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Įvadas

Sveiki atvykę į FIRST ® LEGO® League Explore lygą!
Programoje FIRST® LEGO® League 
Explore komandos sutelkia dėmesį į 
inžinerijos pagrindus, kai nagrinėja 
realaus pasaulio problemas, mokosi 
kurti ir koduoti bei kurti unikalius 
sprendimus, pagamintus iš LEGO® 
kaladėlių ir paremtus LEGO® 
Education SPIKE™ Essential arba 
WeDo 2.0. .

FIRST LEGO League Explore
yra vienas iš trijų FIRST LEGO League 
programos divizijų pagal amžiaus 
grupes. Ši programa įkvepia jaunus 
žmones eksperimentuoti ir ugdyti 
savo pasitikėjimą, kritinį mąstymą ir 
projektavimo įgūdžius per praktinį 
mokymąsi. FIRST LEGO League buvo 
sukurta per FIRST® ir LEGO® 
Education aljansą.

 Qualcomm pristato FIRST ® ENERGIZESM ir SUPERPOWEREDSM sezoną
Sveiki atvykę į FIRST® ENERGIZESM 
sezoną, kurį pristato Qualcomm. Šių 
metų FIRST LEGO League iššūkis 
vadinamas SUPERPOWEREDSM. Vaikai 
sužinos apie įvairias rūšis energijos 
šaltinių, saugojimo, paskirstymo 
būdų ir energijos vartojimo būdų.

Kiekvieno užsiėmimo metu jie 
susipažins su inžinerinio 
projektavimo procesu. 

Šiam procesui nėra nustatytos 
tvarkos ir jie gali atlikti kiekvieną dalį 
kelis kartus per vieną seansą. 

Tai reiškia, kad užsiėmimo metu 
vaikai tyrinės temą ir idėjas, kurs 
sprendimus, juos išbandys, kartos ir 
keis, o paskui dalinsis tuo, ką išmoko 
su kitais.

Darbas komandose
Vaikai dirba kartu iki šešių narių 
komandose, naudodami LEGO 
Education SPIKE™ Essential arba 
WeDo 2.0 rinkinio dalis ir „Explore“ 
rinkinį. Jie bendradarbiaus ir 
bendraus kurdami, mokydamiesi ir 
žaisdami kartu.
Kiekvieno užsiėmimo metu vaikai 
turėtų būti skatinami dirbti su savo 
komandos draugais, klausytis vieni 
kitų, pakaitomis dalytis idėjomis ir 
kūriniais.

Inžinerinio 
projektavimo 

procesas

TYRINĖTI

KURTI

TESTUOTI

DALINTIS
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SUPERPOWEREDSM IŠŠŪKIS

Tyrinėti!
Sveiki atvykę į SUPERPOWEREDSM! 
Vaikai tyrinės visą energijos kelionę. Iš 
kur gaunama energija, kaip 
naudojama energija ir visi veiksmai 
tarp jų. Jie atras skirtingus energijos 
šaltinius ir energijos vartotojus. Jie 
nustatys energijos problemas savo 
bendruomenėje.

Kurti ir testuoti!
Vaikai statys vėjo turbiną, energijos 
kaupimo modelį, karuselę. Jie tyrinės 
savo komandos modelio 
programavimą ir motorizavimą. Jie 
sukurs savo energijos kelionę ir 
sukurs skirtingus energijos surinkimo, 
saugojimo, paskirstymo ir vartojimo 
būdus. Jie išbandys ir kartos savo 
energijos kelionę ir pasirinks, kad 
sukurtų geriausią sprendimą.

Dalintis!
Vaikai įrašys savo idėjas ir projektus į 
savo inžinerinius sąsiuvinius. Jie 
pasidalins savo kūriniais ir tuo, ką 
išmoko su kitais. Galiausiai jie 
dalyvaus festivalyje, kur dalinsis savo 
komandos plakatais ir komandos 
modeliais su apžvalgininkais, 
šeimomis ir draugais. Svarbiausia, kad 
jie…

pasilinksm
ins!

Išsiaiškinkime
, iš kur 
gauname 
energijos ir 
kaip ją 
naudojame. 
Tai yra kokia 
yra energijos 
kelionė.

Dabar ištirkite  
mūsų energijos 
pasirinkimo 
poveikį.

Tada sukurkite 
geresnę 
energijos 
kelionę savo 
bendruomenei.

Galiausiai 
pasidalykite 
tuo, ką 
išmokote, ir 
švęskite su 
kitais.
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Komandos vaidmenys
Čia pateikiami komandos vaidmenų 
pavyzdžiai, kuriuos reikia naudoti 
sesijų metu. Kiekvienas galėjo patirti 
kiekvieną vaidmenį kelis kartus per 
savo FIRST LEGO League Explore 
patirtį.

Vaidmenų naudojimas padeda 
komandai veikti efektyviau ir 
užtikrina, kad visi komandos nariai 
įsitrauktų. Kai kuriuos vaidmenis, 

pvz., statytojo ir programuotojo, per 
užsiėmimą gali atlikti keli vaikai, kai 
patirtis skirta porai vaikų. 

Žaismingas mokymasis veikiant

FIRST®Pagrindinės vertybės
FIRST® pagrindinės vertybės 
yra programos kertiniai 
akmenys. Jie yra vienas iš 
pagrindinių FIRST® LEGO® 
League elementų.

Priimdami pagrindines 
vertybes, vaikai kiekvieno 
užsiėmimo metu atrasdami ir 
tyrinėdami temą sužino, kad 
pagalba vieni kitiems yra 
komandinio darbo pagrindas. 

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

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.

Reporteris
Užfiksuoja komandos 

kelionę fotografuodamas 
ar filmuodamas. Šią 

laikmeną galima naudoti 
komandos plakate.

Priemonių 
vadybininkas

Surenka užsiėmimui 
reikalingą medžiagą ir 

grąžina sesijos pabaigoje.

Statytojas
Surenka LEGO 

konstrukcijas pagal 
konstravimo 
instrukcijas.

LEGO elementų
ieškotojas

Suranda konkrečius LEGO 
elementus, reikalingus 

kiekvienam konstravimo 
žingsniui.

Komandos kapitonas
Dalijasi komandos pažanga 
su treneriu. Užtikrina, kad 

sesijos užduotys būtų 
baigtos.

Treneris
Vadovauja komandai 
per užsiėmimus ir jų 
mokymąsi, kad būtų 

pasiekti sesijos 
rezultatai.

Programuotojas
Valdo įrenginį ir kuria 

programas.
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Ko reikia komandai?

Kiekviena komanda gaus vieną SUPERPOWEREDSM 
tyrinėjimo rinkinį. Palikite LEGO® elementus jų 
plastikiniuose maišeliuose iki užsiėmimų, kuriuose jų 
prireiks.

Trijose spausdintose knygose yra „Explore“ modelio 
kūrimo instrukcijos.

