KOMANDOS
SUSITIKIMŲ
VADOVAS

Šioje srityje galite įdėti savo logotipą ir vietinių rėmėjų
logotipus.
Neleidžiama keisti nei pasaulinės rėmėjų srities, nei
vadovų priekinio ir paskutinio lapo

FIRST® LEGO® lygos
pasauliniai rėmėjai

Grupės rėmėjas

Komandos susitikimų vadovas

Įvadas į FIRST ® LEGO® lygos iššūkį
Draugiškos varžybos yra FIRST®
LEGO® Lygos Challenge esmė, nes iki
10 vaikų komandos užsiima tyrimais,
problemų sprendimais,
programavimu ir inžinerija - kuria ir
programuoja LEGO® robotą, atliekantį
Robotų varžybų užduotis. Komandos
taip pat dalyvauja inovacijų projekte,
kad nustatytų ir išspręstų aktualią
realaus pasaulio problemą.

FIRST LEGO Lygos Challenge yra
vienas iš trijų FIRST LEGO lygos
programų, suskirstytų pagal amžiaus
grupes. Ši programa įkvepia jaunus
žmones eksperimentuoti ir ugdo jų
pasitikėjimą, kritinį mąstymą ir
projektavimo įgūdžius per praktinį
STEAM mokymąsi. FIRST LEGO Lyga
buvo sukurta per FIRST ir LEGO®
Education bendradarbiavimą.

Sveiki atvykę į FIRST ® FORWARDSM ir CARGO CONNECTSM
Sveiki atvykę į FIRST ® FORWARDSM
sezoną. Šių metų FIRST LEGO Lygos
iššūkis vadinasi - CARGO
CONNECTSM. Vaikai sužinos, kaip
kroviniai gabenami, rūšiuojami ir
pristatomi į paskirties vietas.
Kadangi transporto sistemoms
keliami vis didesni reikalavimai,
vaikai turi permąstyti, kaip kroviniai

gabenami iš vienos vietos į kitą. Mes
turime galią kurti kelią į priekį ir
sugalvoti transporto ateitį. Ir tai
prasideda nuo tavęs.
Užsiėmimų metu komanda patirs
inžinerinio projektavimo procesą.
Komanda atpažins, suprojektuos ir
sukurs

sprendimus, juos išbandys, testuos
ir tobulins. Tada komanda
pasidalins ir perduos tai, ką
išmoko, su kitais. Sprendžiant
naudojamos rubrikos apima
inžinerinio projektavimo procesą,
naudojamą kuriant ir roboto, ir
inovacijų projekto sprendimus.

Komandinis darbas
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Komandos vaidmenys aprašyti
Inžinieriaus užrašuose. Vaidmenų
naudojimas padeda jūsų komandai
veikti efektyviau ir užtikrina, kad visi
komandos nariai būtų įtraukti.

Identifikavimas
jekt
Pro

Komanda sukurs savo robotą, kad
galėtų konkuruoti robotų varžybose
ir suprojektuos savo inovacijų
projekto sprendimą. Kolegos turėtų
būti skatinami dirbti tarpusavyje,
išklausyti viena kitą, paeiliui ir dalytis
idėjomis.

CARGO CONNECTSM
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Apžvalga
Kaip naudotis šiuo vadovu
Šis 12 užsiėmimų vadovas padeda jūsų komandai įveikti
FIRST® LEGO® Lygos Challenge užduotis. Užsiėmimai yra
lankstūs, kad įvairaus patyrimo komandos galėtų
naudoti medžiagą. Apskritai planuokite, kad kiekviena
sesija truktų 120 minučių, tačiau kiekvieną seansą
galima koreguoti, kad atitiktų jūsų įgyvendinimo
poreikius.

FIRST® pagrindinės vertybės yra kertiniai programos
akmenys. Jie yra vienas iš pagrindinių FIRST LEGO lygos
elementų. Pažindami pagrindines vertybes, vaikai
kiekvienos sesijos metu atranda ir tyrinėja temą ir sužino,
kad pagalba vienas kitam yra komandinio darbo
pagrindas. Svarbu, kad vaikams būtų smagu. Kuo
žaismingesni užsiėmimai, tuo vaikai bus labiau motyvuoti.

Jūsų vaidmuo yra palengvinti darbą ir padėti komandai
sesijų metu atlikti komandos užduotis. Be pagrindinių
užduočių, yra įvadas ir labai svarbi pristatymo sesija,
kurioje komanda susitinka aplink lauką, kad aptartų tai,
ko išmoko. Galiausiai komanda susitvarkys ir atiduos
savo medžiagas. Šiame vadove pateikiami patarimai yra
tik pasiūlymai ir galbūt nenorėsite jų laikytis.
Nepamirškite daryti to, kas geriausia jums ir jūsų
komandai.

Gracious Professionalism® yra būdas daryti tai, kas
skatina kokybišką darbą, pabrėžia kitų vertę ir gerbia
asmenis bei bendruomenę. Komandos pagrindinės
vertybės ir Gracious Professionalism® bus vertinami per
robotų varžybų rungtynes ir teisėjų sesijos metu.
Komanda demonstruoja „Coopertition®“ parodydama,
kad mokytis yra svarbiau nei laimėti ir jie gali padėti
kitiems net ir varžydamiesi.

Komandinis darbas
Kartu dirbdami
supratome, kad
esame stipresni.

Įtraukimas
Mes gerbiame vienas
kitą ir suprantame
savo skirtumus.

Linksmybės
Mes džiaugiamės
tuo ką darome
ir švenčiame!
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FIRST ® Pagrindinės vertybės

Komandos susitikimų vadovas

Tyrinėjimas
Mes tyrinėjame
naujus įgūdžius ir
idėjas.

I

Įvadas

Naujovės
Mes naudojame
kūrybiškumą ir užsispyrimą
problemoms spręsti.

Poveikis
Tai, ko išmokome,
pritaikome savo
pasauliui tobulinti.

Ko reikia komandai?
LEGO® Education Roboto rinkinys
LEGO Education SPIKE™ Prime

Pagrindinis rinkinys

LEGO MINDSTORMS® Education EV3

Išplėtimo rinkinys
(rekomenduojama)

Pagrindinis rinkinys

Išplėtimo rinkinys
(rekomenduojama)

Elektroniniai prietaisai
Kiekvienai komandai reikės su robotu suderinamo
įrenginio, tokio kaip nešiojamasis kompiuteris,
planšetinis kompiuteris ar kompiuteris. Prieš pradėdami
1 sesiją, į įrenginį turite atsisiųsti atitinkamą programinę
įrangą (LEGO® Education SPIKE™ Prime arba

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Classroom)
Norėdami peržiūrėti sistemos reikalavimus ir atsisiųsti
programinę įrangą, apsilankykite legoeducation.com/
downloads.

CARGO CONNECTSM Challenge rinkinys
Šis iššūkių rinkinys pateikiamas dėžėje, kurioje yra
misijos modeliai, iššūkio laukas ir keletas įvairių dalių.
Komanda turėtų labai atsargiai kurti modelius,
naudodama statybos instrukcijas. Tai atliekama 1-4
sesijų metu: ffirstlegoleague.org/season#resources.
Į įvairius daiktus įeina: 3M ™ „Dual Lock ™“ uždaromos
tvirtinimo detalės, trenerių ženkleliai ir sezono kaladėlės
komandos nariams.

Iššūkio laukas ir stalas
Padėkite stalą su iššūkio lauku savo
klasėje ar susitikimų erdvėje. Net jei
negalite pastatyti viso stalo, bus
naudinga pastatyti tik keturias sienas.
Taip pat galima naudoti lauką ant
grindų. Sužinokite daugiau, įskaitant
tai, kaip sudaryti stalą, adresu
ffirstlegoleague. org/
season#resources.

