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©2018 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®) ir LEGO Group. Visos 

teisės saugomos.

Oficialioms FIRST LEGO League komandoms ir FIRST LEGO League partneriams yra leidžiama 

daryti šio vadovo kopijas tik komandų ir partnerių naudojimui. Bet koks šio vadovo naudojimas, 

reprodukcija ar kopijavimas netiesioginiais FIRST LEGO League komandos ar Partnerių tikslais, nei 

FIRST LEGO League dalyvavime yra griežtai draudžiamas be specialaus raštiško FIRST ir LEGO 

Group leidimo.

LEGO®, LEGO® logotipas, MINDSTORMS® EV3, NXT, RCX, ir ROBOLAB™ yra registruoti LEGO 

Group prekės ženklai, naudojami čia su specialiu leidimu.

FIRST®, FIRST® logotipas, Garbingas profesionalumas (GraciousProfessionalism®), ir  

Bendradarbiavimas (Coopertition®)  yra FIRST prekės ženklai.

FIRST® LEGO® League yra bendras FIRST ir LEGO Group prekės ženklas.

LOGOTIPO NAUDOJIMAS 

Atkreipkite dėmesį į prekės ženklo naudojimo standartus FIRST internetinėje svetainėje 

www.firstinspires.org/brand. 
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Komandos numeris: _____ Komandos pavadinimas:_________________________________

Komandos treneriai:___________________________________________________________ 

Komandos mentoriai:___________________________________________________________ 

Mano komanda susitinka_________________________________________________(vieta)

nuo: ________ iki ________ (laikas) kiekvieną_________________(savaitės dienos)

Susitikimų tikslai
1 Savaitė:____________________________________________________________________

2 Savaitė:____________________________________________________________________

3 Savaitė:____________________________________________________________________

4 Savaitė:____________________________________________________________________

5 Savaitė:____________________________________________________________________

6 Savaitė:____________________________________________________________________

7 Savaitė:____________________________________________________________________

8 Savaitė:____________________________________________________________________

Mano renginys
Mano renginio data:______________ Vieta:_______________________________________

Pradžios laikas:________ Pabaigos laikas________ Organizatorius:__________________

M a n o  k o m a n d a
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Komandos registravimas
----------------------------------------------------------------------------------
https://firstlegoleague.lt/fll-i-orbita/

LEGO® Education produktai
----------------------------------------------------------------------------------
http://simpo.lt/lt/

LEGO detalių pakeitimas
----------------------------------------------------------------------------------
Puslapis: http://service.lego.com
Telefono nr: 00800 5346 5555

Klausimai dėl užduočių ir vertinimo
----------------------------------------------------------------------------------
FIRST® LEGO League robotų žaidimo 
klausimai:fllrobotgame@firstinspires.org
FIRST® LEGO League projektų klausimai:fllprojects@firstinspires.org
FIRST® LEGO League vertinimo klausimai: flljudge@firstinspires.org

Susiraskite vietinius kontaktus pagal šalį ir regioną 
----------------------------------------------------------------------------------
Puslapiai: http://www.firstlegoleague.org/countries

Kontaktai
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Ištekliai

Komandos valdymas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalyvavimo taisyklės: http://www.firstlegoleague.org/challenge#block-block-17

EV3 mokymo programa ir veiklos:legoeducation.com/downloads

Pagrindinės išleidimo datos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medžiagos iššūkiui – http://firstlegoleague.org/challenge
Instrukcijos robotų žaidimo misijų modelių konstravimui – 08.01
Iššūkis – robotų žaidimo ir projektų parametrų apžvalga – 08.01
Iššūkio gidas– projektų ir robotų žaidimo tįaisyklės ir ištekliai – 08.01
Lauko paruošimas – kur padėti misijos modelius – 08.01
Pasitikslinkite su vietiniu FIRST LEGO League partneriu dėl turnyrų datos. 
Susiraskite partnerius: http://www.firstlegoleague.org/countries

Lėšų surinkimas  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lėšų surinkimo įrankiai: https://www.firstinspires.org/resource-library/fundraising-toolkit
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Pasiruošimas renginiui 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFICIALŪS RENGINIAI http://www.robotiada.lt/
Apdovanojimai: http://www.firstlegoleague.org/awards
DUK dėl vertinimo: http://www.firstlegoleague.org/challenge#block-views-judging-faq-block
Vertinimo rubrikos: http://www.firstlegoleague.org/challenge#block-block-18
Jaunimo apsaugos programa: https://www.firstinspires.org/youth-protection

Susisiekite su kitais
--------------------------------------------------------------------------------
Komandos socialinių tinklų gidas:https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/
resource_library/fll/team-social-media-guide-flljr-fll.pdf

