


NUO KO 
PRADĖTI?

Rodydami 1 ir 2 skaidres darome įvadą į pamoką ar pamokų ciklą –
„minčių lietaus“ ar kokio kito metodo pagalba vaikai patys suformuluoja 
temos pavadinimą, tikslą, uždavinius.



Tiltų „statytojas“

???

Čia vaikai (mokytojo padedami arba ne) pasiūlo/randa profesijų 
atstovus, kurie galėtų arba padėtų statyti tiltus. Čia išsiaiškiname, jog 
geram tiltų statytojui praverčia beveik visų mokykloje dėstomų dalykų 
(matematikos, fizikos, užsienio kalbų, chemijos, braižybos ir kt.) žinios.



Integruojame į mūsų veiklą anglų kalbą – vaikai su anglų kalbos 
mokytoju padiskutuoja, ką veikia inžinierius; pasiaiškina matomus 
žodžius ir sąvokas.



Tiltų tipai pagal konstrukciją

Pereiname prie temos. Informacinių technologijų pamokoje mokinių 
komandos (po 2 mokinius) gavo užduotį: išanalizavus informaciją 
internete, sukurti paskirtos tilto konstrukcijos tipo pristatymą (apimtis ir 
forma priklauso nuo to, kiek laiko ir kaip giliai ketiname analizuoti šią 
informaciją, ar norime, kad vaikai tik susipažintų su tiltų tipais, ar ir 
išmoktų juos klasifikuoti, apibūdinti, atpažinti). 6-10 skaidrėse esančius 
tiltus apibūdina patys vaikai.



KABANTIS



VANTINIS



SIJINIS



ARKINIS



SANTVARINIS



Kodėl tiltai tokie 
stiprūs?

Iš medžiagų ant stalo sukonstruokite 
po vieną trikampį, kvadratą ir 

penkiakampį.
Kuri figūra atlaiko didžiausią 

gniuždymą? Kodėl? 
Kaip stabilizuoti kitas figūras?

Matematikos ir fizikos užduotis. Matematikas analizuoja su 
vaikais figūras, jų skiriamuosius bruožus, savybes; fizikas tuo 
tarpu gali kalbėti apie kūnus veikiančias jėgas, atsparumą.



Teisingai – TRIKAMPIS!
Spaudžiame

SpaudžiameSpaudžiame

GniuždymasGniuždymas

Tempimas



Įvairių tiltų konstrukcijose aptinkame dominuojančią figūrą – trikampį.



O kaip kvadratas ir penkiakampis?..

Šioje skaidrėje parodome kaip galima stabilizuoti bet kokią figūrą –
tiesiog reikia pridėti įstrižaines, kurios suskirsto figūrą į trikampius.



TILTAI IŠ MAKARONŲ

Pereiname prie tiltų iš makaronų statymo. Technologijų mokytojas  
trumpai pristato makaronų tiltų istoriją (vėlgi galima skirti tiriamąjį 
darbą atlikti patiems mokiniams ir paprašyti visa tai pristatyti prieš 
klasę ar grupėse). Nuo 26 skaidrės – žingsniai ir užduotys, kaip statomas 
tiltas iš makaronų, kokios taisyklės jį apkraunant.



Idėja statyti tiltus iš makaronų gimė dar 1983 metais 
Okanagano kolegijoje Kanadoje ir greitai paplito po 

visą pasaulį.

.



Pasaulio rekordas priklauso Vengrijos statybos 
inžinerijos studentų komandai – vieno kilogramo 
nesveriantis tiltas 2013 m. atlaikė 570,3 kg apkrovą.

https://www.youtube.com/watch?v=v7SgBUq6_qk
Pasaulio rekordo filmukas

https://www.youtube.com/watch?v=v7SgBUq6_qk


Vengrijoje organizuojamas čempionatas kasmet 
sulaukia vis daugiau dėmesio: studentai iš viso pasaulio 
čia suvažiuoja išbandyti savo jėgas ir pademonstruoti 
savo sugebėjimus teorines žinias pritaikyti praktiškai.



Sukurti stiprią ir gerai atrodančią 
konstrukciją yra rimta inžinerinė užduotis. 



