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FIRST® LEGO® Lyga Discover, vaikai 
supažindinami su STEAM pagrindais, 
kartu spręsdami smagius iššūkius ir 
konstruodami modelius iš LEGO® 
DUPLO® kaladėlių. Mokiniai įgyja 
mokymosi įpročių, pasitikėjimo ir 
komandinio darbo įgūdžių.

FIRST LEGO Lyga Discover yra vienas 
iš trijų FIRST LEGO Lygos programos 
skyrių pagal amžiaus grupes ir skirtas 
mažiausiems vaikams. Ši programa 
įkvepia jaunus žmones 
eksperimentuoti ir ugdyti savo 
pasitikėjimą, kritinį mąstymą ir 
projektavimo įgūdžius per praktinį 
mokymąsi. FIRST LEGO Lyga buvo 
sukurta per FIRST® ir LEGO® 
Education aljansą.

FIRST ® ENERGIZESM pristato Qualcomm ir SUPERPOWEREDSM 
Sveiki atvykę į FIRST ® ENERGIZESM 
sezoną, kurį pristato Qualcomm. Šių 
metų FIRST LEGO Lygos iššūkis 
vadinamas SUPERPOWEREDSM. Vaikai 
sužinos, kaip energija generuojama, 
kaupiama, paskirstoma ir naudojama.

Vaikai dirba kartu komandose 
naudodami DUPLO detales iš STEAM 
Parko (LEGO Education) ir rinkinį 
Discover.

Vaikai turėtų būti skatinami dirbti 
su savo komandos draugais, 
klausytis vienas kito, pakaitomis 
dalytis idėjomis ir kūriniais.

Programos rezultatai
Vaikai:

• Kurdami sprendimus naudos ir
taikys FIRST pagrindines
vertybes, mokymosi įpročius ir
inžinerinio projektavimo
procesą.

• Tyrinės sezono temą ir kurs
idėjas bendradarbiaudami,
kurdami ir mokydamiesi
žaismingai.

• Kurs ir išbandys savo idėjas ir
sprendimus.

• Dalinsis ir pristatys tai, ko išmoko
vieni iš kitų ir veiklų.

Įvadas į FIRST ® LEGO® Lygą Discover

Inžinerinio 
projektavimo 

procesas

TYRINĖTI

KURTIDALINTIS
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Iššūkio istorija

Atrask ir tyrinėk!
Sveiki atvykę į SUPERPOWEREDSM! 
Vaikai tyrinės visą energijos 
kelionę, iš kur atsiranda energija ir 
kaip energija yra naudojama ir visi 
tarpiniai veiksmai. Jie atras 
skirtingus energijos šaltinius ir 
energijos vartotojus. Jie supras, 
kaip kaupiama ir paskirstoma 
energija.

Statykite ir kurkite!
Vaikai statys vėjo turbiną ir 
virtuvę bei panaudos kitas STEAM 
Parko rinkinio dalis savo idėjoms 
kurti. Jie sukurs savo energijos 
istoriją ir sukurs skirtingus 
energijos surinkimo, saugojimo, 
paskirstymo ir vartojimo būdus. 
Jie išbandys ir tobulins savo 
dizainą ir kūrinius.

Pasidalinkite!
Vaikai įrašys savo idėjas ir 
projektus į savo inžinerinius 
sąsiuvinius. Jie pasidalins savo 
kūriniais ir tuo, ką išmoko su 
kitais. Galiausiai jie dalyvaus 
šventės renginyje, į kurį galėsite 
pakviesti jų šeimas ir draugus. 
Svarbiausia, kad jie...

Patyrinėkite, 
kur gaminama 
energija.

...

PASILINKSMINS

Dabar 
sužinokite, 
kaip naudojate 
energiją.

Tada sukurkite 
savo 
bendruomenės 
energijos 
istoriją.

Galiausiai 
pasidalykite 
tuo, ką 
išmokote, ir 
švęskite su 
kitais.

... 

PASILINKSMINS
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Žaismingas mokymasis per patyrimines veiklas

Stengsiuosi, kol 
tai padarysiu! Taip dar 

nebandžiau!

Smagu dirbti 
kartu! Žinau ką turi 

omenyje!

Hm!
Įdomu, ką tai 

daro?

Galiu 
panaudoti 

tai, ką žinau!

Dabar man tai 
pavyko daug 

geriau!

Kaip mes tai 
išspręsime?

Tyrimai rodo, kad kai maži vaikai 
įsitraukia į žaismingą STEAM patirtį, 
jie sužadina natūralų smalsumą, 
gilina žinias ir ugdo mokymosi 
įpročius. Pedagogai skatindami 
žaismingą mokymąsį, nutiesia tiltą 
tarp realaus pasaulio, STEAM įgūdžių 
ir raštingumo.

Mokymosi įpročiai
FIRST® LEGO® Lygoje Discover 
vaikams pateikiamos reikšmingos 
problemos, kurias reikia išspręsti. Jie 
kartu stebisi ir klausinėja, kuria ir 
tobulina, klauso ir dalijasi. Pasibaigus 
šiai kelionei, vaikai tampa labiau 
pasitikintys savimi ir geriau pasirengę 
susidoroti su ateities iššūkiais.

Svarbu, kad vaikams būtų smagu. 
Kuo žaismingesni užsiėmimai, tuo jie 
bus labiau motyvuoti ir įsitraukę. 
Nesijaudinkite, jei nežinote visų 
atsakymų, ir atminkite, kad tokio 
dalyko, kaip nesėkmė nėra! Jei kas 
nors nepavyksta, iš to pasimokysite 
ir bandykite dar kartą.

Komandinis darbas

Atkaklumas RizikuotiKlausyti ir 
įsijausti

Mokymosi 
įpročiai

Stebėtis ir 
klausti

Taikyti ž
iniasPasitikėjimas

Problemų nustatymas ir sprendimas 
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Komandinis darbas
Dirbdami kartu esame 

stipresni.

Inovacijos
Spręsdami problemas 

pasitelkiame kūrybiškumą ir 
užsispyrimą.

Linksmybės
Džiaugiamės ir 

švenčiame tai, ką 
darome!

Atradimas
Mes ieškome naujų 

įgūdžių ir idėjų.

Įtraukimas
Mes gerbiame vienas kitą ir 
priimame savo skirtumus.

Poveikis
Tai, ką išmokome, 

taikome savo 
pasauliui pagerinti.

FIRST® pagrindinės vertybės yra programos kertiniai 
akmenys. Jie yra vieni iš pagrindinių elementų, 
išskiriančių FIRST® LEGO® Lygą iš kitų tokio pobūdžio 
programų. 

Priimdami pagrindines vertybes, vaikai naudojasi temos 
atradimu ir tyrinėjimu ir sužino, kad pagalba vieni kitiems 
yra komandinio darbo pagrindas.

Ankstyvieji STEAM įgūdžiai
Vaikai ugdys ankstyvuosius STEAM įgūdžius, 
įskaitant:

• Mokslas: priežastis ir pasekmė,
gravitacija, jėga, judėjimas ir
paprastos mašinos

• Technologijos: įrankiai ir
dalykų veikimo tyrimas

• Inžinerija: projektų kūrimas,
statybos sprendimai ir
problemų sprendimas

• Menas: brėžinių kūrimas ir
apipavidalinimas, idėjų
pateikimas

• Matematika: abstraktus ir
kiekybinis samprotavimas,
objektų atributai ir formos
identifikavimas

Žaismingas mokymasis per patyrimines veiklas

FIRST ® Pagrindinės vertybės



Inžinieriaus
užrašai
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Patarimas

STEAM Parkas yra 
kartoninėje dėžutėje. 
STEAM Parką galite 
laikyti plastikinėje 
laikymo dėžėje, kuri 
yra patvaresnė dažnai 
naudojant.

