• Perskaitykite šventės renginio informaciją.

• Mokykite kitų STEAM Park pamokų.

• Toliau dėstykite kitą su tema susijusią STEM

veiklą.
• Raskite galimybių panaudoti per šią patirtį

įgytą žodyną.

• Leiskite vaikams pasinaudoti komandinio

darbo įgūdžiais kituose užsiėmimuose.

RENGINYS
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Naudingi ištekliai

LEGO® Education Palaikymas
education.lego.com/en-us/support 
Tel.: (800) 422-5346

Pagrindinė Svetainė firstlegoleague.org/

Bendrieji Palaikymo Klausimai flldiscover@firstinspires.org

Lygybė, Įvairovė ir 
Tolerancija firstinspires.org/about/diversityinclusion

LEGO Education Mokytojų 
Bendruomenė community.lego.education.com

CARGO CONNECTSM 
Ištekliai firstlegoleague.org/season

Pedagogo Ištekliai info.firstinspires.org/curriculum

Hibridinis Mokymasis
education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
firstinspires.org/covid-19

Naudokite šį kontrolinį sąrašą, kad 
sėkmingai startuotumėte ir nukreiptumėte 

vaikus į sėkmingą pradžią.
Įsitikinkite, kad gavote visas priemones, 
reikalingas „FIRST® LEGO® League Discover“ 
įgyvendinimui. 8–9 puslapiuose rasite tai, ko 
jums reikia.

Nustatykite vietą, kurioje atliksite sesijų užduotis 
ir ten laikykite visas reikalingas priemones, tarp 
sesijų. 

Pagalvokite apie paskutinę sesiją – šventės įvykį. 
Ar rengsite tai savo klasėje ir ar pakviesite vaikų 
šeimas? Šventė ir jos rengimas aprašytas 11 psl., 
o išsami informacija-23–24 puslapiuose.

Sukurkite planą. Kaip dažnai per savaitę tai 
vykdysite? Ar užbaigsite visą sesiją vienu metu ar 
skirsite užduotis skirtingu laiku?

Nuspręskite, kaip suskirstysite vaikus į komandas. 
Rekomenduojamas komandos dydis yra keturi 
vaikai.

Prieš pradėdami 1 sesiją įsitikinkite, kad „STEAM 
Park“ rinkiniai yra išpakuoti ir paruošti darbui. 
Jeigu norite, galite sudėti detales į patvarias 
plastikines laikymo dėžes.

Supažindinkite savo vaikus su „STEAM Park“. 
Išbandykite pamokas, nurodytas 8 puslapyje.

Skatinkite šeimos narių ir namų įsitraukimą. 
Daugiau informacijos rasite 10 puslapyje.

Siųskite „Discover More“ rinkinius į namus su 
tėvų laiškais.

Baigę užsiėmimus, leiskite vaikams dalyvauti 
renginyje, skirtame pasidžiaugti savo pasiekimais.

Kontrolinis sąrašas prieš 
sesiją

Prieš pradėdami sesijas perskaitykite mokinių 
„Inžinieriaus Užrašų“ sąsiuvinį ir šį „Komandos 
Susitikimų Vadovą“. Juose gausu labai naudingos 
informacijos, padėsiančios jums per sesijas.

Čia rasite papildomų skaitmeninių išteklių!

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Įvadas

https://education.lego.com/en-us/support
https://www.firstlegoleague.org/
mailto:firstlegoleaguejr%40firstinspires.org?subject=Support%20Question
https://www.firstinspires.org/about/diversityinclusion
https://community.legoeducation.com/home
https://www.firstlegoleague.org/season
https://info.firstinspires.org/curriculum
https://education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
https://www.firstinspires.org/covid-19
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Apšilimas
(Šešios kaladėlės)

1 užduotis
(Pažinti)

2 užduotis
(Kurti)

3 užduotis
(Pasidalinti)

1 Sesija 
Atradimas

Šešių kaladėlių
pažinimas I Transportavimas STEAM Park 

Pažinimas Įspūdžių pasidalinimas

2 Sesija 
Pristatymas

Šešių kaladėlių
pažinimas II Iššūkis Sunkvežimis Inžinieriaus 

Užrašų puslapis

3 Sesija 
Pristatymas

Ką galite 
sukonstruoti? Lauko apžvalga Pakrauti ir iškrauti 

siuntinius Įspūdžių pasidalinimas

4 Sesija
Rūšiavimas Krovinių skyrius Lauko ypatybės Siuntinių rūšiavimas Inžinieriaus 

Užrašų puslapis

5 Sesija 
Inovacijų 
diegimas

Krovininis traukinys Lauko zonos Tobulinimas su 
judančiomis dalimis Įspūdžių pasidalinimas

6 Sesija 
Profesijų 
tyrinėjimas

Judantys siuntiniai Transporto 
darbai

Darbas, įrankiai ir 
įranga

Inžinieriaus 
Užrašų puslapis

7 Sesija
Bėgių 
naudojimas

Sukurkite paveikslėlį Bėgiai ir transporto 
priemonės

Bėgiai ir transporto 
priemonės Įspūdžių pasidalinimas

8 Sesija 
Tobulėjimas Oras ir vanduo Transporto poreikiai Patobulinkite 

siuntinio kelionę
Inžinieriaus 

Užrašų puslapis

9 Sesija 
Pasidalinimas Tilto statymas Atvaizdavimas Sujunkite idėjas Įspūdžių pasidalinimas

10 Sesija 
Šventė Paskutinis šventinis renginys!

Sesijų išdėstymas
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AZ

1 Sesija: Atradimas

Patarimai
1   Nusiųskite laišką namo (žr.

10 psl.) su rinkiniu „Discover 
More“ kiekvienam vaikui.

2 Patikrinkite funkcinius
elementus, kaip pavyzdyje:
(education.lego.com/en-
us/lessons?grades=PreK-K) 

Rezultatai
Vaikai žais su „STEAM 
Park“, kūrybiškai kurdami ir 
išbandydami naujus 
dalykus.

Vaikai atpažins LEGO® 
elementus, susijusius su 
transportavimu.

• Kas yra transportas ir transportavimas?
• Kas yra paskirties vieta?
• Kaip gabenami žmonės ir daiktai?

