
„STEM from Home“, 15 savaitė. Maistas! 
 
Maistas – ir kaip kulinarinis hobis, ir kaip subalansuota mityba, 
stengiantis išlikti sveikiems, – labai svarbus mūsų kasdieniame 
gyvenime. Daugybė žmonių augina vaisius ir daržoves savo 
soduose ar daržuose. JK maisto ir gėrimų pramonė yra verta 
daugiau nei 28 mlrd. svarų sterlingų, o joje dirba daugiau nei 
400 000 žmonių! 
 
Šią savaitę vaikai kurs skaitmeninę receptų knygą su 
programavimo platforma „Trinket“, tyrinės subalansuotą mitybą, 
kurs simetriškus piešinius iš saldainių ir statys spagečių bei 
guminukų bokštus! 

 

15 savaitės techninė veikla – receptai! 

Įžanga 
Vaikai susipažins su HTML sąrašais ir CSS spalvomis. Jie sukurs savo 
receptą su ingredientų ir metodų sąrašais. Šią veiklą rasite čia. 

  
Ko jums reikės  
Kompiuterio, kuriame veiktų programavimo platforma „Trinket“ ir būtų 
galima kurti HTML ir CSS, prisijungus prie interneto. 

 
Ko jūs išmoksite 
Vaikai išmoks kurti HTML, naudoti struktūrines žymas ir CSS spalvas. 

 

15 savaitės veikla – subalansuota mityba! 

 
Subalansuotą mitybą sudaro penkios maisto produktų 
grupės: angliavandeniai, vaisiai ir daržovės, baltymai, 
pieno produktai ir riebalai. Kiekviena iš šių grupių suteikia 
vitaminų ir mineralų, kad mūsų organizmas galėtų 
efektyviai funkcionuoti.  
 
Sužinosite, kas yra subalansuota mityba, kodėl tai svarbu 
mūsų sveikatai ir kokie maisto produktai mitybą padaro 
subalansuotą.  
 
Šią veiklą rasite čia. 

 

15 savaitės papildoma veikla –  saldi  simetri ja !  

 
Kas atsitinka, kai ant spalvotų saldainių užpilame šilto vandens? 
 
Jums reikės:  
 
 Spalvotų saldainių 

 1 baltos lėkštės 

 Šilto vandens 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/recipe
https://trinket.io/
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/A%20Balanced%20Diet%20Activity.pdf


 1 puodelio ar stiklinės 
 
Kokius simetriškus piešinius galėtumėte sukurti? Šią veiklą rasite čia. 

 

15 savaitės konkursas – spagečių ir guminukų bokštai! 

 
Tai mėgstamiausia veikla mūsų STEM stovyklose. Jūs turite 
pastatyti kuo aukštesnį spagečių ir guminukų bokštą! 
 
Taisyklės: 

 
 Bokštai turi būti statomi visiškai laisvai, neatremiami į 

stalus, kėdes ar sienas. 

 Naudojami tik spagečiai ir guminukai (negalima naudoti 
lipniosios juostos!). 

 Spagečiai ir guminukai gali būti pasmulkinami į 
mažesnes dalis. 

 Galite naudoti tiek spagečių ir guminukų, kiek tik turite. 
 
Mūsų STEM stovyklos rekordinis bokštas buvo 104 cm 
aukščio. Sėkmės! 

 

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

  

 
Kas yra „STEM from Home“? 
 
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!  
 
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. 

 

https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/Sweet%20Symmetry%20Activity.pdf
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
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
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


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. 

 

 

 

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

 

mailto:luke.kittow@cgi.com