Ko Jums reikia?

Inžinieriaus užrašų (kiekvienam vaikui)
Galite naudoti inžinieriaus užrašus, 
kuriame vaikai galės užrašinėti 
idėjas ir piešinius.

Kiekvienam seansui reikėtų užpildyti 
vieną puslapį. Kiekvienam vaikui 
duokite po vieną sąsiuvinį.

Atraskite daugiau rinkinys (kiekvienam vaikui)
„Atraskite daugiau“ rinkinys skirtas 
vaikams neštis į namus ir pasilikti net 
pasibaigus „Discover“ naudojimui. 
Rinkinį sudaro du šešių kaladėlių 
rinkiniai,

skirti suaugusiam ir vaikui kartu 
dalyvauti veikloje ir žaisti 
„Atraskite daugiau“ žaidimą. 

LEGO® Education STEAM Parko rinkinys 
(skirta 8 vaikams)
Visos komandos naudos STEAM Parko 
rinkinį, kad ištirtų STEAM koncepcijas 
ir sudarytų savo komandos modelio 
pagrindą. Šis rinkinys bus naudojamas 
per užsiėmimus, taip pat šventėje.

Taip pat yra STEAM parko mokytojų 
gidas, kuriame yra pamokų planai, 
kitos idėjos ir patarimai.

Siūlome iš anksto atlikti toliau 
nurodytas sesijas iš mokytojo gido, jei 
klasė ar mokiniai yra naujokai STEAM 
parke:

1. Funkciniai elementai
2. Sveiki atvykę į STEAM parką
3. Krumpliaračiai
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Patarimas

Vaikų šešias 
kaladėles galite 
laikyti atskiroje 
mažesnėje 
dežutėje.

„Discover“ rinkinį sudaro „Discover“ 
modelis, LEGO® DUPLO® figūrėlės, 
šešių kaladėlių rinkiniai, kilimėlis ir 
konstravimo kortelės. „Discover“ 
modelis skirtas padėti vaikams 
prisijungti prie temos ir suteikti 
atspirties tašką diskusijoms ir 
tolesniam kūrimui. Kilimėlis 
naudojamas kaip bendradarbiavimo 
erdvė modeliams sujungti.

Kiekviename „Discover“ rinkinyje yra 
penki šešių kaladėlių rinkiniai, skirti 
naudoti klasėje. Yra pakankamai 
rinkinių, kuriuos galima duoti 
kiekvienam vaikui, o dar vieną – 
mokytojai. Kiekvienam vaikui reikės 
po vieną iš šešių spalvotų kaladėlių 
rinkinį.

Ko Jums reikia?

Discover rinkinys (skirta 4 vaikams)

Elektros linijos
 Elektros paskirstymas

Atviros jungtys
 Prijunkite elektros 

vartotojus

Vėjo jėgainė
 Elektros šaltinis

Atviros 
jungtys

Elektros stotis
 Elektros saugykla

DUPLO figūrėlės

Virtuvė
Elektros vartotojas

Konstrukcijų kortelės

Šešių kaladėlių rinkiniai

Discover

medžiaga
Discover

medžiaga
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Šeimos įsitraukimas

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

Kiekvienas vaikas turėtų parsinešti 
namo po vieną „Atraskite daugiau“ 
rinkinį, kurį sudaro du šešių kaladėlių 
rinkiniai. Galite psaiūlyti namie žaisti  
žaidimą „Atraskite daugiau“ kartu su 
„Atrask daugiau“ rinkiniu. Šeimos 
pasiliks „Atraskite daugiau“ rinkinį ir 
jų nereikėtų grąžinti į klasę.

Šis susitikimas gali apimti:

• Kas yra FIRST LEGO Lyga
Discover

• Kokie yra mokymosi įpročiai
• Kokios yra pagrindinės

vertybės
• Šventinis renginys
• „Atrask daugiau“ rinkinys ir

žaidimas
• Kaip padėti vaikams namuose

Jei negalite surengti susitikimo, galite 
naudoti įvairius kitus būdus (laišką, 
vaizdo įrašą, svetainę, socialinę 
žiniasklaidą), kad pateiktumėte šią 
informaciją šeimoms.

Žaidime „Atraskite daugiau“ šeimoms 
pateikiamos visos instrukcijos, kaip 
žaisti kartu. Norėdami pradėti, jiems 
reikės žaidimo „Atrask daugiau“ 
instrukcijų, „Atrask daugiau“ rinkinio, 
kauliuko ir kiekvieno žaidėjo žetono 
ar figūrėlės.

Rekomenduojame įtraukti šią veiklą, 
taip nutiesiant kelius tarp mokymosi 
namuose ir darželyje.

Jei įmanoma, surengkite 
susitikimą su šeimomis ir 
pristatykite FIRST LEGO Lygą 
Discover ir žaidimą Atraskite 
daugiau.

Patarimas

Šeimos
resursai
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Patarimas

Daugiau informacijos 
apie renginio dieną 
rasite 23-24 
puslapiuose

Kas yra 
šventinis 
renginys?

Perėjus visas sesijas, visos komandos turėtų 
dalyvauti šventiniame renginyje
(10 sesija). Vaikams patiks dalytis su kitais tuo, ką 
sukūrė ir išmoko. Ją galima surengti įprastoje 
sesijos susitikimų erdvėje, klasėje, bibliotekoje ar 
bet kur kitur, kur yra tinkamos vietos komandoms 
išsiskirstyti, kurti ir linksmintis.

PRIEŠ RENGINĮ

• Pasirinkite gerą erdvę

• Pakvieskite šeimas, globėjus, 

mokytojus ir draugus.

• Surask savanorius padėjėjus.

• Atsispausdinkite apžvalginius 

klausimus (24 psl.) ir sertifikatus.

• Perskaitykite šventės renginio sesijos 

informaciją.

RENGINIO METU
• Išdėstykite laukus taip, kad dvi

komandos galėtų dirbti kartu.
• Kiekvienai komandų porai priskirkite

bent vieną padejėją.
• Įsitikinkite, kad padejėjai kalbasi su

vaikais.
• Pabaigoje išdalinkite sertifikatus.• Linksminkitės ir švęskite vaikų

pasiekimus.

PO RENGINIO
• Atlikite kitas STEAM Park pamokas.• Toliau mokykite kitų su tema susijusiųSTEAM veiklų.• Raskite galimybių panaudoti per patirtįišmoktą žodyną.• Leiskite vaikams panaudoti savo komandinio darbo įgūdžius kituoseužsiėmimuose.
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Įsitikinkite, kad gavote visą programai įgyvendinti reikalingą 
medžiagą. Ko jums reikia, žr. 8-9 puslapius.

Nustatykite erdvę, kurioje įgyvendinsite programą, ir saugokite 
medžiagą tarp seansų.

Pagalvokite apie galutinį šventės renginį. Ar turėsite jį savo 
klasėje ir pakviesite vaikų šeimas? Šventės renginys aprašytas 
11 puslapyje, o detalės – 23-24 puslapiuose.

Sukurkite planą, kaip naudosite programą. Kaip dažnai per 
savaitę tai darysite? Ar atliksite visą sesiją iš karto, ar 
padalinsite užduotis skirtingu laiku?

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

Prieš pradėdami 1 seansą įsitikinkite, kad STEAM Parko rinkiniai 
yra išpakuoti ir sutvarkyti.

Supažindinkite savo vaikus su STEAM parku. Išbandykite 
pamokas, nurodytas 8 puslapyje.

