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FIRST ® Pagrindinės vertybės

Sesijas šiuose Inžinieriaus 
užrašuose naudokite kaip 
vadovą savo komandos kelionei 
per FIRST® ENERGIZESM 

sezoną, kurį pristato Qualcomm 
ir SUPERPOWEREDSM iššūkis.

Naudokite pagrindines vertybes 
ir inžinierinio projektavimo 
procesą komandos kelionėje.

Smagiai praleiskite laiką 
ugdydami naujus įgūdžius ir 
dirbdami kartu! Šie užrašai yra 
puikus šaltinis, kuriuo galima 
dalytis savo vertinimo renginyje, 
bet tai nėra būtina. Peržiūrėkite 
karjerą, susijusią su sezono 
tema, šių užrašų pabaigoje.

Gracious Professionalism® – 
tai darbo būdas, skatinantis 
kokybišką darbą, pabrėžiantis 
kitų vertę, gerbiantis asmenis ir 
bendruomenę.

Coopertition® parodo, kad 
mokytis yra svarbiau nei 
laimėti. Komandos gali padėti 
kitiems net ir varžydamosi.

Mes išreiškiame savo pagrindines 
vertybes per Gracious 
Professionalism®  ir tai bus 
įvertinta robotų rungtynių metu.

Dirbdami kartu 
esame 
stipresni.

Tai, ką 
išmokome, 
taikome savo 
pasauliui 
pagerinti.

Džiaugiamės ir 
švenčiame tai, ką 
darome!

Mes gerbiame 
vienas kitą ir 
priimame savo 
skirtumus.

Mes ieškome 
naujų įgūdžių ir 
idėjų.

Spręsdami 
problemas 
pasitelkiame 
kūrybiškumą ir 
užsispyrimą.

Kiekviena iš šių keturių vienodo 
svorio FIRST® LEGO® League 
Challenge dalių sudaro 25 % viso 
jūsų pasirodymo jūsų renginyje.

Pagrindinės vertybės turėtų būti 
pademonstruotos renginyje,

kuriame parodysite nuostabų 
savo komandos darbą kuriant 
robotų dizainą ir inovacijų 
projektą. Šios trys dalys bus 
vertinamos vertinimo sesijos 
metu. Jūsų roboto veikimas bus 
įvertintas Robotų varžybų metu.

SVEIKI!SVEIKI!

Robotų
dizainas

Pagrindinės 
vertybės

Robotų 
varžybos
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Nurodykite būdus, kaip išspręsti iššūkį
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FIRST ® LEGO® League Challenge Apžvalga

Jūsų komanda:
• Nustatyti ir ištirti problemą, kurią reikia išspręsti.
• Sukurkite naują sprendimą arba patobulinkite

esamą pagal pasirinktą idėją, minčių šturmą ir 
planą.

• Sukurkite modelį, brėžinį ar prototipą.
• Pakartokite savo sprendimą, dalindamiesi juo su 

kitais ir rinkdami atsiliepimus.
• Praneškite apie savo sprendimo poveikį.

Jūsų komanda:
• Sukurkite misijos modelius ir vadovaukitės lauko 

sąranka, kad modeliai būtų ant kilimėlio.
• Peržiūrėkite misijas ir taisykles.
• Suprojektuoti ir sukonstruoti robotą.
• Atraskite kūrimo ir programavimo įgūdžius

treniruodamiesi su savo robotu ant kilimėlio.
• Konkuruokite renginyje!

INOVACIJŲ 
PROJEKTAS
Jūsų komanda parengs 
tiesioginį, patrauklų pristatymą, 
kuriame paaiškins jūsų darbą 
įgyvendinant inovacijų projektą.

ROBOTŲ 
VARŽYBOS
Jūsų komanda turės tris
2,5 minutės rungtynės, kad 
įvykdytumėte kuo daugiau 
misijų.

Jūsų komanda:
• Norėdami ištirti iššūkį, taikykite komandinį darbą ir 

atradimus.
• Kurkite naujoves su naujomis idėjomis apie savo 

robotą ir projektą.
• Parodykite, kaip jūsų komanda ir jūsų sprendimai 

turės įtakos ir bus įtraukti!
• Švęskite smagiai viską, ką darote!

Jūsų komanda:
• Nustatykite savo misijos strategiją.
• Sukurkite savo robotą ir programas bei sukurkite 

efektyvų planą.
• Sukurkite savo robotą ir programavimo sprendimą.
• Kartokite, testuokite ir tobulinkite savo robotą ir 

programą.
• Praneškite apie savo roboto projektavimo procesą ir 

kiekvieno indėlį.

