
„STEM from Home“, 10 savaitė. Naujos technologijos! 
 

  

CGI „Home from Home“ programa siūlo savaitinius STEM veiklų paketus 6–14 metų vaikams, įskaitant praktines 
STEM veiklas ir konkursus. Įtraukite savo vaikus, skelbkite nuotraukas ir laimėkite prizų! 
  

Mes suprantame sunkumus, su kuriais susiduria nariai, kai tenka derinti nuotolinį darbą ir vaikų priežiūrą. Siekdama 
padėti, CGI kas savaitę skelbia gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika (angl. Science, Technology, 
Engineering and Maths, STEM) pagrįstas veiklas ir konkursus, kad jūs galėtumėte dirbti namuose su savo vaikais. 
Veiklos yra skirtos 6–14 metų mokiniams, tačiau dalyvauti gali visi! 
 

Veiklos apima visus STEM aspektus, įskaitant programavimą, aplinkos tvarumą, robotiką ir galimybę vaikams sužinoti 
viską apie CGI! 
  

 

„STEM from Home“ tapo prieinama visiems! 
 

„STEM from Home“ pristatoma ir išoriniams klientams, o devyni paketai jau yra įkelti į  CGI interneto svetainę. Jau 
yra „STEM from Home“ elektroninio parašo logotipas! 
 
Dalinkitės šia programa „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ platformose su savo šeima, draugais ir klientais. Taip 
pat galite atsisiųsti el. laiško šabloną, kad pristatytumėte programą klientams. Savaitinius el. laiškų šablonus, 
skirtus savaitės temai pristatyti klientams, taip pat bus galima kiekvieną trečiadienį rasti „STEM from Home“ 
„CynerGI“ puslapyje. 
 
Mums taip pat būtų labai malonu, kad ir išoriniai dalyviai skelbtų savo geriausias nuotraukas su grotažymėmis 
#STEMfromHome ir #ExperienceCGI apie STEM projektus „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ platformose. 
Geriausi įrašai bus paskelbti mūsų socialinių tinklų kanaluose.  

 

Naujos technologijos 

 
Technologijos taikomos įvairiems tikslams ir svarbu, kad jos ir toliau tobulėtų ir 
gerintų visuomenių bei verslo įmonių gyvenimo kokybę. Technologijų pažanga gali 
padėti pagerinti švietimą, sudaryti sąlygas tolesniems tyrimams bei galimybes 
bendrauti ir mokyti virtualiu būdu. Naujos technologijos taip pat gali padėti užtikrinti 
mūsų fizinės ir virtualios nuosavybės saugumą, įgalinti masinę prekių gamybą ir 
padėti mums daugiau sužinoti apie kosmosą! 

 
Šią savaitę vaikai sukurs robotą, prisidėdami prie ateities mokyklų kūrimo, su 
„Scratch“ programa sukurs žaidimą „Kvadratas“, taip pat sukurs namų projektorių ir 
raketos modelį, naudodami programą „Blender“! 
 

 10 SAVAITĖS VEIKLA IR KONKURSAS – ROBOTO SUKŪRIMAS. PRISIDĖKITE PRIE 
ATEITIES MOKYKLŲ KŪRIMO! LAIMĖKITE ROBOTĄ MARTY!  

Robotų tikslas – automatiškai atkartoti žmogaus judesius ar funkcijas, taigi, robotai visada kuriami tam tikrai paskirčiai. 
Vieni robotai yra skirti automobiliams gaminti, kiti – kasdien mums talkinti, o kai kurie moko vaikus programuoti ir 
įkvepia naujos kartos mokslininkus bei inžinierius! 

Šios savaitės konkurso užduotis – suprojektuoti ir padaryti (arba nupiešti) robotą, kuris gali padėti kurti ateities 
mokyklas ir vykdyti jų veiklą. Pamąstykite, kaip galėtų atrodyti ateities mokyklos, kuo jos skirsis nuo šiandieninių? 

https://www.cgi-group.co.uk/en-gb/corporate-social-responsibility/stem-from-home
https://www.cgi-group.co.uk/en-gb/corporate-social-responsibility/stem-from-home
https://twitter.com/CGI_UKNEWS/status/1245354128064360449?s=20
https://www.linkedin.com/posts/cgi_stemfromhome-stem-experiencecgi-activity-6651119942584324096-_cSY
https://www.linkedin.com/posts/cgi_stemfromhome-stem-experiencecgi-activity-6651119942584324096-_cSY
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/STEM%20from%20Home%20launch%20(client%20email%20template).msg
http://portal.ent.cgi.com/ab/corp/csr/org/uk/Pages/stem-from-home.aspx
http://portal.ent.cgi.com/ab/corp/csr/org/uk/Pages/stem-from-home.aspx
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


Galite apsvarstyti šiuos veiksnius: 

 Kaip jūsų robotas padės užtikrinti, kad mokykla būtų ekologiška. 

