
„STEM from Home“, 8 savaitė. Mokslas! 

 

 
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 septyni 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. 

 
Mokslas 
 
Mokslas formuoja pasaulį aplink mus, todėl mūsų gyvenimas gali 
tobulėti, o gyvenimo kokybė gerėti. Biologija mus moko apie gyvus 
organizmus, tokius kaip gyvūnai, augalai ir net žmonės! Chemija 
mums pasakoja, kokie yra daiktai ir kaip jie veikia, kodėl orkaitėje 
iškyla pyragas? Kaip mano skrandis virškina maistą? Į šiuos 
klausimus padeda atsakyti chemija. Fizika nagrinėja jėgas ir kaip ir 
kodėl viskas juda. Fizikai padeda kurti linksmuosius kalnelius, 
užtikrindami, kad jais būtų saugu važinėti žmonėms.    
 
Šią savaitę galėsite pamankštinti savo smegenis su internetiniu žaidimu 
„Atmintis“, pasitelkti savo chemijos įgūdžius valydami monetas ir sužinoti 
svarbių mokslinių terminų, užkoduotų didžiojo mokslo kryžiažodyje, 
reikšmę! 
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8 savaitės techninė veikla – atmintis! 

 
Įžanga 
Šiame projekte sukursite atminties žaidimą, kuriame reikės įsiminti 
ir pakartoti atsitiktinę spalvų seką! Šią veiklą rasite čia. 
 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, galinčio dirbti „Scratch“ aplinkoje ir su „Scratch 3“ 
programine įranga (prisijungus prie interneto arba neprisijungus).  

 
Ko jūs išmoksite 
Sužinosite, kaip „Scratch" projekte pridėti garsus, kaip kurti ir 
naudoti sąrašus duomenims saugoti ir kaip kurti ir naudoti 
vartotojo blokus pasikartojančiam kodui.  

 

 

8 savaitės veikla ir konkursas – monetų valymas!  

 

Laikui bėgant monetos keičia spalvą, tampa tamsesnės rudos spalvos, o kartais įgauna netgi žalsvą 
atspalvį. Ar žinote, kodėl? 
 
Sužinosite, kodėl monetos bėgant laikui keičia spalvą ir kaip joms sugrąžinti ankstesnę spalvą, kad jos 
vėl spindėtų! 
 
Šiame vaizdo įraše pamatysite eksperimentą, paaiškinantį, koks mokslas slypi monetose, ir pasiruošite atlikti 
eksperimentą savo namuose!  

 
Šios veiklos gaires rasite čia. 

 
Šios savaitės konkursas! 
 
Šios savaitės konkurso užduotis – parodykite, kaip namų sąlygomis atliekate eksperimentą, kurio metu su 
namuose turimomis medžiagomis sugrąžinate monetoms pirmykštę spalvą.  
 
Mes vertinsime šiuos dalykus: 
 

 Geriausia monetų transformacija 
 

 Labiausiai spindinti moneta 
 

 Kokie skysčiai buvo efektyviausi? 
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 Kokie skysčiai buvo mažiausiai efektyvūs? 
 

Atsiųskite mums „prieš“ ir „po“ nuotraukas ir nurodykite, kokios medžiagos jums tiko geriausiai! 
 
Ši veikla turėtų būti vykdoma su tėvų sutikimu ir priežiūra, atsargiai elgiantis su rūgštiniais skysčiais, kad jų 
nepatektų į akis ar ant veido. 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

8 savaitės žaidimas – didžiojo mokslo kryžiažodis  

 
Šis kryžiažodis moko vaikus apie įspūdingą mokslo pasaulį!  

 
Nuo biologijos iki kepimo – šis kryžiažodis atskleis vaikams keletą 
pagrindinių mokslo terminų ir jų reikšmių. 
 
Kas yra kryžiažodis? 
 
Kryžiažodis – tai galvosūkis, kuriame jūs, naudodamiesi užuominomis, 
turite užpildyti trūkstamus žodžius horizontaliai ir vertikaliai.  
 
Atsakymų paieškokite knygose arba internete! 
 
Šios veiklos šabloną rasite čia. 

 
 
 

Papildoma veikla – gėlių generatorius 
 
Įžanga 
Sukursite daugybę įvairių dydžių, formų ir spalvų gėlių. 
Vėliau galėsite išsiųsti šias gėlių nuotraukas ir naudoti 
jas kaip fono paveikslėlį telefone ar kompiuteryje arba 
kaip foną kituose „Scratch" projektuose. Šią veiklą rasite 
čia. 

 
Ko jums reikės 
Kompiuterio, galinčio dirbti „Scratch“ aplinkoje ir su „Scratch 3“ programine įranga (prisijungus 
prie interneto arba neprisijungus).  
 
Ko jūs išmoksite 
Išmoksite sukurti spruklį, taip pat „Scratch“ blokus, sužinosite, kaip naudoti įvesties blokus ir 
kaip sukurti atsitiktinius skaičius.  
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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. 
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