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Sveiki!

Komandos nariai:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ateikite kartu su mumis, nes mes 
padėsime jums įveikti 

SUPERPOWEREDSM iššūkį. 

Kas yra jūsų komandos nariai?

Aš - Jokūbas! Aš - Rugilė!

Aš esu Maksas! 
Nagi. Eime!
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Komandos kelionė

TYRINĖTI

Ištirkite iššūkį

Sužinokite apie 
pagrindines vertybes

Sukurkite komandos 
modelį

Sukurkite komandos 
plakatą

Švęskite 
renginyje

Tyrinėkite, kurkite, testuokite ir 
dalinkitės seansų metu

KURTI

TESTUOTI

DALINTIS

Tyrinėti
Komandos kelionė Pristatymas

Kūrimas ir testavimas



Išsiaiškinkime, iš kur gauname 
energijos ir kaip ją naudojame. 

Tai energetinė kelionė.

Tada sukurkite geresnę 
energijos kelionę savo 

bendruomenei.

Galiausiai pasidalykite tuo, ką 
išmokote ir švęskite su kitais.

Išsiaiškinkime problemas ir dizaino sprendimus. 
Kokius energijos pasirinkimus darysite?

Dabar ištirkite mūsų energijos
pasirinkimo poveikį.

SUPERPOWEREDSM 5

C R E ATE

SUPERPOWEREDSM Iššūkis
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Energijos kelionė

Energijos kelionės pavyzdys

Energijos šaltinis 
(gamina energiją)

Energijos saugojimas ir 
paskirstymas

Energijos vartotojas 
(naudoja energiją)

Šiluminė elektrinė

Gamyklos

Saulės elektrinė

Išmanieji 
namai 

Tinklo valdymas

Komerciniai 
pastatai

Vėjo elektrinė Išmanusis 
transportas

Hidroelektrinė
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ATRADIMAS

INOVACIJOS

POVEIKIS

ĮTRAUKIMAS

KOMANDINIS DARBAS

LINKSMYBĖS

Mes ieškome naujų įgūdžių ir idėjų.

Spręsdami problemas pasitelkiame kūrybiškumą ir 
atkaklumą.

Tai, ką išmokome, taikome savo pasauliui pagerinti.

Mes gerbiame vienas kitą ir priimame savo 
skirtumus.

Dirbdami kartu esame stipresni.

Džiaugiamės ir švenčiame tai, ką darome!

Parodykite man, kaip 
naudojate 

pagrindines vertybes 
per savo patirtį!

Dirbdami kartu 
įgysite naujų 

įgūdžių.

Nupieškite arba parašykite 
savo komandos pavyzdį 

naudodami kiekvieną 
pagrindinę vertybę, kai tai 

nurodoma užsiėmimų 
metu!

Pagrindinės vertybės
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1 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Išnagrinėkite energijos temą.

Pakalbėkite apie tai, kaip gaunate ir naudojate 
energiją.

Pagalvokite, kaip kasdien naudojate energiją.

Nupieškite piešinį, kaip kiekvieną dieną
naudojate energiją savo namuose.

Pagalvokite, kokius skirtingus energijos darbus 
atlieka žmonės.

Nupieškite žmogų, dirbantį energetinį darbą.

1 Sesija

Ką veikia vėjo 
energetikos 
inžinierius?

Ar saulės kolektorių 
montuotojas dirba 
komandinį darbą?

Kaip pastotės 
technikas padeda 

paskirstyti energiją?

Daugiau 
informacijos 
apie darbus 
rasite 30-31
puslapiuose!

Kaip aš naudoju energiją:

Asmuo, dirbantis energetinį darbą:

Inžinieriaus užrašai I  Sesijos
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2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Išsiaiškinkite, kas yra energijos kelionė. Idėjų 
ieškokite 6 puslapyje.

