
                                                                               

Kas būtų, jei Kalėdų Senelis patobulintų savo darbą IT technologijų dėka? Pabandykime pafantazuoti.

Jis tikrai nesilankytų prekybos centruose ir nesisodintų vaikų ant kelių klausdamas: ,,Ką norėtum rasti po Kalėdų eglute?“,

nes tai būtų visiškai neefektyvu. Vietoj to jis sukurtų internetinę svetainę ir programėlę išmaniesiems telefonams, kad

vaikai galėtų įvesti konkrečius produktus ir nuorodas į internetines parduotuves. Šie duomenys būtų kaupiami iCloud

(internetinė duomenų saugykla), kad būtų galima įvykdyti masinius pirkimus su didelėmis nuolaidomis. Juk vaikų

pasaulyje beveik 2 milijardai !!!  Nors Kalėdų Senelio būstinė liktų Šiaurės ašigalyje, jis didžiąją metų dalį dirbtų

nuotoliniu būdu iš kavinių ir paplūdimių visame pasaulyje, kur nosis neapledija, o kava nesušąla į ledą. Jis nedovanotų

vaikams to, ko jie nori, o optimizuotų siuntinių dydį. Būtų daug daugiau dovanų kortelių ir daug mažiau dviračių, kurie vos

telpa pro kaminą. Jam nereikėtų du kartus tikrinti blogų ir gerų vaikų sąrašus, nes jis sukurtų kompiuterinę programą,

kuri patikrintų, ar visi duomenys yra teisingi.

Jis nepristatytų visų dovanų pats, o parašytų kodą, kuris leistų perskirstytį apkrovą ir pristatymą sinchronizuoti pagal laiko

juostas. Įsivaizduokite ,,Kalėdų senelio duomenų centras“ Būstinė 1 : Vilnius, Būstinė 2 : Berlynas, Būstinė 3 : Oslas… 

Kalėdų Senelio rogių tikrai netrauktų šiaurės elniai. Jis turėtų daugybę dronų, kurie atliktų visą darbą. Aišku, ne todėl, kad

dronai skrenda greičiau nei šiaurės elniai, bet dėl to, kad jie atrodo žymiai kiečiau. Be to, visus dovanų pristatymus

galėtume stebėti per Go Pro kamerą pritvirtintą kiekvieno drono priekyje. Vaizdo įrašai būtų ne vien stabilizuoti, bet ir itin

ryškūs. Rudolfas galėtų pagaliau išeiti taip lauktų atostogų, nes jei nors vienas dronas sugestų, elfai galėtų išsitraukti

naktinio matymo akinius su geografinės vietos duomenimis ir surastų jį.

Kalėdų senelis nedėvėtų raudonų kailinių, tikriausiai jis vilkėtų marškinėlius, galbūt su ironišku šūkiu, pavyzdžiui: ,,Ho Ho ir

šiemet aš ilsėsiuosi Martinikoje“. Tačiau jam vis tiek reikėtų šilto palto tarptautiniams susirinkimams ašigalyje. Madingos

parduotuvės jį tikrai išgelbėtų.

Visa tai tik fantazija, tikiu Kalėdu Seneliu, senosiomis tradicijomis ir kasmet laukiu Šv. Kalėdų. Ryškiausias mano

vaikystės prisiminimas yra nepagaunamasis Kalėdų senelis, Kai buvau mažas, mane visada kankino klausimas: kaip

Kalėdų senelis pasiekia visų namus? Ypač mano, nes gyvenau bute. Juk nebuvo kamino, kuriuo jis nusileistų.  Tikriausiai

stebuklas. Gražių ir jaukių švenčių!

Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius Roman Šarpanov

JEI KALĖDŲ SENELIS BŪTŲ IT SPECIALISTAS?

ATRADIMŲ
FABRIKAS
Šiaulių  techninės kūrybos centro naujienlaiškis
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Kur gyvena Kalėdų senelis?

Toli, labai toli Šiaurėje, begalinėse Laplandijos platybėse stūgso

paslaptingas kalnas, kurio pavadinimas skamba Korvatunturi. Prie pat

kalno papėdės, pasislėpęs nuo visų žmonių, gyvena Kalėdų Senelis su

savo žmona, padėjėjais elfais ir elniais. Kalėdų Senelis čia gyvena jau taip

seniai, kad net neatsimena, kada čia atsikraustė. Kalėdų Senelis nedaug

pasakoja apie savo namus, bet užtat sako, kad kalnas, kurio pavadinimas

išvertus reiškia Ausies Kalnas, padeda išgirsti ir sužinoti visas slapčiausias

vaikų ir suaugusių svajones bei troškimus.

O kaip jis atsirado?

Kalėdų senelis, kitaip vadinamas Šventuoju Mikaloju ar Krisu Kringle,

turi ilgą istoriją, apipintą kalėdinėmis tradicijomis.

Šiandien apie jį daugiausia galvojama kaip apie linksmą raudoną vyrą,

kuris Kalėdų išvakarėse neša žaislus geroms mergaitėms ir berniukams,

tačiau jo istorija tęsiasi iki III a., kai šventasis Mikalojus vaikščiojo žeme.

Teigiama, kad šv. Mikalojus gimė 270 m.. Pataroje, dabartinės Turkijos

teritorijoje. Kiti šaltiniai teigia, kad jis gyveno III ir IV amžių sandūroje.

Pirmieji pranešimai apie jo pasiekimus atkeliauja iš IV amžiaus, todėl jo

gimimo ir mirties metai nėra tikslūs. 

Šv. Mikalojus vaizduojamas su raudonu mitru (toks galvos apdangalas) ir

kryželiu, kuris yra susijęs su jo vyskupo pareigomis. Raudonas apsiaustas

ir vyskupo mitra neabejotinai įkvėpė Kalėdų senelio kostiumą, kurį

žinome iš televizijos. Šiuolaikiniai Kalėdų ikonai – Kalėdų seneliui – apie

90 metų. Jį 1930 m. „Coca-cola” reklamai sukūrė amerikiečių menininkas

Fredas Mizenas. Būtent jis sugalvojo pavaizduoti Kalėdų senelį kaip labai

simpatišką senuką su žila barzda ir ūsais. Kalėdų senelio kostiumas –

raudonas apsiaustas ir kepurė su bumbulu. Šis Kalėdų senelio su rogėmis

ir elniais įvaizdis sužavėjo milijonus žmonių visame pasaulyje.

O kas svarbiausia?

Už Kalėdų senelio dovanų maišą daug svarbiau mokyti vaikus puoselėti

gerumą, atjautą, dėmesį. Mėgautis buvimu kartu. Juk Kalėdos yra būtent

apie tai ir visai nesvarbu, kiek ir kas po eglute padeda dovanų!

KALĖDŲ SENELIO ISTORIJA
NVŠ:MISIJA STEAM
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https://www.valdopatarimai.lt/kaledos/kaledu-senelis-dovanos/


 2022 m. gruodžio mėn. trečius metus iš eilės buvo organizuota

tarptautinė STEAM konferencija EdStart Šiauliai 2022, kurios

tikslas skatinti ugdymo kaitą bei inovacijų plėtrą, pasidalinti gerąja

patirtimi, ugdymo metodais ir iniciatyvomis tobulinant pamokas.