CARGO CONNECTSM
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Sesijos išdėstymas

Komandos užduotis
(100 minučių)

Įvadas
(10 minučių)

Pristatymas
(10 minučių)

1 Sesija

Įvadas į iššūkį

Roboto pamoka 1

Efektyvumas
projektas „Spark“

Pristatymas

2 Sesija

Įtraukimo
pavyzdžiai

Roboto pamoka 2

Saugumas
projektas „Spark“

Pristatymas

3 Sesija

Tikslai ir
procesai

Roboto pamoka 3

Prieiga
projektas „Spark“

Pristatymas

Roboto pamoka 4

Jungtys
projektas „Spark“

Pristatymas

Projekto
identifikavimas

Pristatymas

4 Sesija

Tyrinėjimų pavyzdžiai

5 Sesija

Komandos
pavadinimas ir
logotipias

6 Sesija

Komandinio darbo
pavyzdžiai

7 Sesija

Gracious
Professionalism®

8 Sesija

Vadovaujama misija

Pseudokodas ir
misijos strategija

Projekto
planavimas

Pristatymas

Misijų sprendimas

Projekto
sprendimo
kūrimas

Pristatymas

Coopertition®
pavyzdžiai

Misijų sprendimas

Projekto sprendimo
vertinimas ir
bandymas

Pristatymas

9 Sesija

Naujovių
pavyzdžiai

Ištestuokite ir
patobulinkite roboto
sprendimą

Projekto sprendimo
testavimas ir
tobulinimas

Pristatymas

10 Sesija

Poveikio
pavyzdžiai

Ištestuokite ir
patobulinkite
roboto sprendimą

Projekto pristatymo
planavimas

Pristatymas

11 Sesija

Komandos varžybų
kortelė

Suplanuokite
roboto dizaino
pristatymą

Projekto pristatymo
praktikavimas

Pristatymas

Praktikuokite
robotų varžybų
rungtynes

Viso pristatymo
praktikavimas

12 Sesija
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MA
EDAMA ĮVADU IR PABAIGA
KIEKVIENA SESIJA PRAD
A
YR
Ą
MACIJA APIE VEIKL
PRISTATYMU. IŠSAMI INFOR
IR
S
BO
RIUOSE YRA PASTA
SESIJOS PUSLAPIUOSE, KU
SESIJĄ.
IP
PATARIMAI KA ATLIKTI

Linksmi pavyzdžiai

Komandos susitikimų vadovas

I

Įvadas

Pristatymas

Kontroliniai punktai prieš sesiją
Prieš pradėdami užsiėmimus, perskaitykite mokinių
Inžinieriaus užrašus, robotų varžybų taisyklių knygą ir šį
komandos susitikimo vadovą. Juose gausu

Kiekvienai komandai reikia bent vieno įrenginio,
turinčio prieigą prie interneto ir atitinkamos LEGO®
Education programos.
Išpakuokite roboto rinkinį ir surūšiuokite LEGO
elementus į dėklus.
Įsitikinkite, kad valdiklis yra įkrautas arba jame yra
baterijų.
Peržiūrėkite FIRST® pagrindines vertybes. Tai yra
esminis jūsų komandos pagrindas.

INŽINIERIAUS UŽRAŠŲ PATARIMAI
• Atidžiai perskaitykite Inžinieriaus užrašų knygelę.
Komanda dalinsis sąsiuviniais ir kartu dirbs.

labai naudingos informacijos, kuri padės jums šio
iššūkio metu. Naudokite šį kontrolinį sąrašą, kad
lengviau pradėtumėte veiklas ir pasiektumėte sėkmę.

Peržiūrėkite sezono vaizdo įrašus FIRST LEGO
League YouTube kanale.
Jei komanda niekada nėra naudoję savo LEGO
Education roboto rinkinio, būtų naudinga skirti šiek
tiek laiko, kol jie susipažintų su rinkinio konstravimu
ir programavimu, susitvarkytų elementus. Komanda
galėtų atlikti įvadines veiklas atitinkamoje LEGO
Education programoje.
Turėkite vietą, kur padėkite lauką ir modelius po
kiekvienos sesijos, jei jie turi būti saugomi.

INŽINIERIA
US
UŽRAŠAI

• Užrašų knygelėje yra aktuali informacija ir ji veda
komandą per užsiėmimus.
• Šiame komandos susitikimo vadove pateikti
patarimai nurodys, kaip palaikyti kiekvieną sesiją.
• Kaip tarpininkas, padėkite komandos nariams atlikti
savo vaidmenis kiekvienos sesijos metu.
• Naudodami užrašų knygelėje
nurodytus komandos vaidmenis,
galite padėti savo komandai veikti
efektyviau ir užtikrinti, kad visi
komandos nariai būtų įtraukti.

Daugiau naudingų
patarimų ir išteklių
rasite 16 puslapyje.

CARGO CONNECTSM
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1 Sesija
Rezultatai
• Komanda išmoks prijungti ir naudoti jutiklius bei variklius.
• Komanda užmegs ryšius nuo misijos modelių iki projekto idėjų.

Numatytas kiekvienos sesijos dalies
laikas.
1 Bendrinkite sezono
vaizdo įrašus FIRSTĀ®
LEGO® League
YouTube kanale su
komanda.

1

Session 1

Introduction
(10 minutes)

Read pages 4-9 explaining
how FIRST ® LEGO® League
Challenge works.

What are the four parts of FIRST LEGO League Challenge?

Every ses sion has an
Introduction prompt and
space to document the tea m’s
res ponses.

Now that you have read about
CARGO CONNECTSM, you are
ready to get started.

2 Siūlomi du įrenginiai:
vienas skirtas robotui ir
kitas projektiniam darbui.
Naudingi papildomi
įrenginiai kuriant misijos
modelį.

2

Tasks

(50 minutes)

Open the SPIKE™ Prime or
EV3 Classroom app. Find your
lesson.

3 Užsiėmimų užsiėmimai
skirti LEGO Education
SPIKE PRIME programai
arba MINDSTORMS®
Education EV3
Classroom programėlė.

Our Notes:

Robot Trainer Unit:
Moves and Turns
Complete the Getting Started
activities before this session.

3

Getting Started:
Start Here, Motors and
Sensors

Seanso pabaigoje
4 įsitikinkite, kad valdiklis ir
įrenginys yra prijungti ir
įkraunami.

4

Identify the building and coding
skills you learned in the lesson
that will help you solve missions.

Open space is provided in the
sion
Engineering Not ebook each ses
for the tea m to col lab oratively
capture their thoughts, ide as,
diagra ms, and not es.

5

Roboto žaidimo jungtis:
turėkite komandos planą,
5 kaip nuvesti robotą į
modelį arba tikslinę zoną.

Reflection Questions
• Can you use your fantastic
coding skills to navigate your
robot to a model on the mat?
• Can your robot already
complete any of the missions?

Some ses sions
wil l have hel pful
tip s for the tea m.
Read over the
Robot Game Rulebook
for all the details on the
missions.

10
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Komandos susitikimų vadovas

I

Engineering Notebook

Įvadas

I Sessions

Efektyvumas
Pagalbininko patarimai
Kiekviena sesija šiame vadove trunka dvi valandas. Jei reikia, padalinkite kiekvieną sesiją į du atskirus 60
minučių trukmės susitikimus, kad komanda užpildytų kiekvieną puslapį per 60 minučių susitikimą.

, kuriame pateikiama
Žr. 3 roboto žaidimo taisyklių puslapį
numerių puslapis.
suvestinė misijų modelių ir jų krepšių

Efficiency

6 Pateikite skaitmenines
statybos instrukcijas, 1–4
knygas komanda. Raskite
juos adresu
firstlegoleague.org/
season#resources.