Vėjo turbina Energijos 
kaupimo modelis

Karusėlė Variklio ir  pagr. 
bloko dalys

Dalys prototipams

Maišelis 1 2 3 4 5

Knyga 1 2 3 3 -

LEGO® Education 
WeDo 2.0 rinkinys

LEGO® Education rinkinys

LEGO® Education 
SPIKE™ Essential Set

Elektroninis prietaisas

Jūsų komandai reikės suderinamo 
„Bluetooth“ įrenginio, pvz., nešiojamojo 
kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar 
kompiuterio. 

Nuskaitykite QR kodą, kad 
peržiūrėtumėte sistemos 
reikalavimus ir 
atsisiųstumėte programinę 
įrangą.

Komandos plakatų ruošimo priemonės

Kiekvienai komandai 10–11 sesijų užsiėmimuose reikės 
didelės plakatų lentos ir įvairių meno reikmenų bei 
medžiagų.

SUPERPOWEREDSM Explore rinkinys

Patarimai
• Prototipų kūrimo detalės ir pagrindo plokštės 

naudojamos sesijų metu, kad būtų galima išspręsti 
projektavimo problemas.

AR

https://education.lego.com/en-us/downloads
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Valdymo patarimai

• Atidžiai perskaitykite inžinieriaus užrašų knygelę. 
Komanda dalinsis užrašų knygelėmis ir 
bendradarbiaus su jais.

• Užrašų knygelėje yra svarbi informacija ir ji 
padeda komandai per užsiėmimus.

• Šiame komandos susitikimo vadove pateikiami 
patarimai padės jums padėti kiekvieną sesiją.

• Kaip treneris, padėkite komandos nariams atlikti 
savo vaidmenis kiekvienos sesijos metu.

• Komandos vaidmenys aprašyti inžinieriaus
užrašų knygelėje. Vaidmenų naudojimas padeda
jūsų komandai veikti efektyviau ir užtikrina, kad 
visi komandos nariai dalyvautų.

• Nustatykite savo tvarkaraštį. Kaip dažnai susitiksite 
ir kiek laiko? Kiek susitikimų turėsite prieš savo 
turnyrą?

• Nustatykite komandos gaires, procedūras ir 
numatomą elgesį savo susitikimuose.

• Įsivaizduokite, kad komanda atliks darbą. Jūs 
palengvinsite jų kelionę ir pašalinsite visas 
pagrindines kliūtis.

• Vadovaukite savo komandai, kai jie dirba 
savarankiškai, atlikdami kiekvienoje sesijoje
pateiktas užduotis.

• Sesijų metu naudokite pagrindinius klausimus, kad 
sutelktumėte dėmesį ir nukreiptumėte komandą.

• Darbai pateikiami kai kuriose sesijose, kurios 
jungiasi prie „Career Connections“ puslapių
inžinerinio bloknoto gale.

• Komandos draugai turėtų būti skatinami dirbti vieni 
su kitais, klausytis vienas kito, pakaitomis ir dalytis 
idėjomis.

• Įdėkite visas papildomas ar rastas LEGO dalis į 
atskirą dėžutę. Tegul vaikai, kuriems trūksta 
gabalėlių, ateina prie dėžutės jų ieškoti.

• Komanda turėtų palaukti po užsiėmimo, kol 
peržiūrėsite jų LEGO rinkinį.

• LEGO rinkinio dangtelis gali būti naudojamas kaip 
padėklas, kad gabalai nenuriedėtų.

• Visiems nebaigtiems konstrukcijoms ar surinktiems
modeliams laikyti naudokite plastikinius maišelius ar 
konteinerius.

• Paskirkite saugojimo vietą pastatytiems misijos
modeliams ir iššūkių kilimėliui / stalui.

• Medžiagų vadovo vaidmuo gali padėti išvalyti ir 
sandėliuoti medžiagas.

herojai kurie gali 

pakeisti pasaulį !

FASILITAVIMO PATARIMAI

INŽINIERIAUS UŽRAŠŲ  PATARIMAI

MEDŽIAGŲ VALDYMAS

Jūs esate
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Sesijų išdėstymas

Įvadas
 (5-10 minučių)

Apibendrinimas 
(10-15 minučių)

1 Sesija
Atraskime

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Į komandą

Pasilinksminkime

Kurkime 
naujoves

Būkite įtraukūs

Analizuokime 
poveikį

Konstruokime

 Smaginkimės
komandoje

 Įsitraukite į 
inovacijas

Energijos kelias

2 Sesija   
Energijos 
šaltiniai

3 Sesija  
Energijos 
jungtys

4 Sesija  
Energijos 
vartojimas

5 Sesija   
Energijos 
surinkimas

7 Sesija   
Electrinis 
automobilis

8-9 Sesijos
Komandos
modelis

10-11 Sesijos
Komandos
plakatas

12 Sesija  
Pasiruošimas 
renginiui

Analizuokime 
poveikį

1 užduotis 
(15-20 minučių)

Tyrinėkite 
energijos temą

Sukurkite 
vėjo turbiną

Sukurkite  
energijos saugylą

Build karusėlę

Programuokite 1 
pamoka

Programuokite 2 
pamoka 

Programuokite 3 
pamoka

2 užduotis 
(15-20 minučių)

Tyrinėkite energijos 
kelią

Tyrinėkite energijos 
šaltinius

Pagaminkite 
elektromobilį

Sukurkite 
komandos modelį

Sukurkite 
komandos plakatą

Nuspręskite, ką 
viešinti

Švęskite festivalyje!

Kiekvienas užsiėmimas prasideda prisistatymu ir baigiasi apibendrinimu. 
Išsami informacija apie šią veiklą pateikiama tolesniuose sesijų puslapiuose, 
taip pat pastabos ir patarimai, padėsiantys vykdyti sesiją.

6 Sesija   
Motorizuoti 
modeliai

Komandos 
modelio 

projektavimas 

Pasiruošmas 
renginiui

Komandos 
plakato 

projektavimas 

Tyrinėkite energijos 
saugojimą ir 

šaltinius

Tyrinėkite 
energijos
vartojimą

Pagaukite vėjo 
energiją

Konstruokite 
motorizuotus 

modelius

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite 

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   

Pasidalinkite 
patirtimi ir 

susitvarkykite   
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Patikrinimas prieš sesiją

Įsitikinkite, kad gavote visą programai 
įgyvendinti reikalingą medžiagą. Ko jums 
reikia, žr. 6 psl.
Nurodykite erdvę, kurią naudosite, ir kur 
laikyti medžiagas tarp seansų.
Pagalvokite apie savo paskutinę sesiją. 
Ar jums reikia registruotis į savo partnerio 
renginį ar rengiate savo klasės festivalį? 
Daugiau informacijos rasite 30 puslapyje.
Sukurkite planą, kaip naudosite 
programą. Kaip dažnai per savaitę tai 
darysite? Kiek savaičių tai truks?
Įsitikinkite, kad turite „Bluetooth“ 
palaikantį įrenginį, kuriame įdiegta 
„SPIKE™“ arba „WeDo 2.0“ programa.
Išpakuokite SPIKE™ Essential arba 
WeDo 2.0 rinkinį (jei dar nepadarėte) ir 
surūšiuokite LEGO® elementus į dėklą 
prieš 1 seansą. Įsitikinkite, kad šakotuvas 
yra atnaujintas ir visiškai įkrautas arba 
jame yra baterijos.