PAGRINDINĖS 
VERTYBĖS
Parodykite FIRST® pagrindines 
vertybes visame, ką darote. Jūsų 
komanda bus įvertinta Robotų 
varžybų ir teisėjavimo sesijos 
metu.

ROBOTO DIZAINAS
Jūsų komanda parengs trumpą 
pristatymą apie jūsų roboto 
dizainą, programas ir strategiją.
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Inovacijų projektas

Nuo mašinų, kurios mus perkelia, bei elektronikos, 
kuri mus jungia, iki būdų, kaip mes maitiname 
miestus ir miestelius, energija yra labai svarbi 
mūsų gyvenime. Ar pagalvojote, iš kur ateina 
energija? Kaip jis generuojamas? Kaip tai 
pasiekia jus? Kiek naudoji?

 Pasidalykite idėjomis, rinkite 
atsiliepimus ir kartokite savo 
sprendimą.
Kuo daugiau kartosite ir plėtosite savo idėjas, tuo 
daugiau išmoksite. Kokią įtaką jūsų sprendimas turės 
jūsų bendruomenei?

Savo sprendimą tiesioginiai 
pristatykite renginyje.
Paruoškite kūrybišką ir veiksmingą pristatymą, 
kuriame aiškiai paaiškintumėte savo inovacijų 
projekto sprendimą ir jo poveikį kitiems. Įsitikinkite, 
kad visa jūsų komanda dalyvauja dalinantis jūsų 
pažanga.

STARTAS
Ištirkite savo energijos kelionę. Kaip galite iš naujo 
įsivaizduoti geresnę energetikos ateitį? Viskas 
prasideda čia, kai jūsų kritinis mąstymas ir naujovės 
veda į rytojaus energingą pasaulį su FIRST ® 
ENERGIZESM, kurį pristato Qualcomm.

Norite tęsti savo 

inovacijų projektą? 

Sužinokite daugiau 

apie įgyvendinimą ir 

verslumą per 

Pasaulinius 

inovacijų 

apdovanojimus.

	Nustatykite konkrečią problemą, 
susijusią su energijos kelionės 
gerinimu.
Energijos kelionė yra tai, iš kur atsiranda energija ir kaip 
ji paskirstoma, saugoma ir naudojama. Projektas Sparks 
(žr. 1–4 sesijas) nagrinėja su įvairiomis energijos 
kelionėmis susijusias problemas. Jūsų problema gali kilti 
iš „Project Spark“ arba tai gali būti kita problema, kurią 
norite išspręsti.

Ištirkite savo problemą ir sprendimo 
idėjas.
Ištirkite energijos šaltinius ir tai, kaip energija kaupiama, 
paskirstoma ir naudojama jūsų bendruomenėje. Ar galite 
rasti būdų, kaip pagerinti dalį savo energijos kelionės? Ar 
galite patobulinti vieną žingsnį, kad taptumėte 
veiksmingesni, patikimesni, prieinamesni, prieinamesni 
ar tvaresni? Kokie sprendimai jau egzistuoja? Ar yra 
ekspertų ar vartotojų, kuriuos galėtumėte apklausti? 

Suprojektuokite ir sukurkite sprendimą, 
kuris galėtų pagerinti jūsų energijos 
kelionę.
Pasinaudokite savo tyrimais ir tyrinėjimais, kad 
pagerintumėte esamą sprendimą, naudojamą jūsų 
energijos kelionėje, arba sukurtumėte naują novatorišką 
sprendimą. Ar galite pasirinkti skirtingas energijos 
technologijas? Padarykite savo sprendimo brėžinį, 
modelį ar prototipą.

Peržiūrėkite animacinius filmus šio vadovo gale!

Energy is an important part of our lives. Our FIRST® LEGO® League heroes 

know the choices we make impact our world.

Let’s start with our 

community – they need 

our help!

How do we get energy?

How do we distribute 

and store it?

We’ll need 
more 

heroes.

How do we

consume it?

Hmm . . . let’s identify a problem 

and design a solution!
You areYou are

Your challenge is to improve 
Your challenge is to improve 

the energy journey  
the energy journey  

in in YOURYOUR community! community!

heroesheroes

that canthat can
change the
change the

world!world!
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Inovacijų projekto

resursai

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-multimedia-connections.pdf
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Šių metų SUPERPOWEREDSM robotų varžybos 
yra apie energijos elementų rinkimą iš įvairių 
šaltinių aplink užduočių lauką ir paskirstymą ten, 
kur bus sunaudota energija. Taškai renkami už 
energijos elementų išleidimą iš modelių ir 
energijos elementų pristatymą į tikslines paskirties 
vietas.