Tasks

(50 minutes)

6

Project Spark
Being more efficient with the way we transport cargo is beneficial for
many reasons.
How can you make the journey of cargo more efficient?

7

Think about…
• The cost of transporting cargo.
• The time it takes to transport cargo.
• The energy used to transport cargo.
• Ensuring cargo arrives undamaged.
The models you built this session relate to missions in the Robot
Game that represent improving the efficiency of transporting cargo.

Build the Efficiency models
in Bags 1-4 using Building
Instruction Books 1-4.
Check out the Robot Game
Rulebook. This will be a great
resource throughout the
sessions.

7 Komandai reikės 1-4
krepšių iš iššūkio rinkinio.
Didesnės dalys gali būti
nenumeruotame LEGO®
krepšyje.

Review the missions that relate
to the models you built.
Discuss how the mission models
are linked to the Project Spark.

8

Our Ideas:

„Project Sparks“ teikia komandai
idėjų
Inovacijų projektas ir kaip misijos
modeliai susiejami su tema.

Read the Project Spark.

Brainstorm and record your
ideas that relate to this Project
Spark.

8 Paprašykite komandos
įrašyti savo minčių lietaus
idėjas kaip sąrašą su
ženkleliais inžinerijos
bloknote arba kitoje
vietoje.

Share

(10 minutes)

Get together at the mat.

9

Place each model where it
belongs. Refer to the Field Setup
section in the Robot Game
Rulebook.

9 Padėkite užbaigtus
modelius ant lauko su
Dual Lock pagal lauko
sąranką Robotų varžybų
knygoje.

Show the robot skills you
learned.

Komanda gali tai naudoti
Apmąstymų klausimai dalinimosi
metu. Dalijimasis pabaigoje yra
svarbus komandos būdas
apibendrinti ir apmąstyti.

Show how the models work and
explain how they relate to the
Project Spark.
Discuss the reflection questions.

10

Clean up your space.

10 Skirkite laiko išvalyti ir
sudėti visus nebaigtus
modelius bei jų dalis į
sandarų plastikinį maišelį.

Reflection Questions

Norėdami rasti
statybos
instrukcijas,
naudokite QR kodą
ant lauko.

• Do any of the mission models
make you think of good ideas for
the Innovation Project?
• What could you create that
would improve the efficiency
of transporting a particular
product?

CARGO CONNECTSM

Komandos susitikimų vadovas I Sesijos
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2 Sesija
Rezultatai
• Komanda sukurs vairavimo bazę ir suprogramuos ją, kad galėtų judėti pirmyn, judėti atgal ir pasukti.
• Komanda užmegs ryšius nuo misijos modelių iki projekto idėjų.

1 Turnyro teisėjavimo
sesijos metu komanda
pateiks pavyzdžius, kaip
jie panaudojo
pagrindines vertybes,
todėl yra supažindinimo
užduotys, skirtos tai
praktikuoti.

1

Session 2

Introduction
(10 minutes)

Think about Inclusion and your
team.

Inclusion: We respect each other and embrace our differences.

Record examples of how your
team makes sure everyone is
respected and their voices are
heard.

2 Priminkite komandai, kad
savo programas dažnai
išsaugotų savo
įrenginyje.

2

Tasks

(50 minutes)

Open the SPIKE™ Prime or
EV3 Classroom app. Find your
lesson.

3 Atsisiuntus programą į
valdiklį, jos negalima
perkelti atgal, kad ją būtų
galima atidaryti ir
redaguoti.

Our Notes:

Robot Trainer Unit:
Objects and Obstacles

3

4 Paprašykite komandos
praktikuoti savo naujus
įgūdžius bandydami
nuvaryti robotą prie
modelio ir tada grįžti į
namus.

4

Competition Ready
Unit: Training Camp 1:
Driving Around
Determine what coding and
building skills you can apply in
the Robot Game.

5
Reflection Questions

5 Roboto žaidimo ryšys:
paprašykite komandos
suprogramuoti robotą,
kad jis nustumtų objektą
ir nugabentų jį į tikslinę
vietą ant kilimėlio.

• How can you aim your robot
toward a model?
• How can you make your robot
go the right distance to reach a
model?

Kaip mašinų
operatorius
saugiai pakrauna
ir iškrauna
krovinius?

12
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Komandos susitikimų vadovas

I

Engineering Notebook

Įvadas

I Sessions

Saugumas
Pagalbininko patarimai
Kai kurie komandos nariai gali pasižymėti modelių kūrimu ir padėti kitiems, kurie užstringa. Jei komanda
kalbasi vienas per kitą, nurodykite jiems komandos vaidmenis ir paskirkite vieną asmenį komunikatoriumi.

Safety

6 Pateikite skaitmenines
statybos instrukcijas, 5–9
knygas
komanda. Raskite juos
adresu
firstlegoleague.org/
season#resources.

Tasks

(50 minutes)

6

Project Spark
How does safety affect how cargo is transported?
How can you make transporting cargo safer?
Think about…
• People driving different forms of transportation.
• Loading and unloading cargo.
• Different forms of transportation used to transport cargo.
• The infrastructure used in transportation.
The models you built this session relate to missions in the Robot
Game that represent improving the safety of transporting cargo.
Diagram of our solution:

7

Explore the Project Spark.
Build the Safety models in Bags
5-9 using Building Instruction
Books 5-9.
Look over the missions that
correspond to the models.
Talk about how the mission
models relate to the Project
Spark.

8

Draw your solution for a piece
of equipment or technology that
could improve safety.

9

In your drawing, include how
your solution works and label its
parts.

7 Komandai reikės 5-9
krepšių iš iššūkio rinkinio.
Didesnės dalys gali būti
nenumeruotame LEGO®
krepšyje.
8 Paprašykite komandos
pagalvoti apie įrangą ar
technologiją, kurią jie
galėtų sugalvoti kaip
„Project Spark“
sprendimą.

Share

(10 minutes)

Get together at the mat.
Place each model where it
belongs. Refer to the Field Setup
section in the Robot Game
Rulebook.

9 Komanda gali naudoti
vaizdines priemones,
padedančias paaiškinti
jų Inovacijų projekto
sprendimas, todėl tai
suteikia jiems praktikos
kuriant išsamią diagramą.

Share the robot skills you
learned.
Show how the models work and
explain their connections to the
Project Spark.
Chat about the reflection
questions.
Clean up your space.

10 Peržiūrėkite „Inžinerijos
bloknote“ esančius
„Karjeros galimybių“
puslapius, kuriuose
pateikiamos nuorodos į
sesijose išvardytus
darbus.

Reflection Questions

Kaip saugos
specialistas atliktų
saugos patikrinimą
prieš veždamas
didelį krovinį?

10

• Can you think of interesting
ways to safely transport cargo?
• What are examples of
transportation safety features in
your community?

CARGO CONNECTSM
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3 Sesija
Rezultatai
• Komanda programuos savo robotą, kad išvengtų kliūčių naudojant jutiklį.
• Komanda užmegs ryšius nuo misijos modelių iki „Access Project Spark“ idėjų.

1 Tikslai turi būti
apčiuopiami ir tai, ką
komanda gali pasiekti.
Komanda gali perskaityti
idėjų vertinimo rubrikas.

1

Session 3

Introduction
(10 minutes)

Now that you’re familiar with
FIRST ® LEGO® League
Challenge, discuss the goals
you want to achieve for the
season.

Our Team Goals:

Talk about what processes your
team will follow and determine
responsibilities.