 Ar jūsų robotas padės mokyti klases. 

 Ar jūsų robotas naudos atsinaujinančius energijos šaltinius. 

 Kaip jūsų robotas padės maitinti mokinius. 

 Kaip jūsų robotas užtikrins, kad vaikai mokykloje išliktų aktyvūs ir sveiki. 

 Kaip jūsų robotas padės užtikrinti, kad pertraukos ir pietų laikas būtų įdomus mokiniams. 

 Koks bus jūsų roboto maitinimo šaltinis. 

Jūsų galutinis kūrinys gali būti arba modelis, arba piešinys – nuspręskite patys! Tiesiog nepamirškite mums parašyti 
apie visas įdomias savo roboto funkcijas! 

Bendrovė „Robotical“ skyrė prizą - robotą Marty su 25 valandų trukmės veikla internete už patį kūrybiškiausią dizainą! 
Išsami informacija pateikta toliau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuotraukas su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI taip pat galite skelbti „Twitter“, 
„LinkedIn“ arba „Facebook“ platformose, nepamirškite pažymėti mus!  

 
  

 
  

 

„Robotical“ taip pat sukūrė žaidimą „Kvadratas“, kurį galite užprogramuoti ir žaisti naudodami „Scratch“ programą! 

Išmoksite sukurti platformos žaidimą, kuriame žaidėjas turi išvengti judančių kamuolių. 

Jums reikės kompiuterio, galinčio dirbti su „Scratch 3“ programine įranga (prisijungus prie 
interneto arba neprisijungus).  

Jūs išmoksite, kaip su klaviatūra valdyti spruklį, kaip naudoti skirtingus „Scratch“ blokus ir 
kaip kurti spruklio kopijas. 

10 SAVAITĖS PAPILDOMA VEIKLA –  SAVO NAMŲ PROJEKTORIAUS KŪRIMAS ! 

https://robotical.io/
https://robotical.io/shop/sku/33
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
https://robotical.io/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://scratch.mit.edu/projects/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/
https://scratch.mit.edu/download/
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


 
 
Sužinosite, kaip su namuose rastomis medžiagomis sukurti projektorių 
mobiliajam telefonui. Atvaizdas arba vaizdo įrašas iš ekrano bus 
projektuojamas iš telefono ant sienos ir taip bus sukurtas namų kino efektas! 
 
Šios veiklos gaires rasite čia. 
 

 

10 SAVAITĖS TECHNINĖ VEIKLA –  RAKETA 

 
Įžanga 
Šiame projekte jūs sukursite raketos modelį, naudodami programą „Blender“.  Šią 
veiklą rasite čia. 
  
Ko jums reikės 
Stalinio arba nešiojamojo kompiuterio, galinčio dirbti su „Blender" programine 
įranga. 

 
Ko jūs išmoksite 
Sužinosite, kaip kurti pagrindinius 2D ir 3D objektus. 
 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos ar papildomos pagalbos dėl STEM veiklų dirbant nuotoliniu būdu, 
kreipkitės į Luke Kittow. 

 

  
Programos medžiagą parūpino organizacija „Raspberry Pi“. Programa naudoja „Scratch 3“. Medžiagos naudojimas šioje programoje yra licencijuotas pagal tarptautinę 
viešąją licenciją „Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0“. Medžiagą naudokite pagal licenciją. Licencijos kopiją rasite čia. Į paketą įeinanti medžiaga jums 
pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių garantijų ar sąlygų, nei išreikštų, nei numanomų. CGI neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, išlaidas ar sąnaudas, patirtas ar 
atsirandančias dėl medžiagos naudojimo šioje programoje. Dėkojame, kad perskaitėte šią pastabą. Tikimės, kad jūsų vaikams patiks mūsų „STEM at Home“ programa. 
Robotų konkurse teisėjo sprendimas yra galutinis ir į susirašinėjimą nebus leidžiamasi. 

  
 

https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/Build%20your%20own%20home%20projector%20activity.pdf
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/blender-rocket
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/blender-rocket
https://www.blender.org/download/
mailto:luke.kittow@cgi.com
https://www.raspberrypi.org/about/