Susipažinkite su Explore rinkinio turiniu.

Panagrinėkite FIRST® pagrindines 
vertybes. Tai yra esminis FIRST 
pagrindas.

Žiūrėkite FIRST® LEGO® League 
Explore sezono vaizdo įrašus FIRST® 
LEGO League YouTube kanale.

Komanda galėtų atlikti darbo pradžios 
veiklą programoje, kad prieš pradėdama 
užsiėmimus įgytų konstravimo ir 
programavimo patirties.

Su komanda aptarkite su energija susijusį 
žodyną. Žodžiai gali apimti energijos 
šaltinį, paskirstymą, saugojimą, vartojimą 
ir energijos kelionę.

NAUDINGI 

IŠTEKLIAI

Aš Maksas, 
nagi, eime !

Aš esu Ruby! 
Džiaugiamės 

galėdami 
prisijungti prie jūsų 
vaikų jų kelionėje!

Aš esu Jakobas ir Jus 
lydėsiu visoje 

SUPERPOWEREDSM

kėlionėje

Prieš pradėdami užsiėmimus, perskaitykite studento 
inžinerijos sąsiuvinį ir šį komandos susitikimo vadovą. Juose 
gausu labai naudingos informacijos, kuri padės jums patirti 
šią patirtį. Naudokite šį kontrolinį tašką, kad padėtumėte 
pradėti ir nukreiptumėte jus į sėkmę.

https://www.firstlegoleague.org/season#resources
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1 užsiėmimo 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?

Kaip saulės 
kolektorių 

montuotojas 
naudoja komandinį 

darbą?

Kaip pastotės 
technikas 

padeda 
paskirstyti 
energiją?

Kaip naudojama energija

Asmuo, dirbantis energetinį darbą:

1O  Komandos susitikimų vadovas I  Sesijos

Rezultatai
• Komanda naudosis rinkiniu, kad ištirtų

SUPERPOWEREDSM temą ir
paaiškintų, kas yra energijos kelionė.

• Komanda nustatys skirtingus
energijos pavyzdžius ant kilimėlio.

• Perskaitykite apibrėžimą,
kad komanda atrastų. (žr.
5 psl.)

• Pakalbėkite apie tai, kas
yra atradimas.
Paprašykite komandos
pateikti šios pagrindinės
sąvokos pavyzdžių.

• Plėtinys: nupieškite save
vadovaudamiesi
vertybėmis, esančiomis
inžinieriaus užrašuose.

Įvadas (10 minučių) 
Patyrinėkime

1 Sesija

Pratęsimas
• Naujų inovacijų ir naujų

technologijų tyrimai energetikos
srityje.

• Naršykite įvairius darbus ir 
karjeras, susijusias su energija.

2

1
3

Nukreipiantys klausimai
• Kaip energija patenka ten, kur

mums jos reikia?
• Iš kur semiatės energijos?
• Kokie darbai yra susiję su

energetika?

Patarimai
Peržiūrėkite daugialypės 
terpės resursus, kad 
gautumėte daugiau išteklių, 
kuriuos galite naudoti su savo 
komanda.
Užsiėmimuose rasite įvairių 
energijos užduočių. Šios 
užduotys išvardytos 
„Inžinieriaus užrašai“ 
puslapiuose „Karjeros ryšiai“.
Sąsiuvinyje yra pateikiama 
rašymo ir piešimo erdvė,kad 
kiekvienas vaikas, kad galėtų 
užfiksuoti savo mintis ir 
idėjas.

1

2

3
Daugiau 

informacijos 
30 psl.
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2 užsiėmimo užduotys  (15-20 minučių)

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

  Pažvelkite į kilimėlį ir aprašykite, ką matote, susijusį 
su energija. Nustatykite energijos kelionę.

  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 
mums jos reikia

Kur semiatės 
energijos?

Energijos kelionė
Jūsų komandai reikės:

SUPERPOWEREDSM 11

Susitvarkymas
• Viskas, kas sukurta naudojant

prototipų kūrimo detales, turi būti
išardyta.

• Įdėkite prototipų kūrimo dalis
atgal į atskirą dėžutę arba į
konteinerį, pažymėtą „Prototipų
kūrimo detalės“.

Dalinkitės (10 minučių)
Burkite komandą:

Energijos kelionė

5

4

6

• Pasidalykite tuo, ką jie
nuveikė per užsiėmimą.

• Paaiškinkite, kas yra
energijos kelionė ir jos
skirtingos dalys.

• Parodykite skirtingus
energijos pavyzdžius
ant kilimėlio.

Nukreipiantys klausimai
• Kas yra energijos kelionė?
• Ar galite atpažinti skirtingas

energijos keliones?
• Koks energijos kelionės

pavyzdys mūsų
bendruomenėje?

Patarimai
Pasiruoškite aptarti keturių 
skirtingų energijos kategorijų 
pavyzdžius. 7 puslapis 
inžinieriaus užrašuose yra 
puikus šaltinis.

Padovanokite komandai 
LEGO® prototipų kūrimo 
detales (maišelius, pažymėtus 
5), kad jie galėtų sukurti savo 
dizainą. NEATIDARYKITE 
jokių kitų maišelių.

Pagrindinės vertybės bus 
pabrėžtos per Max, Ruby ir 
Jacob pristatymus.

4

5

6
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Energy Journey

Example Energy Journey

Energy Source
(captures energy)

Energy Storage and 
Distribution

Energy Consumption
(uses energy)

Thermal power plant

Factories

Solar power plant

Smart 
houses

Grid management

Commercial 
buildings

Wind power plant Smart transport Hydroelectric power plant

Energijos kelionės 
puslapis yra gera 
nuoroda, kurią galima 
naudoti per užsiėmimus ir 
parodo, kas yra energijos 
kelionė.

Šaltinis Vartojimas

Šaltinis

Paskirstymas

Saugojimas

Vartojimas
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1 užsiėmimo 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 vienetą.

Aptarkite, kaip vėjo turbina generuoja 
energiją.

Paaiškinkite, kaip būtų galima panaudoti 
pagamintus energijos vienetus.

2 Sesija
Jūsų komandai reikės:

Vėjo turbina

Baltasis 
bunkeris (A)

Energijos vienetai

Rankinis 
švaistiklis (B)Nuskaitykite QR kodą, 

kad pamatytumėte 
vėjo turbinos vaizdo 

įrašą!

12  Komandos susitikimų vadovas I  Sesijos

Rezultatai
• Komanda pastatys vėjo turbiną ir 

ištirs, kaip ji veikia.

• Komanda nustatys skirtingus
energijos šaltinius.

Nukreipiantys klausimai
• Kaip vėjo turbina sugauna

energiją?
• Ką reiškia energijos vienetai?
• Kur toliau galėtų eiti energijos

vienetai?

• Perskaitykite
komandinio darbo
apibrėžimą komandai
(žr. 5 psl.)

• Kalbėkite apie tai, kas
yra komandinis
darbas. Paprašykite
komandos pateikti šios
pagrindinės vertės
pavyzdžių.