Socialiniai tinklai
BLOGAS
fllblog.wordpress.com
INSTAGRAM:
FIRST® www.instagram.com/legoeducation/first_official
LEGO® Education www.instagram.com/legoeducation/
PINTEREST
FIRST® www.pinterest.com/firstinspires/
LEGO® Education www.pinterest.com/legoeducation/
TWITTER
FIRST®  twitter.com/FIRSTweets
FIRST®LEGO®League twitter.com/firstlegoleague
LEGO Education twitter.com/lego_education
YOUTUBE
FIRST www.youtube.com/user/FIRSTWorldTube
FIRST®LEGO®League www.youtube.com/user/fllglobal
LEGO Education www.youtube.com/user/LEGOeducationUS

Ačiū, treneri!
Treneriai yra labai svarbi dalis, kuri padaro 
FIRST® LEGO® League įmanoma. Nesvarbu ar 
este mokytojai, tėvai ar savanoriai, būtent jūs 
padedate mums įtraukti komandą į FIRST® 
LEGO® League. Ši programa neegzistuotų be 
Jūsų. Tiesiog negalime to nepasakyti – Jūs 
nuostabus!
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 Kas yra FIRST LEGO League?

FIRST® Pagrindinės vertybės
Mes išreiškiame FIRST® Garbingo profesionalumo (Gracious Professionalism® ) ir 
Bendradarbiavimo (Coopertition® ) įsitikinimus per pagrindines vertybes:

ĥ Atradimas: atrandame naujus įgūdžius ir idėjas.

ĥ Naujovė: spręsdami problemas esame kūrybingi ir ištvermingi.

ĥ Įtaka: pritaikome tai, ką esame išmokę, kad pagerintume mūsų pasaulį.

ĥ Įtraukimas: gerbiame vieni kitus ir priimame vienas kito skirtumus. 

ĥ Komandinis darbas: esame stipresni, kai dirbame kartu.

ĥ Smagumas: mėgaujamės ir džiaugiamės tuo, ką darome!

FIRST Pagrindinės vertybės padeda išskirti FIRST ir FIRST LEGO League iš kitų 
programų. Naudodamiesi FIRST pagrindinėmis vertybėmis, dalyviai išmoksta, kad 
draugiška konkurencijai ir abipusė nauda nėra atskiri siekiai; kad pagalba vieni kitiems yra 
komandinio darbo pagrindas. Komandinio darbo veiklų pritaikymas kiekviename 
susitikime, padės jūsų komandai išmokti smagiai dirbti kartu.

 Kas yra FIRST LEGO League?  VIDEO

Projektas ir robotų žaidimas yra tai, ką daro mokiniai.
 Pagrindinės vertybės - kaip tai daroma.
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Iššūkis
Robotų žaidimo metu, komandos sukuria, pastato, programuoja ir 
išbando savarankiškus robotus, naudodamiesi LEGO® 
MINDSTORMS® technologijomis. Šio sezono robotų žaidimo 
laukas atspindi realaus pasaulio temą. Komandos pasirenka kurias 
misijas atlikti per dvi su puse minučių rungtynes. Specifinės sezono 
taisyklės paskelbiamos kartu su iššūkiu, bet kai kurios taisyklės yra 
amžinos.

Projekto metu, komandos tyrinėja realaus pasaulio problemas, kurios susijusios su šio sezono 
iššūkio tema. Tuomet, komandos sukuria naujovišką problemos sprendimo būdą (sukuria kažką 
naujo, arba patobulina kažka, kas jau egzistuoja). Komandos dalinasi savo išvadomis su kitais. 
Komandos, kurios dalyvauja renginiuose, privalo paruošti 5 minučių trukmės prezentaciją apie 
savo projektą.  Sužinokite daugiau apie projektus šiuose filmukuose.

FIRST LEGO League renginiai
Oficialūs renginiai yra puikus būdas pasidžiaugti pasiekimais su kitomis komandomis, šeima ir 
draugais. Susisiekite su partneriais, kad sužinotumėte apie renginių tvarkaraštį savo regione; arba 
parsisiųskite mūsų Bendruomenių renginių gidą, kad galėtumėte suorganizuoti neoficialų renginį 
savo mokykloje ar organizacijoje 

www.robotiada.lt

FIRST LEGO League 
partneriai padaro 
tai įmanoma
FIRST LEGO League pasikliauja puikių žmonių pagalba organizuojant šią programą 
daugeliu aspektų; nuo vadovavimo regionui iki individualios komandos treniravimo. 
Kiekvieną regiono lyderį mes vadiname Partneriu. Jums kaip treneriui, jie yra milžiniškas 
išteklius ir FIRST LEGO League neegzistuotų be jų. 