 Konferencijos kontekste vyko tarptautinės robotų varžybos

"Robomūšis". Renginyje dalyvavo 142 robotai iš Panevėžio Juozo

Balčikonio gimnazijos, Panevėžio Robolabas STEAM centro, 

EDSTART ŠIAULIAI 2022
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Pakruojo Atžalyno gimnazijos, Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos, Šiaulių Saulėtekio gimnazijos,

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos, Šiaulių Robotikos klubo, Šiaulių techninės kūrybos centro, Šiaulių Dainų

progimnazijos, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos bei Latvijos Vilani, Malta, Rēzekne ir Carnikava miestų. 

Taip pat Centras organizavo Mokslo maratoną: automobiliai,

komandines varžybas, skirtas Šiaulių miesto ir rajono 4 klasių

mokiniams, Mokslo maratoną: Žemės drebėjimas, komandines

varžybas, skirtas Šiaulių miesto ir rajono 6 klasių mokiniams, Mokslo

maratoną: LEGO iššūkiai, komandines varžybas, skirtas ikimokyklinio

ugdymo įstaigų auklėtiniams. 

Centre konferencijos metu vyko kontaktinės kūrybinės dirbtuvės

vadovams ir pedagogams - EDSTART Šiauliai makeathon. Centro

pagrindinis tikslas buvo supažindinti įstaigos vadovus ir pedagogus su

realiai veikiančia metodika, kuri leidžia inovatyviai organizuoti STEAM

renginius savo įstaigose. 

Gruodžio 8 ir 9 dienomis „EdStart 2022“ konferencija organizuota

nuotoliniu būdu, renginys buvo skirtas šalies pedagogams ir

mokiniams. Gruodžio 8 d. nuotolinėse gerosios patirties dirbtuvėse

dalyvavo 295 pedagogai iš visos Lietuvos, 5 Centro mokytojai skaitė

pranešimus, taip pat prie konferencijos prisijungė pranešėjai iš Italijos

ir Ispanijos. 

Gruodžio 9 d. nuotolinės tiesioginės transliacijos metu dalyvavo 2702

mokiniai. Pranešimus skaitė Lietuvos verslo atstovai, Lietuvos lazerių

asociacija ir pranešėjai iš Pietų Afrikos ir Danijos.



Gruodžio 6 d Šiaulių techninės kūrybos centre vyko švietimo įstaigų vadovų

ir pedagogų kūrybinės dirbtuvės - EDSTART ŠIAULIAI Makeathon. 

Centro pagrindinis tikslas buvo supažindinti įstaigos vadovus ir

pedagogus su realiai veikiančia metodika Mind over Matter, kuri leidžia

inovatyviai organizuoti STEAM renginius savo įstaigose. Pagrindinė

kūrybinių dirbtuvių tema buvo - Tvaraus vystymosi tikslai.  

Pačioje pradžioje dalyviai buvo supažindinti su teoriniu pragrindu - dizaino

mąstysenos metodika (angl. design thinking), kuri padeda pažingsniui

ieškoti problemos sprendimo ir tikslingo įgyvendinimo.  Design Thinking

metodika patraukli tuo, kad leidžia apjungti technologijas, verslą,

žmogiškąsias vertybes, kad būtų surastas skirtingus kriterijus atitinkantis

problemos sprendimas. Vėliau buvo pereita prie  darbo principų ir pačių

sprendimų prototipų įgyvendiimo. Dalyviai turėjo sukurti fizinius ar  

EDSTART ŠIAULIAI MAKEATHON
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KAS YRA MAKEATHON?

Makeathon yra kūrybinis iššūkis, suburiantis būsimus „kūrėjus“, t.y.

menininkus, inžinierius, mokslininkus ir dizainerius inovacijoms

kurti ir taip spręsti globalias problemas. Pagrindinis tikslas –

suburti skirtingos patirties žmones, kad jie apmąstytų ir kartu

rastų sprendimą vienam ar kitam iššūkiui. Kiekviena komanda

gali laisvai kurti ką tik nori pagal iš anksto numatytą temą ar

temą, kuri dalyviams atskleidžiama paskutinę akimirką, kad jie

galėtų laisvai improvizuoti.

KAM REIKALINGAS PRODUKTO PROTOTIPAS?

Produkto kūrimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, kuriam reikia

ne tik geros idėjos, bet ir gebėjimo ją išplėtoti bei pristatyti

vartotojams. Tai sėkmingai padaryti pavyksta toli gražu ne

kiekvienam. Juk ne veltui ir dauguma startuolių, siūlančių

pasauliui ką nors naują, baigia gyvenimą taip ir neįgyvendinę savo

planų. 

Prototipas kuriamas tam, kad atsakytų į esminius klausimus: ar

tokia idėja ir jos sprendimas arba sistema gali funkcionuoti

realaus gyvenimo sąlygomis? Iš esmės, prototipas turi padėti

suprasti, ar idėja gali veikti ir atlikti tą funkciją, kuriai kuriama.

Buvo sukurtos ir pristatytos 12 idėjų, kurias vertino komisijos

nariai: Gediminas Tamošaitis (UAB Metal production) ir Kristijonas

Murauskas (LAVA projektai). 

Buvo išrinktos trys geriausios idėjos: Saulės pradinė mokykla,

Centro pradinė mokykla ir Šalkauskio gimnazija.

skaitmeninius sprendimus, kurie padėtų kurti tvarų ir inovatyvų pasaulį. Nesvarbu su kuo tai susiję: su

vandeniu, atliekomis, energija, transportu, maistu, švietimu, sveikata, karjera, verslu ar menais. 

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 48  pedagogai ir vadovai iš Šiaulių miesto švietimo įstaigų. 



Mokslo maratone varžėsi 14 ketvirtokų komandų. Mokiniai atliko automobilių iššūkius: Crash testą ir Lego

boulingo iššūkį, bei pasitikrino savo žinias apie automobilius protmūšyje.

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kritinį mąstymą, išradingumą, kūrybiškumą, lavinti inžinerinius įgūdžius.

Įtemptose varžybose nugalėjo Dainiečių komanda  Šiaulių Dainų progimnazija

II vieta - Monstrai, Saulės pradinė mokykla

III vieta - TV-N protomanai, Šiaulių Gegužių progimnazija

Renginį organizavo elektronikos ir valdomų modelių būrelio mokytojas Vaidas Doniela ir 

edukatorė Živilė Karžinauskienė.
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Kodėl automobiliams atliekami saugumo testai?

Prieš 20-30 metų automobiliams nebuvo atliekami tokie saugumo testai, kokie yra dabar. Priekinė

automobilių apsauga buvo išbandoma tiesiog paleidus automobilį į sieną. Toks reginys prikausto dėmesį,

vis dėlto tai nėra pati geriausia priemonė atskleisti kas nutinka, kai susiduria du automobiliai. Iš tiesų, tokie

testai saugumui darė meškos paslaugą. Automobilių gamintojai stengėsi padaryti kuo tvirtesnį mašinos

priekį, tačiau nesustiprindavo keleivių skyriaus konstrukcijos. Tėškiantis į sieną, visa smūgio jėga tekdavo

priekiui, kuris tiesiog susiplodavo.