Skatinkite šeimos įsitraukimą. Išsiųskite „Atraskite daugiau“ 
rinkinius namo kartu su vaikais ir nuorodą į žaidimą „Atraskite 
daugiau“.

kuri padės jums šios kelionės metu. Naudokite šį 
kontrolinį sąrašą, kuris leis lengvai pradėti darbus ir 
pasiekti sėkmingų rezultatų.

Perskaitykite mokinio Inžinieriaus užrašus ir
šį komandos susitikimo vadovą prieš pradėdami sesijas. 
Juose gausu labai naudingos informacijos

Naudingi 

ištekliai

Aš - Maksas!
Nagi. Eime!

Aš esu Rugilė! 
Džiaugiamės 

galėdami prisijungti 
prie jūsų vaikų jų 

kelionėje.

Aš esu Jokūbas! Mes 
padėsime jums įveikti 

SUPERPOWEREDSM 

iššūkį.

Pasitikrinimo punktai prieš sesiją

Naudingi

ištekliai
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1 užduotis
(Tyrinėti)

10 minučių

2 užduotis
(Kurti)

25 minutės

3 užduotis
(Pristatyto)

15 minučių

Energijos tema Pristatymas

Apšilimas
(Šešios kaladėlės) 

10 minučių

Atraskite šešias 
kaladėles I

Atraskite šešias
kaladėles II

Energijos 
šaltiniai

Inžinieriaus 
užrašai

Elektros srautas Energijos 
jungtys 

Pristatymas

Elektrinis 
prietaisas

Energijos 
vartotojai

Inžinieriaus 
užrašai

Ką galite 
pastatyti?

Laukų 
sritys Pristatymas

Sukurkite 
paveikslėlį

Energetikos darbai Inžinieriaus 
užrašai

Elektros 
bokštas Pakylos Pristatymas

Ateities 
automobilis Refleksija Inžinieriaus 

užrašai

Per laidus
Energijos
 poreikis

Tyrinėkite 
STEM Parką

Vėjo turbinos ir 
energijos šaltiniai

Virtuvė ir energijos 
vartotojai

Linksma mugė 
su judančiomis 

dalimis

Jūsų energijos
 istorija

Elektromobilis ir 
įkrovimo stotelė

Energijos ateitis

Patobulinkite savo 
energijos istoriją Pristatymas

1 Sesija 
Atraskime

2 Sesija Energijos 
šaltiniai

3 Sesija Energijos 
jungtys

4 Sesija Energijos 
vartotojai

5 Sesija 
Linksmybių mugė

6 Sesija Jūsų 
energijos istorija

7 Sesija Elektrinis 
automobilis

8 Sesija Ateities 
energija

9 Sesija Energijos 
istorijos 
tobulinimas

10 Sesija 
Švęskime

Sesijų išdėstymas

Finalinis šventinis renginys!Finalinis šventinis renginys!

Energijos 
jungtys 
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1 Sesija: Atraskime

Patarimai
1  Kiekvienam vaikui duokite į 

namus po vieną Atraskite 
daugiau rinkinį, kad jie galėtų 
su šeima pažaisti Atraskite 
daugiau žaidimą (žr. 10 psl.)

2  Pavyzdžius rasite Funkcinių 
elementų pamokoje.

Rezultatai
Vaikai žais su STEAM 
Parku, kūrybiškai kurs ir 
išbandys naujus 
dalykus. 

Vaikai atpažins su 
energija susijusius 
LEGO® elementus.

Šešių kaladėlių apšilimas (15 minučių)
Atraskite šešias kaladėles I (visą veiklą žr. priede) Vaikai naudos šešias 
kaladėles tiek klasėje, tiek namuose su rinkiniu „Atraskite daugiau“, kad 
išmoktų naujų įgūdžių ir tyrinėtų naujas idėjas. 1

1 Užduotis (1O minučių)
Pristatykite elektros energijos temą. Aptarkite šiuos klausimus, kad 
pradėtumėte užsiėmimą ir išsiaiškintumėte, kaip vaikai supranta temą. 
Pakalbėkite, kada darželyje vaikai naudoja energiją. 
Norėdami paskatinti kalbos vartojimą, galite jų paklausti:

• Kas yra energija?
• Kokią energiją naudojame, kad viskas veiktų

(t. y. saulės šviesa, elektra, kuras)?
• Kaip naudojate energiją (t. y. maistą, lemputes, elektroniką)?

2 Užduotis (25 minutės) 
2

Leiskite vaikams statyti naudojant įvairias STEAM Parko detales. Skatinkite 
juos žaisti laisvai ir kurti viską, ko jie nori, pasitelkiant savo vaizduotę ir 
atrandant kūrinių funkcijas. Padėkite jiems nustatyti elementus, kurie gali 
būti susiję su elektros energija.

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų pristatyti ir paaiškinti, ką jie pastatė ir kaip jų atpažinti 
kūriniai yra susiję su energija. Jie gali dalintis poromis arba savo 
komandomis, jei jiems nepatogu pristatyti prieš visą klasę. Visi vaikų 
pastatymai bus teisingi ir nėra vieno teisingo atsakymo į šiuos užsiėmimus.

Vykdydami šiuos užsiėmimus nesijaudinkite, jei 
nežinote visų atsakymų – ir atminkite, kad nėra tokio 
dalyko kaip nesėkmė! Taip pat dėl vaikų - žinokite, 
kad jie darys klaidų ir iš naujo kurs savo konstrukcijas.

Ką galime pastatyti 
su STEAM Parku 
susijusio su energija?

Kiekviena sesija suteikia 

patarimų, kurie padės 

jums ir jūsų mokymui.

Kiekviena sesija turididelį klausimą, kurį galima pristatyti, kurisbus sesijos rėmas.

Playful Learning  
in Action
The children will use 
discovery to explore new 
ideas with STEAM Park. They 
will wonder and question 

what the pieces do.

Komandos susitikimų vadovas  I  Sesijos

Pagrindinis žodynas
Elektra, energija, kuras, 
funkcija

AZ
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Patarimai
1  Iššūkio istoriją rasite 

Inžinieriaus užrašuose ir 
ant kilimėlio.

2  „Discover“ rinkinio 
instrukcinės kortelės pateikia 
vaizdines instrukcijas, kaip 
sukurti įvairias „Discover“ 
modelio dalis.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Atraskite šešias kaladėles II (visą veiklą žr. priede)

1 Užduotis (1O minučių)
Paaiškinkite vaikams FIRST® LEGO® Lygą Discover. Pasakykite jiems, kad jie 
tyrinės elektros energijos kelionę. Perskaitykite vaikams „Iššūkio istoriją“. 1

Galite paprašyti vaikų:
• Įvardyti įvairias vietas, kur gaunama arba generuojama energija.
• Apibūdinti skirtingus energijos šaltinius(vėjo turbinų, saulės baterijų,

naftos, gamtinių dujų) ir kur jie naudojami vietos bendruomenėje.
• Rasti skirtingus energijos šaltinius, esančius ant „Discover“ lauko.

2 Užduotis (25 minutės)
Tegul kiekviena komanda pastato vėjo turbiną iš „Discover“ rinkinio, naudodama 
instrukcijos kortelę. Jie gali pastatyti vėjo turbiną ant lauko pavaizduoto smėlio. 
Pastaba: po šios sesijos vėjo turbina gali likti surinkta, kad būtų galima naudoti 
būsimose sesijose.

Tada jie naudoja STEAM Parko rinkinį, kad sukurtų papildomus energijos 
šaltinius, kuriuos turi savo bendruomenėje. Jie kuria idėjas, kaip išspręsti 
energijos tiekimo žmonėms problemą. Kaip ir 1 sesijoje, skatinkite juos laisvai 
kurti, pasitelkiant savo kūrybiškumą ir vaizduotę kuriant naujus nuostabius 
dizainus. 2

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų savo Inžinieriaus užrašuose parašyti arba nupiešti savo 
bendruomenės energijos šaltinius.