, Pažvelkite į lauką ir aprašykite, ką matote 
susijusio su energija. Nustatykite, kaip 
keliauja energija

Ištirkite šias keturias energijos kategorijas

– šaltinis, paskirstymas, saugojimas ir
vartojimas.

Žemiau esančiame paveikslėlyje pažymėkite 
kiekvienos kategorijos pavyzdžius.

Iššūkis
Sukurkite konstrukciją, rodančią energijos 
suvartojimą, naudodami prototipų kūrimo dalis.

Pasidalykite savo dizainu ir paaiškinkite, kaip jis 
veikia.

Parodyk man, 
ką atradai!

Kaip energija 
patenka ten, 
kur jos mums 

reikia?

Kur gauti 
energijos?

Energijos kelias

Jūsų komandai reikia:
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1 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Vykdykite statybos instrukcijas 1 knygoje, kad 
sukurtumėte vėjo turbiną iš „Explore“ rinkinio. 

Padėkite vėjo turbiną ant kilimėlio smėlėtoje 
vietoje.

Įdėkite energijos vienetus į baltą bunkerį (A)

Pasukite rankinį švaistiklį (B), kad sukurtumėte 
energijos elementą. 

Aptarkite, kaip vėjo turbina generuoja 
energiją. 

Paaiškinkite, kaip būtų galima panaudoti 
pagamintus energijos vienetus.

2 Sesija
Jūsų komandai reikia:

Vėjo turbina

Baltasis 
bunkeris (A)

Energijos 
elementai 

Rankinis 
švaistiklis (B)Nuskaitykite QR kodą, 

kad pamatytumėte vėjo 
turbinos vaizdo įrašą!!

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-videos.pdf
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2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Šioje skiltyje paaiškinkite, koks yra 
energijos šaltinis.

Pažvelkite į kilimėlį ir nustatykite 
energijos šaltinį.

Žemiau esančiame laukelyje išvardykite 
energijos šaltinius, kuriuos turite savo 
bendruomenėje.

Iššūkis
Sukurkite kitą atsinaujinančios energijos 
šaltinį naudodami prototipų dalis.
Pasidalykite savo dizainu ir paaiškinkite, 
kaip jis veikia.

Energijos šaltiniai

Energijos šaltiniai mano bendruomenėje 

Energijos šaltinis yra:

Kokių įgūdžių 
reikia norint būti 
hidroelektrinės 

specialistu? 
Žiūrėkite 30 

puslapį!

Jūsų komandai reikia:
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3 Sesija1 veiklos užduotys (15-20 minučių)

 Norėdami sukurti energijos kaupimo 
modelį, vadovaukitės 2 knygoje pateiktomis 
pastato instrukcijomis.

  Padėkite energijos kaupimo modelį ant 
kilimėlio erdvėje prie dujų bakų.

  Įdėkite du energijos vienetus į energijos 
kaupimo angą (A), kuri pakels padangos 
svirtį (B).

  Pakelkite atleidimo svirtį (C). Energijos 
vienetai grįš iš lizdo.

  Aptarkite, kaip šis modelis atspindi 
energiją, saugomą paruoštą paskirstyti, kai 
jos reikia.

Kaip tai parodo 
potencialią ir 

kinetinę energiją?

Kaip modelis 
kaupia ir 
išleidžia 

energiją?

Jūsų komandai reikia:

Energijos kaupimo modelis

Padangos 
rankena (B)

Atleidimo svirtis (C)

Energijos saugojimo lizdas (A)

Nuskaitykite QR kodą, 
kad pamatytumėte 
energijos kaupimo 

modelio vaizdo įrašą!

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-videos.pdf
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Energijos jungtys
2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

 Žemiau esančiame paveikslėlyje 
apibraukite pavyzdžius, kaip energija 
paskirstoma ir saugoma.

  Nustatykite, kaip energija kaupiama ir 
paskirstoma jūsų bendruomenėje.