Vis dėlto visai kitoks vaizdas matomas realiame gyvenime, kai susiduria du automobiliai. Priekinė mašinų

dalis buvo per daug standi bet kam, kas yra minkštesnis už betoninę sieną. Todėl kažkuri kėbulo

konstrukcijos vieta turėjo neatlaikyti ir dažniausiai tai buvo keleivių skyrius. Rėmas neatlaikydavo ir žmonės

žūdavo. Todėl automobilių gamintojai, norėdami gerai pasirodyti „Euro NCAP“ testuose, turėjo pakeisti ir

kėbulo struktūrą. Tad dabar nauji automobiliai turi gerokai sustiprintą keleivių skyrių bei puikiai veikiančias

saugos oro pagalves ir saugos diržus. Penkias žvaigždutes už saugumą gaunantys modeliai pastebimai

sumažina riziką patirti sunkius sužalojimus.

EDSTART ŠIAULIAI 
MOKSLO MARATONAS: AUTOMOBILIAI



Gruodžio 7 d. Šiaulių techninės kūrybos centras pakvietė šeštų klasių mokinius į komandines varžybas Mokslo

maratonas: žemės drebėjimas. Konkurso uždaviniai:

1.Skatinti mokinius domėtis STEAM mokslais

2. Suteikti galimybę tarpdalykinei integracijai, padedant atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą.

3. Plėtoti komandinio darbo bei ugdyti inžinerinę kompetenciją, kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos

gebėjimus ir įgūdžius.

4. Suteikti įgūdžius derinti inžinerinius, technologinius, meninius, socialinius gebėjimus, kuriant darnią ir

tvarią aplinką.

Mokiniai pritaikė savo žinias apie žemės drebėjimus statydami pastatą, iš organizatorių pateiktų priemonių,

kuris turėjo atlaikytų žemės drebėjimą. Konstrukcija buvo išbandyta, siekiant nustatyti pastato atsparumą,

imituojant žemės drebėjimą.

Renginį organizavo inžinerinių kūrybos dirbtuvių būrelio mokytoja Ingrida Donielienė ir edukatorė Živilė

Karžinauskienė.
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Kas yra žemės drebėjimas?

Žemės drebėjimas - vienas labiausiai bauginančių gamtos fenomenų ir dar visai neseniai mokslininkai tik

spėliojo, kokios yra tikrosios jų priežastys. Paprastai manome, kad žemė, kuria vaikščiojame, yra kieta kaip

EDSTART ŠIAULIAI 
MOKSLO MARATONAS: ŽEMĖS DREBĖJIMAS

uola ir visiškai stabili. Tačiau žemės drebėjimas tokį

įsivaizdavimą gali sugriauti per kelias sekundes. Dažnai

drebėjimai būna nepaprastai galingi. Per pastaruosius šimtą

metų sužinojome daug naujų dalykų. Mokslininkai

išsiaiškino, kas sukelia žemės drebėjimus ir patobulino

technologijas, leidžiančias nustatyti jų stiprumą bei židinį.

Kitas žingsnis - rasti būdą juos numatyti iš anksto, kad

galėtume pasiruošti. 



Gruodžio 8 d Šiaulių techninės kūrybos centre vyko Mokslo

maratonas: LEGO iššūkiai”, kurio metu priešmokyklinukai varžėsi

keturiuose LEGO iššūkiuose. Renginį organizavo LEGO konstravimo

būrelių mokytojai Živilė Karžinauskienė ir Mindaugas Valantinas.

Kodėl LEGO? LEGO atlaikė laiko išbandymą. Daugumai vaikų  patinka

statyti iš LEGO kaladėlių, net jei LEGO turi konkuruoti su 

 kompiuteriniais žaidimais ar mobiliaisiais telefonais. O smagios LEGO

STEAM veiklos suteikia vaikams galimybę nuo mažens įgyti gamtos

mokslų, inžinerijos ir matematikos praktikos – įgūdžių, kurių jiems

tikrai reikės XXI amžiuje.

Maži vaikai gimsta mokslininkais: vedami natūralaus smalsumo ir

noro išsiaiškinti, kaip veikia pasaulis. Nors atrodo, kad vaikai „tiesiog

žaidžia“ sėdėdami ant grindų, apsupti kaladėlių krūvos, iš tikrųjų jie

lavina kritinį ir erdvinį mąstymą. Jie ieško tinkamiausios kombinacijos,

tiria priežastį ir pasekmes, lavina dėmesio koncentraciją. 

EDSTART ŠIAULIAI 
MOKSLO MARATONAS: LEGO IŠŠŪKIAI
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Inžinieriai taiko mokslą, technologijas, inžineriją, meną ir

matematiką (visą STEAM), kad rastų jiems kylančių problemų

sprendimus. Kai vaikai stato iš kaladėlių, jie jau mąsto kaip

inžinieriai. Viskas, ką suaugusiems reikia padaryti, tai remtis jų

natūraliais problemų sprendimo įgūdžiais ir suteikti vaikams

galimybę patiems rasti sprendimus.

LEGO iššūkiai suteikia papildomų galimybių. Vaikai kuria tai, ko

tikriausiai dar negalvojo statyti. Be to, kiekviename iššūkyje yra

apribojimų – kaladėlių skaičius arba LEGO bokšto aukštis, kurie

priverčia pasitelkti kūrybiškumą ir gebėjimą greitai spręsti

problemas. Ir galbūt netgi lenktyniauti su laiku, kad sugalvotum ką

nors įdomaus. 

Mokslo maratone: LEGO IŠŠŪKIAI dalyvavo l/d "Gluosnis", l/d

"Berželis", l/d "Kregždutė" ugdytiniai. Vaikai šauniai susidorojo su

visomis užduotimis, lenktyniavo LEGO šaukštų lenktynėse, įveikė

LEGO grandinę, statė Lego dangoraižius ir sprendė LEGO labirinto

iššūkį. Už aktyvų ir komandinį darbą buvo apdovanoti prizais ir

medaliais. 



Paskutinę dieną stažuotės dalyviai turėjo unikalią

galimybę dalyvauti Totemas tatoo salono meistrų

dirbtuvėse, kurių metų mokytojai susipažino su

tatuiruočių istorija, stiliais, įvairiomis tradicijomis ir

jų įgyvendinama STEAM programa "Mokslas po tavo

oda",  o viską vainikavo galimybė ištatuiruoti savo

paties sukurtą paveiksliuko dizainą and dirbtinos

odos gabaliuko.
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G E R O S I O S  P A T I R T I E S   S K L A I D A
P R O J E K T A S  " R E T E  N A T U R A  E  C U L T U R A "

Lapkričio 28 d. - gruodžio 2 d. Šiaulių techninės kūrybos Centre, projekto "Rete Natura e Cultura"

rėmuose, 5 mokytojai iš Italijos atliko stažuotę, kurios metu gilinosi į STEAM ugdymą neformaliajame

švietime, stebėjo Centro pedagogų veiklą ir dalyvavo įvairiose STEAM dirbtuvėse. Mokytojai iš Italijos taip

pat turėjo galimybę susipažinti ir su kitomis Šiaulių miesto ir rajono švietimo įstaigomis - Centro

socialiniais partneriais - Šiaulių raj. Dubysos aukštupio mokykla, Šiaulių Sandoros progimnazija ir Šiaulių P.

Višinskio biblioteka. 

Lankydami Šiauliai Tech Italijos mokytojai dalyvavo gamtos mokslų, sumaniosios inžinerijos, techninio

modeliavimo ir elektronikos, komiksų ir animacijų kūrimo, robotikos ir programavimo edukacinėse

užsiėmimuose.  Lankydami Centro socialinius partnerius mokytojai stebėjo ir sėmėsi patirties kaip yra

vykdoma tarpdisciplininė integracija formaliajame švietime.
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  Sumaniosios inžinerijos būrelio mokytoja Simona Skėrė

gruodžio 12 pakvietė tėvelius ir vaikus dalyvauti

bendrame tėvų susirinkime, kurio tema - automobiliai.

