INŽINIERIAUS
UŽRAŠAI

Inžinieriaus užrašai

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

CARGO CONNECTSM
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Sveiki!
Naudokite šiuos Inžinieriaus užrašus per sesijas
kaip vadovą savo komandai per FIRST®
FORWARD sezoną ir CARGO CONNECT iššūkį.
Visą komandos kelionę naudokite pagrindines
vertybes ir inžinerinio projektavimo procesą.
Linksminkitės lavindami naujus įgūdžius ir dirbdami
kartu. Šie Inžinieriaus užrašai yra puikus šaltinis,
kuriuo galite pasidalinti savo vertinimo renginyje,
tačiau tai nėra būtina.

Būtinai užfiksuokite tai, ką išmokote ir apmąstykite,
kaip jūsų komanda bendradarbiavo siekdama
bendrų tikslų. Renginio ir teisėjų sesijos metu
pademonstruokite nuostabų savo komandos darbą
su robotu, inovacijų projektu ir pagrindinėmis
vertybėmis. Atminkite, kad tai, ką atranda jūsų
komanda, yra svarbiau nei tai, ką laimite.
Peržiūrėkite šio vadovo pabaigoje esančius
Karjeros galimybių puslapius, kuriuose rasite realių
transporto darbų pavyzdžių!

FIRST ® pagrindinės vertybės
Komandinis darbas

Įtraukimas

Kartu dirbdami
supratome, kad
esame stipresni.

Mes gerbiame vienas
kitą ir suprantame
savo skirtumus.

Mes naudojame
kūrybiškumą ir
užsispyrimą
problemoms spręsti.

Linksmybės

Tyrinėjimas

Poveikis

Mes
džiaugiamės
tuo ką darome
ir švenčiame!

Mes tyrinėjame
naujus įgūdžius ir
idėjas.

Tai, ko išmokome,
pritaikome savo
pasauliui
tobulinti.

Gracious Professionalism ® yra būdas daryti tai, kas
skatina kokybišką darbą, pabrėžia kitų vertę ir
gerbia asmenis bei bendruomenę. Mes išreiškiame
savo pagrindines vertybes per Gracious
Professionalism® ir tai bus įvertinta per robotų
žaidimo rungtynes.
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Komanda gali pademonstruoti Coopertition®
parodydama, kad mokytis yra svarbiau nei laimėti
ir jie gali padėti kitiems, net ir varžydamiesi.

FIRST ® LEGO® lygos Challenge apžvalga
PAGRINDINĖS
VERTYBĖS
FIRST® pagrindinės vertybės bus
vertinamos per Robotų varžybas,
Inovacijų projektų ir Roboto dizaino
pristatymus.

ROBOTO DIZAINAS
Jūsų komanda paruoš trumpą jūsų
roboto dizaino, programų ir
strategijos paaiškinimą.

ROBOTŲ VARŽYBOS
Jūsų komanda turės 3 bandymus po
2.5 min, kad atliktumėte kuo daugiau
misijų.

INOVACIJŲ
PROJEKTAS
Jūsų komanda paruoš 5 minučių
pristatymą, kuriame paaiškins savo
inovacijų projektą.

Komanda:
• Dirbs komandoje ir tyrinės naują iššūkį.
• Pritaikys naujoves savo idėjoms apie robotą ir inovacijų
projektą.
• Parodys, kaip sprendimai gali paveikti kitus ir būti
pritaikyti gyvenime.
• Švęs ir džiaugsis savo nuveiktu darbu!

Komanda:
• Nustatys savo misijos strategiją.
• Sukurs robotą ir programas naudodami savo darbo planą.
• Sukurs roboto ir programavimo sprendimą, atitinkantį jūsų
misijos strategiją.
• Pakartos ir išbandys savo robotą ir programas.
• Pristatys robotų projektavimo procesą, programas ir
roboto sprendimą.

Komanda:
Sukurs misijos modelius ir atliks lauko nustatymus.
Peržiūrės misijas ir taisykles.
Suprojektuos ir sukurs robotą.
Praktikuodamiesi su savo robotu, ugdys kūrimo ir
programavimo įgūdžius.
• Varžysis renginyje!

•
•
•
•

Komanda:
• Nustatys ir ištirs problemą, kurią reikia išspręsti.
• Sukurs problemos sprendimą, kuris padėtų kitiems ar
bendruomenei.
• Sukurs savo sprendimo modelį ar prototipą.
• Pasidalys savo idėjomis, rinks atsiliepimus ir tobulins savo
sprendimą.
• Pristatys savo sprendimą renginio metu.

CARGO CONNECTSM
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Nustatykite iššūkio sprendimo būdus

Komandos
kelionė
Naudojant Inžinerinio
projektavimo procesą

Sukurkite savo inovacijų projektą

Sukurkite savo robotą

Atraskite ir naudokitės
pagrindinėmis vertybėmis

Sukurkite savo inovacijų
projekto sprendimą

Sukurkite savo roboto
sprendimą
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Patobulinkite savo sprendimą

Inovacijų projektas
Kiekvienas priklausome nuo prekių
gabenimo savo kasdieniams poreikiams.
Kadangi transporto sistemoms keliami vis
didesni reikalavimai, mes ir toliau
susidursime su iššūkiais, nebent surasime
naujų būdų arba patobulinsime esamus
būdus, kaip transportuoti produktus iš
vienos vietos į kitą.

PRADĖTI

Kaip galite pagerinti produktų
gabenimą? Nustatykite konkrečią šios
temos problemą, kurią norite
išspręsti. Tada sukurkite arba
patobulinkite įrangą, technologiją ar
gabenimo būdą, kad išspręstumėte
konkrečią problemą.

Čia prasideda jūsų kritinio mąstymo ir vaizduotės
lavinimas, leidžiantys sukurti geresnius produktų gabenimo
būdųs. Jūsų idėjos gali padėti pakeisti jūsų bendruomenę*
- ir net pasaulį - šiame CARGO CONNECT iššūkyje.

