
„STEM from Home“, 18 savaitė. Geografija! 

 
Geografija yra mokslas apie Žemės paviršių, atmosferą ir savybes. Tai apima 
šalis, vandenynus, upes, dykumas ir kalnus.  
 
Geografija mums padeda pažinti įvairias viso pasaulio kultūras, tradicijas ir 
kalbas. Taip pat moko apie svarbius klausimus, tokius kaip tarša, stichinės 
nelaimės, karai ir konfliktai, kaip išsaugoti mūsų planetą ateities kartoms. 
 
Šią savaitę vaikai kurs virtualų savo šalies gidą, dalyvaus geografijos 
viktorinoje, tyrinės žinomus STEM išradimus iš viso pasaulio ir kurs plakatą, 
skirtą žmonėms šviesti apie taršą! 

 
 

18 savaitės techninė veikla – mano šalies gidas! 

 
Įžanga 
Išmoksite sukurti savo pirmąją interneto svetainę, sukurdami savo šalies 
gidą! 
Šią veiklą rasite čia. 
 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, kuriame veiktų programavimo platforma „Trinket“. 
 
Ko jūs išmoksite 

 Kaip su internetiniu redaktoriumi sukurti interneto svetainę, sudarytą iš HTML failų ir CSS failo. 

 Kaip sukurti HTML svetainę su antraštėmis, pastraipos tekstu, sąrašais ir atvaizdais. 

 Kaip su CSS programavimo kalba keisti interneto svetainės išvaizdą, įskaitant paprastos meniu juostos kūrimą ir 
spalvų, fonų bei rėmelio keitimą. 

 Kaip susieti puslapius tarpusavyje ir su kitomis svetainėmis. 

 Kaip sukurti lentelę su antraštėmis ir keliomis eilutėmis. 

18 savaitės veikla –  didžioj i  geograf ijos viktorina!  

 
Kiek galėtumėte išvardyti Europos šalių? Ką žinote apie Egipto piramides?  
 
Pasinaudokite savo kelionių patirtimi ir turimomis žiniomis – pasitikrinkite savo 
geografijos žinias!  

 
Šios veiklos šabloną rasite čia. 

 
 

18 savaitės papildoma veikla – STEM visame pasaulyje! 

 
Jūs turite rasti bent vieną STEM išradimą, sukurtą šiose šalyse:  
 
 

 

Švedija  Anglija Vokietija  Australija  Kanada 
Kinija Indija  JAV Brazilija Pietų Afrika  

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/cd-beginner-html-css-sushi
https://trinket.io/
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/The%20Big%20Geography%20Quiz!.pdf


 
Ar galite atsakyti į šiuos klausimus? 
 
Kokiais metais jis buvo išrastas? 
Koks tai išradimas? 
Kam jis naudojamas? 
Kas jį išrado? 
 
Šios veiklos šabloną rasite čia.  
 

 
 
 
 

18 savaitės konkursas –  taršos problemos!  

 
Kas yra tarša? 
Tarša vyksta tada, kai į aplinką patenka daug dujų ir cheminių medžiagų. Tai gali būti žalinga žmonėms, augalams ir 
gyvūnams. Vieni teršalai yra matomi, kiti – nematomi. 
 
Žemė turi atmosferą, kurią sudaro daug skirtingų dujų, tai yra toks dujų kiekis atmosferoje, kokio reikia palaikyti gyvybei 
Žemėje. Technologijų pažanga, gamybos ir transporto masto didėjimas prisidėjo prie dujų disbalanso, sukeldami visuotinį 
atšilimą.  
 
Jūs turite sukurti plakatą, kuris didina informuotumą apie taršą ir jos neigiamą poveikį. 
Pasistenkite įtraukti šiuos aspektus: 

 

 Kokios yra pagrindinės taršos priežastys? 

 Kokį poveikį tarša turi Žemei? 

 Kaip galime padėti sumažinti taršą?  
 
Plakatą galite nupiešti ranka arba sukurti skaitmeniniu būdu, naudodami „Word“, 
„PowerPoint“ programas arba pasinaudodami „Raspberry Pi“ veikla „Dingo“. 

 

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!  

https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/STEM%20around%20the%20World.pdf
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/wanted
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


 
„STEM from Home“ pristatoma ir išoriniams klientams, o septyniolika paketų 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. 

 

 

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. 

 

 

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
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
mailto:luke.kittow@cgi.com


 