Ką sužinojome ir ką aptarėmė tėvų susirinkime?

Pirmojo automobilio greitis buvo vos 2-4 km/h, o pirmojo

autobuso (dar vadinamo omnibusu) greitis buvo iki 30

km/h. Tokioms transporto priemonėms nebuvo keliami

ypatingai dideli saugumo reikalavimai, bet vystantis

automobilių pramonei, reikėjo užtikrinti vartotojų

saugumą. Todėl buvo išrastos oro pagalvės, saugos diržai ir

įvairios kitos saugos priemonės.

T Ė V Ų  S U S I R I N K I M A I

  

Vien Europoje yra apie 300 įvairių transporto priemonių ir jų priedų

gamintojų. Kad visi jie atitiktų reikiamas normas, yra atliekami Euro NCAP

testai. Vienam vakarui automobilių gamintojais tapo ir sumaniosios

inžinerijos būrelio mokiniai su tėvais. 

Vykusio bendro tėvų ir vaikų susirinkimo metu visi dalyviai tapo išradėjais ir

bandė išsaugoti savo keleivį smūgio metu.

Kiekviena grupė modifikuojant automobilio bamperį turėjo išgauti

švelniausią įmanomą smūgį. Užduotis nebuvo itin lengva, nes keleivis buvo

gležnas kiaušinis. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis, buvo sėkmingų rezultatų,

o sukonstruoto bamperio maketą greičiausiai galima patentuoti ir siūlyti

didžiausiems automobilių gamintojams.

    
  
Džiugu, kad tėvų susirinkimo metu net ir tėveliams teko konstruoti ir susipažinti su dar negirdėtais faktais.

Kartais lengviausias būdas suprasti vaikų elgesį yra įsikūnyti į jo aplinką.
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Gruodžio 15 d. Šiaulių Techninės kūrybos centre

įvyko Animacijos ir Komiksų kūrimo būrelio Tėvų

susirinkimas, kurio metu atvykę tėveliai, kartu su

savo vaikais, susipažino iš arti su būrelyje vykstančia

veikla. Mokytojas Reinaldas pristatė ir papasakojo

apie užsiėmimų metu naudojamą priemonių

įvairovę, nuo paprasto pieštuko ir spalvotų markerių

iki įvairiausių išmanių kompiuterinių programų -

„FlipaClip“, „Procreate“, „GIMP“.

 

T Ė V Ų  S U S I R I N K I M A I

 O kad pasakojimai neliktų tik pasakojimais, patys tėveliai gavo progą susipažinti artimiau ir išbandyti

būrelyje naudojamas priemones. Būrelio dalyvių tėveliai taip pat iš arti susipažino su vaikų kurtais darbais -

komiksais ir animacijomis. Kadangi susirinkime dalyvavo taip pat ir patys būrelio dalyviai tai tėveliai galėjo

išgirsti ir pačių darbų autorių komentarus apie užduotis, idėjas ir patį kūrybinį procesą. Apžvelgus veiklas

mokytojas pristatė kokios veiklos laukia būrelio mokinių ateityje. Tolimesnė susirinkimo dalis buvo siejama

su grįžtamuoju ryšiu t.y. mokytojo ir vaikų motyvacija, individualių įgūdžių tobulinimas ir tėvelių pasiūlymai

praturtinant užsiėmimus. 

Antroji susirinkimo dalis buvo skirta Kalėdinei edukacijai, kurios metu visi dalyvaujantys galėjo pasigaminti

po kalėdinės eglutės žaisliuką iš specialaus susitraukiančio plastiko. Tačiau užduotis nebuvo paprasta,

kadangi susitraukiantis plastikas turi tam tikras savybes į kurias reikia atsižvelgti. 

Susirinkimo dalyviai gavo pirmąją užduotį, kurios metu reikėjo sugalvoti

kažkokį tai piešinuką, kuris bus pavaizduotas ant plastiko. Tuomet mokytojas

papasakojo apie šį plastiką, kaip jis veikia ir svarbius dalykus dirbant su šia

medžiaga. Pvz., pradinis piešinukas turi būti pakankamai didelis, nes

žaisliuko gaminimo metu naudojant aukštą temperatūrą jis sumažės iki 3 ar

net 4 kartų. Taip pat yra labai svarbu žinoti kuri plastiko pusė yra darbinė. Ir

prieš edukacijos pabaigą buvo vienas smagiausių momentų, stebėti kaip

plastikas traukiasi ir raitosi, tačiau dėl mokytojo instruktažo panika nekilo,

kadangi buvo užtikrinta, kad susirinkimo dalyvių kūriniai vėl atgaus savo

pradinę formą, tik tiek, kad mažesnę.

Susirinkimas vyko sklandžiai, atmosfera buvo jauki, o ir kontaktinis

susitikimas buvo į naudą tiek vieniems tiek kitiems.



 Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ 5-mečiai ir 6-mečiai turi

galimybę lankyti LEGO konstravimo būrelį pas mokytoją Laurą

Bajoriūnę, kuriame yra sekamos pasakos ir pateikiami STEAM

iššūkiai vaikams.
 

Lapkričio mėnesį vaikai klausėsi pasakos „Auksaplaukė ir trys

lokiai“ bei gavo iššūkį sukonstruoti kėdę iš LEGO, kuri išlaikytų

Auksaplaukę. Visada smagu, kai iššūkis visiems vienodas, tačiau

sprendimai skirtingi: vaikai sukonstravo aukštų, žemų, didelių, 

mažų kėdžių ir visos jos išlaikė Auksaplaukę.

Taip pat lapkritį vaikams buvo skaitoma knyga „Kakė Makė ir netvarkos

nykštukas“. Veikloje vaikai turėjo sukonstruoti labirintą, kuris turėtų pradžią bei

pabaigą ir juo būtų galima pereiti. 

Gruodžio mėnesį vaikai buvo kviečiami konstruoti kalėdinius žaisliukus, egles,

Kalėdų senio roges, o gruodžio 20 d. vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti į LEGO

konstravimo dirbtuves. Dirbtuvių metu vaikams buvo 

skaitoma pasaka „Kalėdų naktis“ ir užduotas klausimas

 „Ką gali pamatyti Kalėdų  Senelis skriedamas

 rogėmis danguje?“. Vaikai vardijo  medžius,

 namus, žvaigždes, debesis. 

Visi atsakymai buvo teisingai ir vaikai su

tėvais buvo pakviesti konstruoti Kalėdinio miesto. 
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T Ė V Ų  S U S I R I N K I M A I

SMAGIOJI ROBOTIKA SU MOKYTOJA LIGITA
 

Kodavimas yra vienas iš paklausiausių įgūdžių dabartinėje darbo

rinkoje, tačiau vaikams nereikia laukti, kol jie įstos į universitetą,

kad pradėtų mokytis koduoti. Tiesą sakant, vaikai gali išmokti

kodavimo sąvokų jau priešmokyklinėje ugdymo įstaigoje! 

Cubroid - kodavimo blokai yra lengviausias pasaulyje kodavimo

blokų rinkinis, kuris leidžia vaikams tyrinėti technologijų pasaulį ir

patirti kodavimo džiaugsmą! 