Nustatykite konkrečią
problemą, susijusią su produktų
transportavimo gerinimu.
Projektas „Sparks“ (aprašytas 1-4
sesijose) išnagrinėti kai kurias su iššūkiu
susijusias problemas. Jūsų inovacijų
projektas gali kilti iš projekto „Spark“,
tačiau tai nėra būtina. Tai padės sutelkti
dėmesį į konkretų produktą ir jo
gabenimo būdą.
Pagalvokite, kaip prieiga, saugumas,
efektyvumas ar jungtys yra susijusios su
produktų kelionėmis, ir pažiūrėkite, ar
galite patobulinti bet kurį iš jų
konkrečiam tiriamam produktui.

Ištirkite savo problemą ir savo
sprendimo idėjas.
Kokie sprendimai jau egzistuoja? Ar yra
ekspertų, kurie galėtų jums padėti?
Pagalvokite apie produktus, kurie
gabenami į jūsų bendruomenę ir iš jos.
Ištirkite kai kurias produktų keliones į
galutinę paskirties vietą.

Sukurkite ir sukonstruokite
naują technologiją, įrangą ar
transportavimo būdą, kuris
galėtų pagerinti gaminių
kelionę.
Tai bus jūsų inovacijų projekto
sprendimas. Sukurkite modelį ar
prototipą, kad parodytumėte, kaip jūsų
sprendimas pagerina produktų
gabenimą.

Pasidalykite savo idėjomis,
rinkite atsiliepimus ir
ištęstuokite savo sprendimą.
Kuo daugiau testuosite ir plėsite savo
idėjas, tuo daugiau išmoksite. Kokį
poveikį jūsų sprendimas turės jūsų
bendruomenei?

Sukurkite kūrybingą ir
veiksmingą pristatymą, kuris
praneštų apie jūsų sprendimą
renginio metu.
Paruoškite 5 minučių pristatymą,
kuriame aiškiai paaiškinamas jūsų
inovacijų projekto sprendimas ir jo
poveikis kitiems. Įsitikinkite, kad
dalyvauja visa jūsų komanda.

*Bendruomenę galima apibrėžti kaip tiesiog miestą ar didesnę teritoriją, pavyzdžiui, rajoną ar šalį.

CARGO CONNECTSM
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Roboto dizainas ir Robotų varžybos
Šių metų CARGO CONNECT
iššūkis skirtas jūsų robotui
pristatyti krovinius į įvairias
transporto rūšis ar tikslines
vietas

PRADŽIA

aplink lauką. Jūsų robotas turi
suaktyvinti misijos modelius, kurie
atspindi transporto saugumą,
efektyvumą, ryšį ir prieigą.

Sukurkite ir sukonstruokite robotą, kuris atliks
Robotų varžybų misijas. Jūsų novatoriškas robotų
dizainas, aiški misijos strategija ir funkcinės
programos yra pagrindiniai CARGO CONNECT
iššūkio dalykai.

Sukurkite savo misijos
modelius ir nustatykite savo
misijos strategiją.
Kiekviena misija ir modelis taip pat
įkvepia galimus jūsų inovacijų
projekto sprendimus. Misijos
suskirstytos į keturias kategorijas:
saugumas, efektyvumas, prieiga ir
ryšiai.

Sukurkite ir sukonstruokite
savo autonominį robotą ir
programas.
Sukurkite savo roboto dizaino darbo
planą. Sukurkite robotą ir jo priedus
naudodami LEGO® Education
SPIKE ™ Prime arba bet kurį
LEGO® MINDSTORMS® rinkinį.
Suprogramuokite savo robotą, kad
savarankiškai atliktų misijas per 2,5
minutės Robotų varžybose ir
gautumėte taškų.

Išbandykite ir patobulinkite
savo roboto sprendimą, kad
atliktumėte užduotis.
Nuolat bandykite ir tobulinkite savo
roboto dizainą ir programas.
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Dalyvaukite Robotų
varžybų rungtynėse.
Jūsų robotas pradeda bazės
zonoje, bando misijas komandos
pasirinkta tvarka ir grįžta bet kur į
bazę. Jūsų komanda gali pakeisti
roboto detales, kai jis yra bazėje,
prieš vėl jį paleisdami. Jūsų
komanda žais kelias rungtynes,
tačiau svarbu tik aukščiausias
rezultatas.

Vertinimo sesijoje
pristatykite savo roboto
daizainą.
Paruoškite trumpą pristatymą,
kuris aiškiai paaiškina procesą,
kurį jūsų komanda naudojo kuriant
robotą ir programas bei kaip jie
veikia. Įsitikinkite, kad dalyvauja
visa jūsų komanda.

Komandos narių vaidmenys
kelionę. Tikslas yra ugdyti savo komandos narių
pasitikėti savimi ir sugebėti atliki FIRST LEGO Lygos
Challenge darbus.

Štai vaidmenų pavyzdžiai, kuriuos jūsų komanda
gali naudoti sesijų metu. Visi komandos nariai
turėtų patirti kiekvieną vaidmenį per savo FIRST®
LEGO® lygos

Kūrybinis dizaineris

Komandos kapitonas

Sukuria naujoviškus
sprendimus, kuriuos
reikia aptarti su
komanda.

Dalijasi komandos
pažanga su
pagalbininku. Užtikrina
sesijos užduočių
atlikimą.

Medžiagų vadybininkas
Surenka sesijai
reikalingas
medžiagas ir grąžina
medžiagas sesijai
pasibaigus.

Projekto vadovas
Tyrėjai
Išnagrinėja idėjas ir
randa atitinkamų
tyrimų iš įvairių šaltinių
ir pristato juos
komandai.

Konstruotojai
Sukonstruoja LEGO
misijos modelius,
vadovaudamiesi
statybos
instrukcijomis, ir
konstruoja komandos
robotą.

Daugiausia
dėmesio skiria
laiko valdymui ir
pasiruošimui
renginiui.

Komunikatorius
Susikoncentruoja į tai,
kaip perteikti komandos
darbą. Rašo scenarijus ir
rengia pristatymus.