Mūsų partneriai sutinka palaikyti FIRST LEGO League globalius standartus turnyruose, 
iššūkiuose ir visuotiniame programos administravime. Jūsų vietinis partneris yra svarbus 
informacijos šaltinis. Susisiekite su partneriu dėl treniravimo, renginių ir kitų naudingų 
išteklių.

 TIP 
Savarankiškas reiškia, 
kad robotas juda ir 
veikia pats. 

 FIND ONLINE

Susiraskite savo FIRST LEGO 
League partnerius

http://www.firstlegoleague.org/
countries
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Mano sezono kontrolinis 
sąrašas

Pasiruošimas prieš sezoną
- Užregistruokite komandą FIRST LEGO League (patikrinkite savo regiono tinklalapį 
kaip tai padaryti).
- Užsakykite medžiagas, kurių jums reikia.
- Kuomet registruojatės, pateikite galiojantį elektronio pašto adresą. Nepamirškite 
sezono metu dažnai tikrinti šio elekroninio pašto dėžutės - gausite Informacijos iš FIRST 
LEGO League ir savo partnerių.
- Apžvelkite pagrindines FIRST vertybes.
- Nuspręskite kokiu būdu bus atrinkti komandos nariai.
- Pasirinkite bent vieną kompiuterį, kuriuo naudosis jūsų komanda (privalo būti 
interneto prieiga).
- Įdiekite į pasirinktą kompiuterį(ius) programinę įrangą, kuri reikalinga robotų 
programavimui.
- Pastatykite savo robotų žaidimo stalą (ar bent jo ribas).
- Išsiaiškinkite savo regiono turnyrų struktūrą ir procesą, arba parsisiųskite 
Bendruomenių renginių gidą, kad galėtumėt suorganizuoti savo renginį.

Pradėkite susitikti su savo komanda! 
- Tikrinkite elektroninio pašto dėžutę!
- Sukurkite susitikimų tvarkaraštį.
- Apžvelkite pagrindines vertybes su tėvais ir komandos nariais (nepamirškite kalbėti apie jas 
kiekvieno susitikimo metu!)
- Paruoškite vietą treniravimuisi ir įrangos laikymui tarp susitikimų.
- Kad gerai pradėtumėte sezoną, pasirūpinkite, kad komandos nariai pradėtų rinkti informaciją 
šių metų Iššūkiui. 

Po iššūkio išleidimo (Rugpjūčio 1)

- Dažnai tikrinkite savo elektroninio pašto dėžutę  - gausite informacijos iš FIRST LEGO 
League.
- Parsisiųskite iššūkį iš www.firstlegoleague.org ir aptarkite jį kaip komanda.
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Papildomos užduotys

- Surenkite kelis komandos formavimo užsiėmimus.
- Su komanda pastatykite robotą skirtą treniravimuisi ir pabandykite suprogramuoti jį pagal 
LEGO MINDSTORMS pateiktus programavimo pavyzdžius.
- Jei įmanoma jūsų regione, sudalyvaukite neoficialiame renginyje ar pasitreniruokite robotų 
grumtynėse. 

- Parsisiųskite misijos modelių konstravimo instrukcijas iš www.firstlegoleague.org ir 
pasistatykite misijos modelius iš iššūkio rinkinio.
- Pasirūpinkite, kad komandos nariai pradėtų kurti, statyti ir programuoti komandos robotą.
- Pasirūpinkite, kad komandos nariai pradėtų dalintis naujomis problemos sprendimo 
idėjomis.
- Registruokitės oficialiam renginiui. Susisiekite su FIRST LEGO League partneriu, jei nesate 
tikri, kaip reikia registruotis turnyrui jūsų regione.
- Aptarkite rubrikas, kurios bus naudojamos turnyrų vertinime.
- Aptarkite tai su savo komanda.
- Paskirkite komandos narį, kuris bus atsakingas už iššūkio atnaujinimų ir DUK dėl vertinimo 
tikrinimą. (www.firstlegoleague.org)
- Treniruokitės, treniruokitės, treniruokitės!
- Paruoškite visus dokumentus, kurių reikalauja turnyrų organizatoriai.
- Suplanuokite atšventimą sezono pabaigoje. 
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Užrašams



14-tas leidimas, 2018 spausdinimas
www.firstlegoleague.org

FIRST® LEGO® League - tai jaudinančios sąjungos 
tarp FIRST® ir LEGO Group rezultatas.

FIRST® LEGO® League

Trenerio 
vadovas




