KOMANDOS
SUSITIKIMŲ
VADOVAS

Šioje srityje galite įdėti savo logotipą ir vietinių
rėmėjų logotipus.
Neleidžiama keisti nei pasaulinės rėmėjų srities, nei
vadovo pirmo ir paskutinio puslapio.

FIRST® LEGO® lygos
pasauliniai rėmėjai

Komandos susitikimų vadovas

Susipažinkite suFIRST ® LEGO® Lyga Explore
FIRST® LEGO® Lygoje Explore
komandos sutelkia dėmesį į
inžinerijos pagrindus, kai tiria realias
problemas, mokosi projektuoti ir
programuoti bei kuria unikalius
sprendimus, pagamintus iš LEGO
kaladėlių ir LEGO Education WeDo
2.0 ar SPIKE ™ Essential rinkinių.

FIRST LEGO Lyga Explore
yra vienas iš trijų FIRST LEGO lygos
programos grupių suskirstytų pagal
amžių. Ši programa įkvepia jaunus
žmones eksperimentuoti ir ugdo jų
pasitikėjimą, kritinį mąstymą ir
projektavimo įgūdžius per praktinį
STEAM mokymąsi. FIRST LEGO lyga
buvo sukurta susivienijus FIRST ® ir
LEGO® Education.

Sveiki atvykę į CARGO CONNECT SM
Sveiki atvykę į FIRST ® FORWARDSM
sezoną. Šių metų FIRST LEGO L ygos
Explore iššūkis pavadintas 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 pirmyn ir transporto ateitį. Ir tai
prasideda nuo tavęs.
Kiekvienos sesijos metu mokiniai
mokysis inžinerinio projektavimo.
Šiam procesui nėra nustatytos
tvarkos

ir jie gali atlikti kiekvieną dalį kelis
kartus per vieną sesiją. Tai reiškia,
kad užsiėmimo metu vaikai tyrinės
temą ir idėjas, kurs sprendimus,
juos išbandys, kartos ir tobulins, o
paskui pasidalys tuo, ką išmoko, su
kitais.

TYRINĖTI

Komandinis darbas
Vaikai dirba komandose po šešis,
naudodamiesi LEGO® Education
WeDo 2.0 arba SPIKE ™ Essential
rinkinių detalėmis ir CARGO
CONNECT Explore rinkiniu. Jie
bendradarbiaus ir bendraus kurdami,
mokydamiesi ir žaisdami kartu.
Vaikai turėtų būti skatinami
kiekvienos sesijos metu dirbti su savo
komandos draugais, išklausyti vienas
kitą, paeiliui ir dalytis idėjomis bei
kūriniais.
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Komandos narių vaidmenys
Čia pateikiami pavyzdiniai komandos
vaidmenys, kuriuos reikia naudoti
sesijų metu. Visi komandos nariai
turėtų išbandyti kiekvieną vaidmenį
kelis kartus per savo FIRST® LEGO®

Lygos Explore patirtį. Vaidmenų
naudojimas padeda komandai veikti
efektyviau ir užtikrina, kad visi
komandos nariai būtų įsitraukę.Kai
kuriuos vaidmenis sesijos metu atliks
keli vaikai.

Pagalbininkas

Kelionės fotografas
Įamžina komandos
kelionę
fotografuodamas ar
filmuodamas. Ši
medžiaga gali būti
naudojama komandos
plakatui.

Medžiagų
vadybininkas
Surinks sesijai
reikalingą
medžiagą ir grąžins
medžiagą sesijos
pabaigoje.

4

Pavyzdžiui, konstruotojo ir
programuotojo vaidmenys gali būti
dubliuojami, kai darbas skiriamas
vaikų porai.

LEGO elementų
ieškotojas
Suranda konkrečius
LEGO elementus,
reikalingus
kiekvienam kūrimo
žingsniui.

Konstruotojas
Surinks LEGO statinius
pagal statybos
instrukcijas.

Komandos susitikimų vadovas I Įvadas

Padeda komandai
per sesijas ir
mokymąsi pasiekti
sesijos rezultatų.

Komandos
kapitonas
Dalijasi komandos
pažanga su
pagalbininku. Užtikrina
sesijos užduočių
atlikimą.

Programuotojas
Valdo įrenginį ir kuria
kodą programoje.

Žaismingas mokymasis per patyrimines veiklas
FIRST ® pagrindinės vertybės
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.

Naujovės

Komandinis darbas
Kartu dirbdami
supratome, kad
esame stipresni.

Įtraukimas

Mes naudojame
kūrybiškumą ir
užsispyrimą
problemoms spręsti.

Mes gerbiame vienas
kitą ir suprantame
savo skirtumus.

Poveikis

Linksmybės
Mes
džiaugiamės
tuo ką darome
ir švenčiame!

Tyrinėjimas
Mes tyrinėjame
naujus įgūdžius ir
idėjas.

Tai, ko išmokome,
pritaikome savo
pasauliui
tobulinti.

CARGO CONNECTSM
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Ko reikia komandai?
LEGO® Education rinkinys

Elektroninis prietaisas
Jūsų komandai reikės suderinamo su
Bluetooth įrenginio, pvz., nešiojamojo
kompiuterio, planšetinio kompiuterio
ar kompiuterio. Norėdami peržiūrėti
sistemos reikalavimus ir atsisiųsti
programinę įrangą iš
legoeducation.com/downloads.

LEGO®Education WeDo 2.0 rinkinys

Komandos plakato reikmenys

arba

10 – 11 sesijose kiekvienai komandai
reikės didelio plakato ir įvairių meno
reikmenų.

LEGO® Education SPIKE™ Essential rinkinys

CARGO CONNECTSM Explore rinkinys
Kiekviena komanda gaus vieną CARGO CONNECTSM Explore rinkinį. LEGO® elementus palikite
plastikiniuose maišeliuose iki užsiėmimų, kuriuose jie reikalingi. Dviejose spausdintose knygose yra
Explore modelio kūrimo instrukcijos.
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Sunkvežimis

Rūšiavimo centras

Variklis ir prievadas

Prototipų detalės

Maišelis

1

2

3

4

Knyga

1

2

2

-

Patarimai
• Prototipų detalės naudojamos visų sesijų metu kuriant dizaino iššūkių sprendimus.
• Pateikiamos pagrindo plokštės. Jos gali būti naudojamos kiekvienam mokiniui, kad sukurtų savo kūrimo idėjas
arba gali būti derinami kuriant savo komandos modelį.
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Komandos susitikimų vadovas I Įvadas

Bendrieji valdymo patarimai
PAGALBINIAI
PATARIMAI

MEDŽIAGŲ
VALDYMAS
• Į puodelį įdėkite
likusias ir rastas
LEGO® dalis.
• Vaikai, kuriems
trūksta detalių, jų gali
paieškoti puodelyje.
• Nepaleiskite
komandos, kol
neperžiūrėjote jų
LEGO rinkinio.