Programuotojai
Misijos strategas
Analizuoja Robotų
varžybų taisyklių knygą
ir veda komandos
strategijos diskusijas,
kokias užduotis atlikti.

Valdo įrenginį ir kuria
programas.

CARGO CONNECTSM
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1 Sesija

Įvadas

(10 minučių)

Perskaitykite 4-9 puslapius, kur
aiškinama, kaip veikia FIRST®
LEGO® Lygos Challenge.

Kokios yra keturios FIRST LEGO Lygos Challenge dalys?

Dabar, kai perskaitėte apie
CARGO CONNECTSM, esate
pasiruošę pradėti.

Užduotys

(50 minučių)
Atidarykite SPIKE ™ Prime arba
EV3 Classroom programą.
Raskite savo pamoką. Visos
pamokos ir pavadinimai - anglų
kalba.
Robot Trainer Unit:
Moves and Turns

Mūsų užrašai:

Prieš šią sesiją atlikite pradines
veiklas.

Getting Started: Start
Here, Motors and Sensors

Nustatykite pamokoje išmoktus
kūrimo ir programavimo įgūdžius,
kurie padės išspręsti užduotis.

Apmąstymo klausimai
• Ar galite panaudoti savo
fantastiškus programavimo
įgūdžius, kad nukreiptumėte
robotą į modelį esantį
lauke?
• Ar jūsų robotas jau gali
atlikti bet kurią užduotį?

Perskaitykite Robotų
varžybų taisyklių knygą,
kurioje rasite visą
informaciją apie misijas.
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Efektyvumas

Užduotys

(50 minučių)

Perskaitykite projektą „Spark“.

Projektas „Spark“
• Veiksmingiau vežti krovinius yra naudinga dėl daugelio priežasčių.
• Kaip padaryti, kad krovinių kelionė būtų efektyvesnė?
Pagalvokite apie …
•
•
•
•

Krovinio gabenimo kaina.
Laikas, reikalingas kroviniams gabenti.
Energija, naudojama kroviniams gabenti.
Kaip užtikrinti, kad krovinys atvyktų nepažeistas.

Modeliai, kuriuos sukūrėte šioje sesijoje, yra susiję su misijomis Robotų
varžybose, kuriomis siekiama pagerinti krovinių gabenimo efektyvumą.

Sukurkite efektyvumo modelius iš
1-4 maišelių, naudojant 1-4
statybos instrukcijų knygas.
Peržiūrėkite robotų varžybų
taisyklių knygą. Tai bus puikus
šaltinis visų užsiėmimų metu.
Peržiūrėkite užduotis, susijusias su
jūsų sukurtais modeliais.
Aptarkite, kaip misijos modeliai
yra susieti su projektu „Spark“.
Sugalvokite ir užrašykite savo
idėjas, susijusias su šiuo „Spark“
projektu.

Mūsų idėjos:

Pristatymas
(10 minučių)

Susirinkite prie lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, kur
jis priklauso. Žiūrėkite Roboto
varžybų taisyklių knygos skyrių
Lauko sąranka.
Parodykite išmoktus robotikos
įgūdžius.
Parodykite, kaip veikia modeliai, ir
paaiškinkite, kaip jie susiję su
projektu „Spark“.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Sutvarkykite savo darbo vietą.

Apmąstymo klausimai

Norėdami rasti
statybos instrukciją,
naudokite lauko QR
kodą.

• Ar kuris nors iš misijos
modelių padėjo sugalvoti
geras inovacijų projekto
idėjas?
• Ką galėtumėte sukurti, kad
pagerintumėte konkretaus
produkto gabenimo
efektyvumą?

CARGO CONNECTSM
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2 Sesija

Įvadas

(10 minučių)

Pagalvokite apie įtraukimą ir savo
komandą.
Įrašykite pavyzdžių, kaip jūsų
komanda užtikrina, kad visi būtų
gerbiami ir jų balsai būtų išgirsti.

Įtraukimas: Mes gerbiame vienas kitą ir priimame savo skirtumus.

Užduotys

(50 minučių)

Atidarykite SPIKE ™ Prime
arba EV3 Classroom
programą. Raskite savo
pamoką.

Mūsų užrašai:

Robot Trainer Unit:
Objects and Obstacles

Competition Ready Unit:
Training Camp 1: Driving
Around
Nustatykite, kokius
programavimo ir kūrimo
įgūdžius galite pritaikyti robotų
varžybose.

Apmąstymo klausimai
• Kaip nukreipti robotą į
modelį?
• Kaip priversti robotą įveikti
reikiamą atstumą, kad
pasiektų modelį?

Kaip mašinų
operatorius saugiai
pakrauna ir iškrauna
krovinį?

12 Inžinieriaus užrašai
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Saugumas

Užduotys

(50 minučių)

Naršykite „Project „Spark“.

Projektas „Spark“
• Kaip saugumas veikia krovinių gabenimą?
• Kaip padaryti, kad krovinių gabenimas būtų saugesnis?
Pagalvokite apie…
• Žmones, vairuojančius įvairias transporto rūšis.
• Krovinio pakrovimas ir iškrovimas.
• Įvairios transporto rūšys, naudojamos kroviniams gabenti.
• Transportui naudojama infrastruktūra.
Modeliai, kuriuos sukūrėte šioje sesijoje, yra susiję su misijomis Robotų
varžybose, kurios tikslas - pagerinti krovinių gabenimo saugumą.

Sukurkite saugos modelius
maišuose 5-9, naudodami 5-9
statybos instrukcijų knygas.
Peržiūrėkite modelius atitinkančias
misijas.
Kalbėkite apie tai, kaip misijos
modeliai yra susiję su „Project
Spark“.
Nubraižykite savo sprendimą dėl
įrangos ar technologijos, kuri galėtų
pagerinti saugumą.
Į brėžinį įtraukite, kaip veikia jūsų
sprendimas, ir pažymėkite jo dalis.