„Cubroid“ kodavimo blokuose akcentuojamas mokymasis darant ir

žaidžiant, tad procesas tampa įdomesnis, o vaikai gali džiaugtis

kurdami robotus ir juos koduodami.

Modulinius kubus sudaro jutikliai, kuriuos galima užprogramuoti

belaidžiu būdu ir prijungti prie skirtingas funkcijas turinčių blokų.

Programuojamus blokus sudaro garso blokai, šviesos ir lietimo

jutiklių blokai, variklių blokai, LED blokai. 

Kaladėlių surinkimas labai panašus į žaidimą su „LEGO“, o tai

suteikia vaikams išskirtinį džiaugsmą ir leidžia pasiekti sėkmę.



Lapkričio 26 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo

centre po dviejų metų pertraukos gyvai vyko tradicinė

jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“. 
 

Iš gausaus būrio norinčių dalyvauti viktorinoje buvo atrinkta

70 mokinių iš Jonavos, Marijampolės, Molėtų, Palangos,

Prienų, Šiaulių, Utenos, Vilniaus mokyklų bei Šiaulių

techninės kūrybos ir Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo centrų. 

Atsitiktine tvarka mokiniai buvo suskirstyti į 10 komandų,

pavadintų Lietuvoje nenusileidžiančių žvaigždynų 

 lotyniškais vardais. Kiekvieną komandą sudarė 7–12 klasių mokiniai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Viktorinoje

mokiniams buvo pateikta 10 komandinių ir asmeninių užduočių komplektų. Užduotims atlikti reikėjo ne tik

teorinių astronomijos, fizikos, matematikos žinių, bet ir kūrybiškumo, darnaus komandinio darbo.

Užduotys buvo labai įvairios – žvaigždėlapyje reikėjo įvardinti Lietuvoje nenusileidžiančius žvaigždynus ir

užrašyti jų lotyniškas santrumpas; pademonstruoti gebėjimą naudotis sukamuoju žvaigždėlapiu (planisfera);

pagal nuotraukas nustatyti kosminius objektus; išspręsti astronominį kryžiažodį ar uždavinį; atsakyti į vairių

sričių klausimus ir kitokios linksmos kūrybinės užduotys. Viena iš linksmiausių užduočių – „Visi Mėnulyje“, kai

vienam komandos dalyviui yra užrišamos akys, o kitas pasirenka skaidrę su paveikslėliais ir turi pirmajam

paaiškinti, kas tuose paveikslėliuose yra pavaizduota, nenaudodamas to žodžio šaknies ir neaiškindamas po

raidę. Užduočių atlikimą vertino: dr. Ieva Šablevičiūtė-Visockienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo

centras; dr. Laurynas Pašakarnis, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“; Romas Davidonis, VU Molėtų

astronomijos observatorija; Justinas Turčak, Vilniaus universitetas; Karolis Markauskas, UAB Nanoavionics; 

Martynas Lukas Šliažas, Vilniaus universitetas; Justas

Balčiauskas, Kauno technologijos universitetas; Ignas

Juodžbalis, Mančesterio universitetas; Artūras Žukovskij, UAB

Quadigi. 

Sveikiname Arijų Malakauską (ŠTKC), ir jo komandą

pasivadinusią Žirafos žvaigždyno lotynišku vardu

„Camelopardalis“  surinkusią 129,5 taškus ir pelniusią pirmąją

vietą. Antroji vieta atiteko „Ursa Minor“ (Mažųjų Grįžulo Ratų

žvaigždynas)  komandai ir Pijui Tydmanui (ŠTKC)  surinkusiems

117 taškų. Trečiąją vietą su 116,5 taškų laimėjo „Lacerta“ (Driežo

žvaigždynas) komanda ir Aistis Šukys (ŠTKC). Laimėtojams 

 įteikti diplomai, medaliai ir organizatorių bei rėmėjų prizai. 

Šiaulių techninės kūrybos centro mokinius ruošė astrofizikos

būrelio mokytojas Vacys Jankus.
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 J A U N Ų J Ų  A S T R O N O M Ų  V I K T O R I N A
„ P O  Ž V A I G Ž D Ė T U  D A N G U M "
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M O B I L I O J I  F O T O G R A F I J A
F O T O G R A F I J A  P A D E D A  P A R D U O T I  D A I K T U S ! ! !

            

     Mokytoja  - Simona Umaraitė



2 0 2 2  L A P K R I T I S / G R U O D I S

Edukacija 4 klasių ir vyresniems mokiniams - “LED šviestuvas”

Kas yra tas šviesos diodas? Šviesos diodas – tai elektros prietaisas,

paverčiantis elektros energiją į šviesos srautą. Analogiškai kaip

paprasta kaitrinė lemputė.

Vienas iš didžiausių diodinių šviestuvų privalumų – taupumas. 1 W

didelio našumo diodas kokybiškai pakeičia 10 W kaitrinę lemputę.

Taigi, pasikeitę šviestuvus su kaitrinėmis lempomis į diodinius, Jūs

galite 10 kartų sumažinti savo išlaidas, skirtas apšvietimui.

Edukacijos metu su vaikais aptarta LED diodų panaudojimas aplink

mus. Vaikai sužinojo sąvokas anodas ir katodas. Praktinės užduoties

metu vaikai kūrė savo LED šviestuvus naudojant LED diodus,

baterijas ir lipnias vario juosteles. Vaikai sužinojo, jog einant 

E D U K A C I J O S  C E N T R E

        

Edukacija pradinukams - “LEGO shrink plastiko raktų pakabukai” 

Centro edukatorė Živilė gruodžio mėnesį parengė pradinukams edukacinį užsiėmimą

“LEGO Shrink plastiko raktų pakabukai”, kurio metu vaikai dalinosi mintimis kokie

daiktai pasaulyje yra pagaminti iš plastiko. Ar žinote kada jis buvo išrastas? 1869 m.

amerikiečių mokslininkas J. W. Hyatt susintetino, pristatė ir užpatentavo

nitroceliuliozę, skirtą biliardo rutuliams gaminti. Nuo 1870 m. ši medžiaga, pavadinta

celiulioidu paplito ir gali būti laikoma pirmuoju pramoniniu plastiku. Šiandien, jei

apsidairysime aplinkui: siurblio, mobiliojo telefono, korpusas, kompiuterio klaviatūra,

dušo užuolaida, prekių maišeliai, maisto produktų pakuotės, vamzdžiai, vaikų žaislai –

visa tai pagaminta iš plastiko. 

Užsiėmimo metu vaikai sužinojo plastiko savybes, atliko eksperimentą ir sužinojo kaip

plastikas reaguoja į karštį naudojant statybinį džiovintuvą. Praktinės užduoties metu

vaikai kūrė piešinius ant plastikinių lakštų ir karščio pagalba pagamino raktų

pakabukus. Vaikams įdomiausias užsiėmimo etapas buvo matyti kaip plastikas keičia

formą, visaip susiraitydamas, mažėdamas ir galiausiai, plastikui atvėsus, džiaugtis

galutiniu rezultatu.

neigiamam ir teigiamam poliui susijungia grandinė - išgaunama elektros srovė. Taip pat vaikai stilizavo savo

šviestuvų dizainą - pikselinius paveikslėlius.