2 Užduotis (25 minutės)   
2

Leiskite vaikams konstruoti naudojant skirtingas STEAM Parko dalis. Skatinkite juos 
laisvai žaisti ir kurti viską, ką nori, pasitelkdami savo vaizduotę ir atrasdami rinkinių 
funkcijas. Padėkite jiems atpažinti kaladėles, kurios gali būti susijusios su transportavimu 
ir transporto priemonėmis.

3 Užduotis (10 minučių)
Paprašykite vaikų pasidalinti ir paaiškinti, ką jie sukonstravo ir kaip jų identifikuotos 
dalys susijusios su transportavimu. Visi vaikų kūriniai yra teisingi ir šiuose užsiėmimuose 
nėra tik vieno teisingo sprendimo.

Ką susijusio su transportu 
galime sukonstruoti naudodami
STEAM Park rinkinį?
Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (15 minučių)
Šešių kaladėlių pažinimas I (visą informaciją rasite Priede)
Vaikai naudos šešias kaladėles tiek klasėje, tiek namuose su „Discover More“ rinkiniu, 
taip mokydamiesi naujų įgūdžių ir ieškodami naujų idėjų.                    1
1 Užduotis (10 minučių)
Pristatykite transportavimo temą. Norėdami pradėti užsiėmimą ir išsiaiškinti vaikų 
žinias, aptarkite klausimus esančius žemiau. 

Norėdami paskatinti bendrauti, galite jų paklausti:

Vykdydami šiuos užsiėmimus nesijaudinkite, jei nežinote 
visų atsakymų - ir atminkite, kad nėra tokio dalyko kaip 
nesėkmė! Taip pat, ir vaikai darys klaidų ir vėliau taisys savo 
dizainą, taip mokydamiesi iš savo klaidų.

Kiekviena sesija suteikiagilesnį ryšį, kad padėtų jums irjūsų mokymui.

Kiekviena sesija turi Didelį

Klausimą, kurį galima pasidalyti

sesijos rėmuose.

Žodynas kryptis, funkcija, 
transportavimas

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Vaikai naudosis Discovery 
rinkiniu, norėdami ištirti naujas 
idėjas bei naudosis „STEAM 
Park“. Jie stebėsis ir klausinės, ką 
daro skirtingi elementai.

Komandos Susitikimų Vadovas  I Sesijos

https://education.lego.com/en-us/lessons/preschool-steam-park/functional-elements#connect
https://education.lego.com/en-us/lessons/preschool-steam-park/functional-elements#connect
https://education.lego.com/en-us/lessons?grades=PreK-K
https://education.lego.com/en-us/lessons?grades=PreK-K


CARGO CONNECTSM 15

Žodynas
forma, kelionė, siuntiniai

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Komandos taikys komandinį 
darbą ir atradimus, kad ištirtų 
iššūkį.

Patarimai
1   Iššūkio istoriją taip pat, galite
      rasti Inžinieriaus Užrašuose ir

2   Statybos kortelės „Discover“
rinkinyje pateikia vizualias 
instrukcijas, kaip 
sukonstruoti skirtingas 
„Discover“ modelio dalis.

• Įvardykite įvairias vietas, kur jūsų mieste pristatomi siuntiniai.
• Apibūdinkite įvairias transporto rūšis (automobilį, sunkvežimį, lėktuvą, valtį) ir
išsirinkite savo mėgstamiausią.
• Pateikite įvairių siuntinių gabenimo būdų (pvz., sausumos, jūros, oro) pavyzdžių.

2 Užduotis (25 minutės)
Paprašykite kiekvienos komandos sukonstruoti sunkvežimį iš „Discover“ rinkinio, 
naudodami statybos korteles. Po to vaikai gali sukurti daugiau ratinių transporto 
priemonių naudodami „STEAM Park“. Kaip ir 1 sesijoje, skatinkite juos laisvai kurti, 
pasitelkiant savo kūrybiškumą ir vaizduotę kuriant naujas nuostabias transporto 
priemones.   2

3 Užduotis (15 minučių)
Savo Inžinieriaus Užrašuose paprašykite vaikų aprašyti arba nupiešti mėgstamos 
transporto priemonės paveikslėlį.

Vaikai galėtų įtraukti savo transporto rūšies pavadinimą ir aprašymą (pvz., jo 
panaudojimą, veiksmą, spalvas, gabenamus siuntinius). Vaikai taip pat galėtų pasidalyti 
ir aprašyti savo sukurtas transporto priemones.

Kaip siuntinys patenka į mūsų
namų paskirties vietą?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Šešių kaladėlių pažinimas II (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Paaiškinkite vaikams apie „FIRST® LEGO® League Discover“. Pasakykite jiems, kad jie 
ištirs siuntų kelionę nuo pradžios iki pabaigos. Perskaitykite vaikams iššūkio istoriją.   1

Galite paklausti vaikų:

Pažvelkite į tris 1-os užduoties diskusijų punktus ir 
pamatysite, kaip jie palaipsniui reikalauja sudėtingesnio 
vaikų atsakymo. Raskite būdų, kaip įtraukti įvairių 
sudėtingumo lygio klausimus į visas veiklas, vedančias vaikus 
jų mokymosi keliu.

Rezultatai
Komandos gebės aprašyti 
transportavimo kelionės 
dalis, įskaitant kur ir kaip 
pristatomi siuntiniai.

Vaikai savo idėjas ir 
piešinius dokumentuos 
savo Inžinieriaus 
Užrašuose.

2 Sesija: Pristatymas

AZ

ant lauko.
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Žodynas
krovinys, pakrauti, iškrauti

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Komandos taikys komandinį 
darbą ir problemų sprendimą, 
kad įveiktų iššūkį.

Patarimai
1   Vaikai gali kurti kitokį

dizainą savo konstrukcijoms, 
nei nurodyta statybos 
kortelėse.

2 Skatinkite komandas
pakaitomis pakrauti, iškrauti 
ir pristatyti siuntas ant lauko.

•

•

Kur kelionės pradžioje pakuojami kroviniai į sunkvežimį ir kur jie iškraunami
rūšiavimo centre?
Kaip sunkvežimis gabena krovinį (siuntinius) nuo pradžios iki iškrovimo vietos
rūšiavimo centre?

Įsivaizduokite, kas yra siuntinių viduje.