Mūsų sprendimo schema:

Pristatymas
(10 minučių)

Susirinkite prie lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, kur
jis priklauso. Žiūrėkite Robotų
varžybų taisyklių knygos skyrių
Lauko sąranka.
Pasidalykite išmoktais robotikos
įgūdžiais.
Parodykite, kaip veikia modeliai, ir
paaiškinkite jų ryšius su projektu
„Spark“.
Pokalbis apie apmąstymo
klausimus.
Sutvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai

Kaip saugos
specialistas atliktų
saugos patikrinimą
prieš gabenant
didelius krovinius?

• Ar galite sugalvoti įdomių
būdų saugiai gabenti
krovinius?
• Kokie jūsų bendruomenės
transporto saugos funkcijų
pavyzdžiai?

CARGO CONNECTSM
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3 Sesija

Įvadas

(10 minučių)
Dabar, kai esate susipažinę su
FIRST® LEGO® Lyga Challenge,
aptarkite tikslus, kuriuos norite
pasiekti sezonui.

Mūsų komandos pasiekimai:

Kalbėkite apie tai, kokių procesų
jūsų komanda laikysis, ir
nustatykite atsakomybę.

Užduotys

(50 minučių)

Atidarykite SPIKE ™ Prime arba
EV3 Classroom programą. Raskite
savo pamoką.
Robot Trainer Unit: Grab
and Release

Competition Ready Unit:
Training Camp 2: Playing
with Objects
Susipažinkite su įgūdžiais, kuriuos
išmokote ir kurie bus naudingi
atliekant misijas.

Apmąstymo klausimai
• Ar galite suprogramuoti savo
robotą, kad galėtumėte
pereiti prie modelio ant
lauko?
• Kokių objektų jūsų robotui
reikia vengti?
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Mūsų užrašai:

Prieiga

Užduotys

(50 minučių)

Pažvelkite į projekto kibirkštį.

Projektas Spark
Kaip galite užtikrinti, kad krovinys būtų gabenamas ten, kur reikia, ypač
kai tai yra sunkiai pasiekiama vieta? Reikėtų apsvarstyti gerai prižiūrimą
infrastruktūrą ir novatoriškus būdus pasiekti izoliuotas teritorijas.
Pagalvokite apie…
•
•
•
•

Kelių, takelių ir transporto sistemų priežiūra.
Infrastruktūros remontas.
Naujų transporto tinklų kūrimas, siekiant pagerinti prieigą.
Naujoviškos naujos transporto rūšys.

Modeliai, kuriuos sukūrėte šioje sesijoje, yra susiję su misijomis Robotų
varžybose, kurios susijusios su geresne prieiga prie pristatymo vietų.

Sukurkite prieigos modelius iš 10–
12 maišelių, naudojant 10–12
statybos instrukcijų knygas.
Prijunkite misijas prie jūsų sukurtų
modelių.
Aptarkite, kaip modeliai yra susieti
su pateikta problema.
Sugalvokite ir įrašykite savo idėjas,
susijusias su šiuo Spark projektu.
Sudarykite idėjų sąrašą.

Pristatymas

Mūsų idėjos:

(10 minučių)

Susirinkite prie lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, kur
jis priklauso.
Pasidalykite modelių veikimu ir
išmoktais robotikos įgūdžiais.
Parodykite modelių funkcijas ir tai,
kaip jie jungiasi prie „Spark“
projekto.
Pakalbėkite apie apmąstymo
klausimus.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai

Kaip kurjeris pristato
paketus į izoliuotas
vietas?

• Ar jūsų bendruomenėje yra
vietų, kurias būtų sunku
pasiekti pristatant siuntą?
• Ar galite galvoti apie būdus,
kaip pagerinti prieigą prie
atokių vietovių?

CARGO CONNECTSM

15

4 Sesija

Įvadas

(10 minučių)
Pagalvokite apie tyrinėjimą ir savo
komandą.
Įrašykite pavyzdžių, kaip jūsų
komanda išmoksta naujų įgūdžių ir
sukuria naujų idėjų.

Tyrinėjimas: tyrinėjame naujus įgūdžius ir idėjas.

Užduotys

(50 minučių)

Atidarykite SPIKE ™ Prime arba
EV3 Classroom programą. Raskite
savo pamoką.

Mūsų užrašai:

Robot Trainer Unit:
Colors and Lines

Competition Ready Unit:
Training Camp 3:
Reacting to Lines
Nustatykite, kokie kūrimo ir
kodavimo įgūdžiai jums padės
robotų žaidime.

Apmąstymo klausimai
• Kokį priedą galėtumėte
sukurti savo robotui?
• Kaip suprogramuotumėte
priedą?

Kaip sandėlio
darbuotojas užtikrina,
kad rūšiavimo centre
kroviniai būtų
rūšiuojami teisingai?
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Jungtys

Užduotys

(50 minučių)

Perskaitykite projektą „Spark“.

Projektas Spark
Krovinių gabenimas įvairiomis transporto rūšimis gali turėti didelės
įtakos visai kelionei. Kaip galime pagerinti įvairių transporto rūšių ryšius?
Pagalvokite apie…
•
•
•
•

Prekių rūšiavimo mechanizmai.
Įrenginiai kroviniams iškrauti ar pakrauti.
Krovinių sekimas kelionės metu.
Bendravimas su vartotoju.

Modeliai, kuriuos sukūrėte šioje sesijoje, yra susiję su misijomis Robotų
varžybose, kurie rodo geresnius ryšius tarp įvairių transporto rūšių.

Sukurkite modelius iš 13-15
maišelių, naudojant statybos
instrukcijų knygas 13-15.
Nustatykite misijas, susijusias su
jūsų sukurtais modeliais.
Aptarkite, kaip projektas „Spark“ ir
modeliai yra susieti.
Nubraižykite įrangos ar
technologijos, kuri galėtų pagerinti
skirtingų transporto priemonių
jungtis, sprendimą.
Į brėžinį įtraukite, kaip veikia jūsų
sprendimas, ir pažymėkite jo dalis.

Mūsų sprendimo schema:

Pristatymas
(10 minučių)

Susirinkite prie lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, kur
jis priklauso.
Parodykite, kaip veikia modeliai ir
kaip jie sujungti su projektu
„ Spark“.
Parodykite išmoktus robotikos
įgūdžius.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai

Kaip vairuotojas žino,
kokius maršrutus
naudoti gabenant
krovinį?