2 Komandos planavimas ir
projektų valdymas
svarbu pasiekti tikslus ir
pasiruošti turnyrui.

2
Our Notes:

Tasks

(50 minutes)

Open the SPIKE™ Prime or
EV3 Classroom app. Find your
lesson.

3 Paprašykite komandos
patikrinti, ar laidai
prijungti prie tinkamų
prievadų ir ar naudojami
prievadai atitinka jų
programą.

3

Competition Ready
Unit: Training Camp 2:
Playing with Objects

4 Kad misijas būtų lengviau
įvykdyti, komanda gali
sukurti LEGO® priedus ir
pritvirtinti juos prie
roboto.

4

Reflection Questions
• Can you code your robot to
navigate to a model on the mat?
• What objects does your robot
need to avoid?

14

Komandos susitikimų vadovas

Recognize the skills you
learned that will be beneficial in
completing missions.

5

5 Roboto žaidimo ryšys:
paprašykite komandos
pagalvoti, kaip panaudoti
priedą iš roboto
pamokos, kad būtų
įvykdytos misijos.

12

Robot Trainer Unit:
Grab and Release

I
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Prieiga
Pagalbininko patarimai
Kai komanda baigia užsiėmimus, paprašykite jų surinkti įrodymų, kad jie naudojasi pagrindinėmis
vertybėmis. Kaip tai atrodo, kaip skamba, kai žmonės tinkamai naudojasi pagrindinėmis vertybėmis?

Access

6 Pateikite komandai
skaitmenines statybos
instrukcijas, 10–12
knygas.

Tasks

(50 minutes)

Project Spark
How can you ensure cargo is transported to where it needs to go,
especially when the location is difficult to access? Well-maintained
infrastructure and innovative ways to reach isolated areas should be
considered.
Think about…
• Maintenance of roads, tracks, and transportation systems.
• Repair of infrastructure.
• Creation of new transportation networks to improve access.
• Innovative new forms of transportation.
The models you built this session relate to missions in the Robot
Game that represent improving access to delivery destinations.

6
7
8

Look over the Project Spark.
Build the Access models in Bags
10-12 using Building Instruction
Books 10-12.

7 Komandai reikės 10-12
maišelių iš iššūkio
rinkinio.

Connect the missions to the
models you built.
Discuss how the models are
linked to the problem presented.

9

Brainstorm and record your
ideas that relate to this Project
Spark.

10

Create a list of your innovative
ideas.

8 Apsvarstykite galimybę
pakviesti ekspertą ar
asmenį, dirbantį šioje
srityje, kad jis pasikalbėtų
apie projektą „Sparks“.

Share

Our Ideas:

9 Komanda sužinos apie
keturias skirtingas idėjas,
kad įkvėptų savo
inovacijų projektą.
Paprašykite jų užsirašyti
savo idėjas.

(10 minutes)

Get together at the mat.
Place each model where it
belongs.
Share how the models work and
the robot skills you learned.
Demonstrate the models’
functions and how they connect
to the Project Spark.
Talk about the reflection
questions.

10 Komanda gali galvoti
apie būdus, kaip
patobulinti esamus
„Project Sparks“
sprendimus. Jų idėjos
neturi būti visiškai naujos.

Clean up your space.

Reflection Questions

How does a
courier deliver
packages to isolated
areas?

• Are there any places in your
community that would be hard to
access to make a delivery?
• Can you think of ways to
improve access to remote
areas?

CARGO CONNECTSM
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4 Sesija
Rezultatai
• Komanda sukurs vairavimo bazę ir suprogramuos ją, kad galėtų judėti ir naudos spalvų jutiklį, kad sektų
liniją.
• Komanda užmegs ryšius nuo misijos modelių iki Connections Project Spark idėjų.

1 Prijunkite valdiklį ir
periodiškai atidarykite
programą, kad
patikrintumėte, ar nėra
programinės įrangos
naujinių.
2 Leiskite komandai ant
lauko pasirinkti linijas,
kurios padėtų jiems
nukreipti robotą į skirtingas
kilimėlio vietas.

Session 4

Introduction
(10 minutes)

Think about Discovery and your
team.

Discovery: We explore new skills and ideas.

Record examples of how your
team has learned new skills and
ideas.

Tasks

(50 minutes)

1

3 Tegul komanda seka
ekrane rodomą kodą, kad
pamatytų, kaip jis atitinka
roboto veiksmus. Tai
padės jiems derinti
programas.

Open the SPIKE™ Prime or
EV3 Classroom app. Find your
lesson.
Robot Trainer Unit:
Colors and Lines

2
3

Kiekvieną kartą paleidimo
4 srityje pabandykite paleisti
robotą toje pačioje arba
labai panašioje vietoje.

4

Our Notes:

Competition Ready
Unit: Training Camp 3:
Reacting to Lines
Determine what building and
coding skills will help you in the
Robot Game.

5

Roboto žaidimo ryšys:
5 paprašykite komandos
prisitaikyti ir išbandyti savo
linijos sekimo programą ant
lauko.

Reflection Questions
• What attachment could you
create for your robot?
• How would you code an
attachment?

How does a
warehouse worker
ensure cargo is sorted
correctly in the sorting
center?

16
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Jungtys
Pagalbininko patarimai
Paprašykite komandos pasirinkti keletą misijų modelių, kuriuos norite pabrėžti ir papasakoti. Suteikite
komandai išteklių, kad sužinotų daugiau apie realaus pasaulio pavyzdžius ir problemas, kurias
reprezentuoja ir išsprendžia misijos modeliai.

Connections

6 Pateikite komandai
skaitmenines statybos
instrukcijas, 13–15
knygas.

Tasks

(50 minutes)

Read the Project Spark.

Project Spark

10

Transporting cargo across different forms of transportation can
have a great impact on the overall journey. How can we improve the
connections between different forms of transportation?

6
7
8

Think about…
• Mechanisms for sorting goods.
• Devices for unloading or loading cargo.
• Tracking cargo on its journey.
• Communication with the consumer.
The models you built this session relate to missions in the Robot
Game that represent improving connections between different forms
of transportation.

Build the Connection models
in Bags 13-15 using Building
Instruction Books 13-15.

7 Komandai reikės 13-15
maišelių iš iššūkio
rinkinio.

Identify the missions that relate
to the models you built.
Discuss how the Project Spark
and models are linked.
Draw your solution for a piece
of equipment or technology that
could improve how different
vehicles make connections.

9

8 Tai paskutinė modelių
kūrimo sesija. Užbaikite
kurti visus modelius ir
uždėkite juos
prieš kitą seansą.

In your drawing, include how
your solution works and label its
parts.

Diagram of our solution:

Share

(10 minutes)

9 Įsitikinkite, kad komanda
pažymėjo savo diagramą
su daugybe detalių,
paaiškinančių, kaip veikia
jų sprendimas.

Get together at the mat.
Put each model where it
belongs.
Show how the models operate
and their connection to the
Project Spark.
Show the robot skills you have
learned.

10 Keturios projekto
kibirkštys, pristatytos 1–4
sesijose, suteikė
komandai skirtingų idėjų
galutiniam inovacijų
projektui.

Discuss the reflection questions.
Clean up your space.

Reflection Questions
• Can you think of any ways
to make better connections
between different forms of
transportation?
• What different connection points
are used for transportation in
your community?
How does a freight
driver know what routes
to use when transporting
cargo?