Kviečiame registruotis klases į Šiaulių techninės kūrybos centro edukacinius užsiėmimus. Užsiėmimo kaina 3

eur./mok. 
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    Lapkričio mėnesį “Kas sveria daugiau?” edukacijos metu

priešmokyklinukai sužinojo, apie balansines ir spyruoklines

svarstykles ir kuo jos skiriasi. Vaikai konstravo LEGO balansines

svarstykles, o jas sukonstravę atliko užduotėles. Mažieji bandė

išsiaiškinti kas sveria daugiau: ar 8 LED diodai ar 10 sąvaržėlių?

Taip vaikai ne tik skaičiavo, rašė, bet ir kėlė hipotezes, kurie

objektai sunkesni.

 E D U K A C I J O S  L / D  A U K L Ė T I N I A M S  -  “ K A S
S V E R I A  D A U G I A U ? ”  I R  “ P I K S E L I N I S

E G L U T Ė S  Ž A I S L I U K A S ”

“Pikselinis eglutės žaisliukas” edukacijos metu vaikai, kartu su

edukatore Živile, aptarė plastiko savybes, atliko karščio ir plastiko

sąveikos bandymą. Užsiėmimui naudojome "Pyssla" karoliukus, kurie

yra puiki didaktinė priemonė, gerinanti matematinius įgūdžius ir

skatinanti atpažinti geometrines figūras, kartu padedanti lavinti

smulkiąją motoriką. Taip pat ši priemonė puikiai tinka, norint ugdyti

vaikų dėmesio koncentraciją, o kartu skatinti emocinę savireguliaciją.

 Ir aišku, užsiėmimo metu, gilinome savo žinias apie plastiką ir kokios

yra jo panaudojimo galimybės. Sužinojome, kad plastikas visame

pasaulyje vertinamas dėl svarbiausios savo savybės – universalumo.

Daugelyje sričių plastiko gaminiai naudojami dėl jų lengvo

apdorojimo. Plastikas paprastai formuojamas, todėl iš jo galima

pagaminti įvairų dydžių ir formų gaminius. 

Sužinoję, jog plastikas keičia formą, vaikai kūrė Kalėdinius eglutės

žaisliukus, kuriuos pikseliais - karoliukais sudėliojo ant plokščių ir

tuomet  užlygino lygintuvo pagalba. 

Vaikai ne tik atliko gerą pirštukų mankštelę, bet ir pritaikė

skaičiavimo įgūdžius, skaičiuojant karoliukus pagal pateiktus

pikselinius paveikslėlius.

E D U K A C I J O S  C E N T R E



Šiaulių techninės kūrybos centro būrelių dalyviai gali

pasimėgauti ne tik įdomiais ir smagiais užsiėmimais, bet

ir neįprastomis veiklomis, kaip pavyzdžiui išvyką į kitą

įstaigą ir edukacijomis netradicinėse aplinkose. Gruodžio

22 d. animacijos ir komiksų kūrimo būrelio mokiniai

kartu su mokytoju Reinaldu išvyko į Šiaulių apskrities

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos jaunimo ir edukacijų

erdvę, kur visus šiltai pasitiko vyr. bibliotekininkė -

metodininkė Urtė. 

Šios išvykos metu būrelio dalyviai apsilankė jaunimo ir edukacijų erdvėje, kurioje jų laukė įvairios pramogos.

Nuo mini biliardo stalo, stalo ledo ritulio iki įvairių stalo žaidimų bei Rimanto Vaitiekūno muzikos svetainės.

Mokiniai ne šiaip sau pasilinksmino, bet ir sužinojo kad bibliotekoje galima skaityti ne tik knygas ar kitus

leidinius,o ir smagiai su draugais leisti laiką.

Apsipratus su nauja aplinka atėjo laikas ir edukacijos

pradžiai. Užsiėmimo dalyviai susėdo aplink stalą kaip

viena stipri komanda ir laukė naujų iššūkių. O

edukacinis užsiėmimas buvo kitoks nei įprasto

būrelio metu - fone skambėjo garsi muzika, bet ne

šiaip sau muzika, o įvairių laikotarpių garsūs kūriniai,

nuo klasikos iki visų laikų garsiausių roko grupės

„Queen“. 

Sužadinti muzikos, jaunieji animacijos ir komiksų

būrelio dalyviai buvo kaip mat užsidegę darbui.

PAMOKOS KITOJE ERDVĖJE
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 Kas be ko, užduotis buvo kūrybinė, o pati muzika

nebuvo tik šiaip sau foninis elementas. Ji buvo pati

esmė, nes mokiniam teko klausantis įvairios muzikos,

pasinerti į jos kuriamą nuotaiką ir per duotą laiką

kurti meno šedevrus, kurie atspindėtų jų emocijas.

Kaip užsiėmimo edukatorė teigė, ši edukacija yra

kūrybinės piešimo ir rašymo dirbtuvės, kurių metu

muzika padeda pasinerti į emocijų ir vaizduotės

pasaulį.

Pasibaigus kūrybinei užsiėmimo daliai vyko diskusija

apie mokinių sukurtus meninius etiudus, kas būrent

sužadino vieną ar kitą emociją. Na, o pabaigoje visi

pasidžiaugėme smagia nuotaika, palinkėjome vieni

kitiems gražių ateinančių švenčių ir atsisveikinome.



Susipažinus su pagrindinėmis deimantų formomis, nutarta kiekvienam

pasigaminti po deimantą – juk jei dirbtinius deimantus iš grafito

mokslininkai sukūrė jau 1953m., kodėl gi sumaniosios inžinerijos būrelio

vaikai to negali padaryti čia ir dabar!

Prisiminę geometrines figūras, buvo sukurta erdvinė 3D forma, kuriai

apklijuoti panaudoti CD diskai. Mozaikos principu apklijavus formas buvo

gauti patys unikaliausi ir brangiausi deimantai!

 

MŪSŲ PAMOKOS:
SUMANIOJI INŽINERIJA
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Prasidėjus sumaniosios inžinerijos užsiėmimui, beveik vienabalsiai

vaikai atsakė, kad deimantai naudojami juvelyrikoje.

Kur čia inžinerija????

Tačiau dėl savo savybių didžioji randamų deimantų dalis

sunaudojama pramonės tikslams – kietoms uolienoms gręžti,

stiklams rėžti ar šlifuoti. Naudojant deimantinius antgalius naftos

gręžiniams gręžti proceso greitis padidėja net 20-30 kartų!

Užsiėmimo metu susipažinta su matavimo vienetu, skirtu

išmatuoti šlifuotų juvelyrinių dirbinių ir brangakmenių svoriui –

karatu.

1 karatas atitinka 0,2 gramo, o didžiausias 

iki šiol rastas deimantas sveria 621,2 g – 3106 karato!

 

Deimantas yra kiečiausias natūralus mineralas. 

 



PASLAPTINGOJI CHEMIJA IR FIZIKA
PASISLĖPUSI UŽ TOBULO KAVOS PUODELIO

Kaip mokslas padeda baristai kiekvieną kartą puikiai išvirti

ekspreso kavą?
Kava yra išskirtinis gėrimas todėl, kad barista vaidina svarbų vaidmenį jos

kokybei. Perkant pilstomus gėrimus, tokius kaip sultys, limonadas -

perkamas jau paruoštas produktas. Vienintelis vartotojų kontroliuojamas

kintamasis yra temperatūra, kurioje juos geria. Jūs galite rinktis gerti šaltą

ar karštą gėrimą.