• Plėtinys: naudodami
komandinį darbą
pieškite mokslininkus
inžinerijos bloknoto
puslapyje "Pagrindinės
vertybės".

Įvadas (10 minučių)
Būkite komanda2 Sesija

2

1

3Patarimai

Numatomą kiekvieno puslapio 
užduočių laiką rasite 
pamokoje. Tai padeda 
vaikams susireguliuoti.

Komandai reikės 1 knygos ir 1 
komplektą iš tyrinėjimo 
rinkinio.

6 sesijos metu komanda 
motoruos vėjo turbiną arba 
karuselę.

1

2

3

Pratęsimas
• Ištirti įvairių rūšių energijos

šaltinius (tiek atsinaujinančius, tiek
neatsinaujinančius).

• Nustatykite skirtingų energijos
šaltinių privalumus ir trūkumus.

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

 Šone esančioje dėžutėje 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 reikės:

SUPERPOWEREDSM 13

Susitvarkymas
• Vėjo turbina turi likti surinkta.
• Viskas, kas sukurta naudojant

prototipų kūrimo detales, turi būti
išardyta.

Dalinkitės (10 minučių)
Komandai::

Nukreipiantys klausimai
• Ar galite pateikti energijos
šaltinių pavyzdžių?
• Kokie energijos šaltiniai yra
mūsų bendruomenėje?

• Kokie yra energijos šaltinių
privalumai ir trūkumai mūsų
bendruomenėje?

Energijos šaltinai

6

5

4

• Pasidalykite tuo, ką jie
nuveikė per užsiėmimą.

• Parodykite, kaip veikia
vėjo turbina.

• Paaiškinkite, kas yra
energijos šaltinis, ir
pateikite pavyzdžių.

• Parodykite skirtingus
energijos šaltinius ant
kilimėlio.

Patarimai
Komanda galėtų nustatyti 
papildomus atsinaujinančius ir 
neatsinaujinančius energijos 
šaltinius.
Padėkite kilimėlį ant stalo arba 
grindų, kad komanda galėtų 
bendrauti su kilimėliu.
Komandai pateikiami iššūkiai 
eiti toliau atliekant sesijos 
užduotis. Taip pat komanda 
galėtų ištirti išvardintą darbą.

4

5

6
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DISCOVERY

INNOVATION

IMPACT

INCLUSION

TEAMWORK

FUN

We explore new skills and ideas.

We use creativity and persistence to solve 
problems.

We apply what we learn to improve our world.

We respect each other and embrace our 
differences.

We are stronger when we work together.

We enjoy and celebrate what we do!

Show me how you 
use the Core Values 

throughout your 
experience!

You will develop 
new skills as you 
work together.

Draw or write an example 
of your team using each 

Core Value when directed 
in the sessions!

Core Values

Užpildykite puslapį 
„Pagrindinės vertybės“ 
per seansus įvadinės 
veiklos metu.
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3 Sesija1 užsiėmimo 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 atiduoda 

energiją?

Jūsų komandai reikia:

Energijos kaupimo modelis

Padangos 
rankena (B)

Atleidimo svirtis (C)

Energijos saugojimo anga (A)

Nuskaitykite QR kodą, 
kad pamatytumėte 
energijos kaupimo 

modelio vaizdo įrašą!

14   Komandos susitikimų vadovas I  Sesijos

3 SesijaRezultatai
• Komanda sukurs energijos

kaupimo modelį ir ištirs, kaip jis 
veikia.

• Komanda nustatys skirtingus
energijos kaupimo ir paskirstymo
būdus.

• Perskaitykite
apibrėžimą, kad
komanda būtų
linksma. (žr. 5 psl.)

• Kalbėkite apie tai, kas
yra smagu.
Paprašykite komandos
pateikti šios
pagrindinės vertės
pavyzdžių.

• Plėtinys: paprašykite,
kad kiekvienas
nupieštų linksmybių
pavyzdį savo inžinerijos
užrašų knygelės
Pagrindinių vertybių
puslapyje.

Įvadas (10 minučių)
Pasilinksminkime

2

1

3

Nukreipiantys klausimai
• Kaip energijos kaupimo

modelis kaupia energiją?
• Kaip galėtumėte panaudoti 

modelyje sukauptą energiją
įrenginiui maitinti?

• Kaip energijos vienetai padeda
parodyti energijos kelionę?

Patarimai

Komandai reikės 2-os knygos 
ir antro maišelio, esančio 
„Explore“ rinkinyje.
Energijos kaupimas
modelis suteikia vizualinį 
potencialios ir kinetinės 
energijos vaizdą.

Kai padangos rankena 
pakelta, tai yra potenciali 
energija. Pakėlus svirtį, 
potenciali energija 
pakeičiama į kinetinę 
energiją. Šis judesys 
išlaisvina energijos 
elementus.

1

2

3

Pratęsimas
• Ištirkite skirtingus energijos

kaupimo būdus (baterijos, dujų
bakas ir kt.).

• Paaiškinkite, kokia yra
potenciali ir kinetinė energija, 
kaip jos atvaizduojamos ant 
kilimėlio ir naudojant „Explore“ 
modelį.

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-videos.pdf
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Energijos jungtys 2 užsiėmimo 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 mano bendruomenėje:
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Energijos jungtys

Susitvarkymas
• Energijos kaupimo modelis turi likti

surinktas.
• Viskas, kas sukurta naudojant 

prototipų kūrimo detales, turi būti 
išardyta.

Dalinkitės (10 minučių)
Komandoje:

5

6

4

• Pasidalykite tuo, ką jie
nuveikė per
užsiėmimą.

• Parodykite, kaip veikia
energijos kaupimo
modelis.

• Paaiškinkite, kaip
kaupiama ir
paskirstoma energija.

• Parodykite skirtingas
energijos jungtis ant
kilimėlio.

Nukreipiantys klausimai
• Ar galite pateikti energijos

kaupimo pavyzdžių?

• Ar galite pateikti energijos
paskirstymo pavyzdžių?

• Kokiais būdais energija kaupiama
ir paskirstoma mūsų 
bendruomenėje?

Patarimai

Energijos kaupimo ant 
kilimėlio pavyzdžiai yra dujų 
bakai ir įkrovimo stotelė.

Energijos paskirstymo 
pavyzdžiai yra elektros linijos, 
kuro sunkvežimiai ir 
vamzdynai.

Komanda galėtų panaudoti 
ant kilimėlio esančias LEGO® 
kaladėlių piktogramas kaip 
vietas energijai paskirstyti į ir 
iš.

4

5

6

Let’s find out where we get en-
ergy and how we use it. This is an 

energy journey.

Then, create a better energy 
journey for your community.

Finally, share what you have 
learned and celebrate with oth-

ers.

Let’s identify the problems and design solutions.  
What energy choices will you make?

Now, explore the impact of our 
energy choices.

SUPERPOWEREDSM 5

C R E ATE

SUPERPOWEREDSM Challenge

„SUPERPOWEREDSM 
Challenge“ puslapyje 
pateikiama sezono tema ir 
problema, kurią komanda 
išspręs.
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1 užsiėmimo 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

Karuselė

Atleidimo 
svirtis (B)

Energijos 
saugojimo anga (A)

Nuskaitykite QR kodą, 
kad pamatytumėte 

karuselės vaizdo įrašą!