Iššūkis
Sukurkite papildomų būdų, kaip prijungti ir 
paskirstyti energiją skirtingose kilimėlio 
vietose, naudodami prototipų detales.
Pasidalykite energijos kelione, kuri rodoma 
jūsų pastate.

Kodėl svarbu, kad 
elektrikas užtikrintų, 
kad jų darbas būtų 

patikimas ir 
teisingas? Žiūrėkite 

31 psl.

Jūsų komandai reikia:

Pavyzdžiai is mano bendruomenės
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1 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Norėdami sukurti karuselę, vadovaukitės 
3 knygoje pateiktomis konstravimo 
instrukcijomis.

Prijunkite karuselę prie energijos 
kaupimo modelio.

Įdėkite energijos vienetus į energijos 
kaupimo angą (A).

Išlaisvinkite sukauptą energiją pakeldami 
atleidimo svirtį (B), kad įjungtumėte 
karuselę.

Aptarkite, kaip šie modeliai atspindi 
energijos kaupimą ir suvartojimą.

4 Sesija
Jūsų komandai reikia:

Kaip tai parodo, 
kaip energija 

saugoma ir vėliau 
naudojama 

pakeičiant ją į 
judėjimą?

Energijos kaupimo modelis

Karusėlė

Paleidimo 
svirtis (B)

Energijos 
saugojimo 
lizdas(A)

Nuskaitykite QR kodą, kad 
pamatytumėte karuselės 

vaizdo įrašą!

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-videos.pdf
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Energijos vartojimas

Jūsų komandai reikia:

2 veiklos užduotys (15-20 minučių)
 Žemiau esančiame paveikslėlyje 

apibraukite energijos suvartojimo 
pavyzdžius.

Išsiaiškinkite energijos vartojimo 
pavyzdžius savo bendruomenėje.

Iššūkis
Sukurkite energijos suvartojimo pavyzdžius 
naudodami prototipų kūrimo dalis.
Padėkite savo statinius ant kilimėlio. Kaip 
pastatymo vietas galite naudoti LEGO® 
kaladėlių piktogramas.
Pasidalykite savo kūriniais ir paaiškinkite, 
kaip tai, ką pastatėte, naudoja energiją.

Kaip tvarumo komanda 
galėtų padėti sumažinti 
gamykloje suvartojamos 

energijos kiekį? 
Žiūrėkite 31 psl.

Pavyzdžiai is mano bendruomenės
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5 Sesija1 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Atidarykite SPIKE™ Essential arba WeDo 
2.0 programą. Užbaikite pamoką.

 Paverskite modelį kita kryptimi. Žemiau 
užrašykite savo idėjas, kaip pakeisti 
programą.

 Pakeiskite programą pagal savo idėjas.

 Paleiskite naują programą. Pažiūrėkite, 
kas atsitiks.

Iššūkis
Pasukite variklį į abi puses ir 
užprogramuokite, kad jis veiktų greičiau ir 
lėčiau.

MANO IDĖJOS
Užrašykite savo idėjas

Parodykite, kaip 
įtraukiate visų 

nuostabias idėjas!

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
1 Pamoka

Projėktas
Ventiliatorius

Jūsų komandai reikia:

Pasirinkite pamoką
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Energijos surinkimas
2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

 Naudokite LEGO® modelį, kurį sukūrėte 
anksčiau šios sesijos metu.

 Pakeiskite modelį taip, kad jis atrodytų 
kaip vėjo turbina.

 Perkurkite modelį, kad gautumėte 
maksimalią vėjo energiją.

 Pakeiskite kodą taip, kad modelis 
užfiksuotų maksimalią vėjo energiją.

Iššūkis
Pakeiskite modelį taip, kad vėjo turbina 
galėtų judėti kryptimi, priklausomai nuo 
vėjo vietos.

MANO DĖJOS
Nupieškite savo idėjas!

Kas atsitiks su vėjo 
energija, kurią 

sugauna turbina?
Pakeiskite kodą, 

kad būtų 
rodomas 

skirtingas vėjo 
greitis.

