
„STEM from Home“, 3 savaitė. Pagalba aplinkai    

  

  
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. 
Siekiant 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“ dabar jau prieinama visiems! 
 
Programai sulaukus didelio pasisekimo per pirmas dvi savaites, „STEM from 
Home“ pristatoma ir išoriniams klientams, o pirmieji du paketai jau yra įkelti į 
CGI interneto svetainę. 
 
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. 
 
Mums taip pat būtų labai malonu, kad ir išoriniai dalyviai skelbtų savo 
geriausias nuotraukas apie STEM projektus „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ 
platformose su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI. Geriausi 
įrašai bus skelbiami per mūsų socialinių tinklų kanalus. 

 

  

Šios savaitės veikla – ekologiškos mokyklos kūrimas  

  
Šios savaitės temoje daugiausia dėmesio skiriama aplinkai, atsižvelgiant į pagrindines problemas, su 
kuriomis susiduria mūsų planeta, ir būdus, kuriais galime padėti užtikrinti tvarią ateitį ateinančioms 
kartoms. Vieni svarbiausių aplinkos klausimų, su kuriais susiduriame šiandien, yra tarša, klimato kaita ir 
senkantys gamtos ištekliai. Mums reikia, kad JŪS padėtumėte šviesti žmones apie veiksmus, kurių jie 
gali imtis, kad padėtų išsaugoti aplinką, kurti praktinius sprendimus ir tapti vietinės aplinkos ekspertais. 
 
Šios savaitės veikla yra sukurti ekologišką mokyklą. Nes norime, kad jūs, kaip kasdien mokyklose besilankantys 
ekspertai, padėtumėte kurti ekologiškas (tausojančias aplinką) ateities mokyklas.  
 
Ar yra kokių nors esamų produktų ar įrenginių, kuriuos galėtumėte įtraukti? Ar sukursite savo technologiją? Jums 
reikia apgalvoti, kurie projektai būtų efektyviausi ir suteiktų didžiausią naudą aplinkai. 
 
Kurdami savo mokyklą, turėtumėte atsižvelgti į šiuos veiksnius: 
 
 Kokį energijos šaltinį naudos jūsų mokykla. 
 Ar jūsų mokykla tvari (ar ji gali pasikliauti savimi, kad funkcionuotų). 
 Kokias esamas ar naujas technologijas įdiegsite. 
 Kaip šalinsite panaudotas medžiagas ir atliekas. 
 Iš kur gausite priemonių ir maisto. 
 Kaip mokiniai ir mokytojai padės užtikrinti, kad mokykla būtų tvari. 
 
Mokyklą galite kurti bet kokiu savo nuožiūra pasirinktu būdu. Tai gali būti piešinys, modelis, vaizdo įrašas arba 
„PowerPoint“ pristatymas. Jei tik galite, suprojektuokite visą mokyklą! Su klasėmis, sporto sale, valgykla ir kt.! 

 

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.facebook.com/CGI.UK/photos/a.335926509786641/2910223299023603/?type=3&eid=ARBmDEi2x9wBITgUVcvIzk4Tkpw8udyHdS-lSd_omJjg_L2YPRgchmccQB4nqYllnIsbbk6RspFpHnpK&__xts__%5b0%5d=68.ARCCS9zurmQen6lkWeGejRoEd6Dn6EO0Eb65g-V_WKAVd2yY4RVwqNm_0PNJNsyJ5FNMIxDjLVtiWyYJ5zerl1cdd7boup8KuIbUJ3G-qg-h8SsIalmfIHhxX2BXuJrgpMR2L2PSjDiSlCOAGjzFJBUCJHOcsTj4O77rVWTCPVR9I9MNgRYHYsHp9k79Is2fljcI77NF_IQ_P8sUVmtHNp7jHuRQUof1h7nhe0RtUqmIqSsWxClSpEZQ_7QeGmsbs5OoWW980XG_CP2CHGJgrXeikmjBVOvEfWINKePFISaQ1Nbi_7alDImW5MCsHNVHOWP3IdI6EsPKTmZ4ouFlq-YCqg&__tn__=EHH-R
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/STEM%20from%20Home%20launch%20(client%20email%20template).msg
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