16 Komandos susitikimų vadovas I  Sesijos

4 SesijaRezultatai
• Komanda pastatys karuselę ir 

prijungs ją prie energijos kaupimo
modelio.

• Komanda nustatys skirtingus
energijos vartojimo būdus.

• Perskaitykite komandai
naujovių apibrėžimą (žr.
5 psl.)

• Kalbėkite apie tai, kas
yra inovacijos.
Paprašykite komandos
pateikti šios pagrindinės
vertybės pavyzdžių.

• Papildymas: Nupieškite
novatorių, naudojantį
inovacijas Inžinieriaus
užrašų Pagrindinių
vertybių puslapyje.

Įvadas (10 minučių)
Inovuokime

2

1

3

Nukreipiantys klausimai
• Kaip karuselė sunaudoja

energiją?
• Kas dar eikvoja energiją

pramogų mugėje ar pramogų
parke?

• Kas jūsų namuose naudoja
energiją/elektrą?

Patarimai

Komandai reikės 3 knygos ir 3 
maišelio, esančių „Explore“ 
rinkinyje.

Komandai reikės surinkto 
energijos kaupimo modelio iš 
ankstesnės sesijos.

Paprašykite komandos 
paaiškinti, kaip karuselė 
naudoja energiją, kuri buvo 
saugoma energijos kaupimo 
modelyje.

1

2

3

Pratęsimas
• Ištirkite įvairius energijos

vartojimo pavyzdžius.

• Nustatyti būdus, kaip skirtingi
energijos vartotojai galėtų
efektyviau naudoti energiją.

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 užsiėmimo 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 mano bendruomenėje:
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Energijos vartojimas
Dalinkikės (10 minučių)
Komandoje:

4

5

6

•

•

Pasidalykite tuo, ką jie
nuveikė per sesiją.
Parodykite, kaip veikia
karuselė.

• Paaiškinkite, kas yra
energijos vartotojas, ir
pateikite pavyzdžių.

• Parodykite skirtingus
energijos suvartojimo
pavyzdžius ant kilimėlio.

Nukreipiantys klausimai
• Kokie yra energijos

vartojimo pavyzdžiai
mūsų bendruomenėje?

• Kas daroma siekiant sumažinti
energijos suvartojimą?
• Kodėl svarbu būti tvariems ir
išsaugoti Žemę?

Patarimai

6 sesijos metu komanda 
motorizuos karuselę / vėjo 
turbiną.

Papildomi energijos 
suvartojimo ant kilimėlio 
pavyzdžiai yra automobilis, 
ūkis ir pramogų mugė.

Yra atvirų erdvių, kur 
komanda galėtų pastatyti 
papildomų energijos vartotojų, 
pavyzdžiui, daugiabutį ir 
bakalėjos parduotuvę.

4

5

6

Susitvarkymas
•

•

Ir karuselė, ir energijos kaupimo
modelis turėtų likti surinkti, tačiau
juos galima laikyti atskirai.

Viskas, kas sukurta naudojant
prototipų kūrimo dalis, turėtų būti
išardyta.

Engineering Notebook  I  Getting Started4

Team Journey

EXPLORE

T E S T

C R E ATE

S
HA R E

Explore the challenge

Learn about Core Values

Create team model

Design team poster

Celebrate  
at an event

Explore, create, test, and share 
as you go through the sessions

Komandos kelionės 
puslapyje pateikiama puiki 
apžvalga, ką komandos 
veiks per šią patirtį.
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5 Sesija1 užsiėmimo 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!

Klasės projektai:

Aušintuvas

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:

1-oji pamoka

Jūsų komandai reikia:

Pasirinkite pamoką:

18  Komandos susitikimų vadovas I  Sesijos

5 SesijaRezultatai
• Per pamoką komanda sukurs LEGO®

modelį ir tyrinės variklio programavimo
blokus.

• Komanda pritaikys savo programavimo
ir kūrimo įgūdžius, kad pakeistų esamą 
modelį į vėjo turbiną.

• Perskaitykite įtraukimo į 
komandą apibrėžimą
(žr. 5 psl.)

• Kalbėkite apie tai, kas
yra įtraukimas.
Paprašykite komandos
pateikti šios
pagrindinės vertybės
pavyzdžių.

• Plėtinys: nupieškite
inžinierių, rodantį
įtraukimą į Inžinieriaus
užrašų pagrindines
vertybes.

Įvadas (10 minučių)

Būkite įtraukūs

2

1

3

Nukreipiantys klausimai
• Ar galite sukurti ir užprogramuoti 

LEGO modelį naudodami motoro
blokus?

• Kaip pakeisti programą, kad
LEGO modelis judėtų kitaip?

• Ar galite užprogramuoti modelį, 
kad jis judėtų skirtingu greičiu?

Patarimai

Nurodykite komandą, kaip 
pasiekti atitinkamą pamoką 
programoje.

Jei jūsų komanda yra 
naujokas kodavimo srityje, 
galite paprašyti, kad jie 
užbaigtų darbo pradžios 
pamokas.

Šiam užsiėmimui komanda 
naudos tik savo LEGO 
Education SPIKE™ Essential/
WeDo 2.0 rinkinį. Jie 
nenaudos nieko iš Naršymo 
rinkinio arba Naršymo 
modelio.

1

2

3

Pratęsimas
• Jei naudojate SPIKE Essential, 

paprašykite komandos atlikti 
kelionę laivu.

• Jei naudojate WeDo 2.0, 
paprašykite komandos atlikti 
judančio palydovo veiklą.
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Energijos surinkimas
2 užsiėmimo 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 IDĖJOS
Nupieškite savo idėjas!

Tai, kas atsitiks 
su vėjo energija, 
kurią sugauna, 

fiksuoja
Pakeiskite kodą, kad 

būtų rodomas 
skirtingas vėjo greitis.

Jūsų komandai reikia:
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Energijos surinkimas 
Dalinkitės(10 minučių)
Komandoje:

5

6

4

• Pasidalykite tuo, ką jie
nuveikė per
užsiėmimą.

• Parodykite jų išmoktus
motorų programavimo
įgūdžius.

• Parodykite, kaip jie
modifikavo modelį ir
kodą, kad užfiksuotų
didžiausią energijos
kiekį.

Nukreipiantys klausimai
• Ar galite pridėti mentes, kad modelis 

atrodytų kaip vėjo turbina?

• Ar galite modifikuoti programą,
kad turbina veiktų greičiau?

• Kaip maksimaliai padidinsite
energijos surinkimą?

Patarimai

 

Komanda turėtų naudoti tik 
dalis iš savo LEGO Education
SPIKE Essential/WeDo 2.0 
rinkinio, kad pakeistų esamą 
konstrukciją, kad ji atrodytų 
kaip vėjo turbina.

Komanda nuspręs, kaip 
pakeisti variklio kryptį ir 
variklio greitį.

Idėjų erdvėje galima užsirašyti 
planuojamus programavimo 
žingsnius arba kokius blokus 
komanda keis.