• Nustatykite savo
tvarkaraštį. Kaip
dažnai susitiksite ir
kiek laiko truks? Kiek
susitikimų turėsite iki
varžybų?
• Susitikimams
nustatykite komandos
gaires, procedūras ir
elgesį.
• „LEGO“ rinkinio dangtį
galima naudoti kaip
padėklą, kad modeliai
neslystų.
• Naudokite plastikinius
maišelius ar
konteinerius
nebaigtiems
statiniams ir su jais
susijusioms dalims ar
surinktiems
modeliams laikyti.
• Paskirkite laikymo
vietą pastatytiems
modeliams, Explore
rinkiniui ir LEGO
konteineriui.

Inžinieriaus
užrašai

• Komanda turėtų atlikti
didžiąją darbo dalį ir
mokytis. Jūs esate
tam, kad
palengvintumėte jų
kelionę ir
pašalintumėte visas
pagrindines kliūtis.
• Vadovaukite savo
komandai per įvadą ir
bendrinimo veiklą,
pateiktą kiekvienos
sesijos metu.
• Sesijų metu naudokite
pagrindinius
klausimus.
• Medžiagų vadybininko
vaidmuo yra padėti
išvalyti ir saugoti
medžiagas.

INŽINIERIAUS
UŽRAŠŲ PATARIMAI
• Atidžiai perskaitykite
Inžinieriaus užrašų
knygelę. Kiekvienas
komandos narys turi
turėti vieną.
• Čia yra visa
informacija, kurios
reikia komandai, ir ji
veda juos per misijas.

• Karjeros galimybės yra
išvardytos kai kuriose
misijose, o daugiau
informacijos rasite
gale inžinerijos
sąsiuvinyje. Šiuose
puslapiuose taip pat
pateikiama papildoma
praturtinimo veikla.

• Šiame komandos
susitikimo vadove pateikti
patarimai nurodys, kaip
padėti komandai
kiekvienos misijos metu.
• Kaip tarpininkas, padėkite
komandos nariams atlikti
savo vaidmenis kiekvienos
sesijos metu.
• Užsiėmimuose yra
individualių ir komandinių
užduočių, padedančių
komandai savarankiškai
atlikti savo vaidmenis.

CARGO CONNECTSM
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Kontrolinis punktas prieš sesiją
Prieš pradėdami užsiėmimus, perskaitykite Inžinieriaus užrašų sąsiuvinį ir šį
Komandos susitikimo vadovą. Juose gausu labai naudingos informacijos,
kuri padės jums susipažinti su programa.

Ištyrinėkite FIRST® pagrindines vertybes. Tai
yra esminis jūsų komandos pagrindas.

Naudokite šį kontrolinį sąrašą lengvai
ir sėkmingai darbų pradžiai

Peržiūrėkite FIRST LEGO Lygos Explore
sezono vaizdo įrašą ir kitus vaizdo įrašus
FIRST LEGO League YouTube kanale.

Įsitikinkite, kad turite su Bluetooth
suderinamą įrenginį, kuriame įdiegta
WeDo 2.0 arba SPIKE ™ Essential
programa.

Komanda turėtų pirmiausiai įveikti įvadines
veiklas, kad prieš pradedant sesijas jie įgytų
kūrimo ir programavimo patirties.

Išpakuokite WeDo 2.0 arba SPIKE ™
Essential rinkinį (jei dar to nepadarėte)
ir surūšiuokite LEGO® elementus į dėklą.

Aptarkite su transportu susijusius klausimus
ir žodžius su komanda. Pakalbėkite, kas yra:
produktas, pakuotė, krovinys, efektyvumas,
prieiga, saugumas ir jungtis.

Įsitikinkite, kad valdiklis yra visiškai
įkrautas arba jame yra baterijų.
Susipažinkite su Explore rinkinio turiniu.

Naudingi ištekliai
LEGO® Education
pagalba

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

Pagrindinė svetainė

firstlegoleague.org

Bendrieji palaikymo
klausimai

fllexplore@firstinspires.org

Mokymai apie lygybę,
įvairovę ir įtrauktį

firstinspires.org/about/diversityinclusion

LEGO Education
mokytojų bendruomenė community.lego.education.com
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CARGO CONNECTSM
resursai

firstlegoleague.org/season

Pedagogo ištekliai

info.firstinspires.org/curriculum

Hibridinis mokymasis

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

Komandos susitikimų vadovas I Įvadas

Čia rasite papildomų skaitmeninių išteklių!

Sesijų išdėstymas
Įvadas
(10 minučių)
1 Sesija
Tyrinėkime

2 Sesija
Vežkime

3 Sesija
Rūšiuokime

4 Sesija
Važiuokime

Kiekviena sesija prasideda įžanga ir baigiasi bendrinimo veikla. Išsami
informacija apie šią veiklą pateikiama sekančiuose seanso puslapiuose, taip
pat pastabos ir patarimai, padėsiantys paleisti sesiją.
2 užduotis
(20 minučių)

Užbaigimas
(10 minučių)

Temos
nagrinėjimas

Sunkvežimio
dizaino kūrimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

Programavimas
1 pamoka

Transporto formų
kūrimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

Pasilinksminkime

Programavimas
2 pamoka

Rūšiavimo centro
kūrimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

Atnaujinkime

Programavimas
3 pamoka

Roboto kelias į
rūšiavimo
centrą

Pristatymas ir
susitvarkymas

Siuntos atpažinimas

Rūšiavimo centro
programavimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

Tyrinėkime

Pirmyn, komanda!

1 užduotis
(20 minučių)

5 Sesija
Motorizuokime

Įsitraukime

6 Sesija
Būkime saugūs

Poveikis

Vandens
transportas

Saugos funkcijų
kūrimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

7 Sesija
Patobulinkime

Tyrinėjimas

Paskirties vietų
kūrimas

Pagerinkite
efektyvumą ar
prieigą

Pristatymas ir
susitvarkymas

Komandos modelio
kūrimas

Komandos modelio
kūrimas ir
programavimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

Plakato kūrimas

Plakato kūrimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

Pasiruošimas
renginiui

Pristatymo
kūrimas

Pristatymas ir
susitvarkymas

8 - 9 Sesija
Sukurkite
komandos
modelį
10 - 11 Sesija
Sukurkite
komandos
plakatą
12 Sesija
Pasiruošimas
renginiui

Komandinis darbas
ir įdomus kūrimas

Naujovės ir
kūrimas

Poveikio kūrimas

Švęskite festivalyje!

CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

1 Sesija

• Komanda sukurs sunkvežimį ir sukurs
naują sunkvežimio dizainą
• Komanda tyrinės CARGO CONNECT
temą ir kaip kroviniai gabenami į
skirtingas vietas.