 Sukurkite savo misijos modelius ir 
nustatykite savo misijos strategiją.
Kiekviena misija ir modelis taip pat suteikia 
įkvėpimo galimiems jūsų inovacijų projekto 
sprendimams. Ant kilimėlio rasite keturias 
skirtingas energijos keliones. Galite atlikti misijas 
bet kokia tvarka!

 Sukurkite ir kurkite savo autonominį 
robotą ir programas.
Sukurkite savo roboto dizaino planą. Sukurkite 
robotą ir jo priedus naudodami LEGO® Education 
SPIKE™ Prime arba bet kurį su LEGO Education 
suderinamą rinkinį. Užprogramuokite savo robotą, 
kad jis galėtų savarankiškai atlikti daugybę misijų 
per robotų varžybų 2,5 minutės ir pelnyti taškus.

 Išbandykite ir kartokite savo roboto
sprendimą, kad atliktumėte misijas.
Pakartokite savo roboto dizainą ir programas 
nuolat tikrindami ir tobulindami.

 Vertintojams praneškite apie savo
roboto dizaino sprendimą.
Paruoškite trumpą pristatymą, kuriame aiškiai 
paaiškintumėte procesą, kurį jūsų komanda 
naudojo kurdama jūsų robotą ir programas bei 
kaip jie veikia. Įsitikinkite, kad dalyvauja visa jūsų 
komanda.

 Konkuruokite robotų žaidimų 
rungtynėse.
Jūsų robotas startuoja paleidimo zonoje, bando 
atlikti misijas jūsų komandos pasirinkta tvarka ir 
grįžta bet kur į namus. Galite modifikuoti savo 
robotą, kai jis yra namuose, prieš vėl jį 
paleisdamas. Jūsų komanda žais kelias 
rungtynes, bet svarbus tik jūsų aukščiausias 
rezultatas.

STARTAS
Suprojekite ir sukurkite robotą, kuris atliks roboto 
varžybų misijas. Jūsų naujoviškas roboto dizainas, 
aiški misijos strategija ir funkcinės programos yra 
pagrindiniai „Qualcomm“ pristatomo FIRST ® 
ENERGIZESM sezono elementai.

Robotų dizainas ir 
Robotų varžybos

Robotų resursai

Robotų varžybų
taisyklės

https://www.firstlegoleague.org/season#resources


Inžinieriaus užrašai  I Pradžia8

Komandos rolės

Čia pateikiami pavyzdiniai vaidmenys, kuriuos jūsų 
komanda gali naudoti užsiėmimų metu. Kiekvienas 
komandos narys turi patirti kiekvieną vaidmenį

FIRST® LEGO® League Challenge patirties metu. 
Tikslas yra suburti savo komandą taip, kad ji 
pasitikėtų savimi ir būtų pajėgi visais FIRST LEGO 
League Challenge aspektais.

Komandos kapitonas

Dalijasi komandos 
pažanga su 
fasilitatoriumi. 
Užtikrina, kad 
sesijos užduotys 
būtų baigtos.

Material Manager
Gathers materials 
needed for session 
and returns 
materials.

Kūrybinis dizaineris
Kuria naujoviškus 
sprendimus, 
kuriuos reikia 
aptarti su 
komanda.

Konstruktorius
Surenka LEGO 
misijos modelius 
vadovaudamasis 
konstravimo 
instrukcijomis ir 
sukonstruoja 
savo robotą.

Tyrėjas
ištirti idėjas ir rasti 
atitinkamus 
tyrimus iš skirtingų 
šaltinių, kad galėtų 
padėti komandai 
priimti sprendimus.

Misijos strategas
Analizuoja robotų 
varžybų taisykles ir 
veda komandos 
strategijos 
diskusijas, kurias 
misijas atlikti.

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

Programuotojas
Valdo įrenginį ir 
programėlėje kuria 
programas.

Projekto vadovas
Dėmesys laiko 
planavimui ir 
renginio 
pasiruošimui .
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Energijos kelionė

Pažiūrėkite į kilimėlį, kad sužinotumėte, kaip energija paskirstoma šaltiniui, saugojimui ir suvartojimui.

Energijos 
Šaltinis

Baltosios energijos kelionė

Mėlynosios energijos kelionė

Geltonosios energijos kelionė

Oranžinės energijos kelionė

Energijos 
Saugojimas

Energijos 
Vartojimas

Ryšys su

realiu pasauliu

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/energy-journey.pdf
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 Įvadas 
(10-15 minučių)

Peržiūrėkite sezono vaizdo 
įrašus ir perskaitykite 3–9 
puslapius, kaip veikia FIRST® 
LEGO® League Challenge ir 
SUPERPOWEREDSM iššūkis.