2 Užduotis (25 minutės) 
Leiskite kiekvienai komandai iš „Discover“ rinkinio sukurti rūšiavimo centrą ir sunkvežimį. 
Tada jie galės naudoti STEAM Parką tiesdami kelius ir tiltus, kad gautų siuntinius iš lauko 
pradžios taško į rūšiavimo centrą. Papildomas iššūkis komandoms: sukurti būdus, kaip 

pakrauti pakuotes į sunkvežimį ir iškrauti jas rūšiavimo centre.  1

3 Užduotis (15 minučių)
Leiskite komandoms ant lauko pasidalyti 2 užduoties sprendimais. Tai gali apimti LEGO® 
DUPLO® figūrėles ir parodyti, kaip sunkvežimis patenka į rūšiavimo centrą ir pakrauna 
bei iškrauna siuntas.  2

Kaip siuntiniai yra pakraunami, 
gabenami, o paskui iškraunami 
rūšiavimo centre?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Ką galite sukonstruoti? (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Leiskite kiekvienai komandai išskleisti savo CARGO CONNECTSM lauką ir pažvelgti į jį. 
Pasakokite plačiau apie tai, ką jie gali pamatyti jame. Nurodykite skirtingas kilimėlio vietas.

Galite paklausti komandų:

Ši sesija supažindina su problemų sprendimo užduotimis. 
Problemų sprendimas yra įprotis, kurį vaikai turi praktikuoti. 
Skatinkite komandas atkakliai kurti savo problemų 
sprendimus. Tada komandos galės bendrauti ir dalintis savo 
sprendimais su kitais.

3 Sesija: Pristatymas
Rezultatai
Komandos ištirs, kaip 
kroviniai gabenami iš 
vienos vietos į kitą ir 
kokios transporto rūšys 
yra tam naudojamos.

Komandos sukurs būdą 
pakrauti ir iškrauti 
siuntinius.

AZ

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Sesijos
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Žodynas
access, sort, sorting center

Playful Learning 
in Action
The children will listen and 
empathize about each 
other’s ideas. The team will 
listen to everyone’s ideas, 
demonstrating inclusion.

Patarimai
1   Kiekvienam vaikui gali

būti priskirta tam tikra 
užduotis, pvz., rūšiuoti 
siuntinius, transportuoti 
juos su sunkvežimiu ar kita 
transporto priemone.

2   Komandos gali pačios
sugalvoti kokie produktai 
yra jų siuntiniuose.

• Kelios ir kokios skirtingos paskirties vietos yra ant kilimėlio?
• Ar yra galimybė pristatyti siuntas iš rūšiavimo centro į paskirties vietas?
• Kokios transporto priemonių rūšys reikalingos vežti siuntinius iš
rūšiavimo centro į skirtingas paskirties vietas?

2 Užduotis (25 minutės) 
Leiskite kiekvienai komandai rasti siuntas, rūšiavimo centrą ir paskirties vietas 
„Discover“ rinkinyje. Jie turėtų sukonstruoti paskirties vietas ir rūšiavimo centrą, 
įkvėpimui naudodamiesi statybos kortelėmis. Tada jie turėtų surūšiuoti visas siuntas 
rūšiavimo centre pagal paskirties vietas (spalvas). Raudonos pakuotės keliauja į 
karštą paskirties vietą, mėlynos - į namų paskirties vietą, o geltonos - į šaltą 
paskirties vietą.

Iššūkis komandoms: sukurti skirtingas transporto priemones, reikalingas siuntoms 
vežti link jų paskirties vietų.  1

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų savo Inžinieriaus Užrašuose parašyti arba nupiešti proceso 
paveikslėlį, kai paketai patenka iš rūšiavimo centro į paskirties vietą. 2

Kaip gabenami siuntiniai iš 
rūšiavimo centro į skirtingas 
paskirties vietas?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Krovinių erdvė (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Tegul kiekviena komanda išskleidžia savo CARGO CONNECTSM lauką. Pažvelkite į įvairias 
kilimėlio savybes ir vietas. Taip pat, galite įsijungti į pokalbį aptariant, kokių tipų 
siuntiniai yra pristatomi į jūsų mokyklą/darželį.

Galite paklausti komandų:

Rezultatai
Komandos rūšiuos siuntas 
rūšiavimo centre.

Komandos sukurs įvairias 
transporto rūšis, kad 
galėtų pristatyti siuntinius į 
paskirties vietas.

Pristatydami užduotis pateikite realaus pasaulio pavyzdžių, 
įskaitant nuotraukas ir vaizdo įrašus. Dalydamiesi idėjomis 
nustatykite taisykles, kuriomis vaikai turi vadovautis (kalbėti po 
vieną, išklausyti, kai kalba kitas ir t.t.). Kaip padėjėjas ar 
mokytojas prižiūrėkite, ar vaikai užimti ir ar atlieka užduotis.

4 Sesija: Rūšiavimas 

AZ

patekimas, rūšiavimas, rūšiavimo 
centras

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Vaikai įsiklausys ir įsijaus į vienas 
kito idėjas. Komanda įsiklausys į 
visų idėjas ir parodys įsitraukimą.
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AZ

Pavyzdiniai modeliai, kuriuos vaikai 
gali sukonstruoti

Žodynas
funkcionalus, novatoriškas, 
transporto priemonė

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Komandos pritaikys ankstesnių 
užsiėmimų žinias ir pasitelks 
inovacijas kūrybiškai kurdamos 
transporto priemones su 
judančiomis dalimis.

Patarimai
1   Vaikai gali nustatyti,

kokios sritys iš lauko yra ir 
jūsų mieste.

2 Kiekvienam komandos vaikui
gali būti paskirta sritis, 
(žemė, vanduo ar oras) už 
kurią jis bus atsakingas ir 
turės sukurti transporto 
priemonę problemos 
sprendimui.

Rezultatai
Komandos pasitelks vaizduotę 
ir kūrybiškumą kurdamos 
novatoriškus transporto 
priemonių dizainus.

Komandos pritaikys žinias apie 
funkcines dalis, kad sukurtų 
transporto priemones su 
judančiomis dalimis.

• Kokio tipo transporto priemonėmis galima gabenti pakuotes?
• Kaip galėtumėte sukurti novatoriškas transporto priemones, kad pasiektumėte
įvairias lauko vietas?