Įvadas (10 minučių)
Tyrinėkime
• Perskaitykite komandos
tyrinėjimo apibrėžimą. (Žr. 5
puslapį)
• Pakalbėkite apie tai, kas yra
tyrinėjimas. Paprašykite
komandos pateikti šios
pagrindinės vertės pavyzdžių.

Pagrindiniai klausimai

• Plėtinys: Leiskite
kiekvienam nupiešti
tyrinėjimo pavyzdžio
paveikslėlį savo
Inžinieriaus užrašų
pagrindinių vertybių
puslapyje.

1 Sesija

Užduotys (20 minučių)

• Kaip galite pakrauti krovinius ir
pervežti juos į skirtingas zonas?
• Kaip paketai pristatomi iki jūsų
durų?

Pakalbėkite apie Rugilės ir Jokūbo klausimus .

Jūsų komandai reikia:

Išradingoms idėjoms pasižymėti naudokite
žemiau esantį lauką!

45817

Pagal 1 knygoje pateiktas instrukcijas,
surinkite sunkvežimį.

1

Pažvelkite į lauką ir sužinokite, kaip veikia
sunkvežimis!

Sesijos patarimai
1 Komandai reikės 1 knygos ir 1
maišelio, esančio Explore
rinkinyje.

Kokius produktus
reikia gabenti į jūsų
bendruomenę ir iš
jos?

2 Daugumą kiekvienos sesijos
užduočių komanda turėtų atlikti
kartu.
3 Rašymo ir piešimo erdvė, kad
kiekviename užsiėmime
kiekvienas vaikas pateiktų savo
mintis ir idėjas.
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10 Komandos susitikimų vadovas

I

Sesijos

Inžinieriaus užrašai I Sesijos

Kaip krovinys
supakuojamas
ir kraunamas į
transporto
priemones?

Tyrinėkime
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turi:
• Pristatyti, ką jie padarė sesijos
metu.
• Paaiškinti, kaip kroviniai
gabenami į jų bendruomenę ir
iš jos.

Tyrinėkime
Jūsų komandai reikia:

• Apibūdinti jų sunkvežimių
konstrukcijas.
• Parodyti, kaip jų sprendimai
veikia ant kilimėlio.

Pagrindiniai klausimai

Užduotys (20 minučių)

• Kokiais maršrutais važiuoja
krovininiai sunkvežimiai?
• Kur matote sunkvežimius,
atliekančius pristatymus jūsų
mieste?

Apvažiuokite maršrutus, kuriais sunkvežimis
važiuos ant lauko.
Nupieškite savo automobilį, kuris gabens
krovinius.
Pažymėkite, kokie produktai yra gabenami
sunkvežimio.
Pasidalinkite savo kūryba su komanda!
Visi kartu patobulinkite sunkvežimio
dizainą, naudodami LEGO® prototipus (4
maišelis).

Sesijos patarimai
4 Paduokite komandai LEGO®
prototipo detales (4 maišelis),
kad sukurtų dizainą.
Neatidarykite 2 ar 3 maišelio.

Padėkite savo pagamintus sunkvežimius ant
lauko ir parodykite, kaip jie veikia.

Ką atradai?
Pasidalink su
savo komanda!

DIZAINAI

5 Padėkite lauką ant stalo ar
grindų, kad komanda galėtų
išvandyti maršrutus.

Nupieškite savo dizainus!

6 Šuo Maksas komandai pateiks
sesijos apmąstymų klausimus.

Tvarkymosi patarimai
• Sunkvežimis turėtų likti
surinktas, bet visa kita turi būti
išardyta.
• Įdėkite prototipų detales atgal į
Explore dėžutę arba į kitą
talpyklą, pažymėtą Prototipų
detalės.
CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

2 Sesija

Įvadas (10 minučių)

• Komanda sukurs ir
programuos LEGO® robotą ir
išmoks pakeisti programą.
• Komanda sukurs dviejų rūšių
transporto priemones.

Pirmyn, komanda!
• Perskaitykite komandinio
darbo komandai apibrėžimą.
(Žr. 5 puslapį)
• Kalbėkite apie tai, kas yra
komandinis darbas.
Paprašykite komandos
pateikti šios pagrindinės
vertės pavyzdžių.

• Pratęsimas: Leiskite
kiekvienam nupiešti
komandinio darbo
pavyzdį savo
Inžinieriaus užrašų
pagrindinių vertybių
puslapyje.

Pagrindiniai klausimai

2 Sesija

Užduotys (20 minučių)

• Ar galite sukurti LEGO robotą
ir suprogramuoti sprendimą?
• Kaip pakeisti programą, kad
LEGO robotas judėtų kitaip?

Atidarykite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential
programą. Raskite savo pamoką.

Jūsų komandai reikia:
Klasės projektai:
Ventiliatorius
(Cooling Fan)

Ar galite priversti roboto variklį suktis į kitą
pusę? Užfiksuokite savo idėjas!
Pagalvokite, kaip pakeisti esamą programą,
remiantis jūsų idėjomis.

FIRST ® LEGO® League
Explore skyrius:
1 Pamoka

Paleiskite naują programą. Pažiūrėkite, kas
nutiks.

Sesijos patarimai

Iššūkis
Ar galite pridėti prie roboto sraigtą, ratą
ar valties vairą?

1 Paaiškinkite komandai, kaip
programoje pasiekti atitinkamą
pamoką.
2

Perkurkite savo robotą. Paleiskite savo
programą.

Komanda naudos LEGO
Education WeDo 2.0 rinkinį
arba LEGO Education SPIKE
Essential rinkinį ir su jais
susijusias programas.

IDĖJOS

Apytikslį kiekvieno puslapio
3 užduočių laiką rasite pamokoje.
Tai padeda vaikų
savireguliacijai.
Jei komandai trūksta laiko,
leiskite jiems atlikti tik
4
programavimo pamoką ir
sukurti robotą.
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Inžinieriaus užrašai I Sesijos

Parodykite man
savo naujoviškas
idėjas!

Nupieškite
Nupieškite savo idėjas!

Vežkime
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turi:
• Pristatyti, ką jie padarė
sesijos metu.
• Parodyti išmoktus
programavimo įgūdžius.
• Paaiškinti, kaip jie pakeitė
programą.

• Apibūdinti jų transporto
priemonės dizainą.
• Parodyti, kaip jų sprendimai
veikia ant lauko.

Pagrindiniai klausimai

Vežkime

• Ar galėtumėte sukurti
dviejų rūšių transporto
priemones?
• Kur krovinys telpa jūsų
transporto priemonėje?

Užduotys (20 minučių)

Jūsų komandai reikia:

Apžiūrėkite lauką ir pagalvokite apie Jokūbo
klausimą.

5

Suprojektuokite dviejų skirtingų transporto
priemonių eskizus.