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Atidarykite SPIKE™ Prime 
programą. Raskite savo pamoką.

Darbo pradžia: 
1-6 veiklos

Nurodykite užduotis, kurias būtų 
galima išspręsti šioje pamokoje 
išmoktais programavimo 
įgūdžiais.

Išsamios misijos informacijos 
ieškokite Robotų varžybų 
taisyklėse.

Išbandyk! Pažiūrėkite, ar galite 
panaudoti išmoktus įgūdžius, kad 
atliktumėte misiją.

 Refleksijos klausimai
• Kaip variklio sustabdymas
galėtų padėti išspręsti misiją su
robotu?

• Ką žinote apie energiją? Kokie
ištekliai gali padėti jums sužinoti
daugiau?

1 Sesija

Kokios yra keturios FIRST LEGO League Challenge dalys?

„Robotų varžybų taisyklės“ yra 

puikus šaltinis, kurį galima 

naudoti per visas sesijas

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/interactive-robot-game-rulebook/content/index.html#/
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  Užduotys 
(50-60 minučių)

Perskaitykite "Projektą Spark".
Sukurkite baltos energijos 
kelionės modelius iš 4, 7 ir 8 
maišelių, naudodami 4, 7 ir 8 
instrukcijų knygas.
Pažvelkite į baltosios energijos 
kelionę 9 puslapyje.
Peržiūrėkite misijas, susijusias 
su jūsų sukurtais modeliais.
Aptarkite, kaip misijų modeliai 
yra susieti su „Projetu Spark“.
Užfiksuokite savo idėjas.

 Pasidalinkite
(10-15 minučių)

Susirink prie užduočių lauko.

Padėkite kiekvieną modelį ten, 
kur jis priklauso. Žr. skyrių 
„Lauko sąranka“ Robotų varžybų 
taisyklių knygoje.

Parodykite išmoktus roboto 
įgūdžius.

Parodykite, kaip modeliai veikia, 
ir paaiškinkite, kaip jie susiję su 
projekto kibirkštimi.

Aptarkite refleksijos klausimus.

Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Kokias Inovacijų projekto

idėjas skatina misijų
modeliai?

• Kokie yra skirtingų baltosios
energijos kelionės dalių
privalumai ir trūkumai?

Baltosios energijos 
kelionė

Kokį darbą dirba 
vėjo energetikos 

inžinierius?

Projektas Spark
Atsinaujinanti energija gaunama iš 
natūralių šaltinių, kurie niekada 
nesibaigs. Kuriamos nuostabios 
naujos technologijos, leidžiančios 
surinkti ir kaupti energiją iš šių 
atsinaujinančių šaltinių.

Pagalvokite ir tyrinėkite:

• Ar atsinaujinantys energijos
šaltiniai yra patikimi?
• Kaip galime kaupti energiją, kai
nepučia vėjas ar nešviečia saulė?
• Kaip plačiau panaudoti
atsinaujinančios energijos
technologijas?
• Koks yra šių atsinaujinančių
energijos šaltinių technologijų
naudojimo poveikis?
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 Įvadas 
(10-15 minučių)

Pagalvokite apie kai kuriuos 
tikslus, kuriuos norite pasiekti. 
Jie gali augti ir keistis jūsų 
kelionės metu.
Naudokite Inžinierinio 
Projektavimo Procesą ir 
išbandykite šios sesijos 8 
puslapyje išvardytus komandos 
vaidmenis.

  Tasks 
(50-60 minutes)

Atidarykite SPIKE™ Prime 
programą. Raskite savo pamoką.

Varžyboms paruoštas 
skyrius: 1 treniruočių 
stovykla: važiavimas

Nustatykite, kokius 
programavimo ir konstravimo 
įgūdžius galite pritaikyti robotų 
žaidime.
Išbandyk! Pažiūrėkite, ar galite 
panaudoti išmoktus įgūdžius 
vairuodami savo robotą į vieną 
iš misijos modelių.

Refleksijoa klausimai
• Kaip nukreipti savo robotą į

modelį?
• Kaip šioje sesijoje naudojote

Inžinierinio Projektavimo
Procesą ir komandos
vaidmenis?

2 Sesija

Pasinaudokite šiais klausimus

įkvėpimui!

Mes naudosime pagrindines vertybes . . .

Mes norime patirti. . .

Mes norime, kad mūsų robotas. . .

Norime, kad mūsų inovacijų projektas. . .

Mano asmeniniai tikslai:
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Mėlynosios energijos 
kelionė

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Ištirkite Projektą Spark.
Sukurkite mėlynos energijos 
kelionės modelius iš 11–13 
maišelių, naudodami 11–13  
instrukcijas.
Peržiūrėkite mėlynos energijos 
kelionę 9 puslapyje.
Peržiūrėkite modelius 
atitinkančias misijas.
Pakalbėkite apie tai, kaip 
misijos modeliai yra susiję su 
„Projektu Spark“.
Užfiksuokite savo idėjas.