2 Užduotis (25 minutės) 
Paprašykite kiekvienos komandos pasirinkti funkcinius elementus iš STEAM Parko ir 
parodyti, kaip jie juda. Jie turėtų juos naudoti transporto priemonėms su judančiomis 
dalimis statyti, kad gabentų siuntas sausuma, vandeniu ar oru. Reikėtų skatinti 
vaizduotę turinčias transporto priemones (pvz., traukinį, kuris gali plaukti, kai reikia 
kirsti vandenį).

Transporto priemonės gali vykti iš rūšiavimo centro į paskirties vietas. Užduotis gali būti 
vykdoma tik ant lauko, tačiau komandos gali įtraukti papildomą rūšiavimo centrą ir 
paskirties vietas iš savo „Discover“ rinkinių.

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite komandų apibūdinti judėjimą. Jie gali pademonstruoti savo transporto 
priemones, vykstančias iš rūšiavimo centro į paskirties vietas. Paprašykite jų, jei 
įmanoma, vartoti žodį novatoriškas.   2

Kaip galime naudoti judančią
dalį savo kūrinyje?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Krovininis traukinys (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Tegul kiekviena komanda išskleidžia savo CARGO CONNECTSM lauką. Tegul vaikai 
parodo skirtingas sritis lauke (pvz., salą, jūrą, upę, ledą).   1

Galite paklausti komandų:

Pritaikykite tai, ką komandos išmoko, ir meskite iššūkį dar 
vienam etapui. Šioje sesijoje atkreipkite dėmesį, kaip vaikai 
gali pritaikyti išankstines žinias apie „STEAM Park“ 
funkcinius elementus . Daugiau patarimų rasite funkcinių 
elementų pamokoje (adresu: education.lego.com/en-us/
lessons?grades=PreK-K).

5 Sesija: Inovacijų diegimas 

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Sesijos

https://education.lego.com/en-us/lessons/preschool-steam-park/functional-elements#connect
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Žodynas
bendruomenė, darbas (profesija), 
įrankis

Pagrindinės vertybės
Naudodamos komandinį darbą, 
komandos pagalvos apie įvairių 
transportavimo profesijų asmenų 
poveikį jų bendruomenėse.

Patarimai
1   Vaikai gali atlikti įvairius

darbus ir tai ką daro 
kiekvienas žmogus 
dirbantis toje srityje, kad 
padėtų gabenti pakuotę.

2   Pateikdami unikalių transporto
priemonių pavyzdžių,  
padėsite komandoms 
lengviau nustatyti 
skirtingas profesijas.

• Kokius skirtingus darbus dirba siuntinius gabenantys žmonės?
• Kas gabena siuntas jūsų bendruomenėje?
• Kokias priemones šie žmonės naudoja savo transportavimo darbuose?
• Kokio tipo unikalias transporto priemones žmonės naudoja gabenant
siuntas?

2 Užduotis (25 minutės) 2
Tegul komandos sukonstruoja įrankius ir įrangą, kurią žmonės naudoja savo darbe, kai 
prižiūri siuntinių gabenimą ir pristatymą. Skatinkite kurti unikalias transporto 
priemones (pvz., krautuvus, dronus, keltuvus, robotų pristatymo įrenginius). Komandos 
gali naudoti dalis iš „Discover“ rinkinio ir „STEAM Park“ bei naudoti įvairias „LEGO® 
DUPLO®“ figūrėles, kad būtų atstovaujami įvairūs transporto darbuotojai.  

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų savo Inžinieriaus Užrašuose aprašyti ar nupiešti paveikslėlį
asmens, kurio darbas yra vežti siuntas. Tai gali apimti transporto priemones, tam darbui 
naudojamas priemones ir tai, kaip tas asmuo padeda savo bendruomenei.

Kokie žmonės padeda 
transportuoti siuntas ir ką daro
įrankiai, kuriuos jie naudoja?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Judantys siuntiniai (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Leiskite kai kuriems vaikams suvaidinti (pamėgdžioti) įvairius transportavimo darbus, 
o kiti turėtų atspėti, ką jie mėgdžioja. Tada pakartokite, keisdami vaikus,
mėgdžiojančius ir spėliančius.  1

Galite paklausti vaikų:

Rezultatai
Komandos nustatys skirtingas 
profesijas, susijusias su 
siuntų gabenimu.

Komandos kurs transporto 
priemones ir įrankius, kuriuos 
žmonės naudoja šiose 
profesijose.

Pateikite realaus pasaulio pavyzdžių, įskaitant nuotraukas ir 
vaizdo įrašus apie žmones, dirbančius transportavimo srityje, 
jų įrankius ir transporto priemones. Tai galite susieti su savo 
socialinių studijų/pasaulinių studijų pamokomis apie 
bendruomenės pagalbininkus.

6 Sesija: Profesijų tyrinėjimas

AZ
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Pavyzdiniai modeliai, kuriuos 
vaikas gali sukonstruoti

Žodynas
gravitacija, bėgiai, greitis

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Komandoms bus smagu 
konstruoti ir išbandyti savo 
transporto priemones
ant bėgių. Jie pasitelks 
bendravimą, kad pasidalytų savo 
idėjomis ir dizaino sprendimais.

Patarimai
1 You could have the ramps

already assembled to allow 
children to focus on vehicle 
designs.

2 The Discover set Truck
does not fit on the ramp, so 
teams will need to build 
their own vehicles.

• Koks yra bėgių tikslas?
• Kur mūsų bendruomenėje yra bėgiai ir kokiam tikslui jie naudojami?
• Koks jausmas leidžiantis nuo kalno (pvz., bėgiojant, riedant, čiuožiant rogutėmis)?
Kaip tai susiję su transporto priemone, važiuojančia bėgiais?

2 Užduotis (25 minutės)
Sukurkite nuožulnią (bėgių) trasą iš pamokos „Bėgiai“ (angl. Ramps) (adresu https://
education.lego.com/en-us/lessons?grades=PreK-K), esančią „STEAM Park“ mokytojo 
vadove. Komandoms galite pateikti daiktą, kurio joms reikės kaip krovinio, pavyzdžiui, 
kiaušinį, plastikinį rutulį ar kitą tinkamą daiktą.  1

Paliepkite komandoms:

• Naudokite bėgius ir kitas dalis, kad sukurtumėte kelius iš rūšiavimo centro į
skirtingas lauko vietas.
• Iš „STEAM Park“ sukurkite skirtingų konstrukcijų transporto priemones, kurios gali
saugiai gabenti siuntas.
• Išbandykite įvairias transporto priemones, važiuojančias bėgiais, vežančias didelius
ir mažus krovinius, kad ištirtumėte gravitacijos ir greičio poveikį.  2

3 Užduotis (15 minučių)
Leiskite komandoms pademonstruoti savo automobilius, važiuojančius bėgiais. 
Paklauskite mokinių, ko automobiliui reikia norint pakilti ant bėgių. Paprašykite jų kalbėti 
apie tai, kas verčia tam tikras transporto priemones važiuoti toliau ar greičiau nei kitos. 
Paraginkite juos, kaip įmanoma dažniau, naudoti žodžius gravitacija ir greitis.