4

5

6

Susitvarkymas
• Viską, kas buvo pastatyta šioje

sesijoje, reikia išardyti ir grąžinti į 
LEGO Education SPIKE
Essential/WeDo 2.0 rinkinį.

• Kad būtų lengviau tvarkyti 
medžiagas, Explore rinkinio dalis
laikykite atskirai nuo SPIKE
Essential/WeDo 2.0 rinkinio.
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6 Sesija1 užsiėmimo 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. Užprogramuokite 
modelio variklį, kuris bus įjungtas naudojant jutiklį.

MANO IDĖJOS
Užrašykite savo idėjas!

Klasės projektai:

Šnipo robotas

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
2 pamoka

Jūsų komandai reikia:

Pasirinkite pamoką:

Parodykite man 
savo nuostabius 
programavimo 

įgūdžius
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6 SesijaRezultatai
• Komanda per pamoką sukurs

LEGO® modelį ir tyrinės šviesos ir 
garso blokus.

• Komanda sukurs variklį ir stebulę,
sukurs ir automatizuos „Explore“
modelį.

• Perskaitykite apibrėžimą
dėl poveikio komandai.
(žr. 5 psl.)

• Pakalbėkite apie tai,
koks yra poveikis.
Paprašykite komandos
pateikti šios pagrindinės
vertybės pavyzdžių.

• Plėtinys: nupieškite
išradėją, turintį įtakos
Inžinieriaus užrašų
pagrindinių vertybių
puslapyje.

Įvadas (10 minučių)
Turėkite poveikį

2

1

3

Nukreipiantys klausimai
• Kaip pakeisti programą, kad

LEGO modelis atrodytų kitaip?
• Ar galite užprogramuoti modelį, 

kad skambėtų kitaip?
• Ar galite naudoti jutiklį garsui ar 

šviesai signalizuoti?

Patarimai

Komanda sužinos ir naudos 
šviesos ir garso blokus.

Prieš pereidama prie kitos 
šios sesijos užduoties, 
komanda turėtų išardyti šios 
užduoties metu sukurtą LEGO 
modelį.

LEGO Education SPIKE™ 
Essential/WeDo 2.0 rinkinyje 
yra įvairių jutiklių, kuriuos 
komanda galėtų pabandyti 
įtraukti.

1

2

3

Pratęsimas
• Raskite kitą modelį, kurio

nenaudojote seanso metu (vėjo
turbina ar karuselė).

• Įjunkite modelį su variklio ir 
stebulės konstrukcija.
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Motorizuotas modelis
2 užsiėmimo 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:

Motorizuotas Explore modelio parinktis

SPIKE™ Essential 
Pavyzdžiai
WeDo 2.0 parinktis 
nerodoma

WeDo 2.0 Pavyzdžiai
SPIKE™ Essential 
parinktis nerodoma

Nuskaitykite QR 
kodą, kad 
pamatytumėte 
motorinių modelių 
vaizdo įrašą

SUPERPOWEREDSM 21

Motorizuotas modelis
Dalinkitės (10 minučių)
Have the team:

4

5

6

• Share what they did in
the session.

• Show the light and
sound coding skills they
learned.

• The team will build and
code the motor and hub
build and motorize part
of the Explore model.

Nukreipiantys klausimai
• Kaip galite motorizuoti „Explore“

modelio karuselę arba vėjo turbiną?

• Ar galite pridėti jutiklį prie
motorizuoto „Explore“ modelio?
• Ar galite naudoti šviesą ir garsą
motorizuotame „Explore“ modelyje?

Patarimai

Komandai reikės 4 maišelio ir 
3 knygos, kad surinktų variklį 
ir stebulę.

Komanda taikys šviesos ir 
garso blokų programavimo 
koncepciją.

Pateikiami motorizuotos 
karuselės ir motorizuotos vėjo 
turbinos pavyzdžiai. 
Pamatysite SPIKE Essential / 
WeDo 2.0 valdiklių naudojimo 
nuotraukas.

4

5

6

Susitvarkymas
• Įsitikinkite, kad grąžinamos dalys,

panaudotos iš LEGO Education
SPIKE Essential/WeDo 2.0 rinkinio.

• „Explore“ modelis turėtų likti
surinktas, bet valdiklis turėtų būti
pašalintas, kad būtų galima naudoti
kituose užsiėmimuose.

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-videos.pdf
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7 Sesija1 užsiėmimo 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.

MY IDEAS

Klasės projektai:

Milo mokslo roveris

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:

3 pamoka

Jūsų komandai reikia:

Pasirinkite pamoką:

Užrašykite savo idėjas!

Parodyk man 
savo novatorišką 

sprendimą!
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7 SesijaRezultatai
• Komanda per pamoką sukurs

LEGO® modelį ir užprogramuos 
robotą važiuoti.

• Komanda pritaikys savo
programavimo ir konstravimo
įgūdžius, kad esamą robotą
pakeistų į elektromobilį.

• Paprašykite komandos
pateikti pavyzdžių, kaip
jie panaudojo atradimą
per užsiėmimus.

• Paprašykite komandos
sukurti konstrukciją iš
prototipų, atspindinčių
šią pagrindinę vertybę,
arba komandos,
naudojančios atradimą,
pavyzdžių.

Įvadas (10 minučių) 
Atradimai

2

1

3

Nukreipiantys klausimai
• Kaip pakeisti programą, kad

LEGO robotas judėtų kitaip?
• Ar galite modifikuoti robotą taip, 

kad jis važiuotų keturiais ratais?
• Ar galite užprogramuoti robotą, 

kad jis važinėtų ant kilimėlio?

Patarimai

Komanda sukurs savo pirmąjį 
mobilų robotą, kuris važiuos 
ant kilimėlio.

Komandai gali tekti 
modifikuoti robotą ar 
programą, kad būtų 
atsižvelgta į kilimėlio 
sulankstymą.

A Komanda gali 
užprogramuoti robotą, kad jis 
važiuotų prie skirtingų plytų 
piktogramų ant kilimėlio.

1

2

3

Pratęsimas
• Užprogramuokite robotą, kad jis

važiuotų nuo vienos plytos piktogramos
prie kitos plytelės piktogramos ant 
kilimėlio.

• Užprogramuokite robotą, kad jis
perstumtų energijos elementą nuo
vienos plytos piktogramos prie kitos
plytos piktogramos.
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Elelktromobilis
1 užsiėmimo 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 kaladėlių piktogramų iki įkrovimo 
stotelės.

Mano idėjos
Nupieškite idėjas

Užprogramuokite savo 
elektromobilį, kad 
nuvažiuotumėte iki 

automobilio įkrovimo 
stotelės.

Perkurkite savo 
modelį taip, kad 
jis atrodytų kaip 
elektromobilis.

Kaip 
užprogramuosite 
savo automobilį 
važiuoti aplink 

kilimėlį?

Jūsų komandai reikės
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Elektromobilis
Dalinkitės (10 minučių)
Komandai:

4

5

6

• Pasidalykite tuo, ką jie 
nuveikė per užsiėmimą.

• Parodykite, kaip jie 
pritaikė ankstesniuose 
užsiėmimuose išmoktus 
programavimo įgūdžius 
kurdami mobilųjį 
robotą.