• Ar galite pagalvoti apie bet
kokius būdus sukurti geresnes
jungtis tarp įvairių transporto
rūšių?
• Kokie skirtingi susisiekimo
taškai naudojami jūsų
bendruomenės
transportavimui?

CARGO CONNECTSM
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5 Sesija

Įvadas

(10 minučių)
Dabar, kai dirbate kartu kaip
komanda, sukurkite komandos
pavadinimą!

Logotipo dizainas:

Suprojektuokite savo komandos
pavadinimo plakatą kaip logotipą.
Būkite tikri, kad kiekvienas
žmogus gali prisidėti prie plakato!

Užduotys

(50 minučių)

Atidarykite SPIKE ™ Prime arba
EV3 Classroom programą. Raskite
savo pamoką.
Robot Trainer Unit:
The Guided Mission

Competition Ready
Unit: The Guided
Mission
Perskaitykite misijos istoriją.
Smagiai išbandykite šią misiją,
kol ji veiks puikiai!

Misijos istorija:
Sraigtasparniai gali būti naudojami kroviniams gabenti į sunkiai
pasiekiamas sritis. Jie naudojami padėti kitiems, atnešdami svarbias
pakuotes, pavyzdžiui, maistą.
Kaip ir visi FIRST® LEGO® Lygos Challenge varžybų misijos modeliai, Oro
siunta - 8 misija (M08) gali įkvėpti jus kuriant savo inovacijų projekto
sprendimą.
Norėdami padėti jums sužinoti, kaip naudoti spalvų jutiklį sekti linijas
antlauko, sukūrėme misijos pamokos kodą.

Apmąstymo klausimai
• Ką misija jums parodo apie
„Coopertition®“?
• Kaip planuojate pasikalbėti
su kita robotų žaidimo
komanda apie misiją?
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Programoje atliksite toliau nurodytus veiksmus:
• Atsisiųskite programą, kuri išspręs šią užduotį.
• Paleiskite robotą tinkamoje padėtyje paleidimo zonoje.
• Paleiskite savo robotą ir stebėkite, kaip jis atlieka misiją ir renka
taškus.
• Pagalvokite, kaip įtraukti Oro siuntos misiją į vieną iš roboto varžybų
paleidimą.
• Toliau praktikuokite savo naujus įgūdžius peržiūrėdami ankstesnes
pamokas arba pereikite prie išplėstinės vairavimo bazės pamokos
(programoje - Competition Ready Unit: Assembling an Advanced
Driving Base.)

Tyrimai
Tyrimo išvados:

Užduotys

(50 minučių)

Dar kartą apsilankykite 7 puslapyje
ir peržiūrėkite projektą „Spark“.
Pagalvokite apie puikius
sprendimus, kuriuos sugalvojote
ankstesnėse sesijose.
Išnagrinėkite savo inovacijų
projektą ir įvairias nustatytas
problemas.
Naudokite šį puslapį savo
tyrimams užfiksuoti.
Nustatykite problemą, kurią
išspręs jūsų komanda.
Įrašykite savo problemos
aprašymą.

Pristatymas
(10 minučių)

Susirinkite visa komandą prie
lauko.
Parodykite, kaip jūsų robotas pelno
taškus atlikdamas užduotį.
Aptarkite problemą, kurią nustatė
jūsų komanda, ir pagalvokite apie
tolesnius veiksmus.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai

Problemos aprašymas:

• Kokią transporto problemą
galite aiškiai paaiškinti?
• Ar yra kas nors, su kuo
galite pasikalbėti, yra šios
problemos ekspertas?

CARGO CONNECTSM
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6 Sesija

Įvadas

(10 minučių)
Pagalvokite apie komandinį darbą
ir savo komandą.
Įrašykite pavyzdžius, kaip jūsų
komanda išmoko dirbti kartu.

Komandinis darbas: mes esame stipresni, kai dirbame kartu.

Užduotys

(50 minučių)

Dar kartą peržiūrėkite sezono
vaizdo įrašą apie misijas.

Strategija:

Pradėkite galvoti apie savo misijos
strategiją.
Sukurkite veiksmingą darbo planą.
Pirmiausia aptarkite, kurias misijas
jūsų komanda atliks.
Užpildykite pseudokodo puslapį
(21 psl.)
Pagalvokite, kaip programa privers
jūsų robotą veikti.
Dar kartą peržiūrėkite ankstesnes
pamokas arba atlikite pamoką,
nurodytą žemiau.
Pakeiskite misijos kodą, kad jis
veiktų pažangioje vairavimo
bazėje.
Robot Trainer Unit:
Angles and Patterns

Competition Ready
Unit: Assembling an
Advanced Driving Base

Apmąstymo klausimai
• Ką jūsų robotas turi padaryti,
kad įvykdytų pirmąją jūsų
pasirinktą misiją?
• Kokia jūsų robotų žaidimo
strategija misijoms atlikti?
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Pseudokodas yra
jūsų planuojami
roboto programos
veiksmai.

Pseudokodas
Misijos
pavadinimas:

Misijos numeris:

PROGRAMAVIMO ŽINGSNIAI
Užrašykite žingsnius, kuriuos robotas turėtų atlikti, kad įvykdytų misiją.

1 ŽINGSNIS

6 ŽINGSNIS

2 ŽINGSNIS

7 ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

8 ŽINGSNIS

4 ŽINGSNIS

9 ŽINGSNIS

5 ŽINGSNIS

10 ŽINGSNIS

ROBOTO KELIO DIAGRAMA
Nubrėžkite maršrutą, kuriuo jūsų robotas judės, kad įvykdytų misiją.
N
W

E
S

Eikite į programą ir
pradėkite naują
projektą. Sužinokite,
kurie programavimo
blokai privers robotą
judėti taip, kaip
suplanavote aukščiau
parašytus programavimo
veiksmus.
Užpildykite šį puslapį 6 sesijoje.
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6 Sesijos pratęsimas
Įvadas

(10 minučių)

Ištirkite pasirinktą problemą ir visus
jau egzituojančius šios problemos
sprendimus.
Sukurkite naujas sprendimo idėjas.
Atminkite, kad jūsų sukurtas
sprendimas turėtų būti įranga ar
technologija.

