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MODULIO APRAŠYMAS IR REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS 

Modulio pavadinimas „Micro:bits“  
Autoriai  „DevLab Academy“ (Olandija) 
Pagrindinės temos  Mokymasis užprogramuoti „micro:bit“ su papildomais komponentais, siekiant sukurti 

smagius dalykus 
Parengtas šiomis kalbomis Anglų, olandų, lenkų, lietuvių, latvių 
Rekomenduojama amžiaus 
grupė 

11-14 m. 

Modulio trukmė Mažiausiai 14 pamokų, daugiausiai 38 pamokos. 
Vienos pamokos ar projekto 
trukmė 

Modulis susideda iš 7 projektų. 
Kiekvieną projektą sudaro 1 pamoka (2 valandų trukmės) ir 2 pamoka (2-4 valandos).  
Laikas, skirtas antrosioms pamokoms (2 dalis) gali būti pratęstas, atsižvelgiant į 
mokinių idėjas. Mokytojas gali pridėti papildomas užduotis antrosiose pamokose 
atsižvelgiant į laiką. 

Reikalinga techninė įranga. 
Patarimai 

„micro:bit“ kompiuteriukai, servomechanizmo variklis, RGB šviesos diodas, laidai, 
garsiakalbis ir paprastos konstravimo medžiagos, tokios kaip popierius, medis ir t.t. 
Kad pradžia būtų lengvesnė, galite prieš pamokas pasidomėti: 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-the-microbit/all 
Vidutinė reikalingos įrangos kaina: 
1 micro:bit €17.50 
1 usb kabelis €2.00 
1 baterijos laikiklis €2.00 
Viela €1.00 
RGB-led lemputė €0.25 
Servovariklis €4.00 
Piezo garsiakalbis €2.00 

Reikalinga programinė įranga Daugiau informacijos https://makecode.microbit.org/ 
Ši programavimo aplinka yra visiškai pritaikyta internetui, todėl nereikia diegti jokios 
įrangos. Alternatyvus sprendimas būtų „Windows 10“ programa, kuri taip pat leidžia 
programuoti su „micro:bit“. 

Reikalingas įgūdžių lygis 
(moksleivių) 

Prieš pradedant nebūtina turėti jokių programavimo įgūdžių. 

Reikalingas įgūdžių lygis 
(mokytojų)  

Reikia būti susipažinus su „micro:bit“ ir su „micro:bit“ blokelių redaktoriaus 
programavimu. Mokytojui turi būti suprantamas redaktoriaus valdymas. 

Modulyje lavinami įgūdžiai 
(nuo * iki *****) 

                                                                                      Pamoka 1               Pamoka 2 
Kūrybingumas                                                       *                               ***** 
Technologiniai ir inžineriniai                             ***                               **** 
Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas  **                               ***** 
Komunikaciniai                                                      *                               ***  
 

Ko išmoks moksleiviai?   Jie išmoks „Skaičiavimu paremto mąstymo“ (angl. Computational Thinking), kuris yra 
apibrėžiamas šitaip: „Gebėjimas iš naujo suformuluoti problemas taip, kad jas būtų 
galima išspręsti naudojant kompiuterines technologijas“ bei mokės taikyti šiuos 
gebėjimus savo pačių sukurtuose projektuose. 

Modulio struktūra  7 detaliai aprašytos pamokos, kiekviena iš jų skirta konkrečiam technologijų „pasauliui”, 
o po kiekvienos iš jų vykdomi atviri projektai, skirti išmoktų įgūdžių pritaikymui savo 
pačių sukurtuose projektuose. 

Kuo ši mokymo medžiaga 
skiriasi nuo kitų tos pačios 
temos mokymo priemonių? 

Iššūkis paversti išmoktas pamokas savo pačių sukurtais projektais, stimuliuojamas 
kūrybiškumas pasitelkiant kompiuterines technologijas. 

Kokią mokymosi medžiagą Instrukcijos ant popieriaus arba internete, redagavimo aplinkoje. 

http://www.devlab.nl/


 

gauna moksleiviai? 
Kokią mokymo(si) medžiagą 
gauna mokytojai? 

Papildomas gidas mokytojui. 

Kur rasti  medžiagą? http://play.gaminu.eu/   
Pasirinkite norimą kalbą, sekite registracijos instrukcijas ir tuomet pasirinkite šį modulį. 

Mokymo medžiagos pavyzdžiai  
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http://play.gaminu.eu/


 

 

Rekomenduojami projektai Jei laikas ribotas, galima praleisti antrąsias pamokas. 
Svarbesni projektai: 
- Projektas 2: Kauliuko metimas  
- Projektas 3: Vielos kilpos žaidimas  
- Projektas 6: Klausimynas 

Kurso struktūra - Mokiniai gali dirbti mažose grupelėse. Daugiausiai 4 mokiniai vienoje grupėje .  
- Kiekvienam projektui pakeiskite grupių sudėtį. 

Mokytojams, neturintiems 
išankstinės patirties 

- Peržiūrėkite šį failą: Start - Explore the micro:bit – Teacher 
- Pirmiausiai siūlome visus projektus išbandyti patiems! 
- Daugiau patarimų: https://microbit.org/teach/ 

Papildoma medžiaga 
mokytojams  

Galima rasti čia: https://www.micro-bit.nl/maker-eng 

Siūlomos tolesnės temos, 
kuriomis moksleiviai galėtų 
pasidomėti po šių pamokų 

Siūlome atlikti dar daugiau su micro:bit susijusių projektų, tiek aprašytų pažingsniui, 
tiek atvirų. Įgijus pakankamai patirties programuojant blokeliais, galima pereiti į tekstu 
paremtą programavimą, tiesiog paspaudus JavaScript mygtuką micro:bit šrifto 
redaktoriuje.  

Pagalba  Jei reikia pagalbos dirbant su šiuo moduliu, prašome kreiptis į Chris Dorna 
(chris@codekids.nl) arba Lex van Gijsel (lex.van.gijsel@devlab.nl). Taip pat laukiame 
Jūsų atsiliepimų, nuotraukų ar filmuotos medžiagos iš Jūsų pamokų naudojant šio 
modulio medžiagą. 

https://www.micro-bit.nl/maker-eng