CARGO CONNECTSM
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Valdymo patarimai
PATARIMAI PAGALBININKAMS

MEDŽIAGŲ VALDYMAS

• Nustatykite savo laiko juostą. Kaip
dažnai susitiksite ir kiek laiko? Kiek
susitikimų turėsite prieš savo turnyrą?
• Nustatykite komandos gaires,
procedūras ir numatomą elgesį savo
susitikimuose.
• Įsivaizduokite, kad didžiąją dalį darbo ir
mokymosi turi atlikti komanda. Esate
tam, kad palengvintumėte jų kelionę ir
pašalintumėte visas pagrindines kliūtis.
• Vadovaukitės savo komandai, kai jie
dirba savarankiškai, atlikdami
kiekvienoje sesijoje pateiktas užduotis.
• Sesijų metu naudokite vadovaujančius
klausimus, kad sutelktumėte dėmesį ir
nurodytumėte, ką komanda darys.
• Darbai pateikiami kai kuriose sesijose,
kurios jungiasi prie „Karjeros galimybių“
puslapių, esančių inžinerijos bloknote.
gale.

• Į puodelį įdėkite visas papildomas ar
rastas LEGO® dalis.
• Tegul vaikai, kuriems trūksta gabalėlių,
ateina prie puodelio jų ieškoti.
• Palaukite, kol atleis savo komandą, kol
peržiūrėsite jų LEGO rinkinį.
• LEGO rinkinio dangtelis gali būti
naudojamas kaip padėklas, kad dalys
nenuriedėtų.
• Naudokite plastikinius maišelius ar
konteinerius, kad galėtumėte laikyti bet
kokius nebaigtus kūrinius ir su jais
susijusias dalis arba surinktus modelius.
• Paskirkite saugojimo vietą pastatytiems
misijos modeliams, iššūkių kilimėliui /
stalui ir LEGO konteineriui.

Naudingi ištekliai

16

LEGO® Education

education.lego.com/en-us/support
Tell. Nr.: (800) 422-5346

Pagrindinė svetainė

firstlegoleague.org

Bendrieji palaikymo klausimai

fllchallenge@firstinspires.org

Teisingumo, įvairovės ir
įtraukties mokymai

firstinspires.org/about/diversityinclusion

LEGO Education mokytojų
bendruomenė

community.lego.education.com

CARGO CONNECT SM ištekliai

firstlegoleague.org/season

Mokytojo ištekliai

info.firstinspires.org/curriculum

Hibridinis mokymasis

education.lego.com/en-us/support/managing-todays-classroom#hybrid
firstinspires.org/covid-19

Komandos susitikimų vadovas

I

Įvadas

Čia rasite papildomų
skaitmeninių išteklių!

1 patikrinimo taškas

Komanda puikiai dirba kartu. Jei jiems reikia
daugiau paramos, kad tai pasiektų, atlikite
keletą papildomų komandos formavimo
veiksmų.
Naujos komandos gali norėti apibendrinti
įgytus naujus roboto įgūdžius.
Visi modeliai turi būti pastatyti ir padėti ant
kilimėlio, prireikus pritvirtinti Dual Lock™.

Prieš einant toliau, galima skirti papildomo laiko
robotų pamokoms.
Komanda ištyrė ir sukūrė sprendimus visiems
„Project Sparks“.
Komanda peržiūrėjo misijas ir taisykles Robot
Game Rulebook.

Patarimai 5-8 užsiėmimams

PAGRINDINĖS VERTYBĖS
Atminkite, kad pagrindinės vertybės yra apie tai,
KAIP komanda elgiasi ir dirba kartu. Juos turėtų
demonstruoti visa komanda, visą laiką.

INOVACIJOS PROJEKTAS
Komandos turės pasirinkti galutinę problemą ir
sprendimą, į kurį susikoncentruos, todėl
kiekvieno užsiėmimo metu pagalvoti apie šį
tikslą yra naudinga.

ROBOTO DIZAINAS
Renginyje vienas šalia kito bus pastatyti du
laukai. Tačiau užsiėmimų metu greičiausiai
dirbsite su vienu lauku.

ROBOTŲ VARŽYBOS
Komanda galėtų ieškoti misijų, kuriose
naudojami pagrindiniai roboto įgūdžiai,
pavyzdžiui:
• Stumkite, traukite
arba kelkite
• Modeliai netoli
namų bazės

• Navigacija sekant liniją
• Patogus privažiavimas
grįžti namo

CARGO CONNECTSM
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5 Sesija
Rezultatai
• Vadovaujamai misijai komanda taikys programavimo principus.
• Komanda ištirs sprendimus ir nustatys savo Inovacijų projekto problemą, kurią reikia išspręsti.

1 Pateikite reikmenis, kad
galėtumėte sukurti
plakatus su komandų
pavadinimais kaip
logotipais.
2 Jei komanda dalijasi
vienu robotu, jie gali
programuoti atskiruose
įrenginiuose ir pakaitomis
paleisti savo programas
robotui.
3 Pateiktas vadovaujamos
misijos kodas ne tik
išspręs „Oro siunta“
misiją, bet ir bus
naudingas naudojant
kitas misijas.

Session 5

Introduction
(10 minutes)

1

Now that you have been working
together as a team, create a
team name!

Logo Design:

Design a poster of your team
name as a logo.
Be sure each person gets to
contribute to the poster!

Tasks

(50 minutes)

2

Open the SPIKE™ Prime or
EV3 Classroom app. Find your
lesson.
Robot Trainer Unit:
The Guided Mission

3

Competition Ready
Unit: The Guided
Mission

4 Dar kartą parodykite
sezono vaizdo įrašą.
4

Read over the guided mission.
Have fun practicing this guided
mission until it works perfectly!

5 Jei misijai reikalingas
priedas, laikykite jį
plastikiniame maišelyje,
pažymėtame misijos
numeriu.

Guided Mission:
Helicopters can be used to transport cargo to areas that
are difficult to reach. They are used to help others, bringing
important packages like food.
Like all the mission models on the FIRST ® LEGO® League
Challenge competition field, the Air Drop in Mission 8 (M08) might
inspire you to think of a solution for your Innovation Project.

5

To help you learn about using the color sensor to follow lines on
the mat, we have created a guided mission lesson.

Reflection Questions
• What does the guided mission
show you about Coopertition®?
• How do you plan to talk with the
other team at the Robot Game
about the guided mission?

In the app, you will:
• Download the program that solves this mission.
• Start your robot in the right position in the launch area.
• Run your robot and watch it complete the mission and score the
points.
• Think about how to incorporate the Air Drop mission into one of your
runs for the Robot Game.
• Continue to practice your new skills by revisiting previous lessons or
moving onto the Advanced Driving Base lesson.
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Tyrimai
Pagalbininko patarimai
Komandos formavimo veikla yra puikus būdas komandoms plėtoti ir naudoti savo pagrindines vertybes
bei išmokti dirbti kartu. Internete ieškokite puikių FIRST® bendruomenės sukurtų veiklų.

Investigations

6 Skatinkite komandą
įrašyti visas problemas,
kurias jie nustatė
inovacijų projektui.

Tasks

(50 minutes)

Revisit page 7 and review the
Project Sparks.

Research Findings:

6

Think about the great solutions
you have come up with in the
previous sessions.

7

Research the Innovation Project
and different problems you have
identified.

7 Projekto išteklių
pavyzdžiai apima
internetas, knygos,
žurnalai, asmeninės
istorijos ir ekspertai
(asmeniškai arba
virtualiai).

Use this page to capture your
research.

8

Identify the problem your team
will solve.

9

Record your problem statement.

8 Kiekvienas komandos
narys gali nepasirinkti
savo mėgstamiausios
problemos, tačiau
komanda turėtų pasirinkti
tai, ką visi palaiko.

Share

(10 minutes)

Get your team together at the
mat.
Show how your robot scores
points on the guided mission.
Discuss the problem your team
have identified and think about
next steps.

9 Komanda gali panaudoti
problemą, identifikuotą
viename iš projekto
kibirkščių, kad sukurtų
savo sprendimą.

Discuss the reflection questions.
Clean up your space.