Vaikai galėtų nurodyti, koks yra jų energijos šaltinis, ir apibūdinti (pavyzdžiui, 
naudojimas, veiksmas, spalvos). Vaikai taip pat gali pristatyti ir aprašyti, ką 
pastatė.

Kokie yra skirtingi 
energijos šaltiniai jūsų 
bendruomenėje?

Pažvelkite į tris 1 užduotyje pateiktus diskusijos punktus ir atkreipkite 
dėmesį, kad reikės aktyvaus vaikų dalyvavimo. Raskite būdų, kaip 
įtraukti skirtingus klausimo lygius į visas veiklas, kurios veda vaikus į 
sėkmingą užduoties atlikimą.

Rezultatai
Komandos aprašys 
ir sukurs skirtingus 
energijos šaltinius.

Vaikai savo 
Inžinieriaus 
užrašuose aprašys 
skirtingus energijos 
šaltinius.

2 Sesija: Energijos šaltiniai 

AZ
Pagrindinis žodynas
Išgauti, generuoti, šaltinis

Žaismingas mokymasis 
Komandos taikys komandinį 
darbą ir tyrinėjimą, kad įveiktų 
iššūkį.
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Patarimai
1  Vaikai gali kurti savo 

dizainą, kuris skiriasi nuo 
to, kas nurodyta 
instrukcijų kortelėse.

2  Skatinkite komandas 
paeiliui vaidinti, kaip 
energija keliauja iš šaltinio 
į energijos stotį.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Energijos srautas (visą veiklą žr. priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Paprašykite kiekvienos komandos išskleisti savo lauką ir pažiūrėti į jį. Kalbėkite 
apie tai, ką jie gali pamatyti. Nurodykite skirtingas vietas ant lauko.
Galite paklausti komandų:

• Pateikite pavyzdžius, kaip kaupiama energija (baterija, kuro elementas,
energijos kaupimas).

• Pateikite įvairių energijos paskirstymo būdų pavyzdžius (elektros linijos,
kuro sunkvežimiai, kuro bakas, laidai).

• Raskite skirtingus energijos kaupimo ir paskirstymo būdus ant „Discover“
lauko.

2 Užduotis (25 minutės) 
1

Paprašykite kiekvienos komandos pastatyti energijos stotį ir elektros linijas iš 
„Discover“ rinkinio ir padėkite juos ant lauko. Šios dalys parodo, kaip energija 
kaupiama ir paskirstoma skirtingose vietose. Jei jų vėjo turbina vis dar 
pastatyta, jie gali prijungti ją prie vienos iš elektros linijų.

Tada paprašykite vaikų naudoti STEAM Parką, kad sukurtų žaislą, maitinamą 
baterija. Baterija yra vienas iš būdų kaupti energiją. Jie taip pat galėtų sukurti 
įkrovimo stotelę mobiliajam telefonui, įtrauktam į „Discover“ rinkinį.

3 Užduotis (15 minučių) 
2

Tegul komandos pasidalina savo 2 užduoties sprendimais ant lauko. Jie galėtų 
parodyti energijos srautą iš energijos šaltinių (saulės baterijos, vėjo turbinos) į 
energijos stotį. Jie galėtų paaiškinti, kaip elektros linijos naudojamos energijai 
paskirstyti.

Kaip jūsų 
bendruomenėje 
kaupiama ir 
paskirstoma energija?

Šioje sesijoje pristatomos problemų sprendimo užduotys. Problemų 
sprendimas yra įprotis mokytis, kurį vaikai turėtų praktikuoti. 
Skatinkite komandas nepasiduoti kuriant sprendimus. Tada komandos 
gali bendrauti ir dalytis savo sprendimais su kitais.

3 Sesija: Energijos jungtys
Rezultatai
Komandos tyrinės, kaip 
kaupiama ir paskirstoma 
energija.

Komandos sukurs žaislą, 
kuris veikia su baterija, ir 
mobiliojo telefono 
įkrovimo stotelę.

Komandos susitikimų vadovas  I  Sesijos

AZ

Pagrindinis žodynas

Platinti, laikyti, baterija

Žaismingas mokymasis

Komandos naudos 
komandinį darbą ir 
problemų sprendimą, kad 
sukurtų savo sprendimus
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Patarimai
1  Yra daug energijos 

naudojimo virtuvėje 
pavyzdžių.

2  Kiekvienam komandos 
vaikui būtų galima skirti 
skirtingą vietą ant lauko, 
kur būtų galima pastatyti 
energiją vartojantį 
įrenginį.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Energijos prietaisas (visą veiklą rasite priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Tegul kiekviena komanda išskleidžia savo lauką. Pažiūrėkite į įvairias vietas ir 
dalykus, kurie naudoja energiją.
Galite paklausti komandų:

• Kaip naudojate energiją savo namuose? Tavo virtuvėje?
• Kaip energija naudojama maistui gaminti?
• Kurios lauko vietos sunaudoja energiją?
• Kokie prietaisai ir elektronika naudoja elektros energiją?
• Iš kur atsiranda elektra?

2 Užduotis (25 minutės) 
1

Tegul kiekviena komanda pastato virtuvę iš „Discover“ rinkinio, naudodama 
instrukcijos kortelę. Jie turėtų pastatyti virtuvę ant daugiabučio namo, esančio 
Discover lauke. Paprašykite jų paaiškinti, kaip visos virtuvės dalys (puodas, 
maišytuvas, kriauklė, lempa) naudoja energiją. Jie gali sutelkti dėmesį į tai, 
kokia energija naudojama duonai gaminti.

Tada jie gali naudoti STEAM Parko rinkinį, kad sukurtų ką nors, kas naudoja 
energiją jų bendruomenėje. Jie gali pasirinkti vietą ant lauko, kur sukurs kažką, 
kas naudoja energiją. Jie gali naudoti vieną iš atvirų jungčių elektros linijų gale, 
kad susietų savo pastatą su energijos tiekimu. 2

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų savo Inžinieriaus užrašuose parašyti arba nupiešti įvairius 
energijos panaudojimo būdus jų bendruomenėje. Jie gali piešti skirtingas 
vietas arba skirtingus įrenginius, kurie naudoja energiją.

Kaip jūsų 
bendruomenėje 
naudojama energija?

Rezultatai
Komandos nustatys 
skirtingus energijos 
vartotojus.

Vaikai pavaizduos 
skirtingus energijos 
vartotojus
savo Inžinieriaus 
užrašuose.

Pristatydami užduotis pateikite realių pavyzdžių, įskaitant nuotraukas ir 
vaizdo įrašus. Dalindamiesi idėjomis nustatykite taisykles dėl kiekvieno 
vaiko išklausymo. Tikėkitės produktyvaus pokalbio, judėjimo ir 
bendravimo tarp vaikų. Prireikus nukreipkite vaikus į užduotį.

4 Sesija: Elektros vartotojai

AZ

Pagrindinis žodynas

Vartoti, elektrą, naudoti

Žaismingas mokymasis

Vaikai išklausys ir įsijaus į 
vienas kito idėjas. Komanda 
įdėmiai išklausys kiekvieną 
idėją.
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Pavyzdinis modelis, kurį gali 
sukurti vaikas

Patarimai
1  Vaikai galėtų nustatyti, 

kokius šaltinius jie turi 
savo bendruomenėje.

2  Kiekvienas komandos 
vaikas savo smagiai 
mugei gali sukurti 
skirtingą judantį 
atrakcioną.

Rezultatai
Komandos pasitelks 
vaizduotę ir kūrybiškumą 
kurdamos novatoriškus 
judančių važiavimų 
dizainus.

