
 „STEM from Home“, 4 savaitė. Sportas ir sveika 
gyvensena 

 

   

   
 CGI „Home from Home“ programa siūlo savaitinius STEM veiklų paketus 6–14 metų vaikams, 

įskaitant praktines STEM veiklas ir konkursus.  
 
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! 
 

 
Naujiena! Jau yra „STEM from Home“ elektroninio parašo logotipas! Būtinai 
prisijunkite prie „STEM from Home“ interneto svetainės, kad galėtumėte 
lengviau skleisti informaciją! 
 

„STEM from Home“ tapo prieinama visiems! 
 
„STEM from Home“ pristatoma ir išoriniams klientams, o pirmieji trys 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 paskelbti mūsų socialinių tinklų kanaluose. 

 
Sportas ir sveika gyvensena 
 
Ketvirto šios serijos paketo tema – sportas ir sveika gyvensena, pasirinkta siekiant paskatinti visus sportuoti 
ir sveikai gyventi, ypač šiais sudėtingais laikais. Jūsų užduotis – sukurti sporto žaidimų, sveikos gyvensenos 
plakatą vaikams ir savo pačių mankštos namuose programą! 
 

4 savaitės veikla – „Scratch“ katinas eina slidinėti  
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Įžanga 
Sukursite slidinėjimo žaidimą, kuriame reikės išvengti trasoje pasitaikančių kliūčių ir taip pelnyti taškų. 
 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, galinčio dirbti „Scratch“ aplinkoje ir su „Scratch 3“ programine įranga (prisijungus prie interneto 
arba neprisijungus).  
 
Ko jūs išmoksite 
Sužinosite, kaip valdyti spruklius naudojant klaviatūrą, kaip piešti foną ir kaip animuoti spruklį. 
 

Papildomos sportinės veiklos  
 „Įmušk įvartį“ – kiek įvarčių galite pelnyti per 30 sekundžių? 
 „Šaudymas iš lanko“ – šaudykite strėles, stengdamiesi pataikyti į taikinio centrą. 
 „Kvadratas“ – sukurkite platformos žaidimą, kuriame reikia stengtis išvengti skriejančių 

kamuolių.  

 

 

4 savaitės konkursas – sveikos gyvensenos plakato vaikams kūrimas 

 
Sveikata mums dažniausiai siejasi su vaisių bei daržovių valgymu ir pakankamu mankštinimusi. Tai tiesa, 
tačiau yra ir kitų sveikatos aspektų, kuriuos turime apsvarstyti, įskaitant psichikos sveikatą ir santykius, 
kuriuos palaikome su draugais ir šeima.  
 
Šios savaitės konkursas – sukurti vaikams plakatą apie sveiką gyvenimo būdą. Plakatas turi būti ne didesnis 
kaip A4 formato lapas. Jį galima nupiešti ranka arba skaitmeniniu būdu. 
 
Plakatų tema gali būti bet kuri sveikatos sritis. Siūlomos temos: 
 

Mankšta Maistas ir mityba 
Psichikos 
sveikata 

Santykiai ir 
bendravimas 

Socialinis 
gyvenimas 

 
 

4 savaitės AKTYVI veikla – mankštos namuose programa  

 
Šios savaitės aktyvi veikla orientuota į labai svarbų sveikatos aspektą – mankštą! Dabar labiau nei bet kada 
svarbu išlikti aktyviems ir kasdien mankštintis, norint palaikyti savo fizinę ir psichinę sveikatą. Mankšta ne tik 
padeda išlikti sveikiems ir mažina sveikatos sutrikimų bei ligų riziką, bet ir išskiria endorfinais vadinamų 
cheminių medžiagų, kurios padeda pagerinti nuotaiką ir teigiamai veikia mūsų proto būseną. 
 
Jūsų užduotis – sukurti sau ir savo šeimai mankštos programą, pagal kurią būtų galima mankštintis tiek 
patalpoje, tiek sode. 
 
Įtraukite įvairių pratimų, kurie padidintų širdies ritmą ir suaktyvintų kraujotaką! 
Įtraukite pratimų, kurie apimtų kuo daugiau skirtingų kūno dalių, ir būtinai prieš 
mankštą ir po jos atlikite tempimo pratimus, siekdami išvengti traumų! 

 
Prieš skelbdami nuotraukas ar vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose, gaukite 
visų dalyvaujančių asmenų sutikimą. 
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Nuotraukas su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI taip pat galite skelbti 
„Twitter“, „LinkedIn“ arba „Facebook“ platformose, nepamirškite pažymėti mus!  

 
 

 
 

 

 
 

Papildomos veiklos  
 „Šunų viktorina“ – išmokite su programėle „Inventor“ sukurti viktoriną.  
 „Klonų karai“ – sukurkite žaidimą, kuriame reikia išgelbėti Žemę nuo kosmoso monstrų. 
 „Saulėtekis“ – sukurkite animuotą saulėtekį. 
 „Papasakok istoriją“ – sukurkite tinklalapį, kuriame galima papasakoti istoriją, anekdotą ar 

eilėraštį. 
 „Dažų paletė“ – sukurkite piešimo programą. 

 

 

   
 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. 
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