10 Komanda čia parašys
galutinį problemos
pareiškimą. Jei jie turi
kelias idėjas, naudokite
balsavimo procesą, kad
susiaurintumėte iki
vienos.

Reflection Questions

Problem Statement:

10

• Which transportation problem
can you explain clearly?
• Is there someone you can
talk to that is an expert on the
problem?

CARGO CONNECTSM
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6 Sesija
Rezultatai
• Komanda sukurs misijos strategijos planą ir parašys misijos pseudokodą.
• Komanda atliks savo nustatytos problemos tyrimą ir atidarys Inovacijų projektų planavimo puslapį.

1 Komanda turėtų sugebėti
apibūdinti, kokios yra
kiekvieno stipriosios
pusės ir kodėl jiems
patinka su jais dirbti.

Session 6

Introduction
(10 minutes)

1

Think about Teamwork and your
team.

Teamwork: We are stronger when we work together.

Record examples of how your
team has learned to work
together.

2 Pateikite lipnius lapelius
ir planavimo korteles, kad
komanda galėtų padėti
ant lauko, kad sudarytų
savo misijos strategiją.

Tasks

(50 minutes)

Watch the Missions part of the
season video again.

2

3 Skatinkite komandą
surasti užduotis, kuriose
būtų lengviausia surinkti
taškų, ir pirmiausia
atlikite jas.

Strategy:

Start to think about your mission
strategy.
Design an effective work plan.

3

Discuss which missions your
team will attempt first.

4

Complete the Pseudocode
page.
Think about how the program
will make your robot act.

4 Galima nukopijuoti
daugiau pseudokodo
puslapio kopijų. Jie gali
būti naudojami kiekvienai
komandos atliekamai
misijai.

Revisit the earlier lessons or do
the optional lesson listed below.
Amend the guided mission code
so it works on the advanced
driving base.
Robot Trainer Unit:
Angles and Patterns

Competition Ready
Unit: Assembling an
Advanced Driving
Base

Pseudocode
Mission Name:

Mission Number:

CODING STEPS
Write out the moves the robot should make to complete the mission.

Move 1

Move 6

Move 2

Move 7

Move 3

Move 8

Move 4

Move 9

Move 5

Move 10

Reflection Questions
• What does your robot need to
do to complete the first mission
you have chosen?
• What is your Robot Game
strategy to complete missions?

ROBOT PATH DIAGRAM
Draw the route your robot will take to complete the mission.
N
W

E
S

Go to the app and
start a new project.
Explore which
coding blocks will
make the robot
move like the
planned coding
steps that you
wrote above.
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Pseudocode is
written steps for
your planned robot
program.

Komandinis darbas
Pagalbininko patarimai
Pateikite papildomą popierių arba bendrinamą internetinį failą, kad komanda galėtų užfiksuoti roboto ir
projekto sprendimų kūrimo procesą. Komanda bus vertinama pagal galutinius sprendimus ir taikytą
procesą.

Session 6 continued

Teamwork

Introduction
(10 minutes)

Research the problem you
chose and any existing
solutions.

5

PROBLEM AND SOLUTION ANALYSIS

Generate solution ideas.
6
Remember, your solution should
be a piece of equipment or
technology.

Record important information here.

Make a plan for how you will
develop your solution. Use the 7
Planning page as a tool.
Be sure to use a variety of
sources and keep track of them8
on the Innovation Project
Planning page.

5 Įsitikinkite, kad komanda
renka savo šaltinius
bendroje vietoje, internete
arba popieriuje.
Jei reikia, skirkite daugiau
6 laiko su komanda, kad
išnagrinėtumėte visas
sprendimo idėjas ir
susiaurintumėte iki vienos.

7 Įsitikinkite, kad jų
sprendimas gali būti
tobulinamas, ir jie gali
aiškiai paaiškinti savo
sprendimą.

Share

(10 minutes)

Get together at the mat.
Review your Pseudocode
page. Make changes to the page
if necessary.

8 Inovacijų projekto
planavimo puslapis gali būti
pildomas per kelias sesijas
ir padeda komandai
dokumentuoti jų procesą.

Explain what you discovered
in your research. Discuss any
solution ideas.
Discuss the reflection questions.
Clean up your space.

Reflection Questions
• Are there existing solutions to
your identified problem that you
could improve?
• Do you have brand-new solution
ideas to your problem?

Innovation Project Planning
PROCESS
Describe the process you followed to develop your solution.

Guiding Questions:
• What information are you looking for?
• Does this source have information relevant to your project?
• Can you use different types of sources such as credible Internet websites,
books, and experts?
• Is this a good and accurate source of information?

SOURCES
Write down where you got your information and details such as the title, author, and website.

1.

2.

3.
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7 Sesija
Rezultatai
• Komanda sukurs savo projekto sprendimą ir užpildys Inovacijų projektų planavimo puslapį.
• Komanda suprojektuos ir sukurs robotą Robotų varžybų misijoms atlikti.

1 Suteikite komandai kelias
pseudokodo puslapio
kopijas, kad galėtumėte
suplanuoti kelis
paleidimus.

Session 7

Introduction
(10 minutes)

1

Think about Gracious
Professionalism ®.

Gracious Professionalism: We show high-quality work, highlight the
value of others, and respect others and the community.

Write ways your team will
demonstrate this in everything
you do.

2 Skirtingi komandos nariai
gali būti atsakingi už
konkrečias misijas ir kurti
bei valdyti tų misijų
robotą.

Look over pages 21 and 31
in the Robot Game Rulebook
to see how Gracious
Professionalism ® is evaluated
during the tournament.
Robot Design:

Tasks

3 Kai komanda turės
pagrindinį robotą, atlikite
tiesioginio važiavimo
testą. Jei jis nevažiuoja
tiesiai, pažiūrėkite į
roboto svorio centrą ir
pusiausvyrą.
4 Leiskite komandai
pasirinkti pradinę padėtį,
kurią būtų lengva rasti ir
palikti pakankamai vietos
visam robotui, kad jis
tilptų paleidimo zonoje.

(50 minutes)

2

Design and create your robot
that can attempt the missions in
the Robot Game. You can also
improve the existing robot used
in the previous sessions.

3

Create a program for each new
mission you attempt. You could
combine mission solutions into
one program.

4

Test and improve your robot and
its programs.

5

5 Skatinkite mokinius
paaiškinti kodą robotui
judant.

Develop your coding skills by
revisiting the lessons in the app.
Revisit previous lessons,
advance through the rest of
the unit, or work on solving the
missions.

Reflection Questions
• Can you follow how the code on
your device is making your robot
move?
• How can you iterate and
improve on the existing Robot
Design used in previous
sessions?
You could modify
the existing robot
you’ve used in past
sessions.
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Sprendimai
Pagalbininko patarimai
Priimdama pagrindines vertybes, komanda išmoksta, kad draugiška konkurencija ir abipusė nauda nėra
atskiri tikslai, o pagalba vienas kitam yra komandinio darbo pagrindas.

Solutions
PROJECT DRAWING

6 Pateikite įvairią
medžiagą, kad komanda
galėtų sukurti savo
projekto sprendimo
prototipą.

Tasks

(50 minutes)

6

Develop and create your project
solution.

7

Sketch your solution. Label the
parts and how it will work.

8

Describe your solution and
explain how it solves the
problem.

9

Create a prototype model or
drawing of your solution.

10

7 Brėžinys gali apimti
išsamų anotuotą eskizą
arba kompiuterinio
projektavimo (CAD)
brėžinį.

Document the process you use
to develop your solution on the
Innovation Project Planning
page 23.