Komandos pritaikys 
žinias apie funkcines 
dalis, kad sukurtų smagų 
pasivažinėjimą su 
judančiomis dalimis.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Ką galite sukurti? (visą veiklą rasite priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Tegul kiekviena komanda išskleidžia savo „Discover“ kilimėlį. Nustatykite 
skirtingus energijos šaltinius ant kilimėlio ir kaip energija transportuojama į 
skirtingas sritis. 1

Galite paklausti komandų:
• Kokius skirtingus judėjimo būdus matėte atrakcionuose ar važinėjote

linksmybių mugėje, karnavale ar pramogų parke?
• Kaip galėtumėte sukurti naujovišką linksmą pasivažinėjimą, kuriame

judėjimui būtų naudojama energija?
• Kaip susieti linksmą pasivažinėjimą mugėje su energijos tiekimu?

2 Užduotis (25 minutės) 
2

Paprašykite kiekvienos komandos išsirinkti funkcines dalis STEAM Parke ir 
parodyti, kaip jos juda. Yra keletas puikių detalių, skirtų įvairiems 
pasivažinėjimams.

Jie turėtų juos naudoti kurdami pramoginę mugę su judančiomis dalimis. Tai 
parodys, kaip važiavimas naudoja energiją, kad galėtų judėti. Pasivažinėjimą 
galima pastatyti ant lauko vienoje iš atvirų aikštelių.

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite komandų apibūdinti judėjimą savo konstrukcijoje. Komandos galėtų 
pristatyti vieni kitiems, kad įgytų daugiau pasitikėjimo kalbėdami prieš žmones. 
Jie gali pademonstruoti, kaip juda jų linksmasis važiavimas mugėje, ir paaiškinti, 
kaip važiavimas naudoja energiją. Paprašykite jų vartoti žodį novatoriškas, jei 
įmanoma.

Kaip mes galime 
panaudoti judančią 
dalį savo linksmo 
pasivažinėjimo 
dizaine?

Paimkite tai, ko komandos išmoko, ir meskite joms iššūkį vienu etapu 
toliau. Šioje sesijoje atkreipkite dėmesį, kaip jie gali pritaikyti 
išankstines žinias apie funkcinius elementus STEAM parke. Daugiau 
patarimų rasite Funkcinių elementų pamokoje.

5 Sesija: Linksmybių mugė

Komandos susitikimų vadovas  I  Sesijos

AZ

Pagrindinis žodynas

Funkcionalus, novatoriškas, 
judantis

Žaismingas mokymasis

Komandos naudos 
ankstesnių sesijų žinias ir 
pasitelks naujoves, kurdamos 
savo dizainą.
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Patarimai
1 Vaikai gali suvaidinti 

įvairius darbus ir kokias 
priemones naudoja.

2 Pateikus unikalių energetinių 
transporto priemonių 
pavyzdžių, komandos galėtų 
nustatyti skirtingus darbus.Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)

Sukurkite paveikslėlį (visą veiklą žr. priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Leiskite kai kuriems vaikams suvaidinti (pamėgdžioti) skirtingus energetikos 
darbus, o kitus pasirinkti, kad atspėtų, ką jie imituoja. Tada pakartokite, 
sukeisdami vaikus mėgdžiodami ir spėliodami. 1

Galite paklausti vaikų:

• Kokius skirtingus darbus dirba energetikos srityje dirbantys žmonės?
• Kas dirba prie elektros linijų ir energijos stočių jūsų bendruomenėje?
• Kokias priemones šie žmonės naudoja savo darbuose?
• Kokių tipų unikalias transporto priemones žmonės naudoja savo darbe?

2 Užduotis (25 minutės) 
2

Tegul kiekviena komanda sukuria energijos istoriją savo bendruomenei. 
Įsitikinkite, kad jie nurodo, iš kur gaunama jų energija ir kaip ji naudojama 
įvairiais būdais. Jie turėtų apimti skirtingas energijos jungtis, įskaitant 
paskirstymą ir saugojimą. Į juos taip pat turėtų būti įtraukti įvairūs žmonės, 
dirbantys su energija.

Komandos galėjo naudoti „Discover“ rinkinio ir STEAM Parko dalis bei įvairias 
LEGO® DUPLO® figūrėles, kad pavaizduotų skirtingus energijos darbuotojus, jų 
įrankius ir įrangą.

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų savo Inžinierių užrašuose aprašyti arba nupiešti energetinį 
darbą dirbančio žmogaus paveikslą. Jie taip pat gali nupiešti savo energijos 
istorijos paveikslą ir pažymėti kiekvieną dalį (šaltinį, paskirstymą, saugojimą, 
vartotoją).).

Kokia energijos 
istorija jūsų 
bendruomenėje?

Rezultatai
Komandos nustatys 
skirtingus energijos 
tiekimo darbus.

Komandos sukurs savo 
bendruomenės energijos 
istoriją.

Pateikite realius pavyzdžius, įskaitant nuotraukas ir vaizdo įrašus, 
apie žmones, dirbančius energetikos srityje, ir jų įrankius bei 
transporto priemones. Galite tai susieti su savo socialinių mokslų / 
pasaulinių studijų pamokomis apie bendruomenės pagalbininkus.

6 Sesija: Jūsų elektros istorija

AZ

Pagrindinis žodynas

Bendruomenė, darbas, įrankis

Žaismingas mokymasis

Komandos naudos komandinį 
darbą ir pagalvos apie įvairių 
energetikos darbų poveikį jų 
bendruomenei.



2O

Patarimai
1  Galite jau surinkti rampas, 

kad vaikai galėtų sutelkti 
dėmesį į elektromobilių 
dizainą.

2  Leiskite vaikams žaisti 
įkraunant automobilį, kol 
jis neturi energijos 
važiuoti pats.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Energijos bokštas (visą veiklą žr. priede)

1 Užduotis (10 minučių)
Parodykite vaikams nuotraukas ar vaizdo įrašus apie elektromobilius ir 
transporto priemones, kurios važiuoja rampomis.
Galite paklausti vaikų:

• Kaip įkraunami elektromobiliai?
• Kaip naudojimasis elektromobiliu padeda tausoti aplinką?
• Kokia rampų paskirtis?
• Kur mūsų bendruomenėje rastumėte rampas ir kokiam tikslui jos

skirtos?

2 Užduotis (25 minutės) 1
Sukurkite pasvirusią trasą (rampą) iš Rampos pamokos. Galite 
leisti komandoms išbandyti įvairias STEAM Parko komplekte 
esančias ratų bazes.

Leiskite komandoms sukurti skirtingus elektromobilių dizainus iš STEAM Parko 
rinkinio. Norint pervažiuoti per upę komandos gali naudoti rampas. Komandos 
turėtų išbandyti įvairias elektrines transporto priemones, leidžiančias žemyn 
rampomis, kad ištirtų gravitacijos ir greičio poveikį. 2

3 Užduotis (15 minučių)
Leiskite komandoms parodyti savo elektromobilius, važiuojančius rampomis. 
Paklauskite mokinių, ko reikės automobiliui, kad jis pakiltų į rampą. Kai 
įmanoma, paskatinkite juos vartoti žodžius gravitacija ir greitis.

Pagalvokite, kaip STEAM turinys nagrinėjamas šioje pamokoje. 
Pažiūrėkite, kaip konkrečios mokslo sąvokos integruojamos į problemų 
sprendimo užduotis. Kai vaikai užduoda klausimą, užuot pateikę 
atsakymą, paskatinkite juos atsakyti į klausimą, kuris padėtų jiems 
mokytis.