6

Ar galite sukurti dvi
skirtingas
transporto
priemones,
galinčias gabenti
krovinius?

Pastatėte
sunkvežimį, kuris
per paskutinį
seansą gabeno
krovinius.

Pasidalinkite savo nuostabiomis mintimis su
komanda!
Sukurkite dizainą naudodami prototipų detales, kad
parodytumėte savo komandos sprendimą.
Parodykite, kaip jūsų sprendimas veikia ant lauko.
Kaip komanda
apsvarstykite, kaip
inžinierius kuria
novatorišką dizainą.

Sesijos patarimai
5 Komandai reikės surinkto
sunkvežimio.
6 Padėkite komandai LEGO
prototipų detales (4 maišelis),
kad sukurtų savo dizainą.

7

7 Pamatysite, kad daugelis Makso
apmąstymų yra susiję su
užduotimis, išvardytomis
Inžinieriaus užrašų puslapiuose
Karjeros galimybės. Čia
pateikiami realūs transporto
darbų pavyzdžiai.

DIZAINAI
Nupieškite savo dizainus!

Tvarkymosi patarimai

CARGO CONNECTSM

11

• Sunkvežimis turėtų likti
surinktas, bet visa kita turi būti
išardyta.
• Patikrinkite, ar LEGO® roboto
dalys yra grąžintos į LEGO
rinkinį.

CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

3 Sesija

Įvadas (10 minučių)

• Komanda sukurs ir programuos
LEGO® robotą ir pakeis
programą.
• Komanda sukurs rūšiavimo
centrą ir ištirs, kaip rūšiuojami
kroviniai.

Pasilinksminkime
• Komandai perskaitykite
linksmybių apibrėžimą. (žr. 5
puslapį)
• Kalbėkite apie tai, kas yra
smagu. Paprašykite
komandos pateikti šios
pagrindinės vertės pavyzdžių.

• Plėtinys: Leiskite
visiems nupiešti
linksmybių pavyzdį
savo Inžinieriaus
užrašų puslapyje
Pagrindinės vertybės.

Pagrindiniai klausimai
• Ar galite sukurti LEGO robotą ir
suprogramuoti sprendimą?
• Kaip pakeisti programą, kad
LEGO robotas paleistų šviesą ar
garsą?

Sesijos patarimai

3 Sesija

Užduotys (20 minučių)

1

2

1 Komanda sužinos apie šviesos ir
garso blokus ir juos išmoks
panaudoti.

Jūsų komandai reikia:

Atidarykite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential
programą. Raskite savo pamoką.
Ar galite suprogramuoti robotą, kad jis
paleistų kitokį garsą ar švieselę?
Paaiškinkite savo sprendimą.

Klasės projektai:

Pakeiskite esamą programą remdamiesi
savo idėjomis. Išbandykite!

FIRST ® LEGO® League
Explore skyrius:
2 Pamoka

Robotas šnipas
(Spy Robot)

Iššūkis
Ar galite priversti robotą mirksėti kita spalva
ar judėti?
Pakeiskite roboto konstrukciją ir paleiskite
savo programą.

2 Komandai pateikiami iššūkiai,
skirti patobulinti robotą.
3 Sprendimo erdvėje galima
užrašyti planuojamus
programavimo veiksmus arba
tai, kuriuos programavimo
blokus komanda pakeis.

SPRENDIMAS

Nupieškite savo sprendimą!

1
12
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3

Inžinieriaus užrašai I Sesijos

Norėdami
išspręsti šį iššūkį,
dirbkite visi
kartu!

Rūšiuokime
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pasidalyti tuo, ką jie padarė
sesijos metu.
• Parodyti išmoktus
programavimo įgūdžius.
• Paaiškinti, kaip jie pakeitė
programą.

• Apibūdinti krovinio pakrovimo ir
iškrovimo būdus.
• Parodyti, kaip veikia rūšiavimo
centras.

Pagrindiniai klausimai

Rūšiuokime

Užduotys (20 minučių)

Jūsų komandai reikia:

Laikydamiesi 2 knygos instrukcijų surinkite rūšiavimo
centrą.

5

2
45817_BI_BK2_V29_V39.indd 1

Pagalvokite, kaip galite padėti Jokūbui ir Rugilei.
Išbandykite rūšiavimo centrą!

45817

4

Padėkite rūšiavimo centrą ant lauko.

• Kaip galite įsitikinti, kad
krovinys surūšiuotas teisingai?
• Ar galite sukurti krovinio
pakrovimo ir iškrovimo
būdus?

1/14/21 4:01 PM

Kaip krovinys
rūšiuojamas į
teisingas dėžes?

Pasukite rankenėlę į dešinę, kad rūšiuotumėte žalią
krovinį į žalią dėžę.
Pasukite rankenėlę į kairę, kad rūšiuotumėte mėlyną
krovinį į melyną dėžę.
Pagalvokite ir pasidalykite savo idėjomis, kaip
surūšiuotas krovinys kraunamas išvežimui.

Kaip rūšiavimo
centre kraunami ir
iškraunami
kroviniai?

Įdomu, kaip jūsų
komanda naudojo
komandinį darbą. Ar
galite sugalvoti pavyzdį?

Sesijos patarimai
4 Komandai reikės 2 knygos ir 2
maišelio, esančio Explore
rinkinyje.
5

IDĖJOS

Nustatykite, kad alkūnė
pasukama į dešinę, pagal
laikrodžio rodyklę, o į kairę, prieš
laikrodžio rodyklę.

Nupieškite savo idėjas!

Tvarkymosi patarimai
• Rūšiavimo centras ir
sunkvežimis turėtų likti
surinkti, tačiau visa kita turėtų
būti išardyta.
• Patikrinkite, ar LEGO® roboto
dalys yra grąžintos į LEGO
rinkinį.
CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

4 Sesija

Įvadas (10 minučių)

• Komanda sukurs ir suprogramuos
LEGO® robotą ir pakeis programą.
• Komanda sukurs robotą, galintį
gabenti krovinius.

Atnaujinkime
• Perskaitykite komandai
naujovių apibrėžimą. (Žr. 5
puslapį)
• Kalbėkite apie tai, kas yra
naujovė. Paprašykite
komandos pateikti šios
pagrindinės vertės
pavyzdžių.

• Plėtinys: Leiskite
kiekvienam nupiešti
naujovių pavyzdžio
vaizdą savo
Inžinieriaus užrašų
pagrindinių vertybių
puslapyje.

Pagrindiniai klausimai
• Ar galite sukurti LEGO robotą ir
suprogramuoti sprendimą?
• Kaip pakeisti programą, kad
LEGO robotas judėtų kitaip?

4 Sesija

Užduotys (20 minučių)

1

Jūsų komandai reikia:

Atidarykite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential
programą. Atlikite pamoką.
Ar galite užprogramuoti robotą judėti
atgal? Pasisukti? Užfiksuokite savo idėjas!
Pakeiskite esamą programą remdamiesi
savo idėjomis. Išbandykite!