Kaip greitai ir saugiai galime
pervežti siuntas bėgiais?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Sukurkite paveikslėlį (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Parodykite vaikams nuotraukas ar vaizdo įrašus su transporto priemonėmis, kurių 
judėjimui naudojami bėgiai.

Galite paklausti vaikų:

Pagalvokite, kaip STEM turinys sprendžiamas šioje pamokoje. 
Pažiūrėkite, kaip konkrečios mokslo koncepcijos yra 
integruotos į problemų sprendimo užduotis. Kai vaikai 
užduoda klausimą, paraginkite juos užduoti klausimą, kad tai 
padėtų jiems mokytis, o ne tik atsakyti.

7 Sesija: Bėgių naudojimas 

AZ

Rezultatai
Komandos sukonstruos 
transporto priemones, galinčias 
saugiai gabenti siuntas.

Bandydamos savo automobilius 
ant bėgių, komandos tirs greitį ir 
gravitaciją.

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Sesijos
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Žodynas
pristatymas, efektyvus, 
patobulinti

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Komandos kurs sprendimus, 
atsižvelgdamos į poreikį savo 
miestui. Tobulindami savo 
dizainą, vaikai parodys 
pasitikėjimą savo sugebėjimu 
kurti ir taisyti savo klaidas.

Patarimai
1 Komandos tobulins savo

idėjas, tačiau nebūtinai savo 
tikruosius modelius iš 
praėjusių užsiėmimų.

2 Komandos gali identifikuoti
papildomus elementus 
STEAM Parke, kad juos galėtų 
naudoti, kaip siuntinius.

Rezultatai
Komandos ieškos 
sprendimo būdų, kaip 
efektyviau pervežti 
siuntinius.

Komandos kurs patobulintą 
sprendimą dėl siuntų 
gabenimo.

• Kaip galėtumėte efektyviau pristatyti siuntas?
• Ką pakeistumėte ir patobulintumėte savo ankstesnese idėjose?
• Kaip efektyvesnis sprendimas galėtų padėti kitiems?

2 Užduotis (25 minutės) 
Leiskite komandoms susikurti naują ir patobulintą pristatymo maršrutą nuo ten, kur 
surenkami siuntiniai, iki ten, kur jie pristatomi į paskirties vietą. Vaikai gali patobulinti 
idėją ar dizainą, kurį naudojo ankstesnėje sesijoje. Jų patobulinta dalis gali būti 
transporto priemonė, naujas kelias ar kita vieta. Komandos gali naudoti dalis iš 
„Discover“ rinkinio ir „STEAM Park“.

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų savo Inžinieriaus Užrašuose aprašyti ar nupiešti idėją ar jos vaizdinį, 
kaip efektyviau gabenti siuntas. Vaikai gali nupiešti žemėlapį, kuriame pavaizduotos 
visos skirtingos siuntų pristatymo (paskirties) vietos ir kaip jie patobulintų siuntų 
gabenimą.

How do we improve how 
packages are transported to 
their destinations?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Oras ir vanduo (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių) 
Pasakykite komandoms, kad jie remsis ir tobulins problemas, savo sprendimais iš 
ankstesnių sesijų. Jie gali pagalvoti apie savo miesto žmones ir kokias transporto 
priemones jie naudoja bei kokiais būdais jie gauna savo siuntas. Pavyzdžiui yra 
greitesnis pristatymas, mažiau sunaudų reikalaujantis pristatymas ar saugesnis krovinių 
gabenimas.

Galite paklausti vaikų:

Ši sesija yra skirta idėjų pakartojimui ir jų tobulinimui. 
Skatinkite vaikus sutelkti dėmesį ir visą fantaziją į tai, ką kuria, 
užuot ją riboję.

8 Sesija: Tobulėjimas 

AZ
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Žodynas
sujungti, pakartoti, atvaizduoti

Žaismingas mokymasis 
veikiant
Komandos ir toliau įsitrauks į 
komandinį darbą, kad sujungtų 
savo kūrinius ir rastų bendrą 
problemos sprendimą.

Patarimai
1 Paskatinkite vaikus

pagalvoti ir pasirinkti 
geriausią idėją, kurią jie 
sugalvojo ir panaudojo 
ankstesniuose užsiėmimuose.

2 Svarbu, kad komandos
dirbtų kartu, kad sujungtų 
savo idėjas į vientisą 
sprendimą.

Rezultatai
Komandos taikys 
ankstesnių užsiėmimų 
žinias ir patirtį, kad 
išspręstų problemą.

Komandos kartu 
sujungs idėjas ir 
sukurs vieningą 
sprendimą.

• Apibūdinkite visą siuntinių gabenimo kelionę.
• Prisiminkite savo mėgstamiausią problemos sprendimą iš ankstesnių užsiėmimų ir
paaiškinkite, kodėl būtent jis jums patiko.
• Paaiškinkite vaikams, kaip jie patobulėjo dirbdami kartu, kad pasidalintų idėjomis.

2 Užduotis (25 minutės) 
Prieš konstruodamos, komandos turi nuspręsti, kas kurs kiekvieną dalį. Tada jie 
sukonstruos visą skirtingų siuntų gabenimo kelionę, kiekvienas vaikas sukurs tam tikrą 
kelionės dalį. Kai kiekvienas vaikas sukonstruos savo dalį arba įveiks užduotį, kiekviena  

komanda turės sujungti visas dalis į vieną sprendimą.  2

Skatinkite komandas pažvelgti į kiekvieną pastatytą objektą ir kokią funkciją jis atlieka. 
Jie turėtų rasti kūrybingų būdų, kaip sujungti kiekvieną dalį. Jie gali perstatyti savo 
objektą, kad galėtų sujungti vienas kito kūrinius. Leiskite jiems aptarti, apie jų atliktus 
sprendimus 3 užduotyje.