  Pasidalinkite 
(10-15 minučių)

Susirink prie užduočių lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, 
kur jis priklauso. Žr. skyrių 
„Lauko sąranka“ Robotų 
varžybų taisyklių knygoje.
Pasidalykite įgytais roboto 
įgūdžiais.
Parodykite, kaip veikia 
modeliai, ir paaiškinkite jų 
ryšius su Projekto Spark.
Kalbėkitės apie refleksijos 
klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

Refleksijos klausimai
• Kokios yra teigiamos

ir neigiamos
kiekvieno mėlynosios
energijos kelionės
atkarpos pasekmės?

• Kokie yra
atsinaujinančių
energijos šaltinių
pavyzdžiai jūsų
bendruomenėje?

Projektast Spark
Hidroelektrinės gali gaminti 
elektros energiją naudojant 
judantį vandenį. Vanduo, 
praeinantis per turbinas, gali būti 
pumpuojamas atgal į rezervuarą 
užtvankos viršuje ir vėl 
naudojamas. Tai geras būdas 
panaudoti perteklinę energiją, 
kurios vartotojai nenaudoja.

Pagalvokite ir tyrinėkite:
• Kaip jūsų bendruomenėje būtų

galima panaudoti energijos
perteklių iš atsinaujinančių
šaltinių?

• Kaip energija naudojama
pramonėje ir namuose?

• Kaip vanduo vandenynuose
naudojamas energijai pagauti?

• Ar vanduo gali būti naudojamas
energijai pagauti ten, kur
gyvenate?

Kokių įgūdžių reikia 
norint būti 

hidroelektrinės 
specialistu?



Mūsų pastabos:
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3 Sesija Įvadas 
(10-15 minučių)

Suraskite dizaino kaladėles 15 
maišelyje, skirtą energijos 
kaupimo ekrano sienelei (4 
maišelyje), kurias vėliau šios 
sesijos metu naudosite su 
energijos kaupimo modeliu.
Sukurkite komandos dizainą su
dizaino plyteles, kurias galite 
uždėti ant ekrano sienos.
Sukurkite savo dizainą ant 
skydo naudodami dizaino 
kaladėles.
Įsitikinkite, kad kiekvienas 
žmogus gali prisidėti!

  Tasks 
(50-60 minutes)

Atidarykite SPIKE™ Prime 
programą. Raskite savo pamoką.

Varžyboms paruoštas 
skyrius: 2 treniruočių 
stovykla: žaidimas su 
daiktais

 Apmąstykite įgytus įgūdžius, 
kurie bus naudingi atliekant 
misijas.

Išbandyk! Pažiūrėkite, ar 
galite užprogramuoti savo 
robotą, kad jis įvykdytų misiją.

 Refleksijos klausimai
• Kaip galite valdyti savo

robotą, kad surinktų
įkraunamą bateriją?

• Kokių objektų turi vengti jūsų
robotas?

Mūsų komandos dizainas:



Mūsų idėjos:
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Geltonosios energijos
kelionė

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Peržvelkite „Project Spark“.

Sukurkite geltonos energijos 
kelionės modelius iš 2, 3 ir 6 
maišelių, naudodami 2, 3 ir 6  
instrukcijų knygas.

Peržiūrėkite geltonosios 
energijos kelionę 9 puslapyje.

Nustatykite misijas, susijusias 
su jūsų sukurtais modeliais.

Aptarkite, kaip susieti 
„Projektas Spark“ ir modeliai.

Užfiksuokite savo idėjas.

   Pasidalinkite
(10-15 minučių)

Susirinkite prie užduočių lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, 
kur jis priklauso.
Pasidalykite, kaip veikia 
modeliai ir kokių roboto įgūdžių 
išmokote.
Parodykite modelių funkcijas ir 
jų ryšį su „Projektu Spark“.
Pakalbėkite apie refleksijos 
klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Koks yra teigiamas ir neigiamas

skirtingų geltonosios energijos
kelionės dalių poveikis?

• Kokie yra neatsinaujinančių
energijos šaltinių pavyzdžiai
jūsų bendruomenėje?

Projektas Spark
Už prieinamą kainą tiekti energiją 
ten, kur jos reikia, yra didžiulis 
iššūkis. Mes tapome priklausomi 
nuo neatsinaujinančių energijos 
šaltinių, nes jie yra patogūs ir 
dažnai kainuoja pigiau.