Sesijos patarimai

Klasės projektai:

Iššūkis
Ar galite į robotą pridėti krovinių konteinerį?

1 Komanda sužinos apie variklio
blokus ir juos išmoks panaudoti.

Laikykitės savo plano ir paleiskite programą.

Idėjų erdvėje galima užrašyti
2 planuojamus programavimo
veiksmus arba tai, kuriuos
programavimo blokus komanda
pakeis.

FIRST ® LEGO® League
Explore skyrius:

3 Pamoka

Į savo sprendimus
būtinai įtraukite visų
idėjas!

IDĖJOS

2
Nupieškite savo idėją!
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Milo - mokslų
roveris
(Milo the
Science Rover)

Inžinieriaus užrašai I Sesijos

Važiuokime
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pasidalyti tuo, ką jie padarė
sesijos metu.
• Parodyti išmoktus
programavimo įgūdžius.
• Paaiškinti, kaip jie pakeitė
programą.

• Apibūdinti, kaip gabenami kroviniai.
• Parodyti, kaip jų robotas gabena
krovinius ant lauko.

Pagrindiniai klausimai

Važiuokime

• Ar galite nustatyti
transportavimui naudojamus
maršrutus?

Užduotys (20 minučių)

Jūsų komandai reikia:

Padiskutuokite apie Rugilės ir Jokūbo klausimus.

3

• Kaip galite užprogramuoti
robotą kroviniams gabenti?

Generuokite idėjas!
Padėkite rūšiavimo centrą ant lauko.
Naudokite lauką, kad suplanuotumėte maršrutą.

Kaip kroviniai
gabenami į mano
miestą ir iš jo?

Kokiais maršrutais
kroviniai patenka į
rūšiavimo centrą?

Sukurkite savo programą ir paleiskite ją.

4

Sesijos patarimai

Roboto pristatytą krovinį sukraukite į rūšiavimo
centrą.

3 Komanda sukurs savo pirmąjį
mobilųjį robotą, kuris važiuoja
ant lauko.

Kaip vairuotojas žino,
kokiais maršrutais
naudotis gabenant
krovinius? Kalbėkitės kaip
komanda!

4 Įsitikinkite, kad komanda stebi,
kur važiuoja robotas, kad jis
nenukristų padėjus ant stalo.

Tvarkymosi patarimai
• Rūšiavimo centras turėtų likti
surinktas, bet visa kita turėtų
būti išardyta.
• Patikrinkite, ar LEGO® roboto
dalys yra grąžintos į LEGO
rinkinį.
CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

5 Sesija

Įvadas(10 minučių)

• Komanda nustatys, kokie produktai
vežami krovinių konteineriuose.
• Komanda sukurs ir suprogramuos
variklio ir stebulės konstrukciją ir
pakeis programą, kad rūšiuotų
mėlynus krovinius.

Įsitraukime
• Perskaitykite įtraukimo
apibrėžimą komandai. (Žr. 5
puslapį)
• Kalbėkite apie tai, kas yra
įtraukimas. Paprašykite
komandos pateikti šios
pagrindinės vertės pavyzdžių.

• Plėtinys: Leiskite
kiekvienam nupiešti
įtraukimo pavyzdį
savo Inžinieriaus
užrašų puslapyje
Pagrindinės vertės.

Pagrindiniai klausimai
• Kokie produktai yra kiekvienos
pakuotės viduje?
• Kaip paketai gabenami į jūsų
bendruomenę ir iš jos?

Užduotys (20 minučių)
Perskaitykite Rugilės ir Jokūbo klausimus.

1

1 Paklauskite komandos, kuo
skiriasi produktai, pakuotės ir
kroviniai. Pakuotėse gali būti
vienas produktas (pavyzdžiui,
bananai) arba skirtingi
produktai. Krovinius sudaro
daugybė pakuočių.
2 Leiskite komandai ištirti
produktus, sukurtus ar
gabenamus visoje jų
bendruomenėje.

Užrašykite savo idėjas lentelėje.

Pasirinkite ir įvardinkite skirtingus
pradinius taškus ir paskirties vietas.

Krovinių paketai

KROVINIŲ PAKETAI

Produktai
krovinių pakete

Pradžios taškas

Paskirties vieta

16 Inžinieriaus užrašai I Sesijos

18 Komandos susitikimų vadovas I Sesijos

Jūsų komandai reikia:

Pamąstykite!

Raskite skirtingas vietas lauke, kur bus
gabenami kroviniai.

Sesijos patarimai

5 Sesija

Kokie kroviniai
gabenami į jūsų
bendruomenę ir
iš jos?

Kas gali būti
kiekvieno krovinio
pakuotės viduje?

2

Motorizuokime
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pristatyti, ką jie padarė sesijos
metu.
• Paaiškinti, kokie produktai yra
krovinių konteineriuose.

• Parodyti, kaip jie motorizavo
rūšiavimo centrą.
• Parodyti, kaip jie pakeitė
kodą, norėdami rūšiuoti
mėlyną krovinį.

Pagrindiniai klausimai

Motorizuokime
Jūsų komandai reikia:

Laikydamiesi 2 knygos instrukcijų,
sukonstruokite variklį ir stebulę.
Prijunkite variklį ir stebulės korpusą prie
rūšiavimo centro.

45817
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• Ar galite motorizuoti
rūšiavimo centrą?
• Kaip pakeisti programą,
kad mėlynas krovinys
būtų rūšiuojamas?

Užduotys (20 minučių)

1/14/21 4:01 PM

3

4

Atidarykite WeDo 2.0 ar SPIKE Essential
programą.
Perkurkite programą pateiktą 2 knygoje.
Išbandykite!

Kalbėkitės kaip komanda
apie tai, kaip sandėlio
darbuotojas užtikrina
teisingą krovinio
rūšiavimą.

5

Sesijos patarimai

Kaip mėlynas krovinys surūšiuojamas į
mėlyną dėžę? Pageneruokite idėjų!

3 Komandai reikės 2 knygos ir 3
maišelio, esančio Explore
rinkinyje.

Žemiau esančioje vietoje parodykite, ką
pakeistumėte programoje.
Paleiskite programą, kad surūšiuotumėte
mėlyną krovinį.

4 Komanda nuspręs, kaip pakeisti
variklio kryptį.
5 Būtų naudinga aprašyti, kaip
skirtingos variklio kryptys pasuka
rūšiavimo mechanizmą į dešinę
arba į kairę.

IDĖJOS
Nupieškite savo idėjas!