Šiais metais Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentų 
komanda „Špikis“ pagerino prieš metus jų pačių pasiektą Lietuvos rekordą 
– jų tiltas atlaikė net 307,6 kg apkrovą (2015 m. tiltas atlaikė 251 kg).



VGTU antrus metus organizuoja atskirą 
moksleivių  čempionatą.

Atrankos etapuose sėkmę lėmė mokinių 
sumanumas, tikslumas, kruopštumas ir

didelis tempas.



Makaronus klijavom plastilinu



Šiemet nugalėtojais tapo „Marmašeliai“
iš  Vievio gimnazijos.



Moksleivių komanda nugalėtoja įgyja teisę tęsti 
kovas suaugusiųjų čempionate.



Pasitelkite žinias bei fantaziją ir sukurkite tokį tiltą, 

kuris atlaikys kuo didesnį svorį.



Bendrosios nuostatos

o Varžybų tikslas – sukonstruoti tiltą, galintį atlaikyti kuo 

didesnę apkrovą. 

o Tiltus konstruoja komandos, sudarytos ne daugiau kaip iš 

4 žmonių. 

o Tiltų forma ir konstrukcinė schema yra neribojamos. 

o Statybinėmis medžiagomis (makaronais ir klijais) 

aprūpinsime 

o Tiltai konstruojami 100 min. 



Pirmasis uždavinys – iš anksto nustatyti 

konstrukcijos apkrovas panaudojant minimalius 

medžiagų kiekius.



Medžiagos

o Tiltai konstruojami iš įprastų, prekybos centruose 

parduodamų, bet kokios formos makaronų. 

o Makaronams sujungti naudojami karšti klijai.



Matmenys ir masė 

o Tiltas turi perdengti 400 mm tarpatramį.

o Tilto ilgis turi būti ne didesnis nei 420 mm,

o plotis ne didesnis nei 100 mm. 

o Maksimalus tilto aukštis turi būti ne didesnis kaip 200 mm. 

o Maksimali tilto masė turi būti ne didesnė kaip 500g.



 

500 g



Apkrovimas

o Tiltai bus apkraunami koncentruota jėga tilto 

tarpatramio viduryje iki tilto suirimo. 

o Tiltą apkrauna vienas iš komandos narių. 

o Apkrovimo metu tiltai negali būti liečiami. 

o Nugalėtoja skelbiama komanda, sukonstravusi 

didžiausios laikomosios galios tiltą. 

o Jei bandomi tiltai atlaiko vienodą apkrovą, laimėtoju 

skelbiamas mažesnės masės tiltas. 



VIDEO pagalba
Kaip atsirado tiltas? 
https://www.youtube.com/watch?v=NE2VchWrtLM&index=8&list=PLRnZTaGt
kHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR

Kodėl tiltai tokie stiprūs? 
https://www.youtube.com/watch?v=oVOnRPefcno&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN
041M6MUF15QKTihR&index=1

Kam reikia tiek daug tiltų tipų?
https://www.youtube.com/watch?v=5C3VG0RdNPo&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN
041M6MUF15QKTihR&index=6

Kokios jėgos veikia tiltus?
https://www.youtube.com/watch?v=EYRYtTMcYZM

Tiltai iš makaronų.
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2N5MB5lg0
https://www.youtube.com/watch?v=buhP8jcvGjA
https://www.youtube.com/watch?v=0NXtgnVPZ4A
https://www.youtube.com/watch?v=y1z66EC4n4o

https://www.youtube.com/watch?v=NE2VchWrtLM&index=8&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR
https://www.youtube.com/watch?v=NE2VchWrtLM&index=8&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR
https://www.youtube.com/watch?v=oVOnRPefcno&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oVOnRPefcno&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5C3VG0RdNPo&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5C3VG0RdNPo&list=PLRnZTaGtkHr3G_rVN041M6MUF15QKTihR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=EYRYtTMcYZM
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2N5MB5lg0
https://www.youtube.com/watch?v=buhP8jcvGjA
https://www.youtube.com/watch?v=0NXtgnVPZ4A
https://www.youtube.com/watch?v=y1z66EC4n4o