3 Užduotis (15 minučių)
Leiskite vaikams pasidalyti tuo, ką jie sukonstravo. Sutelkite dėmesį į tai, kaip komandos 
sujungė savo idėjas, kad sukurtų galutinį sprendimą. Leiskite komandoms apmąstyti, 
kurias idėjas jie pasirinko, kodėl ir kaip jie kartu dirbo šioje mokslo ir žaidimų kelionėje.

Kaip galime sujungti visų idėjas 
kartu, kad tai veiktų, kaip 
vienas puikus sprendimas?

Apšilimas su šešiomis kaladėlėmis (10 minučių)
Tilto statymas (visą informaciją rasite Priede)

1 Užduotis (10 minučių) 
Paprašykite vaikų apmąstyti visų praėjusių sesijų patirtį.  1

Galite paprašyti vaikų:

Atėjo laikas sustiprinti komandinio darbo įgūdžius, pvz., 
dalijimosi, diskusijų ir kompromisų naudojimą. Stebėkite, 
kaip komandos tarpusavyje kalbasi, ir įvertinkite, kaip tai 
pasikeitė sesijų metu.

9 Sesija: Pasidalinimas 

AZ

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Sesijos
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Patarimai
1 Svarbu, kad komandos

galėtų susieti tai, ką atlieka 
renginyje, su baigtomis 
sesijomis, taip kaip sesijos 
paruošė juos šiems 
iššūkiams.

2   Jei įmanoma, kiekvienai
komandai paskirkite bent 
vieną suaugusįjį (tėvą ar 
padėjėją). Jie gali padėti 
komandoms atlikti užduotis ir 
su jomis pasikalbėti. 
Apdovanojimus kiekvienai 
komandai paskirs vertintojai. 
Vertinimo klausimai yra 24 
puslapyje.

3   Šventei išspausdinkite
pakankamai pažymėjimų 
kiekvienam vaikui. 
Paprašykite vaikų ateiti po 
vieną ar su savo komanda, 
kad jie būtų apdovanoti ir 
sulauktų jiems skirtų plojimų. 
Puikus FIRST® LEGO® League 
Discover renginys visada 
baigiasi švente ir 
apdovanojimais.

Komandų paruošimas (10 minučių) 
Pasveikinkite vaikus atvykus į renginį ir pasakykite jiems, ką jie veiks šios paskutinės 
sesijos metu. Jie panaudos savo sugalvotas idėjas kurdami savo paskutinį komandos 
modelį, dalinsis savo Inžineriaus Užrašų knygelėmis ir spręs ypatingą iššūkį. Bet 
svarbiausia - jie dirbs visi kartu su draugais, kurs kūrybingus modelius ir linksminsis! 
Vaikai galės užpildyti 10 sesijos Inžineriaus Užrašų knygelės puslapį, kuriame nurodys, 
ką veikė visų šių 10 sesijų metu.  1

Paskutinis iššūkis (20 minučių)
Renginio metu liepkite komandoms:

• Sukurti savo komandinį visos transporto kelionės modelį.
• Įtraukti rūšiavimo centrą ir lauką iš „Discover“ rinkinio.
• Naudoti „STEAM Park“ elementus, kad modelis judėtų.

Ypatingas iššūkis (10 minučių)
Sujunkite dvi komandas. Tegul abi komandos kartu sprendžia ypatingą iššūkį:

Galite paprašyti vaikų:
• Transportuoti siuntinius tarp dviejų komandos modelių, naudodami funkcines
dalis iš „STEAM Park“.
• Sukurti jungtis, pvz., kelius ir bėgius tarp dviejų komandos modelių.

Komandų vertinimas (renginio metu) 
Vertintojai turėtų aplankyti komandas iššūkio metu, pasikalbėti su jais, užduoti 
klausimus ir pamatyti jų Inžineriaus Užrašus. Skatinkite suaugusiuosius bendrauti su 
vaikais. Jie turėtų paklausti, ką komandos nuveikė per visas sesijas. 2

Švęskite (10+ minučių) 
Nors konstravimas, problemų sprendimas ir vertinimas yra svarbiausi renginio akcentai, 
turėtumėte skirti nemažai laiko, kad visi dalyviai renginio metu galėtų pasidžiaugti 
kiekvienos komandos pasiekimais. Galite pratęsti šį renginį ir leisti vaikams pasidalinti ir 
pristatyti tai, ką išmoko. 3

10 Sesija: Šventė 
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Vertinimo klausimai

Šie klausimai skirti suaugusiems pradėti pokalbius su vaikais šventės 
renginyje.

Vertintojai gali paklausti komandų:

Paskutinis iššūkis
Papasakokite man apie…

• Jūsų dizainą ir modelį.
• Kodėl jį pastatėte taip?
• Ką įtraukėte į savo transporto
kelionę?
• Kaip pagerinti siuntų gabenimą?
• Kaip nusprendėte, ką norite sukurti?
• Kaip tai veikia?
• „STEAM Park“ dalis, kurias naudojote,
kad modelis judėtų.

Ypatingas iššūkis
Papasakokite man apie…

• Kaip išsprendėte ypatingą iššūkį?
• Kaip nusprendėte, kaip sujungti
savo komandos modelius?
• Ką papildomo pastatėte, kad
sujungtumėte abiejų komandų
modelius?

Darbas komandoje
Papasakokite man apie……

• Kaip dirbote kartu?
• Jūsų komandoje atliktą darbą.
• Kaip jūs dalinatės idėjomis savo
komandoje?
• Kas patiko dirbant kaip komandai?

Apdovanojimai
Kiekviena komanda turėtų laimėti 
apdovanojimą, o daugiau nei viena 
komanda gali laimėti tą patį 
apdovanojimą.

Pasirinkite iš šio oficialių 
„Discover“ apdovanojimų 
sąrašo:

• Besikooperuojantys
konstruotojai
• Išmintingi problemų
sprendėjai
• Ekspertai – aiškintojai
• Kūrybingi konstruotojai
• Nuostabūs išradėjai

Norėdami gauti individualius 
kiekvieno apdovanojimo 
sertifikatus, eikite į skyrių 
„Atraskite“:
firstlegoleague.org/season.
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Šešių kaladėlių veiklos

knowledge-base/six-bricks-booklet/. Kai kurios iš 
čia pateiktų šešių kaladėlių veiklų yra patobulintos 
nuorodoje pateiktų veiklų versijos.