Tvarkymosi patarimai
• Motorizuotas rūšiavimo
centras turėtų likti surinktas,
tačiau visa kita turėtų būti
išardyta.
• Patikrinkite, ar nepanaudotos
LEGO® rinkinio dalys yra
grąžintos į jį.
CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

6 Sesija

Įvadas (10 minučių)

• Komanda sukurs būdus, kaip
saugiai gabenti krovinius per
vandenį.
• Komanda į rūšiavimo centrą pridės
saugos funkciją.

Poveikis
• Perskaitykite poveikio
apibrėžimą komandai. (žr.
5 puslapį)
• Kalbėkite apie poveikį.
Paprašykite komandos
pateikti šios pagrindinės
vertės pavyzdžių.

• Plėtinys: Leiskite
visiems nupiešti
poveikio pavyzdžio
paveikslėlį Inžinieriaus
užrašų pagrindinių
vertybių puslapyje.

Pagrindiniai klausimai
• Ar galėtumėte sukurti būdus,
kaip gabenti krovinius per
vandenį?
• Kaip sukurti saugesnius krovinių
gabenimo būdus?

6 Sesija

Užduotys (20 minučių)
Žiūrėdami į lauką, pradėkime nuo Rugilės ir
Jokūbo klausimų.

Jūsų komandai reikia:

1

Suprojektuokite priemones, kuriomis
krovinius būtų galima gabenti oru ir vandeniu.
Parodykite savo kūrinį komandai!
Sukurkite bendrą komandos dizainą
naudodami prototipų detales.

Sesijos patarimai

Kokios saugos
rūšys yra
rūšiavimo
centre ir lauke?

Padėkite savo konstrukciją ant lauko.

1 Duokite komandai LEGO®
prototipų detales (4 maišelis),
kad jie galėtų sukurti jų dizainą.

Parodykite, kaip transporto priemonė saugiai
gabens krovinius iš rūšiavimo centro į salą ir
apledėjusį rajoną.

2
Kaip saugiai per
vandenį
gabenami
kroviniai iš jūsų
bendruomenės?

2 Pateikite konkrečių jūsų
bendruomenėje esančių saugos
funkcijų pavyzdžių. Tai gali būti
krovinių iškrovimo zonos ir
geležinkelio pervažos apsaugos.

Kūrinys
Nupieškite savo kūrinį!
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Inžinieriaus užrašai

I

Sesijos

Būkime saugūs
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pasidalyti tuo, ką jie padarė
sesijos metu.
• Parodyti, kaip jie saugiai gabeno
krovinius per vandenį.

• Parodyti ant lauko ir rūšiavimo
centro saugos priemones.
• Paaiškinkite, kaip jie
suprogramavo apsauginę
lemputę.

Pagrindiniai klausimai

Būkime saugūs

• Kaip pakeisti programą, kad
lemputė mirksėtų?
• Ar galite pridėti jutiklį prie
rūšiavimo centro ir jį
užprogramuoti?

Užduotys (20 minučių)

Jūsų komandai reikia:

Paleiskite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential
programą.

3

Ar galite suprogramuoti rūšiavimo centrą,
kad rūšiuojant mirksėtų saugos lemputė?
Pagalvokite, kaip sukurti tokią programą.
Išbandykite savo programą!

Sesijos patarimai

Iššūkis
Kaip saugos
specialistas atliktų
rūšiavimo centro
saugos patikrą?
Sugalvokite būdus
kaip komanda!

4

Ar galite pridėti kitą jutiklį, kuris rūšiavimo
centrą padarytu saugesniu?

3 Komanda pritaikys 3 sesijoje
išmoktą šviesos blokų
programavimo koncepciją.

Pakeiskite rūšiavimo centrą. Paleiskite
naują programą.

4 Komanda gali ieškoti idėjų apie
karjeros galimybes arba ištirti,
ką šis darbas daro.

IDĖJOS
Nupieškite savo idėjas!

Tvarkymosi patarimai
• Motorizuoto rūšiavimo centras
turėtų likti surinktas, tačiau
visa kita turėtų būti išardyta.
• Patikrinkite, ar visi LEGO®
rinkinio elementai yra grąžinti į
jį.
CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

7 Sesija

Įvadas (10 minučių)

• Komanda sukurs būdus, kaip
pagerinti prieigą ir efektyvumą.
• Komanda pagerins rūšiavimo
proceso efektyvumą.

Tyrinėjimas
• Paprašykite
komandos pateikti
pavyzdžių, kaip jie
naudojo tyrimus
sesijų metu.

• Paprašykite komandos
sukurti konstrukciją iš
prototipų,
reprezentuojančių šią
pagrindinę vertę, arba
komandos pavyzdžių
naudojant tyrinėjimus.

Pagrindiniai klausimai
• Kaip efektyviau rūšiuoti
krovinius?
• Kaip galite sukurti geresnę
prieigą prie skirtingų paskirties
vietų?

7 Sesija

Užduotys (20 minučių)
Pagalvokite, kaip atsakyti į Rugilės ir Jokūbo
klausimus. Nebijokite svajoti!

Jūsų komandai reikia:

1

Naudodami prototipų detales sugalvokite,
kaip patobulinti prieigą prie atvykimo vietų
(namų piktogramos ant lauko).
Pademonstruokite, kaip pagerinote prieigą
prie kiekvienos vietos krovinių pristatymui.

Sesijos patarimai

Iššūkis

1 Paduokite komandai LEGO®
prototipų detales (4 maišelis),
kad galėtų kurti prototipo
dizainą.

Sukurkite naują transporto formą, kuri
galėtų pasiekti daugybę skirtingų sričių.

2 Paprašykite komandos nustatyti
vietas, į kurias būtų sunku
patekti jų bendruomenėje.

Ar galite sukurti
vietas, kur
pristatomi
kroviniai?

20

22 Komandos susitikimų vadovas

I

Ar galite sukurti
būdą, kaip pagerinti
transporto
prieinamumą ar
efektyvumą?

Sesijos

Inžinieriaus užrašai

I

Sesijos

2

Patobulinkime
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pristatyti, ką jie padarė sesijos
metu.
• Parodyti paskirties vietas, kurias
jie sukūrė kroviniams pristatyti.

• Parodyti, kaip jie pagerino
prieigą prie paskirties vietų.
• Paaiškinti, kaip jie pagerino
rūšiavimo efektyvumą.

Pagrindiniai klausimai

Patobulinkime

• Kaip galite panaudoti jutiklį, kad
rūšiavimo centras taptų
efektyvesnis?
• Ar galite patobulinti rūšiavimo
centro veikimą su jutikliu?

Užduotys (20 minučių)

Jūsų komandai reikia:

Paleiskite WeDo 2.0 arba SPIKE Essential
programą.

4

Ar galite naudoti jutiklį, kad pagerintumėte
rūšiavimo proceso efektyvumą? Pasvajokite
apie sprendimą.
Pakeiskite rūšiavimo centrą, kad jame būtų
jutiklis.