Jūsų komandai reikia:
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6 Sesija1 veiklos užduotys (15-20 minučių)
 Atidarykite SPIKE™ Essential arba WeDo 

2.0 programą. Užbaikite pamoką.

 Užprogramuokite modelį, kad 
paleistumėte kitą garsą arba mirksi šviesa. 
Žemiau užrašykite savo idėjas, kaip 
pakeisti programą.

 Pakeiskite esamą programą pagal savo 
idėjas. Išbandykite!

Iššūkis
Užprogramuokite robotą, kad jis paleistų 
kitą garsą arba rodytų kitą šviesą. 
Programuokite modelio variklį, kuris bus 
įjungtas naudojant jutiklį.

MANO IDĖJOS
Užrašykite savo idėjas

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
2 Pamoka

Projektas
Robotas šnipas

Jūsų komandai reikia:

Pasirinkite pamoką

Parodykite man 
savo nuostabius 
programavimo 

įgūdžius!
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Motorizuoti modeliai 2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Norėdami sukurti variklio ir stebulės 
pagrindą, vadovaukitės 3 knygoje 
pateiktomis konstravimo instrukcijomis.
Pasirinkite, kurį modelį norite naudoti 
(vėjo turbiną ar karuselę).
Prijunkite modelį prie variklio ir stebulės 
pagrindo.
Atidarykite SPIKE™ Essential arba WeDo 
2.0 programą.
Iš naujo sukurkite programą, pateiktą 3 
knygoje. Išbandykite!

Iššūkis
Signalas su šviesa ir garsu, kai 
aptinkama (naudojama arba gaminama) 
energija.

Pateikite pavyzdžių
kaip jūsų komanda 
naudojo komandinį 

darbą.

Jūsų komandai reikia:

 Tyrinėkite motorizuoto modelio parinktis

SPIKE™ Essential 
Pavyzdys
WeDo 2.0 parinktis 
nerodoma

WeDo 2.0 
PavyzdysSPIKE™
Essential parinktis 
nerodoma

Nuskanuokite 
QR kodą, kad 
galėtumėte 
pamatyti 
motorizuoto 
modelio įrašą

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-videos.pdf
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7 Sesija2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Atidarykite SPIKE™ Essential arba WeDo 
2.0 programą. Užbaikite pamoką.
Užprogramuokite robotą, kad jis judėtų 
atgal. Žemiau užrašykite savo idėjas, kaip 
pakeisti programą.
Pakeiskite esamą programą pagal savo 
idėjas. Išbandyk!

Iššūkis
Priverskite savo automobilį judėti ant 
kilimėlio. Pakeiskite konstrukciją taip, kad 
transporto priemonė turėtų keturis ratus.

MANO IDĖJOS

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
3 Pamoka

Projektas:
Milo mokslo 
roveris

Jūsų komandai reikia:

Pasirinkite pamoką:

Užrašykite savo idėjas

Parodyk man savo 
novatorišką 
sprendimą!
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Elekrinis automobilis 2 veiklos užduotys (15-20 minučių)

Naudokite LEGO® modelį, kurį sukūrėte 
anksčiau šios sesijos metu.
Modifikuokite modelį taip, kad jis 
reprezentuotų elektromobilį.
Motorizuoti savo elektromobilį. Sukurkite 
programą, kad pereitumėte nuo vienos 
LEGO kaladėlės piktogramos ant kilimėlio 
prie kitos kaladėlės piktogramos.

Iššūkis
Sukurkite elektromobilio įkrovimo stotelę 
naudodami prototipų detales. Sukurkite 
programą, kad vairuotumėte automobilį 
nuo vienos iš plytų piktogramų iki įkrovimo 
stotelės.

MANO IDĖJOS
Nupieškite savo idėjas

Užprogramuokite 
savo elektromobilį, 

kad nuvažiuotumėte 
iki automobilio 

įkrovimo stotelės.