Komandinis
darbas

PROBLEMŲ IR SPRENDIMŲ ANALIZĖ
Įrašykite svarbią informaciją čia.

Sudarykite planą, kaip sukursite savo
sprendimą. Naudokite puslapį
Planavimas kaip įrankį.
Būtinai naudokite įvairius šaltinius ir
žymėkite juos inovacijų projektų
planavimo puslapyje.

Pristatymas
(10 minučių)

Susirinkite prie lauko.
Peržiūrėkite savo pseudokodo
puslapį. Jei reikia, pakeiskite
informaciją puslapyje.
Paaiškinkite, ką atradote savo
tyrime. Aptarkite bet kokias
sprendimo idėjas.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
• Ar yra kokių nors jūsų
nustatytos problemos
sprendimų, kuriuos
galėtumėte patobulinti?
• Ar turite visiškai naujų savo
problemos sprendimo idėjų?
Pagrindiniai klausimai:
• Kokios informacijos ieškote?
• Ar šis šaltinis turi jūsų projektui svarbios informacijos?
• Ar galite naudoti įvairių tipų šaltinius, tokius kaip patikimos interneto
svetainės, knygos ir ekspertai?
• Ar tai geras ir tikslus informacijos šaltinis?
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Inovacijų projektų planavimas
PROCESAS
Apibūdinkite procesą, kurį atlikote kurdami sprendimą.

ŠALTINIAI
Užsirašykite, kur gavote informaciją ir išsamią informaciją, pvz., Pavadinimą, autorių ir svetainę.

1.

2.

3.

Užpildykite šį puslapį 6 sesijoje.
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7 Sesija

Įvadas

(10 minučių)

Pagalvokite apie Gracious
Professionalism ®.
Parašykite, kaip jūsų komanda tai
parodys visame savo atliktame
darbe.

Gracious Professionalism: Mes rodome kokybišką darbą, pabrėžiame kitų
vertę ir gerbiame kitus bei bendruomenę.

Peržiūrėkite 21 ir 31 puslapius
Robotų varžybų taisyklių knygoje,
kad pamatytumėte, kaip Gracious
Professionalism® yra vertinamas
turnyro metu.
Roboto dizainas:

Užduotys

(50 minučių)

Sukurkite ir skonstruokite savo
robotą, kuris galėtų atlikti robotų
varžybų užduotis. Taip pat galite
patobulinti esamą robotą,
naudojamą ankstesnėse sesijose.
Sukurkite programą kiekvienai
naujai bandomai misijai. Galite
sujungti misijos sprendimus į vieną
programą.
Išbandykite ir patobulinkite savo
robotą ir jo programas.
Ugdykite programavimo įgūdžius
peržiūrėdami programos pamokas.
Dar kartą peržiūrėkite ankstesnes
pamokas, pereikite prie likusio
padalinio arba spręskite užduotis.

Apmąstymo klausimai
• Ar galite sekti, kaip jūsų
įrenginyje esantis kodas verčia
jūsų robotą judėti?
• Kaip galite pakartoti ir
patobulinti esamą robotų
dizainą, naudojamą
ankstesnėse sesijose?
Galite patobulinti
esamą robotą, kurį
naudojote
ankstesnėse
sesijose.
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Sprendimai
PROJEKTO PIEŠINYS

Užduotys

(50 minučių)

Sukurkite ir sukonstruokite savo
projekto sprendimą.
Nubrėžkite savo sprendimą.
Pažymėkite dalis ir kaip tai veiks.
Apibūdinkite savo sprendimą ir
paaiškinkite, kaip jis išsprendžia
problemą.
Sukurkite savo sprendimo prototipo
modelį arba piešinį.
Dokumentuokite procesą, kurį
naudojate kurdami savo sprendimą,
Inovacijų projektų planavimo
puslapyje 23.

Pristatymas
(10 minučių)

Susirinkite prie lauko.
Parodykite komandai naujus
programavimo įgūdžius.
Aptarkite savo tyrimus ir projekto
sprendimą.
Aptarkite apmąstymo klausimus.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
• Ar galite apibūdinti savo
novatorišką sprendimą ir
kaip jis išsprendžia jūsų
problemą?
• Ar jūsų sprendimas susijęs
su įranga ar technologija?
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8 Sesija

Įvadas

(10 minučių)
Apmąstykite „Coopertition®“.
Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų
komanda tai parodys renginio
metu.

Coopertition ®: Mes parodome, kad mokytis yra svarbiau nei laimėti. Mes
padedame kitiems net varžydamiesi.

Užduotys

(50 minutes)

Nuspręskite, kokią misiją atlikti
toliau.
Pagalvokite apie savo misijos
strategiją ir darbo planą.

Projektavimo procesas:

Sukurkite priedus, kurių reikia
misijoms atlikti.
Pakartokite ir patobulinkite savo
programą, kad jūsų robotas
patikimai atliktų užduotį.
Būtinai dokumentuokite savo
projektavimo procesą ir bandymus
kiekvienai misijai!

Apmąstymo klausimai
• Ar kiekvienos misijos
programa išsaugota jūsų
elektroniniame įrenginyje?
• Kokia tvarka vykdysite robotų
žaidimo misijas?

Kaip robotų inžinierius
suprojektuotų
robotus, kad krovinių
gabenimas būtų
efektyvesnis?

26 Inžinieriaus užrašai | Sesijos

Planavimas
Ką planuojate pristatyti:

Užduotys

(50 minutes)

Sudarykite planą, kaip pasidalyti
savo sprendimu su kitais!
Įvertinkite esamą sprendimą.
Pakartokite ir patobulinkite, kad
būtų geriau, remiantis atsiliepimais.
Nustatykite, ar galite atlikti bet kokį
savo sprendimo bandymą.