3
Kodėl mašinų operatorius
turėtų sureguliuoti
rūšiavimo centrą?
Aptarkite kaip komanda!

Sesijos patarimai

Sukurkite naują programą ir išbandykite ją
rūšiavimo centre.

3 Mašinos operatorius pakoreguos
nustatymus valdymo skydelyje,
kad mašina veiktų efektyviai.

Iššūkis
Ar galite pridėti kitą jutiklį, kad
pagerintumėte rūšiavimo procesą?

4 Efektyvumo pavyzdžiai yra
greitesnis krovinių rūšiavimas,
krovinių rūšiavimas pagal spalvą
arba rūšiavimo sustabdymas, kai
krovinys nėra pakrautas.

SPRENDIMAS
Nupieškite savo sprendimą!

Tvarkymosi patarimai
• Motorizuoto rūšiavimo centras
turėtų likti surinktas, tačiau
visa kita turėtų būti išardyta.
• Patikrinkite, ar visi LEGO®
rinkinio elementai yra grąžinti į
jį.

CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

8 ir9 Sesijos

• Komanda nupieš savo komandos
modelio dizainą ir paženklins jam
reikalingas dalis.
• Komanda sukurs savo komandos
modelį, kuris parodys krovinių
kelionę į paskirties vietas.

Įvadas (10 minučių)
Komandinis darbas ir įdomus kūrimas
• Komanda pateikia
pavyzdžių, kaip per
sesijas dirbo
komandoje (8 sesija)
ir linksminosi (9
sesija).

• Leiskite komandai sukurti
konstrukciją iš prototipų,
reprezentuojančių šią
pagrindinę vertę, arba
komandos pavyzdžių,
naudojant komandinį
darbą ir linksmybes.

Pagrindiniai klausimai
• Kas, jūsų manymu, yra
svarbiausia jūsų komandos
modelio dalis?
• Kaip jūsų komandos modelis
parodys krovinių gabenimo
kelionę?

8 ir 9 Sesijos

Užduotys (80 minučių)
Pagalvokite, kaip atsakysite į klausimus.

Patyrinėkite būtinų detalių sąrašą ir
pažymėkite reikiamas dalis.
Nupieškite komandos modelio dizainą ir
pažymėkite reikiamas dalis.

Sesijos patarimai

Suplanuokite! Kurkite komandos modelį
kartu.

2

1 Komandai reikės surinkto
Explore modelio ir lauko.
Kiekvienas komandos narys
2 galėtų sukurti komandos
modelio dalį, naudodamas
pagrindo plokštę.

Norėdami nupiešti komandos modelį,
naudokite šiuos du puslapius:

3 Komandiniame modelyje gali
būti naudojamos papildomos
LEGO® kaladėlės, minifigūrėlės,
pagrindo plokštės ir kiti LEGO
elementai. NEGALIMA naudoti
klijų, dažų ar meno reikmenų.
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Jūsų komandai reikia:

Generuokite idėjų kiekvienam klausimui.

I

Sesijos

Inžinieriaus užrašai

I

Sesijos

3

Ar galite paaiškinti,
kaip pagerinote
produktų
gabenimą?

Ar galite parodyti
visą savo
bendruomenės
produktų,
vykstančių į jų
paskirties vietas,
kelionę?

1

Sukurkite komandos modelį
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pristatyti, ką jie padarė
sesijos metu.
• Paaiškinti programą ir kaip ji
veikia rūšiavimo centrą.

• Peržiūrėti reikalingų dalių sąrašą
ir nurodykite jas pagal
komandos modelį.
• Parodyti, kaip veikia komandos
modelis.

Pagrindiniai klausimai
Kaip kurjeris pristato paketus
jūsų bendruomenėje? Pagalvok
apie tai!

Sukurkite komandos modelį
Reikalavimai
Turi būti
tik iš LEGO®

• Kokios yra jūsų dizaino
stipriosios ir silpnosios pusės?
• Kaip galite motorizuoti dalį
savo komandos modelio?

6
Įtrauktas
Explore modelis

Turi turėti VIENĄ
motorizuotą dalį

elementų.

Naudoti LEGO
programavimą

5

Sesijos patarimai
Naudoti CARGO
CONNECTSM lauką

4 Komandos modelis turėtų tilpti
ant stalo ir būti lengvai
gabenamas.
5 Komanda, kurdama savo
programas, sesijų metu taikys
programavimo koncepcijas.

4
Paženklinkite reikalingas komandos modelio dalis.

Komanda galėjo pakartotinai
6 panaudoti kodą iš 5 sesijos,
arba jie galėjo motorizuoti ir
programuoti visiškai naują
savo modelio dalį.

Tvarkymosi patarimai
• Nuo šio momento komandos
modelis išliks surinktas iki
renginio.
• Patikrinkite, ar nepanaudotos
LEGO® rinkinio dalys yra
grąžintos į jį.

CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

10 ir 11 Sesijos

Įvadas (10 minučių)

• Komanda sukurs planą, ką įtraukti į
savo komandos plakatą.
• Komanda suplanuos ir sukurs savo
komandos plakatą.

Naujovės ir kūrimas
• Tegul komanda
pateikia pavyzdžių,
kaip per sesijas
panaudojo naujoves
(10 sesija) ir įtraukimą
(11 sesija).

• Paprašykite komandos
sukurti struktūrą iš prototipų
detalių, reprezentuojančių šią
pagrindinę vertę, arba
komandos pavyzdžių,
naudojančių naujoves ir
įtrauktį.

10 ir11 Sesijos

Pagrindiniai klausimai
Užduotys (80 minučių)

• Kokius įvairius iššūkius ištyrėte?
• Ką kūrėte ir konstravote?

Jūsų komandai reikia:

Raskite plakatui lentą ir meno
reikmenis.
Padiskutuokite, ką pavaizduoti
plakate.
Kitą lapo pusę naudokite kaip
savo idėjų juodraštį.

Apibūdinkite
savo komandos
kelionę per
visas sesijas.

Kartu kurkite savo komandos
plakatą. Komandinis darbas!
Plakate galite naudoti žodžius,
piešinius ir nuotraukas.

Sesijos patarimai
1 Turėsite pasirūpinti didele
plakato lenta ir įvairiais meno
reikmenimis. Trijų dalių plakatų
lenta būtų geriausias variantas.

Sukurkite komandos
plakatą, kuriame
pasidalintumėte tuo, ką
sužinojote apie CARGO
CONNECT!

2 Tikslas yra, kad komanda pati
sukurtų plakatą. Galite jiems
patarti ir suteikti įžvalgų.

Komandos plakatas

Komanda gali peržvelgti
3 Inžinieriaus užrašų Komandos
kelionė ir Pagrindinės vertybės
puslapius.

Tyrinėjimas

Kūrimas ir
testavimas
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I

Sesijos

Inžinieriaus užrašai

I

Sesijos

lionė

Komandos ke

Pristatymas

Sukurkite komandos plakatą
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Pristatyti, ką jie padarė
kiekvienos sesijos pabaigoje.
• Parodyti savo komandos
plakato dizainą.