8 Paprašykite komandos
pagalvoti apie žmones, iš
kurių jie norėtų gauti
atsiliepimų apie savo
sprendimą.

Share

(10 minutes)

Get together at the mat.
Show the team any new coding
skills you learned.

9 Suorganizuokite vizitą,
kad pamatytumėte
transporto pavyzdžius
savo bendruomenėje,
kuri gali būti projekto
dėmesio centre.

Discuss your research and your
project solution.
Discuss the reflection questions.

PROJECT DESCRIPTION

Clean up your space.

10 Apsvarstykite galimybę
pakviesti ekspertą į šią
sesiją, kad jis pasidalytų
turiniu apie nustatytą
problemą.

Reflection Questions
• Can you describe your
innovative solution and how it
solves your problem?
• Does your solution involve
a piece of equipment or
technology?

CARGO CONNECTSM
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8 Sesija
Rezultatai
• Komanda įvertins ir patobulins savo inovacijų projekto sprendimą.
• Komanda kurs robotų priedus ir kurs programas misijoms spręsti.

1 Paprašykite komandos
aptarti, kaip vadovaujama
misija yra Coopertition®
pavyzdys.
2 Rinkdamasi spręstinas
misijas komanda turėtų
pagalvoti apie strategiją.
Norint sutaupyti laiko,
vienu važiavimu galima
atlikti kelias misijas.
3 Skatinkite komandą
aptarti, kaip veikia jų
programa. Suskaidykite
programą į blokus, kurie
valdo vieną judesį.

Session 8

Introduction
(10 minutes)

1

Reflect on Coopertition ®.
Note ways your team will
demonstrate this at an event.

Coopertition ®: We show that learning is more important than winning.
We help others even as we compete.

Tasks

(50 minutes)

2

Decide which mission to attempt
next.

3

Think about your mission
strategy and work plan.

Design Process:

Build any attachments you need
to complete missions.

4

Iterate and refine your program
so your robot completes the
mission reliably.

5

Be sure to document your
design process and testing for
each mission!

4 Laikykite robotų žaidimą
kaip sportą. Komanda turi
treniruotis, treniruotis,
treniruotis, kad gerai
veiktų robotų žaidime.

Reflection Questions
• Is the program for each mission
saved on your electronic
device?
• In what order will you run the
missions in the Robot Game?

5 Kur prasideda robotas,
stipriai įtakoja, kur jis
baigiasi. Leiskite
komandai gerai užrašyti,
kur yra robotas.

How would a
robotic engineer
design robots to
make transporting
cargo more
efficient?
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I Sessions

Planavimas
Pagalbininko patarimai
Jei reikia, naudokite pagrindines vertybes, kad paskatintumėte komandą. Norėdami pasidžiaugti, kad
komanda mokosi šių svarbių vertybių, pabrėžkite šių principų pavyzdžius, kuriuos demonstruoja komanda.

Planning
Plan to Share:

6 Išsaugokite
atstovaujančios
komandos pagamintą
baltų kaladėlių modelį
jų Inovacijų projekto
sprendimas.

Tasks

(50 minutes)

6

Make a plan to share about your
solution with others!

7

Evaluate your present solution.

8

Determine if you can do any
testing of your solution.

9

Use the elements from Bag 16
to build a model that represents
your Innovation Project solution.

Our Improvements:

Iterate and improve to make it
better based on feedback.

7 Surinkite likusias baltas
kaladėles iš 16 maišelio į
sandarų plastikinį
maišelį. Jie neprivalo
naudoti visų baltų
kaladėlių.

10
Share

8 Komanda turėtų kartoti ir
tobulinti savo projekto
sprendimą,
atsižvelgdama į kitų
atsiliepimus.

(10 minutes)

Get together at the mat.
Show any new missions you
have been working on.
Discuss how you will share
about your solution with others.
Discuss the reflection questions.

9 Komanda gali kurti
apklausa, skirta įvertinti
jų sprendimą arba
paprašyti atsiliepimų iš
asmens, kuris yra jų
pasirinktos problemos
ekspertas.

Clean up your space.

Reflection Questions
• How can you realistically
implement your Innovation
Project solution?
• Could your project solution be
manufactured and what would
it cost?

CARGO CONNECTSM
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10 Bandydama ir
tobulindama savo
projekto sprendimą,
komanda galėtų pereiti
kelis inžinerinio
projektavimo proceso
ciklus.
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2 patikrinimo taškas

Komanda baigė visas sesijose nurodytas
robotų pamokas.
Komanda pasirinko Inovacijų projekto
problemą ir sprendimą bei atliko tyrimą.
Pateikite komandai vertinimo schemą ir
vertinimo rubrikas.

Apsilankykite Robotiada atsisiuntimų puslapyje
ir atsispausdinkite rubrikų kopijas (pagrindines
vertybes, naujovių projektą ir roboto dizainą) ir
bet kokią kitą informaciją, kuri padės pasiruošti
renginiui.

9-12 sesijų patarimai

PAGRINDINĖS VERTYBĖS
Įsitikinkite, kad komanda gali pateikti konkrečių
komandos naudojamų pagrindinių vertybių
pavyzdžių. Nepamirškite Coopertition® ir
Gracious Professionalism®.

INOVACIJŲ PROJEKTAS
Komandai reikės daug laiko kartoti, tobulinti ir
sukurti savo idėjos modelį ar prototipą. Nuo 9
sesijos jie turėtų sutelkti dėmesį tik į galutinį
sprendimą.

26 Komandos susitikimų vadovas I Priedai

ROBOTO DIZAINAS
Komanda turi atsinešti savo robotą, visus
LEGO® priedus ir kompiuterio ar programos
spaudinius į vertinimo sesiją, kai pateiks savo
paaiškinimus teisėjams. Priminkite komandai
įtraukti savo misijos strategiją.

ROBOTŲ VARŽYBOS

Komandai reikia gerai treniruojamo ir patikimo
roboto važiavimo, kuris surinks daugiausiai taškų.
Jei jie turi laiko, jie gali atlikti papildomus
važiavimus, kad surinktų daugiau taškų.

9 Sesija

Inovacijos

Rezultatai
• Komanda suprogramuos savo robotą, kad pristatytų savo Inovacijų projekto modelį ir išspręstų misijas.
• Komanda išbandys, kartos ir tobulins savo inovacijų projekto sprendimą.

1 Aptarkite, kaip komandos
nariai buvo novatoriai ir
sugalvojo naujus roboto ir
projekto sprendimus bei
dizainus.

2 Komanda taip pat gali
turėti atsarginę savo
programų kopiją USB
atmintinėje arba
internetinėje saugyklos
svetainėje.
3 Turėkite aiškią strategiją,
kurias programas ir kokia
tvarka paleisti roboto
žaidimo metu.

(10 minutes)

1

Think about Innovation and
your team.

Innovate

Innovation: We use creativity and persistence to solve problems.

Record examples of how your
team has been creative and
solved problems.

Tasks

(100 minutes)

2
3

Code your robot to complete
Innovation Project mission
(M01) using the model you
created.

Iterations and Improvements:

Think about your mission
strategy on the mat and the
missions you will solve.
Continue to create a solution for
each mission as time allows.
Test, iterate, and improve your
robot and Innovation Project
solutions. Be sure to document
all this.

4 Pateikite komandai
pagrindinių vertybių
rubriką. Raskite jį čia:
firstlegoleague.org/
season#resources.
5 Bendrinimo užduotys yra
svarbios, kad visa
komanda būtų
informuota apie projekto
ir roboto vystymąsi.

Session 9

Introduction

Share

(10 minutes)

Get together at the mat.
Show the work completed on the
Innovation Project and Robot
Game.

4
5

Look over the Core Values
rubric. Talk about how you will
demonstrate Core Values at
the event.
Clean up your space.