Pagalvokite ir tyrinėkite:
• Kiek paplitęs neatsinaujinančių

išteklių naudojimas?
• Kodėl sunku nustoti naudoti

neatsinaujinančius energijos
šaltinius?

• Kokie sprendimai derina
atsinaujinančių ir
neatsinaujinančių energijos
šaltinių naudojimą?

• Koks yra neatsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo
poveikis?

• Kokios anglies surinkimo
technologijos kuriamos?

Kaip pastotės 
technikas 
padeda 

paskirstyti 
energiją?



Mūsų pastabos:
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4 Sesija Įvadas 
(10-15 minučių)

Pagalvokite, kaip iki šiol savo 
komandos kelionėje 
panaudojote pagrindinę 
atradimo vertybę .
Įrašykite pavyzdžius, kaip jūsų 
komanda išmoko naujų įgūdžių 
ir idėjų.

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Atidarykite SPIKE™ Prime 
programą. Raskite savo pamoką.

Varžyboms paruoštas 
skyrius: 3 treniruočių 
stovykla: reakcija į 
eilutes

Nustatykite, kokie konstravimo 
ir programavimo įgūdžiai jums 
padės robotų varžybose.
Išbandyk! Pažiūrėkite, ar galite 
panaudoti išmoktus įgūdžius, 
kad atliktumėte kitą misiją.

 Refleksijos klausimai
• Kaip programos testavimas ir

derinimas padėjo padaryti
robotą tikslesnį?

• Ar jūsų robotas gali sekti liniją
nuo kairiosios paleidimo zonos
iki energijos kaupimo modelio?

Atradimas: tyrinėjame naujus įgūdžius ir idėjas.



Mūsų idėjos:
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Oranžinės energijos
kelionė

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Perskaitykite Projekta Spark.
Sukurkite oranžinius energijos 
kelionės modelius iš 5, 9 ir 10 
maišelių, naudodami 5, 9 ir 10  
instrukcijų knygas.
Pažvelkite į oranžinės 
energijos kelionę 9 puslapyje.
Nustatykite misijas, susijusias 
su jūsų sukurtais modeliais.
Aptarkite, kaip susieti 
„Projektas Spark“ ir modeliai.
Užfiksuokite savo idėjas.

  Pasidalinkite
(10-15 minučių)

Susirink prie užduočių lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten, 
kur jis priklauso.
Parodykite, kaip veikia modeliai 
ir jų ryšys su „Projektu Spark“.
Parodykite išmoktus roboto 
įgūdžius.
Aptarkite refleksijos klausimus. 
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Koks yra ilgalaikis

oranžinių energijos
kelionių šaltinių poveikis
aplinkai?

• Kaip energija kaupiama ir
paskirstoma jūsų
bendruomenėje?

Projektas Spark
Energija gali būti gaunama iš 
įvairių šaltinių ir naudojama 
elektros energijai gaminti. Ši 
energija perduodama į tinklo 
tinklą, kuris paskirsto elektros 
energiją energijos vartotojams.

Pagalvokite ir tyrinėkite:

• Kas yra išmanieji tinklai? Kaip jie
tiekia elektrą vartotojams?

• Kaip galėtume pakeisti elektros
poreikį, kad vartotojai ją naudotų,
kai elektros yra daug?

• Kaip jūsų bendruomenėje būtų
galima kaupti energiją, kad ji būtų
prieinama tada, kai jums jos
reikia?

• Kaip veikia įkraunamos baterijos?
Kodėl tai geriau nei naudoti
vienkartines baterijas?

Kaip tvarumo 
komanda galėtų 
padėti sumažinti 

gamykloje 
suvartojamos 

energijos kiekį?
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5 Sesija Įvadas 
(10-15 minučių)

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

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Atidarykite SPIKE™ Prime 
programą. Raskite savo pamoką.

Konkursui 
paruoštas skyrius: 
vadovaujama misija

Perskaitykite vadovaujamą 
misiją.

Smagiai atlikite šią vadovaujamą 
misiją, kol ji puikiai pavyks!

 Refleksijos klausimai
•

•

Ką vadovaujama misija parodo
apie bendradarbiavimą
(Coopertition®)?
Ar galite pakeisti programą, kad
misija veiktų, kai paleisite robotą
iš priešingos paleidimo zonos?

Komandinis darbas: Dirbdami kartu esame stipresni.

Vadovaujama misija: Mission 5 Smart Grid

Norėdami padėti 
jums sužinoti 
daugiau apie 
navigaciją ir sąveiką 
su modeliu, atlikite 
šią vadovaujamą 
misiją.

