
 „STEM from Home“, 5 savaitė. Inžinerija!  
 

   

   
 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 
prizus! 
 
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! 
 
Jau yra „STEM from Home“ elektroninio parašo logotipas! Būtinai prisijunkite 
prie „STEM from Home“ interneto svetainės ir lengviau skelbkite informaciją! 
 

„STEM from Home“ tapo prieinama visiems! 
 
„STEM from Home“ pristatoma ir išoriniams klientams, o pirmieji keturi 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. 

 
Inžinerija 
 
Inžinierius – tai žmogus, kuris projektuoja ir kuria produktus, sistemas ar konstrukcijas. Tai gali būti pastatai, 
mašinos, keliai ar aplinką tausojantys sprendimai mūsų namams.  
 
Jūs savaitei tapsite inžinieriumi! Jūsų užduotys: suprojektuoti ir sukurti virtualų sraigtasparnį, sukonstruoti tilto 
modelį ir leistis į inžinerijos objektų paiešką! 

 

5 savaitės veikla – žaislinių technologijų kūrimas 

 
Įžanga 
Šiame projekte sužinosite, kaip programuoti žaislines technologijas. Iš pradžių 
sukursite akinius nuo saulės, o tada pereisite prie sraigtasparnio!  

 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, galinčio dirbti „Scratch“ aplinkoje ir su „Scratch 3“ programine įranga 

(prisijungus prie interneto arba neprisijungus).  
 
Ko jūs išmoksite 
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Sužinosite, kaip animuoti spruklius, tvarkyti įvestis klaviatūra ir suprasite, kaip 
veikia transliacijos. 
 

5 savaitės konkursas – savo tilto statymas! 

 
Tiltas – tai konstrukcija, kuria per upę, kelią ar kitą kliūtį yra nutiestas kelias, takas ar geležinkelis. Ar žinote 
kokių nors įžymių tiltų? Keletas pavyzdžių: 
 

Aukso Vartų tiltas Tauerio tiltas 
Sidnėjaus uosto 

tiltas 
Bruklino tiltas Rialto tiltas 

San Franciskas, 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Londonas, 
Anglija 

Sidnėjus, 
Australija 

Niujorkas, 
Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Venecija, Italija 

 
Šios savaitės konkursas – suprojektuoti ir pastatyti tiltą! Tiltai gali būti statomi iš bet kokių medžiagų, kurias 
rasite namuose, įskaitant perdirbtą kartoną, talpyklas, butelius ir bet kokias amatų medžiagas. Savo tiltą 
statykite tarp dviejų kėdžių ar stalų.  
 
Tiltas turi atitikti šiuos kriterijus: 
 

Būti bent 1 m ilgio Atlaikyti 0,5 kg svorio 
Remtis ne daugiau kaip 7 cm 
ant kiekvienos kėdės ar stalo 

 
Sukurkite savo modelį kuo kūrybingesnį ir spalvingesnį! Paanalizuokite esamus tiltus, galbūt kai kurias jų 
dalis norėsite panaudoti arba pakeisti ir pritaikyti savo projektui. 
 
 

5 savaitės AKTYVI veikla – įspūdingų inžinerijos objektų paieška!  

 
Savo kasdienio pasivaikščiojimo metu suraskite kuo daugiau skirtingų inžinerijos objektų. Toliau esančiame 
kontroliniame sąraše išvardyta daugybė įprastų rūšių inžinerijos objektų, kuriuos galite pastebėti 
vaikščiodami, o galbūt rasite dar ir kitokių? Kaip pagalba pasinaudokite mūsų informacijos apie inžinerijos 
objektų rūšis lentele. 
  
Užregistruokite kiekvienos rūšies inžinerijos objektą, suskaičiuokite, kiek radote tokių objektų, taip pat 
nurodykite, kiek radote tokių rūšių objektų, kurių nėra sąraše! Įprastų rūšių inžinerijos objektai mūsų 
bendruomenėse yra keliai, tiltai ir pastatai, bet galbūt surasite ir ką nors daugiau? Mąstykite nestandartiškai ir 
pasistenkite suvokti, kokia svarbi yra inžinerija mūsų visuomenėje! 
 
Čia rasite šios veiklos kontrolinį sąrašą. 
 
Įsidėmėkite, 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. 
  
Kasdien išeidami iš namų pasivaikščioti visada laikykitės vyriausybės rekomendacijų. 
 

Nuotraukas su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI taip pat galite skelbti 
„Twitter“, „LinkedIn“ arba „Facebook“ platformose, nepamirškite pažymėti mūsų!   
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Papildomos veiklos  
 „Balionai“ – išmokite sukurti balionų sprogdinimo žaidimą. 
 „Smegenų žaidimas“ – išmokite sukurti viktoriną. 
 „Krintančios žvaigždės“ – sukurkite platformos žaidimą su atitinkamais veikėjais, lygiais ir 

galiomis. 
 „Atspėkite vėliavą“ – sukurkite vėliavų viktorinos žaidimą savo draugams. 
 „Margos palaidinės“ – sukurkite atminties žaidimą su margomis palaidinėmis. 

 

 

   
 Norėdami gauti daugiau informacijos ar papildomos pagalbos dėl STEM veiklų dirbant nuotoliniu būdu, 

prašome susisiekti 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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