Mūsų patobulinimai:

Naudokite 16 maišelio elementus,
kad sukurtumėte modelį,
atspindintį jūsų inovacijų projekto
sprendimą.

Pristatymas
(10 minutes)

Susirinkite prie lauko.
Parodykite visas naujas misijas, su
kuriomis dirbote.
Aptarkite, kaip pasidalysite savo
sprendimu su kitais.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
• Kaip realiai įgyvendinti savo
inovacijų projekto
sprendimą?
• Ar jūsų projekto sprendimas
galėtų būti pagamintas ir kiek
tai kainuotų?

CARGO CONNECTSM

27

Įvadas

(10 minutes)
Pagalvokite apie naujoves ir savo
komandą.
Įrašykite pavyzdžius, kaip jūsų
komanda buvo kūrybinga ir
išsprendė problemas.

9 Sesija

Naujovės

Naujovės: sprendžiant problemas naudojame kūrybiškumą ir atkaklumą.

Užduotys

(100 minutes)

Suprogramuokite savo robotą, kad
užbaigtumėte inovacijų projekto
misiją (M01) naudojant jūsų
sukurtą modelį.

Pakartojimai ir patobulinimai:

Pagalvokite apie savo misijos
strategiją lauke ir užduotis, kurias
išspręsite.
Toliau kurkite kiekvienos misijos
sprendimą, kiek leidžia laikas.
Išbandykite, kartokite ir
tobulinkite savo robotų ir inovacijų
projektų sprendimus. Būtinai visa
tai dokumentuokite.

Pristatymas
(10 minutes)

Susirinkite prie lauko.
Parodykite inovacijų projekto ir
robotų varžybų atliktą progresą ir
darbą.
Peržiūrėkite pagrindinių vertybių
rubriką. Pakalbėkite apie tai, kaip
renginyje parodysite pagrindines
vertybes.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
• Kokios jūsų roboto funkcijos
rodo gerą mechaninį dizainą?
• Ar pakeitėte savo projekto
sprendimą, atsižvelgdami į kitų
patarimus bendrinimo metu?
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Kaip inžinierius
kuria
novatoriškus
dizainus?

10 Sesija

Pakartokite

Poveikis: Mes pritaikome tai, ką išmokome, kad pagerintume savo pasaulį.

Įvadas

(10 minutes)

Pagalvokite apie poveikį ir savo
komandą.
Įrašykite pavyzdžių, kaip jūsų
komanda padarė teigiamą įtaką
jums ir kitiems.

Užduotys

(100 minutes)

Suplanuokite savo projekto
pristatymą. Peržiūrėkite inovacijų
projekto rubriką, ką padengti.

Pristatymo scenarijus:

Parašykite savo inovacijų projekto
pristatymo scenarijų.
Padarykite reikiamus rekvizitus ar
plakatus. Būkite patrauklūs ir
kūrybingi!
Toliau kurkite ir išbandykite savo
roboto sprendimą.
Vis bandykite 2,5 minutės robotų
važiavimus su visomis atliktomis
misijomis.

Pristatymas
(10 minutes)

Susirinkite prie lauko.
Pasidalykite atliktais projekto
pristatymo darbais.
Pasidalinkite, kokias užduotis
atlikote.
Aptarkite, kaip visi dalyvaus
pristatyme.
Aptarkite apmąstymų klausimus ir
susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
Kaip jūsų
inovacijų projekto
sprendimas
paveiks kitus?

• Kaip nusprendėte, kokias
misijas atlikti?
• Kaip jūsų inovacijų projekto
sprendimas gali padėti jūsų
bendruomenei?
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Įvadas

(10 minučių)
Sukurkite sportinę kortelę
kiekvienam komandos nariui.
Galite juos naudoti norėdami
paryškinti kiekvieną komandos
narį savo renginyje.

11 Sesija

Praktika

Apie mano komandą:

Papasakokite apie save ir kaip
jums patinka FIRST® LEGO® lygos
iššūkis!

Užduotys

(100 minučių)

Paaiškinimo scenarijus:

Tęskite savo inovacijų projekto
pristatymo kūrimą.
Suplanuokite ir parašykite savo
roboto dizaino paaiškinimą.
Žiūrėkite Roboto dizaino rubriką,
ką turite pasiruošti.
Įsitikinkite, kad visi gali pasisakyti
apie jūsų projektavimo procesą ir
programas.
Nustatykite, ką pasakys kiekvienas
komandos narys.
Praktikuokite visą savo pristatymą.

Pristatymas
(10 minutes)

Susirinkite prie lauko.
Aptarkite pristatymą ir kiekvieno
žmogaus vaidmenį.
Paleiskite 2,5 minutės roboto
važiavimą ir paaiškinkite, kokios
užduotys atliekamos.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Nuspręskite, ką dar reikia padaryti,
ir susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
• Ar turite planą, ką daryti, jei
viena misija neveikia?
• Ar pristatyme visi turi
kalbėjimo dalį?
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Peržiūrėkite teisėjų sesijos
eigos schemą, kad
pamatytumėte, kaip
pristatysite savo robotų
projektavimo ir inovacijų
projektą.

12 Sesija

Pasiruošimas

Smagu: mes džiaugiamės ir švenčiame tai, ką darome!

Įvadas

(10 minučių)

Pagalvokite, kaip jūsų komandai
buvo smagu.
Įrašykite pavyzdžių, kaip jūsų
komanda smagiai praleido laiką.

Užduotys

(100 minučių)

Pakartokite visą pristatymą,
kuriame pranešama apie jūsų
robotą ir projekto sprendimus.

Atsiliepimai apie pristatymą:

Pristatydami parodykite
pagrindines vertybes!
Praktikuokite 2,5 minutės robotų
varžybų rungtynes.
Peržiūrėkite „Pasiruoškite savo
renginiui“ puslapį 32.

Pristatymas
(10 minučių)

Peržiūrėkite visas pagrindines
vertybes, inovacijų projektą ir
robotų varžybų rubrikas.
Pateikite naudingus atsiliepimus
po pristatymo vienas kitam,
remdamiesi rubrikomis.
Aptarkite apmąstymo klausimus.
Susitvarkykite savo erdvę.