Reflection Questions
• What features on your robot
show good mechanical design?
• Have you made changes to your
project solution based on advice
from others during sharing?
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How does
an engineer
create innovative
designs?

I Sessions
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10 Sesija

Pakartokite

Rezultatai
• Komanda suplanuos ir sukurs savo Inovacijų projekto pristatymą.
• Komanda ir toliau spręs robotų žaidimo misijas.

Session 10

Iterate

1 Jų pristatymas gali būti
skaidrių
demonstravimas,
plakatas, pjesė ar net
siužetas. Galima naudoti
net kostiumus,
marškinius ar skrybėles.
2 Galima sukurti scenarijus
tiek Inovacijų projekto
pristatymams, tiek roboto
paaiškinimui. Pateikite
kopijas kiekvienam
komandos nariui.

Introduction
(10 minutes)

Think about Impact and your
team.

Impact: We apply what we learn to improve our world.

Record examples of how
your team has had a positive
influence on you and others.

Tasks

(100 minutes)

Presentation Script:

1

Plan out your project
presentation. Refer to the
Innovation Project rubric for
what to cover.

2

Write out your Innovation Project
presentation script.

3

Make any props or displays that
you need. Be engaging and
creative!

3 Komandai gali prireikti
daugiau vietos
saugojimui
visa medžiaga, kurią jie
sukūrė savo pristatymui.

Continue to create, test, and
iterate on your robot solution.

4

Practice a 2.5-minute Robot
Game with all your completed
missions.

4 Skatinkite komandą
paleisti savo robotą 2,5
minutės roboto rungtyse,
kad jie priprastų prie
laiko limito.

Share

(10 minutes)

5

Get together at the mat.
Share the project presentation
work completed.
Share what missions you have
completed.
Discuss how everyone will be
involved in the presentation.

5 Pateikite komandai
naujovių projekto rubriką
čia: firstlegoleague.org/
season#resources.

Discuss the reflection questions
and clean up your space.

Reflection Questions

How will
your Innovation
Project solution
have an impact on
others?

• How did you decide which
missions to attempt?
• How can your Innovation Project
solution help your community?

CARGO CONNECTSM
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11 Sesija

Praktika

Rezultatai
• Komanda užbaigs savo Inovacijų projekto pristatymą.
• Komanda užbaigs savo robotą Robotų žaidimui ir sukurs savo roboto dizaino paaiškinimą.

1 Pateikite šiai veiklai
popieriaus ir meno
reikmenų. Ši veikla
padeda
komanda įvertinti
kiekvieno nario indėlį.
2 Svarbu išmokti pranešti
apie savo inovacijų
projekto sprendimą ir
paaiškinti jų robotų
dizainą.

3 Pateikite komandai
rubriką Robot Design.
Raskite čia:
firstlegoleague. org/
season#resources.

1

(10 minutes)

Create a sports playing card
for each person on the team.
You can use these to highlight
each person on the team at your
event.

Practice

About My Team:

Explain about yourself and
how you enjoy FIRST® LEGO®
League Challenge!

Tasks

(100 minutes)

Explanation Script:

2

Continue working on your
Innovation Project presentation.

3

Plan and write out your Robot
Design explanation. Refer to the
Robot Design rubric for what to
cover.

4

Make sure everyone can
communicate about your design
process and programs.
Determine what each person on
the team will say.
Practice your full presentation.

4 Kiekvienas komandos
narys turi dalyvauti
turnyro pristatyme.

5 Komanda turėtų
žinoti, kas valdys
robotą rungtynių
metu. Vienu metu prie
lauko gali būti tik du
nariai.

Session 11

Introduction

Share

(10 minutes)

Get together at the mat.
Discuss the presentation and
each person’s role.
Run a practice 2.5-minute match
and explain what missions are
done.

5

Discuss the reflection questions.
Decide what else needs to be
done and clean up your space.

Reflection Questions
• Do you have a plan for what
to do if one mission does not
work?
• Does everyone have a speaking
part in the presentation?
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Review the
Judging Session Flow
Chart to see how you
will present your Robot
Design and Innovation
Project.
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12 Sesija

Pasiruošimas

Rezultatai
• Komanda praktikuos savo inovacijų projekto pristatymą ir roboto dizaino paaiškinimą.
• Komanda žais pratybų Robotų žaidimo rungtynes.

Session 12

Prepare

1 Planuokite laiką
paskirstyti
šioje sesijoje vienodai
tarp pristatymo praktikos
ir pratybų rungtynių.

Introduction
(10 minutes)

Reflect on how your team has
had Fun.

Fun: We enjoy and celebrate what we do!

Record examples of how your
team has had fun throughout
this experience.

2 Skatinkite komandą
praktikuoti savo
pristatymą prieš renginį.
Jie gali praktikuoti
dalindamiesi savo
sprendimu su kitais.

Tasks

(100 minutes)

1

Presentation Feedback:

2

Rehearse your full presentation
communicating your robot and
project solutions.
Demonstrate Core Values when
you present!

3

Have practice 2.5-minute Robot
Game matches.

4

Review the Prepare for Your
Event page 32.

5

3 Leisk komandai
praktikuoti jų 2,5 minutės
roboto važiavimus.
Įsitikinkite, kad jie
praktikuoja savo
programas tinkama
tvarka.

Share

(10 minutes)

Review all the Core Values,
Innovation Project, and Robot
Game rubrics.

4 Jei viskas vyksta ne taip,
kaip planuota Robotų
žaidimo metu, komanda
gali pageidauti
nenumatytų atvejų plano
kitoms misijoms, kurias
gali vykdyti.

Provide helpful feedback after
the presentation to each other
based on the rubrics.
Discuss the reflection questions.
Clean up your space.

Reflection Questions

5 Priminkite komandai apie
pagrindines vertybes ir
kaip jie jas parodys viso
renginio metu, įskaitant
visas robotų žaidimo
rungtynes.

• Are all the different LEGO®
pieces you need to attach to
your robot for each mission
ready?
• Is everyone ready to speak
loudly, smile, and have fun?

Have
more time?
Continue solving
missions and working on
your Innovation Project
before your event!

CARGO CONNECTSM
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Galutinis patikros taškas

Prepare for Your Tournament!
Pagrindinis renginio tikslas – kad kolektyvui būtų
SMAGU ir jaustųsi, kad jų darbas yra vertinamas.
Priminkite komandai, kad renginys taip pat yra
mokymosi patirtis ir tikslas nėra būti ekspertu
atvykus.
Skatinkite komandą bendradarbiauti su kitomis
komandomis, dalintis tuo, ką išmoko, ir palaikyti
vieni kitus.

Nustatykite, kokio tipo renginyje dalyvausite ir
kas yra jūsų renginio organizatorius. (Jei
įsigijote klasės paketą, už renginį atsakysite
jūs. Daugiau informacijos rasite Class Pack
Event Guide!)
Patikrinkite informaciją ir reikalavimus turnyrui,
kuriame dalyvaujate. Jie gali skirtis
priklausomai nuo tipo, kurį planuojate dalyvauti.
Paprašykite komandos paruošti renginiui
reikalingų medžiagų kontrolinį sąrašą ir kur jos
bus saugomos.
Peržiūrėkite laiką ir vietą, kur susitinkate
renginyje, ir kiek laiko turėtų pasilikti komanda
– pasidalykite tuo su tėvais. Jei įmanoma,
paskatinkite tėvus dalyvauti.
Komanda galėtų patekti į papildomus
kvalifikacinius turnyrus arba Global Innovation
Awards apdovanojimus, laimėdama vieną iš
geriausių apdovanojimų arba bus paskirta
teisėjų.
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