7  Sesija: Elektrinis automobilis 
Rezultatai
Komandos tyrinės, kaip 
elektrinės transporto 
priemonės naudoja 
energiją ir kurs elektrines 
transporto priemones.

Bandydamos savo 
elektromobilius ant rampų 
komandos tyrinės greitį ir 
gravitaciją.Kaip elektromobiliai 

naudoja energiją ir 
važiuoja rampomis?

Komandos susitikimų vadovas  I  Sesijos

AZ

Pagrindinis žodynas

Gravitacija, rampa, greitis

Žaismingas mokymasis

Komandos smagiai 
konstruos ir išbandys savo 
transporto priemones ant 
rampos. Jie tarpusavyje 
bendraus, kad pasidalintų 
savo idėjomis ir dizainu.
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Patarimai
1  

Komandos tobulina savo 
idėjas, nebūtinai tikrus 
modelius iš ankstesnių 
sesijų.

2  Kiekvienam vaikui 
galėtumėte priskirti 
energijos kelionės dalį, 
kuriai jie galėtų sukurti 
ateities dizainą.

Rezultatai
Spręsdamos problemą, 
komandos pritaikys žinias 
ir patirtį iš ankstesnių 
užsiėmimų.

Komandos dirbs kartu, 
kad derintų idėjas, kad 
sukurtų darnų 
sprendimą.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Ateities automobilis (visą veiklą rasite priede)

1 Užduotis (10 minučių) 
1

Aptarkite šiuos klausimus ir energetikos ateitį. Vaikai gali pagalvoti apie savo 
bendruomenę ir apie tai, kokių energijoos poreikių jie turės. Pavyzdžiai galėtų 
būti daugiau atsinaujinančios energijos arba efektyvesnis energijos 
naudojimas.
Galite paklausti vaikų:

• Kaip galėtumėte geriau panaudoti energiją ateityje?
• Kaip jie anksčiau dirbo kartu, kad derintų idėjas?
• Kas nutiks, jei ateityje pritrūksime iškastinio kuro?

2 Užduotis (25 minutės) 
2

Prieš kuriant, komandos nuspręstų, kas statys kiekvieną jų būsimos 
bendruomenės dalį. Tada jie sukurs visą ateities energijos istoriją, įskaitant 
šaltinį, paskirstymą, saugojimą ir vartotoją.

Kai visi pastatys savo dalį, paraginkite komandas pažvelgti į kiekvieną 
pagamintą dalį ir tai, ką ji daro. Jie turėtų rasti kūrybiškų būdų sujungti 
kiekvieną dalį. Jie gali patobulinti savo dizainą, kad suderintų vienas kito 
konstrukcijas.

3 Užduotis (15 minučių)
Savo Inžinieriaus užrašuose paprašykite vaikų aprašyti arba nupiešti savo 
būsimą bendruomenę. Paprašykite jų paaiškinti, kaip jie sujungė savo idėjas, 
kad sukurtų galutinį sprendimą.

Kaip galite sukurti 
geresnę energetikos 
ateitį derindami visų
idėjas?

Ši sesija yra skirta kartoti ir tobulinti idėjas. Skatinkite vaikus sutelkti 
dėmesį į tai, ką jie kuria, o ne apriboti tai, ką jie stato.

8 Sesija: Ateities energija 

AZ

Pagrindinis žodynas

Sujungti, iškastinis kuras, 
atsinaujinantis

Žaismingas mokymasis

Komandos kuria sprendimus, 
atsižvelgdamos į poveikį savo 
miestui. Tobulindami savo 
dizainą, vaikai parodys 
pasitikėjimą savo gebėjimu 
kurti ir tobulinti.
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Patarimai
1  Paskatinkite vaikus pagalvoti ir 

pasirinkti geriausią idėją, kurią 
jie turėjo ankstesniuose 
užsiėmimuose.

2  Svarbu, kad komandos dirbtų 
kartu, kad jų idėjos būtų 
sujungtos į darnų sprendimą.

Rezultatai
Komandos apmąstys 
savo patirtį užsiėmimų 
metu.

Komandos sukurs 
patobulintą 
sprendimą savo 
bendruomenės 
energijos istorijai.

Šešių kaladėlių apšilimas (10 minučių)
Per laidą (visą veiklą žr. priede)

1 Užduotis (10 minučių) 
1

Paprašykite vaikų apmąstyti savo patirtį per užsiėmimus. Palikite jiems laiko 
papasakoti savo patobulintos energijos istoriją ir įsitikinti, kad visi ką nors 
pasisako.
Galite paprašyti pamastyti vaikų:

• Kaip jie gali pagerinti savo bendruomenės energijos istoriją?
• Apmąstyti jų sprendimus iš ankstesnių sesijų. Kaip jie galėtų kartoti ir

patobulinti savo ankstesnes idėjas?
• Kaip jie galėtų geriau pasirinkti energiją?

2 Užduotis (25 minutės) 
2

Pasakykite komandoms, kurios remsis ir patobulins savo idėjas bei sprendimus 
iš ankstesnių sesijų. Komandos gali naudoti „Discover“ rinkinio ir STEAM Parko 
dalis. Jie galėtų pagalvoti apie skirtingus savo miesto žmones ir jų energijos 
poreikius. Paprašykite jų aptarti, kas ką pasakys apie jų sprendimą 3 užduotyje.

3 Užduotis (15 minučių)
Paprašykite vaikų su visa klase pasidalyti tuo, ką jie sukūrė. Paprašykite jų 
paaiškinti, kaip jie pagerino savo bendruomenės energijos istoriją. Paprašykite 
komandų apmąstyti, kurias idėjas jos pasirinko, kodėl ir kaip dirbo kartu šioje 
sesijoje.

Kaip pagerinti mūsų 
bendruomenės 
energijos istoriją?

Atėjo laikas sustiprinti komandinio darbo įgūdžius, tokius kaip 
dalijimasis, diskutavimas ir kompromisas. Stebėkite, kaip komandos 
kalbasi tarpusavyje, ir įvertinkite, kaip tai pasikeitė programos eigoje.

9 Sesija: Patobulinkite istoriją

Komandos susitikimų vadovas  I  Sesijos

AZ

Pagrindinis žodynas

Tobulinti, pakartoti, reflektuoti

Žaismingas mokymasis

Komandos ir toliau atkakliai kurs 
komandos modelį ir naudos 
komandinį darbą, kad sujungtų 
savo modelius.
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Patarimai
1 Svarbu, kad komandos

galėtų susieti tai, ką daro 
renginyje, su baigtomis 
sesijomis.

2 Jei įmanoma, kiekvienai 
komandų porai paskirkite 
bent vieną suaugusįjį. Jie 
gali padėti komandoms 
tęsti užduotį ir pasikalbėti 
su jais. Padejėjai spręs dėl 
kiekvienos komandos 
apdovanojimų. Peržiūros 
klausimai pateikti 24 
puslapyje.

3 Šventei atspausdinkite 
pažymėjimus kiekvienam 
vaikui. Tegul vaikai ateina 
po vieną arba savo 
komandoje, kad būtų 
pripažinti ir paploti. 
Puikus FIRST® LEGO® 
Lygos Discover renginys 
visada baigiasi švente.

Komandų paruošimas (10 minučių) 
1

Pakvieskite vaikus į renginį ir papasakokite, ką jie veiks užsiėmimo metu. Jie 
panaudos savo idėjas kurdami savo komandos modelį, dalinsis savo 
Inžinieriaus užrašų knygelėmis ir spręs ypatingą iššūkį. Vaikai gali užpildyti 10 
sesijos inžinerijos bloknoto puslapį,kuriuos turėtų pasidalinti su 
apžvalgininkais.