Tačiau norėdami tobulą puodelį išsivirti patys, nusprendėte nusipirkti

tokias pačias pupeles, o kitą rytą išsivirę kavą turbūt pagalvojote: kodėl

kavinėje baristos gaminama kava vis tiek yra kitokio skonio, nei tos pačios

pupelės, verdamos namuose? Kyla dar viena mintis...Galbūt tai nulėmė

darbuotojų ilgi treniruočių metai??? Galbūt, bet labiau tikėtina, kad kavos

virėjai geba pasinaudoti chemijos ir fizikos principais. 

Be psichologinio poveikio ir pozityvių emocijų kavinėje,

turime atsižvelgti ir į patį kavos paruošimo būdą. Kavos ir

vandens susitikimo momentas yra itin svarbus. 

Yra du kavos virimo būdai – kava visiškai panardinama į

virimo vandenį (pirma puodelyje atsiranda kava, o tuomet

vanduo) ir kitas, kurio metu vanduo teka per kavą .

Žvelgiant iš fizikinės perspektyvos, pagrindinis skirtumas

yra tas, kad visiškai panardinus kavos daleles į vandenį 

Gaminant paprasčiausią kavos puodelį galioja daugelis aspektų, su kuriais kasdien susiduria medžiagų

chemikai (jie tyrinėja cheminių medžiagų struktūras, kad patobulintų jau esančius produktus). Tikrai taip!

Mama ryte verdama kavą yra kaip tikra chemikė! Temperatūra, dalelių dydis ir pasiskirstymas, vandens ir kavos

santykis, virimo laikas ir, ko gero, svarbiausia, kavos pupelių kokybė. Visi šie kintamieji lemia kavos skonį, lygiai

taip pat, keisdamas kintamuosius, medžiagų chemikas gali sukurti tvariausią medžiagą. O aišku žinant tobulą

produkto, mūsų atveju kavos puodelio receptą, galime jį atkartoti!

2 0 2 2  L A P K R I T I S / G R U O D I S

temperatūra yra aukštesnė. Čia svarbus greitis, kuriuo kavos skonis per

kietąsias daleles patenka į vandens ir kavos mišinį, ir šis greitis didėja

- didėjant temperatūrai. Aukštesnė kietųjų dalelių temperatūra reiškia,

kad bus išgaunama daugiau skanių junginių, įstrigusių kavos dalelėse.

Tačiau aukštesnė temperatūra taip pat leidžia vandenyje ištirpti

daugiau nepageidaujamų junginių. Skirtingai nuo visiško kavos

panardinimo, kai laikas yra kontroliuojamas, užplikymo laikas priklauso

nuo pupelių malimo dydžio, nes tirščiai kontroliuoja vandens srauto 

T Ę S I N Y S

greitį. Čia kaip ir upėje, upė be kliūčių tekės greičiau, nei upė, kurioje bebrai jau įpusėjo užtvankos statybą.

Siūlote paprasčiausiai sumalti smulkiau, kad daugiau kavos dalelių susiliestų su vandeniu, ir

padidintumėte paruošimo greitį? Taip ir galvojau, deja, viskas nėra taip paprasta, nes užvirimo laikas keičiasi,

kadangi vanduo lėčiau prasiskverbia per smulkesnius tirščius. Vandens ir kavos santykį galima padidinti

įdedant mažiau kavos, tačiau mažėjant kavos masei, sutrumpėja ir užplikymo laikas. 



Turbūt Jums jau kyla klausimas , o kokius kintamuosius dar

galima kontroliuoti?

Net jei galite optimizuoti savo gaminimo būdą ir aparatą, kad

tiksliai imituotumėte savo mėgstamą baristą, vis tiek yra beveik

neabejotina tikimybė, kad jūsų naminio gėrimo skonis skirsis nuo

kavinės. Yra trys subtilybės, kurios turi didžiulę įtaką kavos kokybei:

vandens chemija, kavos malunėlio malamų dalelių pasiskirstymas

ir kavos šviežumas.

Pirma, vandens chemija: kadangi kava yra rūgštus gėrimas, jūsų

užvirinto vandens rūgštingumas gali turėti didelį poveikį. Užvirinus

vandenį, kuriame yra mažai kalcio jonų ir bikarbonato (HCO₃⁻), t.y

minkštą vandenį, susidarys labai rūgštingas puodelis, kartais 

apibūdinamas kaip rūgšti kava. Užplikę vandenį, kuriame yra daug HCO₃⁻ (paprastai kieto vandens), gausite

kreidos konsistencijos puodelį, nes bikarbonatas neutralizavo daugumą kvapiųjų kavos rūgščių. Idealiu atveju

mes norime virti kavą su vandeniu, kurio chemija yra maždaug per vidurį. Tačiau yra didelė tikimybė, kad

nežinote bikarbonato koncentracijos savo vandentiekio vandenyje, o nedidelis jo kiekio pakeitimas turi

didelį skirtumą. 

Taip pat labai svarbus kavos dalelių dydžio pasiskirstymas, kurį mala jūsų malūnėlis. Kiekvienas kavos

entuziastas pasakys, kad malūnėlių peiliukai yra netikslūs, nes dažnai mala atsitiktinį dydžio daleles (dalelės

nėra vienodo dydžio). Dydis gali varijuoti nuo maltos kavos (milteliai) iki kavos pupelės. Vis dėlto kyla ginčų dėl

to, kaip optimizuoti malimo nustatymus naudojant kavos malimo mašinėlę. Vieni teigia, kad reikia kuo

smulkiau malti kavą, kad būtų maksimaliai padidintas paviršiaus plotas, o tai leidžia išgauti skaniausius skonius

didesnėmis koncentracijomis. Kiti pataria kuo stambiau malti, kad sumažintų smulkių dalelių, kurios suteikia

neigiamą skonį, susidarymą. Viskas priklauso nuo jūsų mėgstamo skonio, tad mano patarimas- nustatykite

kaip Jums patinka!

 Galiausiai labai svarbus pačios kavos šviežumas.

Skrudintoje kavoje yra daug CO₂ ir kitų lakiųjų

medžiagų, įstrigusių kietoje kavoje: laikui bėgant šios

dujinės organinės molekulės paliks pupeles. Mažiau

lakiųjų medžiagų reiškia mažiau skanios kavos

puodelyje. Daugumoje kavinių kava nebus

patiekiama praėjus daugiau nei keturioms savaitėms

nuo skrudinimo datos, pabrėžiant, koks svarbus yra

skurdintų pupelių šviežumas. Kavos senėjimo greitį 

 

galima sumažinti atvėsinant kavą. Laikant kavą sandariame inde ir įdėjus į šaldytuvą, žymiai pailgėja kavos

gaivumas. 

Taigi nesijauskite blogai, kad jūsų namuose kruopščiai paruoštas kavos puodelis niekada neprilygsta tam, kurį

perkate kavinėje. Yra daug kintamųjų – mokslinių, psichologinių ir  kitokių. Pasiguoskite, kad dauguma šių

kintamųjų optimizuojami ne pagal kokį nors matematinį algoritmą, o veikiau pagal kažkieno liežuvį.

Svarbiausia, kad jūsų kava jums būtų skani... 

Marija Muningytė, astrofizikos ir programavimo  būrelių mokinė
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PASLAPTINGOJI CHEMIJA IR FIZIKA
PASISLĖPUSI UŽ TOBULO KAVOS PUODELIO



Ugnį fotografuoti nuostabu, ji suteikia begalines kūrybines galimybes. Tačiau fotografuojant ugnį gali kilti

įvarių iššūkių. Fotografams kylanti problema – šviesos šaltinis labai ryškus, o aplinka dažnai labai tamsi. Dėl

šio didelio kontrasto gali būti sunku užfiksuoti detales ryškiausiose ir tamsiausiose scenos dalyse. Tačiau

kiekvienas gali užfiksuoti gražių ugnies nuotraukų, naudodamas tinkamus fotoaparato nustatymus ir kelis

paprastus įgūdžius.

