
10 STEAM veiklų
su MAYKU FormBox
prietaisu

Veikla Veikla
Medžiagų savybės: ledinukų gaminimas su 
MAYKU FormBox

Mokiniai pasiruošia formas ir pagal jas gamina   
ledinukus,     sužinodami     apie         chemines        ir  
fizikines     medžiagų    savybes    bei    kaip 
temperatūros  keičia   medžiagų   požymius  ir 
formas.

Žemė ir visata: saulės laikrodžio 
gaminimas  su MAYKU FormBox  
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Mokiniai  pasiruošia  formas  ir  pagal jas 
gamina  saulės   laikrodžius,  sužinodami 
apie žemės ir saulės  judėjimą,  šviesą  ir 
šešėlius    bei   kaip   šešėliai   gali   būti 
naudojami nustatant laiką. 
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Veikla

 
 
Mokiniai pasiruošia formas ir  pagal  jas gamina 
pakabinamą paukščių lesyklėlę su sėklomis, 
sužinodami apie gamtos aplinką ir gyvus 
organizmus atkreipiant dėmesį į tvarumą bei  
tai, ko reikia, kad išgyventų paukščiai.  
 
 

Veikla

Gyvi organizmai: paukščių lesyklėlės 
gaminimas su MAYKU FormBox

Jėgos: valties gaminimas su MAYKU 
FormBox 
 
Mokiniai pasiruošia formas ir pagal jas gamina 
valčių korpusus ir bures, sužinodami apie oro 
ir vandens pasipriešinimą bei trintį tarp 
judančių paviršių.  
 
 

Veikla Veikla 

Elektros grandinė: skambučio gaminimas 
su MAYKU FormBox 
 
Mokiniai pasiruošia formas ir pagal jas gamina 
elektrinius skambučius, sužinodami apie 
elektros grandinę, kaip ja teka srovė, sąrankos 
komponentus ir elektros energijos atsiradimą.   
 
 

Technika: mašinėlės  gaminimas su MAYKU 
 FormBox 
 
Mokiniai pasiruošia formas ir pagal jas gamina 
mašinėles, sužinodami apie kinetinę, potencinę 
energiją,  aerodinamiką  bei  pasipriešinimo  ir 
trinties jėgas.   
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Veikla Veikla 

Veikla Veikla 

Menas ir dizainas: terariumo gaminimas su 
MAYKU FormBox 
 
Mokiniai pasiruošia formas ir pagal jas gamina 
terariumą, sužinodami apie meno, gamtos ir 
mokslo ryšį, terariumo sandarą ir augalų 
auginimo sąlygas.   

Dalyba: ūkio  sudarymas su MAYKU 
FormBox  
 
Mokiniai pasiruošia formas ir  iš  jų sudaro ūkio 
skyrius, sužinodami apie dalybą, trupmenas, 
procentus ir proporcijų išraiškas skirtingais 
būdais.   

Matavimas: kepimo priemonių gaminimas 
su MAYKU FormBox 
 
Mokiniai  pasiruošia  formas  ir  pagal jas 
gamina kepimo indą  pyragui,  matavimo 
šaukštelius bei kepa pyragą, sužinodami 
apie matavimą, matavimo vienetus, masę, 
tūrį, talpą ir kaip konvertuojami matavimo 
vienetai.  

 
 
 

Formų savybės: suktuko gaminimas su 
MAYKU FormBox 
 
Mokiniai  pasiruošia  formas  ir  pagal  jas 
gamina     suktukus,   su    kuriais  žaidžia 
sužinodami  apie kampus  ir  dydžius.  Jie 
atranda   ir  aiškinasi  formų  savybes  bei 
nagrinėja su geometrija susijusius klausimus.  
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Mokymas su MAYKU 
 
Mokymas su MAYKU yra lengvai 
naudojama ir prieinama edukacinė 
platforma, kurią sudaro stalinis vakuuminio 
formavimo prietaisas. 
 

 Praktinėms STEAM veikloms pateikiamos 
nuorodos atsisiuntimams,  prie mokymo 
programų priderinti pamokų planai ir 
projektiniam darbui skirtos video 
instrukcijos.  
 
Daugiau informacijos rasite:  
www.mokslotechnologijos.lt 
 
 

Susisiekime 
 
Turite papildomų klausimų? Mūsų 
konsultantai pasirengę į juos atsakyti. 
Kreipkitės el.paštu: 
 
info@mokslotechnologijos.lt 
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