Finalinis iššūkis (20 minučių)
Renginyje komandos turės:

• Sukurti komandos modelį iš visos bendruomenės energijos istorijos ir
įtraukti visas „Discover“ rinkinio dalis.

• Naudoti STEAM Parko figūrėles, kad kažkas judėtų ir pavaizduotų
naudojamą energiją.

Specialus iššūkis (10 minučių)
Sujunkite dvi komandas ir kartu spręskite ypatingą iššūkį:
Galite paprašyti vaikų:

• Paskirstykite energiją tarp dviejų komandų modelių naudodami
funkcines dalis iš STEAM Parko.

• Prijunkite du komandos modelius prie to paties energijos tiekimo.
• Sukurkite ryšius iš skirtingų energijos šaltinių tarp dviejų komandos

modelių.

Komandų vertinimas (renginio metu) 
2

Padėjėjai turėtų aplankyti komandas iššūkio metu, pasikalbėti su jais, 
užduodami klausimus ir peržiūrėti jų Inžinierių užrašus. Skatinkite 
suaugusiuosius bendrauti su vaikais. Jie turėtų paklausti, ką komandos nuveikė 
per visą programą.

Šventimas (10+ minučių) 
3

Nors renginio kūrimas, problemų sprendimas ir peržiūra yra svarbiausia 
renginio veikimo dalis, turėtumėte skirti pakankamai laiko pasidžiaugti 
kiekvienos komandos pasiekimais visų renginio dalyvių akivaizdoje. Galite 
pratęsti šį laiką ir skirti laiko vaikams pasidalinti ir pristatyti tai, ką išmoko.

10 Sesija: Švęskime
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Peržiūros klausimai

Šie klausimai skirti suaugusiems pradėti pokalbius su vaikais šventės 
renginyje.
Padėjėjai gali paklausti komandų:

Finalinis iššūkis
Papasakokite man...

• Apie jūsų projektavimas ir
statyba.

• Kodėl taip pastatėte.
• Ką įtraukėte į savo energijos

kelionę.
• Jūsų energijos istorija.
• Kaip nusprendėte, ką norite

statyti.
• Kaip tai veikia.
• STEAM parko detalės, kurias

naudojote ką nors pajudinti.

Specialus iššūkis
Papasakokite man...

• Kaip išsprendei ypatingą
iššūkį.

• Kaip nusprendėte sujungti
savo komandos modelius.

• Ką sukūrėte, kad
sujungtumėte du komandos
modelius.

Darbas komandoje
Papasakokite man...

• Kaip dirbote kartu.
• Darbas, kurį atlikote savo

komandoje.
• Kaip pasidalinote idėjomis

savo komandoje.
• Kaip dirbote kaip komanda.

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

Pasirinkite iš šio oficialių 
„Discover“ apdovanojimų sąrašo:

• Bendradarbiaujantys kūrėjai
• Superiniai problemų sprendėjai
• Ekspertai aiškintojai
• Kūrybiniai dizaineriai
• Nuostabūs išradėjai

Komandos susitikimų vadovas  I  Sesijos

Sertifikatai:

Užsiregistravusiems mokytojams bus 
atsiųsti sertifikatų failai, kuriuos galite 
naudoti renginio metu.
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Šešių kaladėlių veiklos

Vaikai mokosi:
• Žaisti ir susipažinti su
kaladėlėis
• Klausyti ir atsakyti į
klausimus.
• Naudoti apibūdinimus.

Bazinė veikla
1. Kiekvienas vaikas atskiria savo
kaladėles ir jas išskleidžia.
2. Užmerktomis akimis jie maišo
kaladėles.
3. Kiekvienas vaikas užsimerkęs
pasiima bet kurią kaladėlę ir iškelia ją
aukštai.
4. Dabar jie atmerkia akis ir pamato,
kokią spalvą turi.

2 dalis
5. Leiskite jiems išsirinkti bet kurią
kaladėlę, atidžiai apžiūrėkite ir
apverskite ją rankose.

Pagrindiniai klausimai:
• Kokios spalvos kaladėlę turite?
• Ar galite įvardyti visas skirtingas
spalvas?
• Ar galite rūšiuoti kaladėles į šiltas
ir šaltas spalvas?
• Ar galite iš savo kaladėlių sukurti
vaivorykštę?
• Kokios spalvos jūsų kaladėlė?
Kaip ji jaučiasi (šiurkšti, lygi, kieta,
minkšta, blizgi, nuobodi ir pan.)?
• Kokias erdves ir formas galite
matyti ant savo kaladėlės? Kiek
smeigių turi kiekviena kaladėlė?

Be šiame komandos susitikimo vadove išvardytų „šešių kaladėlių“ 
veiklų, daugiau veiklos galite rasti legofoundation.com, o lietuviškas 
vadovas STEAM21.lt

Atraskite šešias kaladėles I

Bazinė veikla
1. Vaikai savo kaladėles dėlioja 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 spusteli žalią kaladėlę ant
raudonos ir uždengia visas smeiges.
Keiskite pateiktas instrukcijas, pvz.,
spalvas,kaladėlių judėjimą į kairę/
dešinę ir pozicijas.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip išlaikėte dėmesį ir vykdėte
instrukcijas
(skatinti kai kuriuos vaikus paaiškinti
paeiliui)?
• Kaip galime šią veiklą apsunkinti?
(Duokite daugiau instrukcijų, ištarkite
jas greičiau...?)

Vaikai mokosi:
• Orientuotis naudojantis
erdvinius įgūdžius.
• Išlaikyti dėmesį ir
nesiblaškyti.
• Inicijuoti veiklą.

Atraskite šešias kaladėles II

Priedas
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Šešių kaladėlių veiklos

Vaikai mokosi:
• Atsiminti informaciją.
• Išlaikyti dėmesį ir
nesiblaškyti.
• Kalbėti apie tai, kaip jie
ką nors padarė.

Vaikai mokosi:
• Tiksliai judinti pirštus ir
rankas.
• Išlikti sunkumų akivaizdoje.
• Sukurti savo užduočių
atlikimo būdus.

Bazinė veikla
1. Paprašykite vaikų panaudoti savo
šešias kaladėles, kad sukurtų įrenginį,
kuris naudoja energiją jų namuose.
2. Tada paprašykite jų parodyti, kaip jie
naudoja tą įrenginį ir kaip jis
maitinamas.
3. Paprašykite jų pasidalinti savo
dizainu.
4. Tada paprašykite jų paaiškinti, kokie
kiti prietaisai naudoja energiją jų
namuose.

Pagrindiniai klausimai:
• Koks jūsų įrenginio
pavadinimas?
• Ar jūsų prietaisas naudoja
elektros energiją arba bateriją?
• Kaip energija patenka į jūsų
namus?

Energijos prietaisas

Bazinė veikla
1. Pakvieskite vaikus į grupes po 4,
susėskite ratu.
2. Kiekvienam vaikui priskirkite vieną
iš šių vaidmenų: generatorius,
platintojai (2) ir naudotojas.
3. Vaikai naudos šiuos vaidmenis
norėdami parodyti, kaip energija teka
nuo pradžios iki pabaigos.
4. Padėkite visas kaladėles su
generatoriumi. Tegul generatorius
paima vieną kaladėlę. Tai reiškia
energijos šaltinį.
5. Platintojas paims kaladėlę iš
generatoriaus ir laikys ją. Tai reiškia
saugojimą ir platinimą.

6. Pakvieskite kitą platintoją paimti
kaladėlę ir perduoti ją vartotojui. Tai
rodo energijos paskirstymą ir
suvartojimą.
7. Vartotojas pasiliks kaladėlę, nes
energija buvo panaudota.
8. Kartokite šį procesą tol, kol
generatoriuje nebeliks kaladėlių ir visos
jos bus pas vartotoją.

