
  
 

„STEM from Home“, 7 savaitė. Bendravimas! 

 

   

   
 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! 
 

 
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 šeši 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. 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 apie STEM 
projektus „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ platformose su grotažymėmis #STEMfromHome ir 
#ExperienceCGI. Geriausi įrašai bus paskelbti mūsų socialinių tinklų kanaluose. 

 
Bendravimas 
 
Bendravimas el. paštu, pranešimais ir per socialinius tinklus tapo svarbia 
mūsų šiandienos gyvenimo dalimi, leidžiančia mums skelbti nuotraukas, 
informaciją ir naujienas draugams ir šeimai. Gebėjimas bendrauti internete 
perkėlė mūsų gyvenimą į naują lygmenį, nes tapo daug lengviau palaikyti 
ryšį, tačiau svarbu užtikrinti, kad tai būtų daroma saugiai ir atsakingai.  
 
Šią savaitę sužinosite, kaip saugiai bendrauti internete, pasitelkiant 
programos „Thinkuknow“ internetinės saugos paketus, išmoksite suprasti ir 
rašyti Morzės abėcėlę ir išbandysite savo bendravimo įgūdžius žaisdami 
STEM žaidimą „Kas aš esu?“.  
 

 

https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/Emailsignature_STEM%20from%20home_PA_V2.png
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://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/


 

7 savaitės internetinė veikla – „Thinkuknow“ internetinės saugos paketai  

 
Šios savaitės internetinei veiklai pasitelksime „Thinkuknow“ švietimo 
programą, padedančią apsaugoti vaikus, bendraujančius tiek 
internete, tiek kitomis priemonėmis.  
  
„Thinkuknow“ pateikia įvairios veiklos namuose paketus, įskaitant 
tokias temas kaip išlikimas saugiems internete, vaizdo pokalbiai, 
patarimai jaunimui ir technologijų raida. 
  
Veiklos yra skirtos 4–14 metų vaikams ir kiekviena trunka apie 15 
minučių. Tėvai gali socialiniuose tinkluose paskelbti savo vaikų kūrinių 
grotažyme #OnlineSafetyAtHome. 

 

 

7 savaitės veikla ir konkursas – Morzės abėcėlė!  

 

Sužinokite viską apie Morzės abėcėlės istoriją ir kaip sukurti Morzės 
abėcėle užkoduotą pranešimą! 

 
Ko jums reikės 
 
Kompiuterio, turinčio prieigą prie interneto ir programą „Microsoft Word“. 
 
Ko jūs išmoksite  
 
Sužinosite Morzės abėcėlės istoriją, kaip ši abėcėlė naudojama, kaip ją 
skaityti ir kaip sukurti Morzės abėcėle užkoduotą pranešimą. 
 
Konkursas!  

 
Šios savaitės konkurso užduotis – sukurti Morzės abėcėle užkoduotą žinutę! Jūsų Morzės abėcėle 
užkoduotas pranešimas yra „Ačiū!“ Praneškite mums, už ką ir kam esate dėkingi šiuo metu ir kam norite 
parodyti dėkingumą. Jūsų pranešimas gali būti kuriamas skaitmeniniu arba rankiniu būdu. Įtraukite tik patį 
kodą arba kodą kartu su tekstu – nuspręskite pats! 
 
Būkite kuo kūrybingesni, laukiame jūsų Morzės abėcėle užkoduotų pranešimų! 
 
Šios veiklos šabloną rasite čia. 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

7 savaitės žaidimas – STEM „Kas aš esu?“ 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.thinkuknow.co.uk&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=OwQjlIKg8r9uXCe_H5Q5k-hj1z0oPvlcdaW1txJtOfo&m=C4qmMZIG2C1JxA_4PGbJVqg3OSPhC6aJiQGLBRHBj58&s=NGapuueepl-HeVBHTnhXK-nPr8IU3sQu6wjb5nPMecQ&e=
https://www.thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/home-activity-worksheets/
https://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/Morse%20Code.pdf
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


 
 
 
 
Šis žaidimas moko vaikus apie STEM pasaulį ir visas jo suteikiamas 
profesines galimybes!  
 
Žaidėjai turi atspėti STEM profesijos pavadinimą, užduodami iki 20 
klausimų, į kuriuos gali būti atsakoma tik „taip“ arba „ne“!  

 
Šiame žaidime labai svarbu efektyvus bendravimas, kad galėtumėte 
atspėti STEM profesiją per 20 klausimų. 
 
Lentoje užrašytos 24 profesijos, apimančios visas STEM sritis, tačiau 
galite pridėti ir savo!  
 
Šios veiklos šabloną rasite čia. 

 
 
 

  

Papildoma veikla 
 
Įžanga 
Sukursite tinklalapį, kuris gali išversti įprastą 
anglišką tekstą į piratų kalbą, naudojant „jQuery“ 
ir reguliarias išraiškas. Šią veiklą rasite čia. 

 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, turinčio prieigą prie interneto. 
 
Ko jūs išmoksite 
Kaip naudoti „jQuery“ funkcijas atlikti atnaujinimams tinklalapyje, kaip rašyti reguliarias 
išraiškas, atitinkančias šablonus ir žodžius, ir kaip sukurti tinklalapį įvesties ir išvesties 
rezultatams. 

 

 

 

  
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://ensemble.ent.cgi.com/business/90434/00%20Shared%20Documents/STEM%20from%20Home/STEM%20Who%20Am%20I.pdf
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/talk-like-a-pirate/2
mailto:luke.kittow@cgi.com
https://www.raspberrypi.org/about/

