
FIRST® LEGO® League introduces science, technology, 
engineering, and math (STEM) to children ages 4-16 (ages 
vary by country) through fun, exciting hands-on learning. 

Pažaiskime
„Atraskite daugiau“ ir 
šeimos susitarimas

Updated for the 2022-2023 SUPERPOWEREDSM FIRST LEGO League season

Presenter Notes
Presentation Notes
Mokytojai:  šios skaidrės skirtos jums! Galite tinkinti juos keisdami tekstą, perjungdami vaizdus arba įterpdami skaidres, kad atspindėtumėte, kaip jūsų mokyklai sekasi FIRST LEGO League. Nekeiskite FIRST arba LEGO prekių ženklų ar jokių skaidrėse esančių logotipų.FIRST® ir FIRST® logotipas yra registruotieji „For Inspiration and Recognition of Science and Technology“ (FIRST) prekių ženklai. LEGO® ir DUPLO® yra registruotieji LEGO Group prekių ženklai. FIRST® LEGO® League ir SUPERPOWEREDSM yra kartu valdomi FIRST ir LEGO Group prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. ©2022 FIRST ir LEGO Group. Visos teisės saugomos.



FIRST® Šeimos bendrystė
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Šeimos, kurios kartu dalyvauja 
FIRST® LEGO® League, atranda 
smalsumo, kūrybiškumo ir 
problemų sprendimo galią, kuri 
sukuria pagrindą visam gyvenimui 
pasitikėti STEM mokymusi.

Presenter Notes
Presentation Notes
Prieš pradėdami, pasidalykite vaizdo įrašu apie FIRST® LEGO® League: https://www.youtube.com/watch?v=kkN08bDv9EI&tJei darote FIRST LEGO League Discover, galbūt norėsite tiesiog parodyti vaizdo įrašą per Discover skyrių (sustabdykite 1:37).Jei turite pakankamai laiko, pasidalykite visu vaizdo įrašu, kad pamatytumėte visus FIRST LEGO League divizionus.Jei negalite pasiekti „YouTube“ savo vietoje, vaizdo įrašas taip pat pasiekiamas per „Thinkscape“ JAV / Kanados komandoms (pasiekiamas per FIRST Dashboard adresu firstinspires.org) ir per programos pristatymo partnerį komandoms už JAV / Kanados ribų.Paaiškinkite, kad darysite FIRST LEGO League:Nurodykite pradžios dieną, įprastą užsiėmimų dieną ir laiką, programos trukmę ir kada vyks jūsų šventės renginys.Ar užsiėmimų metu į pagalbą bus kviečiami šeimų savanoriai? Ar šventėje dalyvaus šeimos?Ką mokiniai ir šeimos gaus dalyvaudami FIRST LEGO League?:Šeimos teikia esminę paramą mokiniams mokytis. Naudodami FIRST LEGO League pamatysite, kaip jūsų vaikas formuoja mokymosi įpročius, pavyzdžiui, pasitikėjimą ir atkaklumą, rizikuoja, dirba komandoje ir tobulina klausymo įgūdžius.Jūs taip pat galite prisijungti prie linksmybių! Šeimos, kurios kartu dalyvauja FIRST® LEGO® League, atranda smalsumo, kūrybiškumo ir problemų sprendimo galią, kuri sukuria pagrindą visam gyvenimui pasitikėti STEM mokymusi.

https://www.youtube.com/watch?v=kkN08bDv9EI&t


Pažaiskime
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Jūsų „Atrask daugiau“ 
LEGO® DUPLO® kaladėlių rinkinys 
skirtas jūsų šeimai parsinešti į 
namus ir pasilikti, kad galėtumėte 
žaisti bet kada ir bet kur, kad 
papildytumėte žaidimo kartu būdus!
• Atraskite daugiau žaidimo lapų

• Atraskite daugiau rinkinių

• Gaukite kauliuką arba skaičių generatorių

• Gaukite žaidimo figūrėles

Išbandykite „Sudėtingą bokštą“.