Perkurkite savo 
modelį taip, kad 
jis atrodytų kaip 
elektromobilis.

Ar pavyko 
užprogramuoti savo 
automobilį važiuoti 

aplink kilimėlį?

Jūsų komandai reikia:
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8&9 Sesija

Nupieškite savo komandos 
modelį ant kilimėlio.

Sesijos užduotys (80-100 minučių)

 Pagalvokite, kaip galite padaryti geresnę 
savo bendruomenės energijos kelionę.

 Sugalvokite savo sprendimus.

 Peržiūrėkite reikalingų dalių sąrašą 
kitame puslapyje.

 Nubraižykite komandos modelio dizainą 
ir pažymėkite reikiamas dalis.

 Kartu sukurkite savo komandos modelį. 
Naudokite kilimėlį ir kurkite įvairias savo 
energijos kelionės dalis.

Sukurkite komandos 
modelį, kad 

parodytumėte 
geresnę jūsų 

bendruomenės 
energijos kelionę.

Jūsų energijos 
pasirinkimas gali 

turėti įtakos!

Jūsų komandai reikia:
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Komandos modelis

Reikalavimai

Pažymėkite reikiamas 
komandos modelio dalis.

Parodykite man, kaip 
jūsų komandos modelis 

reiškia geresnę jūsų 
bendruomenės energijos 

kelionę.

Būtinai įtraukite energijos 
šaltinio, saugojimo, paskirstymo 
ir vartojimo pavyzdį.

Įtraukite visas 
tris „Explore“ 
modelio dalis.

Kurkite tik iš LEGO® elementų.

Motorizuokite 
bent vieną 
Explore modelio 
dalį 

Naudokite LEGO 
programavimą 

Naudokite SUPERPOWEREDSM lauką
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1O &11 SesijosSesijos užduotys (80-100 
minučių)

Raskite plakatų lentą ir 
piešimo reikmenis.
Sugalvokite, ką įdėti į savo 
plakatą.
Naudokite kitą puslapį kaip 
savo idėjų juodraštį.
Dirbkite kartu kurdami savo 
komandos plakatą. 
Komandinis darbas!
Plakate galite naudoti žodžius, 
piešinius ir nuotraukas.

Sveikinu su viskuo, ko 
išmokote. Dabar 

sukurkite komandos 
plakatą ir pasidalinkite 

apie tai!

Apibūdinkite savo 
komandos kelionę 

sesijų metu.

Jūsų komandai reikės:
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Komandos plakatas
Parodyk man, 

koks tu gali 
būti 

kūrybingas!

Štai jūsų galimybė pasisemti idėjų savo komandos plakatui.
 Pavyzdinės temos: tyrinėkite, kurkite, išbandykite, dalinkitės, pagrindinės 
vertybės, komandos kelionė
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12 Sesija

Pasidalinsiu 
tuo, ką 

ištyrėme.

Aprašysiu 
komandos 

modelį 
Paaiškinsiu 

programą ir kaip 
ji motorizuoja 

komandos 
modelį.

Parodysime, kaip 
plakate užfiksuota 
mūsų komandos 

kelionė! Galiu apmąstyti, 
kaip mūsų komanda 
naudojo pagrindines 

vertybes.

Kai dalyvausite FIRST ® 
LEGO® League Explore 

festivalyje, pakvieskite savo 
šeimą ir draugus į šį ypatingą 

renginį!

Festivalio sąrankos pavyzdys

Užduotys (40 minučių)

Surinkite užbaigtą komandos 
modelį ir komandos plakatą.
Pakalbėkite apie tai, ką jūsų 
komanda norėtų pasidalinti 
jūsų renginyje!
Užpildykite kitą puslapį, kad 
pasiruoštumėte renginiui.
Kartu su treneriu peržiūrėkite 
apžvalgos lapą.
Praktikuokite savo 
pristatymą.
Pasidalinkite tuo, ką 
išmokote, su kitais.

