Pirmieji žingsniai

Si pradzios kortele pades Jums pristatyti savo mokiniams
,,Programavimo ekspreso" rinkinj. Uzsiemimai skirti
supazindinti vaikus su unikaliais komplekto elementais, kurie
apima traukinio variklj ir veiksmo kaladeles. Baig� dalj ar
visas veiklas, galite atsisi4sti Mokytojo vadovq, kuriame
rasite issamesni4 pamok4 susijusi4 su ankstyvojo
progra mavimo jgudziais.

PATARIMAI MOKYTOJUI
• Statybos korteles ikvepia vaikus kurti savo
modelius.
• Zalios korteles - maziau issuki4
reikalaujantys modeliai.
• Melynos korteles - sudetingesni modeliai.
• Jie taip pat gali kurti savo unikalius modelius.

Penki zingsniai lengvai pradziai:
1 Parodykite, kaip deti begi4 dalis. Leiskite vaikams
atrasti skirtingas tras4 formas, kurias gali sukurti
begiais. Skatinkite eksperimentuoti su begi4 jungikliais
ir raudonais traukinio stabdikliais. Pakvieskite juos
nutiesti trasq su trimis ar keturiais skirtingais taskais.

kaladeles. Pakartokite tai su visomis veiksmo
kaladelemis ir tada leiskite vaikams
paeksperimentuoti su visomis veiksmo
kaladelemis ir isbandyti kq jie daro.

4 Parodykite vaikams po vienq statybin� kortel� ir
paprasykite j4 apibudinti k<1 jie mato. Paklauskite
2 Choo - Choo! Pristatykite traukinio variklj. Parodykite, ar jie nera buv� kur nors is kortelese pavaizduot4
kaip uzvesti ir uzgesinti variklj, tada leiskite kiekvienam
viet4, o jei kas yra, leiskite jiems pasipasakoti.
vaikui uzkurti ir uzgesinti jj. Parodykite jiems, kaip
Leiskite vaikams dirbant kartu sukurti bent tris
variklis juda is vieno takelio galo i kitq, leiskite
modeliukus is statybini4 korteli4.
kiekvienam pabandyti.

3 Parodykite vaikams, kaip isdestyti veiksmo kaladeles
traukinio trasoje. Paprasykite j4 pastatyti vienq veiksmo
kaladel� ant trasos ir uzvesti variklj. Paprasykite vaik4
apibudinti kq jie pastebi, kai variklis pereina veiksmo

• Paprast4 technologij4 tyrinejimas ir
naudojimas
• Prezasci4 ir pasekmi4 rysio nustatymas
• Hipotezes iskelimas ir isvad4
formulavimas
• Kompiuterinio mqstymo ugdymas
• Erdvinio m<1stymo pletojimas
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5 Dabar sudekite visas dalis i viem1 viet<1!
Paprasykite vaik4 pastatyti savo modelius trasoje.
Paskatinkite juos naudoti variklj ir veiksmo
kaladeles norint pergabenti figuras is vienos
vietos i kitq.
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