Pagrindiniai klausimai:
• Kokio tipo energijos šaltinį

atstovauja jūsų kaladėlė?
• Kodėl energija negrįžo atgal į

generatorių po to, kai jį
panaudojo vartotojas?

Energijos srautas

Komandos susitikimų vadovas  I  Priedas
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Šešių kaladėlių veiklos

Bazinė veikla
1. Grupelėse po 4 vaikai sumaišo
kaladėles ir pasirenka lyderį.
2. Suaugęs žmogus šnabžda lyderiui
žodį, susijusį su energija (pvz., šviesa,
elektra, saulės baterija, vėjo turbina).
3. Grįžęs su savo grupe, vadovas
greitai sukuria tą žodį, kad kiti galėtų
atspėti.
4. Grupė negali užduoti klausimų,
bet gali ištarti žodžius. Vadovas gali
pasakyti, kada vaikai atspės.

2 dalis
5. Pasirinkite naują vadovą ir
pakartokite veiklą nauju žodžiu.
6. Tęskite tol, kol visi grupės
vaikai taps lyderiais.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip pirmoji grupė
suprato žodį?
• Ką tu gali padaryti,
kad padėtum
kitam grupės
vadovui?

Vaikai mokosi:

 išmoktas 

• Užsiimti kūrybišku
problemų sprendimu.

• Sukurti savo užduočių 
atlikimo būdus.

• Naudoti anksčiau
strategijas.

Bazinė veikla
1. Grupėse po 4 vaikai sumaišo savo
kaladėles.
2. Leiskite vaikams iš kaladėlių
pastatyti modelį, vaizduojantį
energijos šaltinį
(pavyzdžiui, saulės baterija) arba
energijos vartotojui (pavyzdžiui,
pramogų mugėje ar pramogų parke).
3. Tada paprašykite jų apibūdinti, kaip
važiavimas naudoja energiją, kad
transporto priemonė judėtų.
4. Tada paprašykite jų sukurti
personažus, kurie važiuoja.

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

Pagrindiniai klausimai:
• Ar jūsų transporto priemonė turi
pavadinimą?
• Kokį garsą skleidžia?
• Kaip tai juda?
• Kaip energija iš šaltinio patenka į
transporto priemonę?

Vaikai mokosi:
• Sugalvoti ir apibūdinti
personažus (pasakojimams).
• Kurti istorijas grupėse.
• Užduoti klausimus ir
siūlyti atsakymus.

Sukurkite paveikslėlį

Ką galite sukurti?
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Šešių kaladėlių veiklos

Bazinė veikla
1. Vaikai naudoja savo šešias
kaladėles, kad sukurtų ateities
transporto priemonę, kuri geriau
naudotų energiją.
2. Tada jie pakaitomis aprašo, kaip
jų transporto priemonė. Jie gali
paaiškinti, kokią energiją ji naudoja
ir iš kur gaunate energijos.
3. Tada paprašykite jų paaiškinti,
kodėl jų pasirinkta energija yra
geresnė.

Pagrindiniai klausimai:
• Kokią energiją naudoja jūsų
transporto priemonė?
• Kaip juda jūsų transporto
priemonė?
• Iš kur ateityje bus energijos?
•Ar turite kokių nors klausimų
paklausti draugų apie jų modelį?

Vaikai mokosi:
• Užsiimti kūrybišku
problemų sprendimu.
• Įsivaizduoti ir
papasakoti istorijas.
• Naudoti anksčiau
išmoktas strategijas.

Ateities automobilis

Bazinė veikla
1. Vaikai atskiria savo kaladėles ir
išdėlioja jas bet kokia tvarka.
2. Tada jie subalansuoja visas savo
šešias kaladėles, pastatydami energijos
bokštą.
3. Vaikai bando pakeisti ranką, kuria
naudojasi statydami.
4. Užbaikite veiklą leisdami jiems
sugriauti bokštą.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip subalansavote savo kaladėles?
(Savo ruožtu leiskite kai kuriems
vaikams paaiškinti, ką jie padarė.)
• Ką darysite, jei turėsite išbandyti
naują kaladėlių balansavimo būdą?
• Kaip jūsų energijos bokštas galėtų
būti panaudotas energijai
paskirstyti?
• Kaip galėtumėte sujungti savo
energijos bokštą su kito vaiko
bokštu?

Vaikai mokosi:
• Tiksliai judinti pirštus ir
rankas.
• Išlikti sunkumų
akivaizdoje.
• Sukurti savo užduočių
atlikimo būdus.

Energijos bokštas

Komandos susitikimų vadovas  I  Priedas
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Šešių kaladėlių veiklos

• Naudodami fotoaparatą, išmanųjį
telefoną ar planšetinį kompiuterį
vaikai galėtų nufotografuoti savo
kūrinius, kuriuos vėliau bus galima
parodyti būsimuose užsiėmimuose.
• Padovanokite vaikams atitinkamų
žodžių rinkinį, kiekvieną žodį
pritvirtinant prie atskiros LEGO®
DUPLO® kaladėlės. Tada vaikai gali
kurti savo eilėraščius apie energiją,
sudėdami kaladėles poezijos bokšte.
• Paprašykite pusės vaikų imtis
reporterio, o kitos pusės – energijos
projektuotojo vaidmens.

Kvieskite žurnalistus daryti 
interviu su dizaineriais apie 
naujus energijos gamybos ar 
naudojimo būdus, energijos 
gamybos darbus arba energijos 
įrankius bei įrangą, kai jie 
projektuoja ir kuria.
• Paprašykite vaikų sukurti trumpus
animacinius filmukus iš savo
modelių. Tai galima padaryti
naudojant planšetinį kompiuterį ir
animacijos programą.
• Paprašykite vaikų sukurti paprastą
iššokančią knygą apie jų pačių
energijos istoriją jų bendruomenėje
– yra svetainių, kuriose patariama
kurti tokias knygas.

Kiekvieno užsiėmimo 
metu rekomenduojame 
vaikus paskatinti 
perstatyti modelius ir 
žaisti su jais, kai jie bus 
pastatyti. Paprašykite 
vaikų sukurti trumpą 
vaidmenų žaidimo sceną 
su savo modeliais ar 
figūromis.
Jei turite papildomo laiko 
užsiėmimui arba norite 
mesti vaikams iššūkį, 
galite tai padaryti
pasinaudoti šia pagalbine 
veikla.

Pagalbinė veikla

Bazinė veikla
1. Grupelėse po keturis paprašykite
vaikų sumaišyti kaladėles.
2. Vaikai turėtų dirbti kartu, kad
sudarytų ilgą sujungtų kaladėlių
eilutę, vaizduojančią energiją
perduodančią laidą.
3. Vaikai turėtų pagalvoti, kur
prasideda energija ir kaip ji nukeliaus
iki linijos galo.
4. Leiskite grupei pagalvoti, kaip
paaiškinti jų dizainą ir kaip energija
keliauja laidu.

Pagrindiniai klausimai:
• Kaip galite parodyti energijos
judėjimą laide?
• Kaip galite pateikti kitiems, kaip
energija teka laidu?
• Kas suteikia energijos jūsų laido
(šaltinio) pradžioje?
• Kas naudos energiją laido gale
(energijos vartotojas)?
• Kas nutiktų, jei nutrūktų laidas?

Vaikai mokosi:
• Naudoti anksčiau išmoktas
strategijas
• Derėtis, kada ir kaip atlikti
užduotį.
• Įsivaizduoti ir papasakoti
istorijas.

Per laidą
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Užrašai
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