Šiaulių techninės kūrybos centro mobiliosios fotografijos būrelio mokiniai, kartu su mokytoja Simona

Umaraite, tobulino savo fotografavimo įgūdžius bandydami užfiksuoti tobulą ugnies ir dūmų nuotrauką.

MOBILIOSIOS FOTOGRAFIJOS BŪRELIS
UGNIES FOTOGRAFIJA
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P R O J E K T I N I O  D A R B O  I D Ė J A :
K A I P  S P A L V O S  I N T E N S Y V U M A S  V E I K I A

 S U V O K I A M Ą  M A I S T O  S A L D U M Ą ?

 
 

TEMA: Kaip spalvos intensyvumas veikia suvokiamą maisto saldumą?

Kategorija – Biologija, gamtos mokslai, pasaulio pažinimas.

Mes visi jaučiame įvairius skonius, dėl ant liežuvio, gomuryje, ryklėje ir antgerklyje esančių skonio

receptorių. Nors žmogus turi jų tūkstančius, skonio svogūnėliai atpažįsta penkis pagrindinius

skonius: kartų, rūgštų, sūrų, saldų ir umami.

Umami -  pavadinimas kilęs iš japoniško žodžio, kuris į lietuvių kalbą neišverčiamas, kadangi

lietuvių, kaip ir kitose europiečių kalbose, nėra pakankamai tikslaus atitikmens. Europiečių

virtuvėje nėra medžiagų, kurios turėtų aiškų umami skonį. Todėl anksčiau buvo aptikti tik keturi

pagrindiniai skoniai – rūgštus, kartus, saldus, sūrus – ir jų receptoriai. Tuo tarpu Tolimųjų Rytų (kinų,

japonų) virtuvėje nuo seno naudojami patiekalai, turintys umami skonį.

Nors skonio receptoriai gali aptikti daugiau nei vieną skonį, kiekvienas iš 

jų geriausiai atpažįsta vieną iš pagrindinių skonių. Saldaus skonio 

receptoriai yra labiau susitelkę ant liežuvio galo, sūraus ir rūgštaus 

išilgai  šonų, o kartaus gale. 

Liežuvis taip pat jautrus prisilietimams, šalčiui, karščiui ir skausmui.

Nesvarbu, ar maistas šlapias, ar sausas, minkštas ar kietas, lygus ar

grublėtas, karštas ar šaltas, viską lemia kaip skonis yra suvokiamas. 

Įdomus faktas! Maisto skonis  priklauso ir nuo to, kaip jis kvepia ir

atrodo. 

Projekto klausimas galėtų būti toks: ,,Kaip spalvos intensyvumas

veikia suvokiamą maisto saldumą?“

Užuominos Jūsų tyrimui:

Paruoškite vyšnių (ar jūsų mėgstamo skonio) gėrimus, kurie skiriasi tik 

raudonų maistinių dažų kiekiu. Paprašykite to paties amžiaus ir lyties 

grupės  paragauti gėrimų ir nustatyti, kuris iš duotų saldžiausias. 

Prisiminkite! Kiekvienas testuotojas turi išgerti nedidelį kiekį vandens,

kad pašalintų ankstesnio gėrimo skonį.

Palyginkite rezultatus, kad nustatytumėte, kokį poveikį dažų kiekis 

turi suvokiamam skonio intensyvumui, jei toks yra.

Kiti klausimai, kuriuos galėtumėte tirti:

1.    Kokį poveikį turi spalva tam, kaip žmonės priima gėrimą? (Ar žmonėms gėrimas patiko labiau,

kai jis buvo ryškesnįs spalvos?)

2.    Ar pasirinktos testuojamos grupės amžius daro įtaką rezultatams?

3.    Ar pasirinktos testuojamos grupės lytis daro įtaką rezultatams?



Data

Nuokrypis
nuo

pradinio
taško
(cm.)

Aukštas ar
žemas
slėgis

Stebėjimas
pro langą

(koks oras?)

Meteorologų
prognozė per

televiziją

Meteorologų
prognozė

Išvada
Ar sutapo

meteorologų
ir Jūsų

barometro
prognozės?

       

       

       

       

       

       

       

D A R B O  L A P A S
A R  N A M I N I A I  B A R O M E T R A I  V E I K S M I N G I

P R O G N O Z U O J A N T  O R U S ?

 
 

Jei oro slėgis skardinės išorėje yra mažesnis nei oro slėgis

skardinėje (reiškia, kad oro slėgis žemas), balionas išsiplės ir

šiaudelis nusileis  žemiau pradinės žymos. O tai reiškia didesnę

lietaus ir debesų tikimybę.

Ir atvirkščiai, jei oro slėgis už skardinės yra tankesnis (aukštas slėgis), jis pradės spausti 

balioną ir šis nusileis į skardinę, todėl šiaudelis pakils aukščiau pradinės žymos, o tai reiškia, kad

oras bus geras.

Kaip atlikti eksperimentą?
Kuomet jau turite pasigaminę naminį barometrą, paimkite baltą popieriaus lapą ir

pasižymėkite pradinį šiaudelio tašką. Susigraduokite, po 0,5 cm žymas į viršų ir į apačią nuo

pradinio taško. Ateinančias dienas gautus taškus lyginkite su pradinę žyma. Kasdien stebėkite,

kokius orus praneša televizija, radijas ir išleidžia laikraštyje. Visą šia informaciją surašykite į

stebėjimo lentelę. Prie išvadų pateikite atsakymą : ar Jūsų barometro parodymai sutapo su

metereologų prognozėmis?
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 Skelbiame konkurso-parodos “Mandalos matematika”

nugalėtojus. 

Norime padėkoti visiems dalyvavusiems už jūsų aktyvumą.

Mes gavome 1615 mandalų. WOW!!! Prie konkurso

prisijungė mūsų partneriai iš Italijos, Kroatijos ir

Portugalijos.

Mūsų Centre dabar galite pamatyti įrengtą nerealią

mandalų instaliaciją. Kviečiame apžiūrėti!

       

 Puoselėti 1-12 klasių mokinių moksleivių saviraišką,

ugdyti kūrybiškumą.

Skatinti domėtis matematikos, menų ir ekologijos

sąsajomis. 

Skatinti norą išmokti kūrybiškai naudoti įgytas

matematikos ir ekologijos žinias kuriant meno

objektus.

Ugdyti mokinių ekologinį sąmoningumą, loginį

mąstymą.

Konkurso tema – unikalus simetriškas mandalos

dizainas, sukurtas ant panaudoto CD disko.

 Konkurso tikslas – kuriant mandalas tyrinėti ryšį tarp

menų, matematikos ir ekologijos bei skatinti ir

populiarinti STEAM ugdymą ir veiklą.

Uždaviniai:

T A R P T A U T I N I S  N E F O R M A L I O J O  I R  B E N D R O J O  U G D Y M O
Į S T A I G Ų  M O K I N I Ų  S T E A M  K O N K U R S A S - P A R O D A

„ M A N D A L O S  M A T E M A T I K A “  
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