• Parodykite, kaip jų 
elektromobilis važiuoja 
ant kilimėlio.

Nukreipiantys klausimai
• Kaip pakeisti roboto dizainą, 

kad jis atrodytų kaip 
elektromobilis?

•

•

Ar galite užprogramuoti robotą, kad 
jis sustotų ties kaldėlių piktograma?

Ar galite užprogramuoti robotą 
energijos vienetams transportuoti?

Patarimai

Galbūt norėsite apriboti 
komandą ir naudoti tik 
LEGO® Education SPIKE™ 
Essential/WeDo 2.0 rinkinio 
dalis.
Įsitikinkite, kad komanda 
stebi, kur važiuoja robotas, 
kad jis nenukristų, jei padėtų 
ant stalo.
Komanda gali praktiškai 
nustatyti roboto padėtį taip, 
kad jis pasiektų kaladėlių 
piktogramą.

4

5

6

Susitvarkymas
• Įsitikinkite, kad grąžinamos 

dalys, panaudotos iš LEGO 
Education SPIKE Essential/
WeDo 2.0 rinkinio.

• Motorizuotame Explore 
modelyje stebulė turi būti 
grąžinta į platformos pagrindą.
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8&9 Sesijos

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 geriau 
parodytumėte savo 

bendruomenę.

Jūsų energijos 
pasirinkimas gali 

turėti įtakos! 

Jūsų komandai reikia:
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8&9 SesijosRezultatai
• Komanda nupieš savo komandos

modelio dizainą ir paženklins
reikiamas dalis.

• Komanda sukurs komandinį
geresnės energijos kelionės savo
bendruomenei modelį.

• Paprašykite komandos
pateikti pavyzdžius,
kaip jie naudojo
komandinį darbą (8
užsiėmimas) ir
linksmybes (9
užsiėmimas) per
užsiėmimus.

• Leiskite komandai
sukurti konstrukciją iš
prototipų, atspindinčių
šią pagrindinę vertybę,
arba komandos
pavyzdžių, naudojančių
komandinį darbą ir
linksmybes.

Įvadas (10 minučių) 
Komandinis darbas ir linkmybių kūrimas

2

1

3

Nukreipiantys klausimai
• Kaip planuosite savo komandos

modelio dizainą?
• Kas, jūsų nuomone, yra

svarbiausia jūsų komandos
modelio dalis?

• Kaip jūsų komandos modelis
parodys geresnę jūsų 
bendruomenės energijos 
kelionę?

Patarimai

Komandai reikės visų trijų 
„Explore“ modelio ir kilimėlio 
dalių.
Kiekvienas komandos narys 
gali sukurti dalį komandos 
modelio (šaltinis, saugykla, 
paskirstymas, suvartojimas), 
naudodamas pagrindinę 
plokštę.
Komandos modelyje gali būti 
naudojamos papildomos 
LEGO® kaladėlės, 
minifigūrėlės, pagrindo 
plokštės ir kiti LEGO 
elementai. NEGALIMA naudoti 
klijų, dažų ar meno reikmenų.

1

2

3

Pratęsimas
• Sukurkite išsamų, pažymėtą savo

komandos modelio ir visų jo dalių 
brėžinį.

• Paaiškinkite įvairias energijos
keliones.
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Komandos modelis

Reikalavimai

Pažymėkite reikiamas 
komandos modelio dalis.

Kaip jūsų komandos 
modelis parodo, kad 

sukūrėte geresnę 
energijos kelionę?

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

Įtraukite visas tris 
„Explore“ modelio 
dalis.

Konstruokitetik iš LEGO® elementų.

 Motorizuokite 
vieną Explore 
modelio dalį 

Naudokite LEGO 
programavimą.

Naudokite SUPERPOWEREDSM kilimėlį.
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Komandos modelis
Dalinkitės (10 minučių)
Komandai:

5

4

6

• Pasidalinkite, ką jie
padarė kiekvienos
sesijos pabaigoje.

• Paaiškinkite programą
ir kaip ji varo vėjo
turbiną arba karuselę.

• Peržiūrėkite reikalingų
dalių sąrašą ir
identifikuokite jas
komandos modelyje.

• Parodykite, kaip veikia
komandos modelis.

Nukreipiantys klausimai
• Kokios yra jūsų dizaino

stipriosios ir silpnosios pusės?
• Kaip galite motorizuoti dalį savo

komandos modelio?

• Kaip jūsų komandos modelis
parodo, kad sukūrėte geresnę
energijos kelionę?

Patarimai

Komandos modelis turi tilpti 
ant stalo ir būti lengvai 
transportuojamas.

Grupė sesijų metu taikys 
kodavimo koncepcijas 
kurdama programas.

Komanda turėtų įtraukti 
visas Explore modelio dalis į 
savo komandos modelį ir 
tyrinėjimo kilimėlį.

4

5

6

Susitvarkymas
• Komandos modelis liks surinktas

nuo šio momento iki renginio.
• Patikrinkite, ar visos

nepanaudotos LEGO
programavimo rinkinio dalys yra
grąžintos į jį.
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1O &11 SesijosSesijos užduotys (80-100 minučių)

 Raskite plakatų lentą ir meno 
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 reikia:
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1O &11 SesijosRezultatai
• Komanda sudarys planą, ką

įtrauks į savo komandos plakatą.

• Komanda sukurs ir sukurs savo
komandos plakatą. • Paprašykite komandos

pateikti pavyzdžius, kaip
jie panaudojo inovacijas
(10 užsiėmimas) ir
įtraukimą (11
užsiėmimas).

• Paprašykite komandos
sukurti konstrukciją iš
prototipų, atspindinčių šią
pagrindinę vertybę, arba
komandos, kurioje
naudojamos inovacijos ir
įtraukimas, pavyzdžių.

Įvadas (10 minučių)
Inovacijos ir įtraukimas

1

2

3

Nukreipiantys klausimai
• Kokius skirtingus iššūkius

nagrinėjote?
• Ką sukūrėte ir pastatėte?
• Ar galite savo plakate parodyti,

ką veikėte ankstesnėse sesijose?

Patarimai

Turėsite pateikti didelę plakatų 
lentą ir įvairius meno 
reikmenis. Trisluoksnė plakatų 
lenta veikia gerai.

Tikslas yra, kad komanda pati 
sukurtų plakatą. Galite juos 
palaikyti ir pateikti įžvalgų.

Komanda gali pažvelgti atgal
savo Inžinieriaus užrašų 
puslapiuose „Komandos 
kelionė“ ir „Pagrindinės 
vertybės“.

1

2

3

Pratęsimas
• Peržiūrėkite 1–4 seansų plėtinius, 

kad galėtumėte toliau tyrinėti 
sezono temą.

• Daugialypės terpės ištekliai taip
pat turi papildomos veiklos, kurią
galite atlikti su savo komanda.
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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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Komandos plakatas
Dalinkitės (10 minučių)
Komandai:

54

6

• Pasidalinkite, ką jie
padarė kiekvienos
sesijos pabaigoje.

• Parodykite savo
komandos plakato
dizainą.