Presenter Notes
Presentation Notes
Išdalinkite rinkinius „Atrask daugiau“. Praneškite šeimoms, kad šį rinkinį parsineštų namo.Išdalinkite „Discover More“ rinkinius ir atspausdintus žaidimų lapus.Paaiškinkite, kad šeimoms reikės dar kelių daiktų, kad galėtų žaisti namuose:Skaičių generatoriaus programa arba raskite kauliuką iš kito žaidimo arba atsispausdinkite kubą ir susikurkite savoŽaidėjo figūrėlės – gali būti iš kito žaidimo, gali susikurti savo, mini figūrėles, atsitiktinius objektus iš namųAtlikite „Sudėtingas bokštas“ įvadinę veikląPastatykite kuo aukštesnį bokštą naudodami tik vieną ranką.Skirkite minutę atidaryti dėžę ir minutę pastatyti. Paprašykite žmonių pažvelgti į tai, ką padarė kiti, kai jie bus baigti.Užduokite keletą orientacinių klausimų:Kas palengvino ar apsunkino kūrimą?Kaip subalansavote savo kaladėles? (savo ruožtu leiskite kai kuriems suaugusiems paaiškinti, ką jie padarė)Jei turėsite išbandyti naują plytų balansavimo būdą, ką darysite?



Padarykite tai patys
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Kas tinka jūsų šeimai?
• Pridėkite savo taisykles
• Panaudokite kitas medžiagos
• Įtraukite kitus žaidėjus
• Kiti nustatymai

Presenter Notes
Presentation Notes
Paverskite žaidimą savu ir sukurkite savo žaidimo būdą, kuris tinka jūsų šeimaiSukurkite savo „namų taisykles“ ir įtraukite jas į žaidimą – tai daro jį linksmą ir padidina pasitikėjimąPabandykite naudoti kitas medžiagas (kitus statybinius žaislus, dėžutes, maisto pakuotes ir kt.)Pakvieskite daugiau žaidėjų! Leiskite visai šeimai prisijungti, žaisti su draugais, lankytis pas senelius ir pan.Kur dar galėtumėte žaisti žaidimą? Pasiimkite šešias kaladėles su savimi – į autobusą, mašiną, parduotuvę, laukdami prie gydytojo kabineto ar bet kur, kur galėtumėte labiau bendrauti su šeima.Žaiskite tokiais būdais, kurie tinka jūsų šeimaiJei laikas leidžia, žaiskite visą žaidimą arba tiesiog paprašykite šeimų išbandyti dar keletą žaidimo veiklų.



Mokykitės kartu
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Užduokite atvirus, orientuojančius klausimus
• „Kas daro bokštą stabilų?”
Užmegzkite daugiau pokalbių
• "Kas nutiks, jei pabandysime...?"
• "Papasakok man daugiau apie..."
Būkite pavyzdžiu
• „Įdomu, ar galėtume...”
• „Pabandykime dirbti kartu...“
• „Tai sunku, bet aš stengsiuosi ir toliau“.
• Suderinkite savo vaiko pomėgius
• „Mačiau, kad tau patiko ta veikla. 

Pabandykime dar kartą!"
Žaiskite toliau ir mėgaukitės mokymusi kartu!

Presenter Notes
Presentation Notes
Aptarkite, kaip šeimos gali palengvinti žaidimą „Atrask daugiau“.Užduokite atvirų, orientacinių klausimų, pvz., „Kas daro bokštą stabilų?Šių tipų klausimų naudojimas vietoj „taip/ne“ klausimų skatina kritinį mąstymą ir praplečia diskusiją.Kai jūs ir jūsų vaikas užduodate klausimus, naudokite juos kaip kibirkštį, kad galėtumėte daugiau kalbėti. Pavyzdžiai: „Kas nutiks, jei tai išbandysime? arba „Papasakok man daugiau apie tai“.Padėkite pokalbiui eiti dar toliau, kalbėdami daugiau šia tema, kurdami istoriją apie savo kūrimą arba padėdami vaikui pritaikyti žinias, kad galėtų užduoti naujus klausimus.Parodykite, kokį elgesį norime skatinti vaikams. Būkite sektinas pavyzdys, kad jie sektų jūsų pavyzdžiu. Užduokite tokius klausimus kaip „Įdomu, ar galėtume...?“Suderinkite vaiko pomėgius – jei jam patinka veikla, užsiimkite ja toliau!Gerai, jei iš pradžių nesiseka tobulai. Žaiskite toliau ir mėgaukitės patirtimi kartu.Jei laikas leidžia, užbaikite likusią „Sudėtingas bokštas“ veiklą. Skatinkite šeimas dalyvauti kartu ir užduoti vadovaujančius klausimus užsiėmimo metu.Skatinkite šeimas užduoti tokius klausimus:Kas daro bokštą stabilų?Kaip padaryti aukščiausius ar trumpiausius bokštus?Kuo skiriasi statyba iš 12 kaldėlių?Kas yra naudinga ar sunku dirbant poromis?Jei laikas leidžia, pridėkite vieną ar du klausimus apie darbą kartu su šeima:Koks buvo darbas kartu su šeima statant bokštą?Ar kiekvienas žmogus turėjo darbą ar vaidmenį statant bokštą? Ar galėtumėte pasikeisti vaidmenimis, kai vėl atliksite veiklą?