Vaikai mokosi:
• Žaisti ir susipažinti su
kaladėlėmis.
• Klausyti ir atsakyti į klausimus.
• Naudoti apibūdinamąją kalbą.

Pagrindinė veikla
1. Kiekvienas vaikas atskiria savo
kaladėles ir jas iškrato.
2. Užmerktomis akimis jie maišo
kaladėles.
3. Užmerkęs akis kiekvienas vaikas paima
bet kokią kaladėlę ir pakelia ją aukštai.
4. Dabar jie atmerkia akis ir mato, kokią
spalvą ištraukė.

2 dalis
5. Leiskite jiems išsirinkti bet kokią

kaladėlę, atidžiai ją apžiūrėti ir
pasukioti rankomis.

Pagrindiniai klausimai:
• Kokios spalvos kaladėlių turite?
• Ar galite įvardyti visas skirtingas
spalvas?
• Ar galite rūšiuoti kaladėles į šiltas ir
šaltas spalvas?
• Ar galite sukurti vaivorykštę iš savo
kaladėlių?
• Kokios spalvos yra jūsų kaladėlė? Kaip
ji atrodo (šiurkšti, lygaus paviršiaus,
kieta, minkšta, blizgi ir pan.)?
• Kokias formas galite pastebėti ant savo
kaladėlių? Kiek smailių kraštų ir kampų
turi kiekviena kaladėlė?

Be šešių kaladėlių veiklos, išvardytos šiame komandos 
susitikimų vadove, daugiau veiklų galite rasti čia: 
legofoundation.com/en/learn-how/

Šešių kaladėlių pažinimas I

Pagrindinė veikla
1. Vaikai išdėlioja savo kaladėles bet kokia
tvarka (žr. paveikslėlį).
2. Tada jie uždeda pirštą ant raudonos
kaladėlės ir perkelia ją į kairę.
3. Jie apverčia tamsiai mėlyną kaladėlę
aukštyn kojomis (arba ant šono).
4. Vaikai spustelėja žalią kaladėlę ant
raudonos spalvos ir paslepia visus
išsikišimus.
Keiskite pateiktas instrukcijas, pvz.,
spalvas, kaladėlių judėjimą į kairę/dešinę
ir pozicijas.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip išlaikėte dėmesį

(paskatinkite kai kuriuos vaikus
paeiliui paaiškinti)?

• Kaip galėtume pasunkinti šią užduotį?
(Duokite daugiau nurodymų,
pasakykite užduoties formuluotę
greičiau ...?)

Vaikai mokosi:
• Naudotis erdvinio vaizdo
įgūdžiais, kad lengviau galėtų
orientuotis.
• Išlaikyti dėmesį ir atsispirti
blaškymuisi.
• Inicijuoti veiklas.

Šešių kaladėlių pažinimas II

Priedas

https://www.legofoundation.com/en/learn-how/knowledge-base/six-bricks-booklet/
https://www.legofoundation.com/en/learn-how/knowledge-base/six-bricks-booklet/
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Šešių kaladėlių veiklos

Vaikai mokosi:
• Dalintis idėjomis.
• Mėgautis problemų sprendimu.
• Įsitraukti į bendradarbiavimo
užduotis su bendraamžiais.

Vaikai mokosi:
• Sukonstruoti ir apibūdinti
personažus (istorijoms).
• Sugalvoti istorijas grupėse.
• Užduoti klausimus ir pasiūlyti
atsakymus.

Pagrindinė veikla
1. Vaikai sugalvoja, kokį siuntinį vaizduoja
kiekviena jų šešių kaladėlių spalva.
2. Tada leiskite jiems sugalvoti, kaip
geriausiai sujungti siuntas, kad jos užimtų
mažiausiai vietos krovinių skyriuje.
3. Leiskite jiems pasidalyti savo idėjomis.
4. Tada leiskite jiems pastatyti kubą (iš
siuntinių) su šešiomis kaladėlėmis, kad jis
nesubyrėtų (žr. pavyzdį paveikslėlyje).

Pagrindiniai klausimai:
• Kokius siuntinius vaizduoja kiekviena
plyta?
• Kokią pradinę siuntos konstrukciją
turėjote krovinių skyriuje?
• Kiek vietos kubas užimtų krovinių
skyriuje, palyginkite su jūsų pradine
konstrukcija?

Krovinių skyrius

Pagrindinė veikla
1. Vaikai iš savo šešių kaladėlių konstruoja
automobilį ar sunkvežimį, kad jis galėtų
gabenti siuntas.
2. Tada jie pakaitomis apibūdina savo
transporto priemonę.
3. Tada leiskite jiems sukurti personažus,
kurie valdo savo transporto priemones.

Ši veikla taip pat gali būti susieta su 
tema, istorija ar knyga ir gali būti 
atliekama poromis.

Pagrindiniai klausimai:
• Ar jis turi vardą?
• Kokį garsą jis skleidžia?
• Kaip jis juda?
• Ar ji turi magiškų galių?
• Ar turite klausimų, kuriuos
galėtumėte užduoti savo draugams
apie jų personažą?

Ką galite sukonstruoti?

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Priedas



CARGO CONNECTSM 27

Šešių kaladėlių veiklos

Pagrindinė veikla
1. Vieną kubą pastatykite iš šešių
kaladėlių. Šis kubas bus siuntinys.
2. 4-6 vaikų grupėse vaikai atsistoja iš
eilės.
3. Kiekvienos eilės priekyje yra lyderis,
turintis vieną siuntinį.
4. Mokytojas perduoda siuntinį po
kojomis už nugaros esančiam vaikui, kuris
virš savo galvos perduoda kitam už
nuragos esančiam vaikui.
5. Tęskite šį judesį po/virš.
6. Paskutinis vaikas iš eilės perduoda
siuntinį mokytojui.
7. Kaip papildomam iššūkiui, pridėkite
papildomų kubelių (siuntinių) grupei juos
„transportuoti“.

Pagrindiniai klausimai:
• Kokiais kitais būdais galite perduoti
kubą (pvz., besisukant aplink save,
viena ranka ar dviem rankomis ir pan.)?
• Kaip kubo (siuntinio) judėjimas susijęs
su siuntų gabenimu?