• Paaiškinkite savo
komandos kelionę.

• Parodykite, kaip jie
pristatys savo
komandos plakatą.

Nukreipiantys klausimai
• Kaip plakate galite parodyti savo

komandos kelionę?
• Ką įtrauksite į savo komandos

plakatą?
• Kaip kiekvienas komandos narys

pasidalins apie plakatą?

Patarimai

Studentams pateikiamos 
pavyzdinės plakato temos. 
Jie gali pasirinkti įtraukti 
viską, ko nori!

Pateikite komandai 
papildomo popieriaus, kad 
jis galėtų nupiešti ir parašyti 
savo komandos plakato 
idėjas.

Ant kiekvienos trigubos 
plakatų lentos klostės tilptų 
dvi dėžutės.

4

5

6

Susitvarkymas
• Įsitikinkite, kad turite saugią

vietą plakatui laikyti, ypač jei jis 
turi būti atidarytas, kad išdžiūtų.

• Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje
gali prireikti papildomo laiko
meno reikmenims išvalyti.
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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.

Dalyvausite FIRST ® 
LEGO® League Explore 
festivalyje. Pakvieskite 
savo šeimą ir draugus į 

ypatingą renginį!

Festivalio sąrankos pavyzdys

Užduotis (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.

  Perduokite tai, ką išmokote, su 
kitais.

Pasidalykite tuo, 
ko išmokote ir 
kaip smagiai 

leido laiką jūsų 
komandai!
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12 SesijaRezultatai
• Komanda apmąstys savo

SUPERPOWEREDSM patirtį.
• Komanda sudarys planą, kuo

pasidalinti savo paskutiniame
renginyje.

• Paprašykite komandos
pateikti pavyzdžių, kaip
jie turėjo įtakos
užsiėmimų metu.

• Paprašykite komandos
sukurti konstrukciją iš
prototipų, atspindinčių šią
pagrindinę vertybę, arba
pavyzdžių, kaip komanda
turėjo įtakos.

Įvadas (10 minučių) 
Įtakos kūrimas

2

3

3

1

Nukreipiantys klausimai
• Ar galite paaiškinti kodą, kurį

sukūrėte savo motorizuotai
daliai?

• Kaip jūsų komandos modelis yra
susijęs su SUPERPOWERED 
tema?

• Ar galite papasakoti apie savo 
komandos kelionę?

Patarimai

Peržiūrėkite peržiūros lapą ir 
kartu su komanda peržiūrėkite 
klausimus.

Užduokite komandai 
peržiūros klausimus ir 
praktikuokite atsakymus, 
kuriuos jie pateiktų 
recenzentams.

Jei nedalyvaujate oficialiame 
festivalyje, vis tiek galite 
organizuoti savo festivalį arba 
surengti neoficialų dalijimosi 
renginį.

1

2

3

Pratęsimas
• Pristatykite savo pristatymą

kitai komandai, klasei ar
suaugusiųjų grupei.

• Prieš paskutinį renginį
paprašykite atsiliepimų, kad
galėtumėte patobulinti.

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-reviewing-documents.pdf
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Pasiruošimas renginiui

• Ar galite apibūdinti savo komandos modelį?
• Kaip savo kilimėlį panaudojote kurdami modelį?
• Paaiškinkite savo bendruomenės energijos 

kelionės problemas, kurias išsprendėte.
 

• Kuri jūsų komandos modelio dalis yra motorizuota?
• Kaip užprogramavote savo motorinę dalį?

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

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

Apsvarstykite, kuo pasidalinsite renginyje.

Let’s celebrate how well 
we all worked together! It 
is much more fun when 
everyone on the team is 

included.

SUPERPOWEREDSM 29

Pasiruošimas renginiui
Dalinkitės (10 minučių)
Būkite komanda:

5

6

4

• Praktikuokite savo
komandos plakato
pristatymą.

• Praktikuokite savo
komandos modelio
pristatymą.

Nukreipiantys klausimai
• Kaip renginyje pristatysite savo

plakatą ir modelį?
• Kaip parodome pagrindines

vertybes?
• Ko jūsų komandai reikia

renginiui?

Patarimai
Į kiekvieną klausimą šiame 
puslapyje atsakyti nereikia. 
Jie tik tam, kad padėtų jūsų 
komandai jaustis 
pasiruošusiam renginiui.
Galite paprašyti komandos 
praktikuoti savo pristatymą, 
pristatydami kitiems prieš 
renginį.
Jūsų komanda gali 
užsiregistruoti į „Explore“ 
festivalį arba galite 
organizuoti savo festivalį.

4

5

6

Susitvarkymas
• Įsitikinkite, kad komandos

modelis ir komandos plakatas
yra saugomi ir paruošti 
transportuoti į renginį.

• Patikrinkite, ar turite renginiui 
skirtą įrenginį, įkrovimo laidą ir 
visiškai įkrautą akumuliatorių.

Pasidžiaukime, kaip 
gerai visi dirbome kartu! 

Daug smagiau, kai į 
komandą įtraukiami visi.



3O Komandos susitikimų vadovas

Ar renginys baigtas?
Štai keletas patarimų po baigiamojo renginio,
kuriame dalyvavo jūsų komanda:
• Išvalykite ir išardykite komandos modelį. Įsitikinkite,

kad SPIKE™ Essential / WeDo 2.0 elementai grįžta į
savo rinkinį.

• Inventorizuokite SPIKE Essential/WeDo 2.0 rinkinį,
kad įsitikintumėte, jog yra visos dalys.

• Nuspręskite, ką daryti su „Explore“ rinkinio elementais.
• Skirkite laiko komandai apmąstyti savo patirtį.
• Surengti kolektyvo šventę ir įteikite pažymėjimus!

Renginio paruošimas

FIRST® LEGO® League Explore erenginys

vadinamas festivaliu

Pagrindinis renginio tikslas – kad komandai būtų 

LINKSMA ir jaustųsi, kad jų darbas yra vertinamas.

Priminkite kad komandai festivalis yra mokymosi patirtis,

o tikslas yra smagiai praleisti laiką!

Skatinkite komandą bendrauti su kitomis komandomis ir

dalytis tuo, ką išmoko, o kitas komandas palaikyti vieni 

kitus 

Nustatykite, kokio tipo renginyje dalyvaujate ir kas yra

jūsų renginio organizatorius. Sužinokite apie renginio,

kuriame dalyvaujate, reikalavimus ir informaciją.

Paprašykite komandos paruošti festivaliui

reikalingų medžiagų kontrolinį sąrašą

Jei įsigijote klasės paketą, jūs būsite

atsakingi už renginį. Daugiau informacijos

rasite „Class Pack“ renginių vadove.

Peržiūrėkite laiką ir vietą, kur susitinkate per

festivalį ir kiek laiko jie turėtų pasilikti – 

pasidalykite šia informacija su šeimomis. Jei

įmanoma, paskatinkite šeimas dalyvauti.

Renginio ruošimo

ištekliai

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-explore/fll-explore-superpowered-multimedia-connections.pdf
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Jūs esateJūs esate

herojai,herojai,
kurie galikurie gali

pakeisti pasaulį!pakeisti pasaulį!
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