• Paaiškinti jų komandinę
kelionę.
• Parodyti, kaip jie pristatys savo
komandos plakatą.

Pagrindiniai klausimai

Sukurkite komandos plakatą

Būk kūrybingas!
Pagalvokite, kaip
pateiksite savo
komandos kelione.

• Kaip galite plakate
parodyti savo komandos
kelionę?
• Ką įrašysite į savo
komandos plakatą?

Tai jūsų galimybė užfiksuoti idėjas savo komandos plakatui.
Pavyzdinės temos: Tyrimas, kūrimas, testavimas, pristatymas, pagrindinės vertybės,
komandos kelionė.

Sesijos patarimai
4 Mokiniams pateikiamos
pavyzdinės plakato temos. Jie
gali pasirinkti įtraukti viską, ko
nori!
5 Pateikite komandai papildomo
juodraštinio popieriaus, kad
nupieštų ir parašytų savo idėjas
savo komandos plakatui.
Dvi dėžutės pritvirtintos prie
6 plakato lenkimo juostų
pagrindo išlaikytų visą plakatą.

Tvarkymosi patarimai
• Įsitikinkite, kad turite saugią
vietą plakatui laikyti, ypač jei jį
reikia atidaryti, kad išdžiūtų.
• Kiekvienos sesijos pabaigoje
jums gali prireikti papildomo
laiko, kad išvalytumėte meno
reikmenis.
CARGO CONNECTSM
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Rezultatai

12 Sesija

Įvadas (10 minučių)

• Komanda apmąstys savo CARGO
CONNECT patirtį.
• Komanda sukurs planą, kuo
pasidalyti paskutiniame renginyje.

Poveikio kūrimas
• Paprašykite
komandos pateikti
pavyzdžių, kaip jie ką
nors įtakojo sesijų
metu.

• Leiskite komandai sukurti
konstrukciją iš prototipų,
reprezentuojančių šią
pagrindinę vertę, arba
pavyzdžių, kaip komanda
ką nors įtakojo.

Pagrindiniai klausimai
• Ar galite paaiškinti kodą, kur į
sukūrėte savo motorinei daliai?
Kaip jūsų komandos modelis
• susijęs su CARGO CONNECT
tema?

12 Sesija
Užduotys (40 minučių)

2

Surinkite galutinį komandos
modelį ir plakatą.
Pasikalbėkite, ką jūsų komanda
galėtų pristatyti renginyje.

Sesijos patarimai

1

1 Peržiūrėkite peržiūros lapą ir
peržiūrėkite
klausimus(rasite
robotiada.org spalio mėn.) su
savo komanda.

Užpildykite kitą puslapį, kad
pasiruoštumėte renginiui.
Peržiūrėkite vertinimo lapus su
savo treneriu.

Pasidalinkite tuo,
ką išmokote ir
kaip jūsų
komandai buvo
smagu!

2 Užduokite komandai peržiūros
klausimus ir praktikuokite
atsakymus, kuriuos jie duotų
recenzentams.
3 Jei nedalyvaujate oficialiame
festivalyje, vis tiek galite
organizuoti savo festivalį arba
surengti neoficialų pristatymo
renginį.

3

Aš
pasidalysiu
tuo, ką mes
ištyrėme.

Aš pristatysiu
komandos
modelį.

3
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Jūs dalyvausite FIRST®
LEGO® Lygos Explore
festivalyje. Pakvieskite
savo šeimą ir draugus į
savo ypatingą renginį!

Inžinieriaus užrašai I Sesijos

Aš paaiškinsiu
programą ir kaip ji
atitinka komandos
modelį.

Parodysime, kaip
plakatas
demonstruoja
mūsų komandos
kelionę!

Galiu pristatyti, kaip
mūsų komanda
naudojo pagrindines
vertybes.

Pasiruošimas renginiui
Pristatymas (10 minučių)
Komanda turės:
• Praktikuoti savo komandos plakato
pristatymą.
• Praktikuoti jų komandos modelio
pristatymą.

Pagrindiniai klausimai

Pasiruošimas renginiui
Apsvarstykite, kuo pasidalinsite renginyje.

• Kaip renginyje pristatysite
savo plakatą ir modelį?
• Kaip parodysite pagrindines
vertybes?

Atšvęskime!

5

4

Sesijos patarimai
4 Į kiekvieną šio puslapio klausimą
nereikia atsakyti. Jie tik padeda
jūsų komandai jaustis pasirengus
renginiui.
5 Pateikite komandai papildomą
popieriaus lapą, kad jie galėtų
parašyti, ką planuoja pristatyti
savo renginyje.

Tvarkymosi patarimai
• Įsitikinkite, kad komandos
modelis ir komandos plakatas
yra saugomi ir paruošti vežti į
renginį.
• Patikrinkite, ar renginiui turite
įrenginį, įkrovimo laidą ir
visiškai įkrautą akumuliatorių.
CARGO CONNECTSM

27

CARGO CONNECTSM

29

Pasiruošimas šventei!

Pagrindinis renginio tikslas - kad komandai būtų smagu
ir jaustų, jog jų darbas yra vertinamas.
Priminkite mokiniams, kad renginys taip pat yra
mokymosi patirtis, o tikslas - smagiai praleisti laiką!
Skatinkite juos bendradarbiauti su kitomis
komandomis ir mokiniais, kad jie galėtų pasidalyti tuo,
ką išmoko, ir palaikyti vienas kitą.
Nustatykite, kokio tipo renginyje dalyvaujate ir kas yra
jūsų renginio organizatorius. Sužinokite renginio,
kuriame dalyvaujate, reikalavimus ir išsamią
informaciją. Informaciją rasite adresu:
www.robotiada.org
Paprašykite komandos parengti renginiui reikalingos
medžiagos kontrolinį sąrašą.
Nuolat sekite naujienas www.robotiada.org svetainėje
ir skaitykite visus organizatorių siunčiamus laiškus su
naujienomis. Nepraleiskite komandos vertinimo sesijos
laiko ir neveluokite!

Renginiai baigti ir viskas padaryta?
Štai keletas patarimų, kaip susitvarkyti po paskutinio renginio, kuriame jūsų komanda dalyvaus:
•
•
•
•
•

Išvalykite ir išardykite komandos modelį. Įsitikinkite, kad WeDo 2.0/SPIKE ™ Essentials elementai grįžta į savo rinkinį.
Surinkite WeDo2.0/SPIKE ™ Essentials rinkinį, kad įsitikintumėte, jog visi elementai yra.
Nuspręskite, ką daryti su Explore rinkinio elementais.
Skirkite komandai laiko apmąstyti savo patirtį.
Surenkite komandinę šventę!
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