Naujoji išmaniojo tinklo 
technologija naudoja duomenis, 
kad paskirstytų elektrą vartotojui 
ten, kur jos reikia

Kaip ir visi misijų 
modeliai, „Mission 5 
Smart Grid“ gali 
paskatinti jus galvoti 
apie naujovių projekto 
sprendimą.

Programėlėje atsisiųskite šią užduotį 
sprendžiančią programą. Paleiskite savo 
robotą tinkamoje padėtyje kairėje 
paleidimo srityje. Paleiskite savo robotą ir 
stebėkite, kaip jis atlieka misiją ir surenka 
taškus.

Pagalvokite, kaip įtraukti 
išmaniojo tinklo misiją į 
savo misijos strategiją.

Pritaikykite savo naujus 
linijos sekimo įgūdžius 
kitam misijos modeliui.
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Tyrinėkite idėjas

Tyrimo išvados:

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Dar kartą apsilankykite 9 
puslapyje ir peržiūrėkite 
„Projektą Sparks“.
Pagalvokite apie puikius 
sprendimus, kuriuos 
sugalvojote ankstesnėse 
sesijose.
Ištirkite inovacijų projektą ir 
įvairias nustatytas problemas.
Naudokite šį puslapį savo 
tyrimui užfiksuoti.
Nustatykite problemą, kurią 
išspręs jūsų komanda, ir 
užrašykite problemos 
pareiškimą.

  Pasidalinkite
(10-15 minučių)

Susirink prie užduočių lauko.
Parodykite, kaip jūsų robotas 
renka taškus vykdydamas 
vadovaujamą misiją.
Aptarkite problemą, kurią 
nustatė jūsų komanda, ir 
pagalvokite apie tolesnius 
veiksmus.
Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Kokią energijos problemą

nusprendėte išspręsti?
• Ar yra ekspertas arba

galutinis vartotojas, su kuriuo
galite pasikalbėti apie
problemą?

Problemos būsena:



Strategija:
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6 Sesija Įvadas 
(10-15 minučių)

Raskite 14 maišelį, kuriame yra 
LEGO® kaladėlės, kurias 
naudosite kurdami savo 
Inovacijų projekto modelį.
Dirbkite kaip komanda, kad 
sukurtumėte pirminę 
identifikuotos problemos 
sprendimo idėją.

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Žiūrėkite vaizdo įrašą „Robotų 
varžybų misijos“.

Pradėkite galvoti apie savo misijos 
strategiją.

Sukurkite efektyvų planą.

Aptarkite, kurias misijas jūsų 
komanda bandys pirmiausia.

Pilnas pseudokodas 22 puslapyje.

Pagalvokite, kaip programa 
privers jūsų robotą veikti.

Dar kartą peržiūrėkite ankstesnes 
pamokas arba atlikite čia pateiktą 
pasirenkamą pamoką.

Varžyboms paruoštas 
įrenginys: pažangios 
vairavimo bazės 
surinkimas

 Refleksijos klausimai
• Kaip galėtumėte sekti liniją ant

horizontalios linijos kilimėlio
viršuje, kad galėtumėte lengviau
patekti į saulės fermą?

• Kaip panaudojote inžinerinio
projektavimo procesą kurdami
savo misijos strategiją?

Inovacijų projekto modelio dizainas:

Pseudokodas yra 
rašytinis jūsų 
planuojamos 

roboto programos 
veiksmų 

aprašymas.
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Nustatykite sprendimus   Užduotys 
(50-60 minučių)

Ištirkite pasirinktą problemą ir 
esamus sprendimus.
Generuokite sprendimų idėjas. 
Sudarykite planą, kaip 
sukursite savo sprendimą. 
Naudokite 23 puslapį 
„Inovacijų projektų 
planavimas“ kaip įrankį.
Būtinai naudokite įvairius 
šaltinius ir sekite juos 
Inovacijų projektų planavimo 
puslapyje.
Pasirinkite galutinį projekto 
sprendimą kaip komanda.

  Pasidalinkite 
(10-15 minučių)

Susirink prie užduočių lauko.
Peržiūrėkite savo pseudokodo 
puslapį. Jei reikia, pakeiskite 
įrašus.
Paaiškinkite, ką atradote savo 
tyrime. Aptarkite bet kokias 
sprendimo idėjas.
Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai

• Kokio tipo patobulinimų reikia
esamiems sprendimams?

• Kokios yra jūsų visiškai naujos
problemos sprendimo idėjos?

PROBLEMŲ IR SPRENDIMO ANALIZĖ
Įrašykite svarbią informaciją čia.

Nukreipiantys klausimai
• Į kokius klausimus bandote atsakyti?

• Kokios informacijos ieškote?