  

Šios savaitės konkursas – sukurkite savo aplinkosaugos žurnalą  

  
Įžanga 
Šiame projekte sužinosite, kaip naudoti HTML ir CSS, kad sukurtumėte kelių puslapių žurnalo svetainę su dviejų 
puslapių išdėstymu. Taip pat dar kartą sugrįšite prie HTML ir CSS metodų, kurių mokėtės praeitą savaitę. Jūsų 
užduotis – sukurti dviejų puslapių žurnalą, suteikiantį plačiajai visuomenei informacijos ir patarimų apie tai, kaip 
žmonės galėtų padėti išsaugoti aplinką. Suformuluokite bent 5 svarbiausius patarimus ir, jei galima, įterpkite 
vaizdų ir diagramų. 
 
Šią veiklą galite rasti čia.  
 
Ko jums reikės 
(Planšetinio) kompiuterio, galinčio prisijungti prie trinket.io.  
 
Ko jūs išmoksite 
 Kaip naudojant pagrindinį programavimą sukurti kelių puslapių žurnalo svetainę. 
 Kaip panaudoti tarpinius HTML ir CSS įgūdžius. 

 

  

Šios savaitės AKTYVI veikla – paieška gamtoje  

 
 
Ši veikla – tai paieška gamtoje jūsų įprasto kasdienio pasivaikščiojimo metu, ieškant nurodytų objektų, tokių kaip 
medžiai ir paukščiai, padedanti išlikti aktyviems ir patyrinėti savo vietos aplinką.  
 
Šią veiklą galite atlikti savo sode arba per trumpą pasivaikščiojimą pėsčiomis. Šios paieškos metu užfiksuokite 
kiekvieną objektą, kad galėtumėte suskaičiuoti bendrą pastebėtų objektų skaičių ir, jei įmanoma, įvardyti 
kiekvieno iš jų rūšį ar veislę! Atminkite, kad jus visada turėtų lydėti vienas iš tėvų arba globėjas, ir prieš eidami 
per gatvę nepamirškite pasižiūrėti į abi puses. Nepamirškite laikytis socialinio atstumo ir iš namų 
pasivaikščioti išeiti tik vieną kartą per dieną, atsižvelgdami į vyriausybės rekomendacijas.    
 
Čia rasite šios veiklos kontrolinį sąrašą. 
 

 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/magazine
https://trinket.io/
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/Nature%20Hunt%20Activity.pdf


 
Kasdien išeidami iš namų pasivaikščioti visada laikykitės vyriausybės rekomendacijų.  
 
Nuotraukas su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI galite skelbti ir „Twitter“, „LinkedIn“ arba 
„Facebook“ platformose, nepamirškite pažymėti mus!  
 

Papildomos veiklos 
 
 „Balionai“ – išmokite sukurti balionų sprogdinimo žaidimą.  
 „Smegenų žaidimas“ – išmokite sukurti viktoriną.  
 „Mano mėgstamiausia įžymybė“ – sukurti savo pirmą interneto svetainę apie garsią 

įžymybę. 
 „Paslaptingas laiškas“ – parašykite paslaptingą laišką su daugybe įvairių stilių. 
 „Raketa“ – sukurkite raketos modelį su programa „Blender“. 

 

 

 

 

  
Norėdami gauti daugiau informacijos ar papildomos pagalbos dėl STEM veiklų dirbant nuotoliniu būdu, 
susisiekite su 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.gov.uk/coronavirus
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/balloons
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/brain-game
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/cd-my-favourite-celebrity
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/mystery-letter
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/blender-rocket
mailto:luke.kittow@cgi.com
https://www.raspberrypi.org/about/