Apmąstymo klausimai
• Ar visos skirtingos LEGO®
detalės, kurias reikia
pritvirtinti prie savo roboto
kiekvienai misijai, yra
paruoštos?
• Ar visi pasiruošę kalbėti,
šypsotis ir linksmintis?

Turite daugiau laiko?
Prieš renginį ir toliau
spręskite misijas ir kurkite
savo inovacijų projektą!
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Pasiruoškite savo renginiui
Pagalvokite apie savo komandą.
Kaip kiekvienas komandos narys dalyvaus pristatyme
ir parodys savo žinias?
Pristatykite komandos pagrindines vertybes.
Ar galite pateikti pavyzdžių, kaip komanda naudojo
pagrindines vertybes? Kaip galite pademonstruoti
Gracious Professionalism® ir pagrindines vertybes
prie robotų varžybų stalo ir per teisėjų sesiją?
Pagalvokite apie savo roboto dizainą.
Kaip paaiškinsite projektavimo procesą ir darbo
planą, naudojamą kuriant ir išbandant jūsų robotą?

Pristatykite programas, kurias sukūrėte savo
robotui.
Kaip jūsų programos atitinka jūsų misijos
strategiją? Kaip jūsų programos priverčia jūsų
robotą veikti?
Pagalvokite apie visus darbus, kuriuos atlikote
įgyvendindami inovacijų projektą.
Kaip pristatysite tiriamą problemą? Kaip
paaiškinsite kuriant procesą ir pakartosite savo
projekto sprendimus?

Ko tikėtis renginyje
• Jūsų komanda renginyje turėtų linksmintis ir
parodyti komandinę dvasią bei entuziazmą.
Būtinai parodykite pagrindines vertybes
viskam, ką darote.
• Visa jūsų komanda susitiks su teisėjais per
vieną teisėjų sesiją, kad galėtumėte pasidalyti
savo komandos kelione viso sezono metu.
Pagalvokite, ką pasiekėte, su kokiais iššūkiais
susidūrėte ir įveikėte.
• Teisėjų sesijos metu pasidalysite apie savo
komandos inovacijų projektą, robotų dizainą
ir tai, kaip jūsų komanda įtraukė pagrindines
vertybes. „Gracious Professionalism®“ bus
įvertintas prie Robotū varžybų stalo.
Teisėjai naudosis rubrika, kad įvertintų jūsų
darbą, todėl įsitikinkite, kad esate su jomis
susipažinę.

Pristatysime
savo inovacijų
projektą!

Mes paaiškinsime
skirtingas programas ir
tai, kaip jos priverčia
mūsų robotą veikti.

32 Inžinieriaus užrašai I Sesijos

• Robotų žaidimo metu du komandos nariai
paleis jūsų robotą lauke, robotas bus
paleidžiamas tris kartus po 2.5 minutės.
Teisėjai naudos rubriką, kad įvertintų jūsų
darbą, todėl įsitikinkite, kad esate su jais
susipažinęs.

Pasidalinsime
savo komandos
kelione.

Mes
apmąstysime,
kaip mūsų
komanda parodė
pagrindines
vertybes.

Mes aprašysime
savo roboto dizainą
ir visas jo dalis.

Jūsų užrašai
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Karjeros ryšiai
Krovinių inžinierius
Vaidmuo:
Sukuria būdus saugiai ir
efektyviai gabenti krovinius.
Nuorodos į 8 sesiją

Krovinių vairuotojas
Vaidmuo:
Perkelia krovinius iš vienos vietos į
kitą.
Nuorodos į 4 sesiją

Sandėlio darbuotojas
Vaidmuo:
Rūšiuoja produktus ir sudeda į
dėžes transportavimui.
Nuorodos į 4 sesiją

Studijų sritys

• Paaiškinkite darbą. Kokios yra
šio darbo kasdienės
užduotys?
• Kokio išsilavinimo ar mokymo
reikia?
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• Koks šio darbo metinis
atlyginimas?
• Kokiose dar įmonėse galėtų
dirbti šį darbą dirbantys
žmonės?

• Transportavimas
• Logistika ir tiekimo grandinės
valdymas
• Gamybos ir aptarnavimo operacijos
• Sandėlio operacijos
• Aviacijos priežiūra

Saugos specialistas
Vaidmuo:
Atlieka saugos patikrinimus ir
užtikrina saugumą.
Nuorodos į 2 sesiją

Mašinos operatorius
Vaidmuo:
Stebi ir prižiūri sandėlio rūšiavimo
mašinas.
Nuorodos į 2 sesiją

Kurjeris
Vaidmuo:
Veža ir pristato paketus klientams.
Nuorodos į 3 sesiją

Aptarimas

Related
Transportation Jobs

Pažvelkite į karjeros galimybes šiuose puslapiuose. Pagalvokite apie
šiuos darbus ir tai, kas jus domina.

• Automation engineer

(Rekomenduojama baigti po 12 sesijos)

• Kokių įgūdžių reikia šiems
darbams?
• Kuo jus domina šie darbai?

• Ar galite galvoti apie kitus
darbus, susijusius su krovinių
gabenimu?
• Ar galite daugiau sužinoti
apie vieną iš šių karjeros
sričių?

• Last-mile manager
• Delivery execution manager
• Machine learning specialist
• Transportation specialist
• Transportation analyst
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Kadangi transporto sistemoms keliami vis didesni reikalavimai, turime
persvarstyti, kaip gabensime produktus iš vienos vietos į kitą.

Jūsų uždavinys yra pagerinti produktų
gabenimo būdą.
Kaip mes galime
rasti būdų, kaip
išspręsti iššūkį?

Padarykite produkto kelionę
saugesnę ar efektyvesnę!

Puikios idėjos! Suplanuokime,
kaip sukurti savo sprendimą.

Gaukite prieigą
prie sudėtingų
vietų.

Turėkite geresnes
jungtis tarp
skirtingų kelionės
dalių.

Ar gali mums
padėti?
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