Pasidalykite tuo, 
ko išmokote ir 

kaip smagiai leido 
laiką jūsų 

komandai!
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Pasiruošimas renginiui

• Galite aprašyti savo komandos modelį? 
• Kaip naudojote savo kilimėlį kurdami modelį? 
• Paaiškinkite savo bendruomenės energijos 

kelionės problemas, kurias išsprendėte.

•
•
 Kuri jūsų komandos modelio dalis yra motorizuota? 
Kaip tai suprogramavote?

•
•
 Ką sužinojote apie iššūkį?
 Kaip naudojote pagrindines vertybes?

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

Apsvarstykite, kuo pasidalinsite renginyje.

Pasidžiaukime, kaip gerai 
visi dirbome kartu! Daug 
smagiau, kai į komandą 

įtraukiami visi.
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Naudokite šį puslapį norėdami
piešti savo dizainus ir idėjas!
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Tyrinėjimas
Rekomenduojame užbaigti po 4 sesijos)

Pažiūrėkite į karjerą šiuose puslapiuose. Pasirinkite darbo 
vaidmenį, ištirkite jį ir atsakykite į klausimus.

• Paaiškinkite darbą. Kokios yra
kasdienės šio darbo užduotys?

• Kokio išsilavinimo ar mokymo
reikia?

• Koks šio darbo metinis
atlyginimas?

• Kokiose įmonėse galėtų dirbti
šį darbą dirbantys žmonės?

3O Inžinieriaus užrašai I  Sesijos

Vėjo energetikos inžinierius

Vėjo energijos inžinierius 
projektuoja vėjo turbinas ir vėjo 
jėgaines, o vėliau kuria ir 
išbando juos vietoje.

Nuoroda į 1 sesiją

Saulės kolektorių 
montuotojas

Saulės kolektorių montuotojas 
saulės baterijas montuoja pagal 
nurodymus ir saugos reikalavimus.

Nuoroda į 1 sesiją

Pastotės technikas

Pastotės technikas eksploatuoja ir 
prižiūri elektros pastotes, kurios 
paskirsto energiją iš šaltinių 
vartotojams.

Nuoroda į 1 sesiją

Studijų sritys
• Atsinaujinanti energija
• Galutinis energijos naudojimas ir

efektyvumas
• Energijos kaupimas ir tinklo

modernizavimas
• Energetikos politika ir ekonomika
• Energetinis poveikis aplinkai
• Fosilinė ir branduolinė energija

Karjeros ryšiai



Refleksija
(Rekomenduojame užbaigti po 12 sesijos)

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

• Kokių įgūdžių reikia šiuose
darbuose?

• Kuo jus domina šie darbai?

• Ar galite galvoti apie kitus
darbus, susijusius su energija?

• Ar galite ištirti vieną iš šių
profesijų, kad gautumėte
daugiau informacijos?
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Hidroelektrinių specialistas

Hidroelektrinės specialistas 
montuoja, prižiūri ir eksploatuoja 
hidroelektrinės sistemas ir 
įrenginius.

Nuoroda į 2 sesiją

Elektrikas

Elektrikas užtikrina, kad 
namuose būtų tinkamai prijungti 
laidai, kad žmonės galėtų 
naudoti elektros energiją savo 
elektronikai ir šviesoms.

Nuoroda į 3 sesiją

Tvarumo lyderis

Tvarumo lyderis ieško būdų, 
kaip panaudoti atsinaujinančią 
energiją ir gaminti mažiau 
atliekų, kad galėtų kurti LEGO® 
gaminius LEGO gamyklose.

Nuoroda į 4 sesiją

Karjeros
resursai

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-career-connections.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpaPRqT711tik1kY1iUJX6_PhRIYv8o4z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpaPRqT711tik1kY1iUJX6_PhRIYv8o4z
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