Tai, ką darote namuose, padeda mokytis 
klasėje
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Pamatysite, kaip vaikas formuoja
mokymosi įpročius, pavyzdžiui:

• pasitikėjimo ir užsispyrimo
• rizikos valdymo
• komandinio darbo
• tobulinimo savo klausymo įgūdžius

Presenter Notes
Presentation Notes
Kodėl norėtumėte žaisti kartu kaip visa šeima?Pamatysite, kaip vaikas formuoja mokymosi įpročius, pavyzdžiui, pasitikėjimą ir atkaklumą, rizikuoja, dirba komandoje ir tobulina klausymo įgūdžius.Šie socialiniai ir emociniai įgūdžiai padeda vaikams sėkmingai mokytis STEM ir gyvenimeGalbūt norėsite pakartoti ankstesnėje skaidrėje pateiktą tikslo teiginį: Šeimos, kurios kartu dalyvauja FIRST® LEGO® League, atranda smalsumo, kūrybiškumo ir problemų sprendimo galią, kuri sukuria pagrindą visam gyvenimui pasitikėti STEM mokymusi.Jei jūsų mokykloje yra panaši sistema, apsvarstykite galimybę po šios skaidrės pridėti, kad susietumėte su šeimoms jau pažįstamomis sąvokomis.
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Discover More –
Family Engagement in 

FIRST LEGO League

Presenter Notes
Presentation Notes
Jei turite laiko, rekomenduojame pažiūrėti vaizdo įrašą „Atrask daugiau – Šeimos įsitraukimas FIRST LEGO League“ (1:33): https://youtu.be/-3OfhZ1FCsUJei laikas leis, galite trumpai aptarti vaizdo įrašą su šeimomis, užduodami tokius klausimus:Kuo ši šeima panaši į jūsų šeimą?Kaip manote, ką jūsų šeima galėtų gauti kartu žaisdama žaidimą „Atrask daugiau“?Kada ir kur, jūsų manymu, žaisite žaidimą kartu su šeima?Kaip užtikrinti, kad žaidimas būtų įdomus jūsų šeimai?

https://youtu.be/-3OfhZ1FCsU
https://youtu.be/-3OfhZ1FCsU
https://youtu.be/-3OfhZ1FCsU
https://youtu.be/-3OfhZ1FCsU
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Mokymasis žaidžiant

Presenter Notes
Presentation Notes
Optional:  You may wish to show this slide as an example of students dePasirenkama:  Galite parodyti šią skaidrę kaip pavyzdį, kaip mokiniai demonstruoja FIRST LEGO League praktikuojamus mokymosi įpročius.monstrating the habits of learning practiced in FIRST LEGO League.
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Klausimai ?

Presenter Notes
Presentation Notes
Atsakykite į klausimus, kiek leidžia laikas. Jei kyla klausimų, į kuriuos negalite atsakyti apie FIRST LEGO League, susisiekite su jūsų mokyklos ar organizacijos FIRST LEGO League koordinuojančiu administratoriumi arba susisiekite adresu customerservice@firstinspires.org ir tiesiogiai paklauskite FIRST.
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