Vaikai mokosi:
• Drąsiai spręsti naujas užduotis.
• Užsiimti fiziniais judesiais.
• Sukurti savo užduočių atlikimo

būdus.

Pagrindinė veikla
1. Poromis vaikai maišo savo kaladėles,
kad sukonstruotų krovininį traukinį.
2. Vaikai turėtų pagalvoti, kur keliaus jų
traukinys ir kokius krovinius jis veš.
3. Suteikite poroms laiko pasiruošti, ką
pristatyti.
4. Poros paeiliui pristato savo traukinius.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip galite pavaizduoti judėjimą,
spalvas ar raštus savo traukinyje?
• Kaip galite pristatyti savo traukinį
kitiems?
• Kokius krovinius veš jūsų traukinys?
• Kur važiuos jūsų traukinys?

Vaikai mokosi:
• Naudoti anksčiau išmoktas
strategijas (modelius).
• Derėtis, kada ir kaip atlikti
užduotį.
• Įsivaizduoti ir pasakoti istorijas.

Judantys siuntiniai

Krovininis traukinys
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Šešių kaladėlių veiklos

Pagrindinė veikla
1. Vaikai iš savo šešių kaladėlių konstruoja
transporto priemonę, galinčią gabenti 
siuntas oru arba virš vandens (pvz., upės 
ar vandenyno).
2. Tada jie pakaitomis apibūdina, kaip jų
transporto priemonė keliauja ore ar virš
vandens.
3. Tada paprašykite jų pasirinkti vaiką,
kuris valdytų jų transporto priemonę.

Pagrindiniai klausimai:
 it • Kokio tipo siuntas gabena?

• Kaip juda jūsų transporto
priemonė?
• Ar turite klausimų, kuriuos
galėtumėte užduoti savo
draugams apie jų modelį?

Vaikai mokosi:
• Įsivaizduoti ir pasakoti

istorijas.

Oras ir vanduo

Pagrindinė veikla
1. 3-4 vaikų grupėse vaikai kartu maišo
kaladėles ir pasirenka savo lyderį.
2. Mokytojas lyderiui šnabžda žodį,
susijusį su transportavimu, pavyzdžiui,
automobilis.
3. Grįžęs prie savo grupės, lyderis greitai
sukonstruoja tą žodį, kad kiti galėtų
spėlioti.
4. Grupė gali neužduoti klausimų, bet
gali garsiai ištarti žodžius. Lyderis gali
pasakyti vardą to, kuris ištarė tai
teisingai.

2 dalis
5. Pasirinkite naują lyderį ir pakartokite
užduotį su nauju žodžiu.
6. Tęskite tai, kol visi grupės vaikai
pabus lyderiais.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip pirmoji grupė suprato žodį?
• Kuo galite padėti kitam grupės
lyderiui?

Vaikai mokosi:Sukurkite paveikslėlį
• Įsitraukti į kūrybišką

problemų sprendimą.
• Kalbėti apie būsimą

planuojamą veiklą.
• Naudoti anksčiau išmoktas

strategijas
(reprezentuojančias).

Komandos Susitikimų Vadovas  I  Priedas
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Šešių kaladėlių veiklos

• Naudojant fotoaparatą, išmanųjį
telefoną, ar planšetinį kompiuterį, vaikai
galėtų fotografuoti savo kūrinius, kuriuos
vėliau būtų galima parodyti ir panaudoti
ateities užsiėmimuose.
• Pateikite vaikams atitinkamų žodžių
rinkinį, kiekvieną žodį pritvirtindami prie
atskiros LEGO® DUPLO® kaladėlės. Tada
vaikai galės sukurti savo eilėraščius apie
siuntinių gabenimą.
• Paprašykite pusės vaikų vaidinti
žurnalistus, o antrosios pusės -
transporto konstruotojus.

Tada žurnalistai turėtų apklausti 
transporto konstruotojų apie naują 
transporto priemonę, transportavimo 
profesiją ir įrangą bei siuntų 
pristatymą, kai jie konstruoja ir kuria.

• Paprašykite vaikų sukurti trumpus
animacinius filmus iš savo sukonstruotų
modelių. Tai galima padaryti naudojant
planšetinį kompiuterį ir animacijos
programą.
• Paprašykite vaikų sukurti paprastą
iššokančią knygą apie tai, kaip jų mieste
gabenami siuntiniai – yra svetainių,
kuriose pateikiami patarimai, kaip kurti
tokias knygas.

Kiekvienos sesijos metu 
rekomenduojame vaikus 
paskatinti atstatyti savo 
modelius ir žaisti su jais, 
kai jie bus sukurti. 
Paprašykite vaikų 
sukurti trumpą 
vaidmenų žaidimo sceną 
su savo modeliais ar 
figūrėlėmis.
Jei užsiėmime turite 
daugiau laiko ar norite 
dar labiau mesti iššūkį 
vaikams, galite tai 
padaryti
naudodami šią 
pagalbinę veiklą.

Pagalbinė veikla

Pagrindinė veikla
1. Pradėkite šią veiklą aptardami tiltus ir
kaip jie naudojami gabenant siuntas.
2. Keturių vaikų grupė rūšiuoja kaladėles ir
galvoja, kaip nutiesti tiltą per „upę“. (Ant
grindų naudokite mėlyną medžiagą ar
popierių, kad vaikai įsivaizduotų upę.)
3. Suteikite vaikams laiko diskutuoti ir
planuoti, kaip jie įveiks upę.
4. Suteikite vaikams laiko sukonstruoti
savo tiltą. Įspėkite juos, kai laikas eis į
pabaigą.
5. Išbandykite kiekvieno tilto stiprumą
(paprašykite vaikų idėjų, pvz., žaislo ar
knygos).

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip galite išmatuoti kaladėlių ilgį?
• Dėl ko tiltas turi būti stabilus? Kas
atsitiks, jei jis bus sunkus?
• Kaip organizuosite įvairias užduotis
savo grupėje?
• Kaip jūsų tiltas bus naudojamas
siuntoms gabenti?
• Kaip dirbate kartu grupėje?

Vaikai mokosi:
• Užsiimti kūrybišku problemų
sprendimu.
• Derėtis, kada ir kaip atlikti
užduotis.
• Priimti pagrįstus sprendimus.

Tilto statymas
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Užrašai
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