• Ar galite naudoti įvairių tipų šaltinius, pvz.,
 
patikimas

interneto svetaines, knygas ir ekspertus?

• Ar jūsų šaltinis turi informacijos, susijusios su jūsų projektu?

• Ar tai geras ir tikslus informacijos šaltinis?

• Kaip jūsų Inovacijų projekto planai susieti su Inovacijų

projekto rubrika?

??????
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ROBOTO KELIO SCHEMA
Nubraižykite maršrutą, kuriuo jūsų robotas atliks misiją.

Eikite į programą ir 
pradėkite naują projektą. 
Išsiaiškinkite, kurie 
programavimo blokai 
perkels jūsų robotą taip 
pat, kaip jį judins 
planuojami 
programavimo veiksmai.

PROGRAMAVIMO ŽINGSNIAI
Užrašykite judesius, kuriuos robotas turėtų atlikti, kad užbaigtų misiją.

Misijos pavadinimas: Misijos numeris:

1 Judesys

2 Judesys

3 Judesys

4 Judesys

5 Judesys

6 Judesys

7 Judesys

8 Judesys

9 Judesys

10 Judesys

Užpildykite šį puslapį 6 sesijoje.

Pseudokodas
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PROCESAS
Apibūdinkite procesą, kurį atlikote kurdami naujovišką sprendimą.

ŠALTINIAI
Užsirašykite, iš kur gavote informaciją. Įtraukite tokią informaciją kaip pavadinimas, 
autorius ir svetainė.

1.

2.

3.

Užpildykite šį puslapį 6 sesijoje.

Inovacijos 
projekto 

planavimas



Roboto dizainas:
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7 Sesija Įvadas 
(10-15 minučių)

Pagalvokite apie Gracious 
Professionalism®.

Parašykite, kaip jūsų 
komanda tai parodys viskuo, 
ką darote.
Peržiūrėkite 6 puslapį Roboto 
varžybų taisyklių knygoje, 
kad pamatytumėte, koks 
Gracious Professionalism®
vertinamas turnyro metu.

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Toliau kurkite savo robotą ir jo 
priedus, kad atliktumėte roboto 
žaidimo misijas.
Galite patobulinti esamą robotą, 
naudotą ankstesnėse sesijose, 
arba sukurti naują dizainą.
Sukurkite programą kiekvienai 
naujai bandomai misijai. Galite 
sujungti misijos sprendimus į 
vieną programą.
Išbandykite ir patobulinkite savo 
robotą ir jo programas.
Dar kartą peržiūrėkite 
ankstesnes pamokas, kad 
patobulintumėte savo 
programavimo įgūdžius arba 
dirbtumėte spręsdami misijas.

 Refleksijos klausimai
• Ar galite stebėti, kaip jūsų

įrenginyje esanti programa
priverčia jūsų robotą judėti?

• Kaip galite pakartoti ir tobulinti
esamą roboto dizainą, naudotą
ankstesnėse sesijose?

Gracious Professionalism®: rodome kokybišką darbą, pabrėžiame 
kitų vertę, gerbiame asmenis ir bendruomenę.

Galite pakeisti esamą 

robotą, kurį naudojote 

ankstesnėse sesijose.
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Kurkite sprendimus

PROJEKTO APRAŠYMAS

PROJEKTO BRĖŽINYS

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Suprojektuokite ir sukurkite savo 
Inovacijų projekto sprendimą.
Nubraižykite savo sprendimą. 
Pažymėkite dalis ir kaip tai veiks.
Aprašykite savo sprendimą ir 
paaiškinkite, kaip jis išsprendžia 
problemą.
Sukurkite savo sprendimo prototipą, 
modelį arba brėžinį.
Dokumentuokite procesą, kurį 
naudojate kurdami sprendimą 23 
puslapyje, Inovacijų projektų 
planavimas.

  Dalinkimės 
(10-15 minučių)

Susirinkite prie užduočių lauko.
Parodykite visas misijas, su 
kuriomis dirbate arba atlikote.
Aptarkite savo tyrimus ir inovacijų 
projekto sprendimą.
Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Ar galite apibūdinti savo

naujovišką sprendimą per
mažiau nei penkias minutes?

• Kaip jūsų sprendimas sprendžia
jūsų identifikuotą problemą?



Projektavimo procesas:
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8 Sesija Įvadas: 
(10-15 minučių)

Apmąstykite Coopertition®. 

Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų 
komanda tai parodys 
renginyje.

  Užduotys 
(50-60 minučių)

Nuspręskite, kurią misiją atlikti 
toliau.
Pagalvokite apie savo misijos 
strategiją ir planą.
Sukurkite visus priedus, kurių 
reikia misijai atlikti.
Kartokite ir tobulinkite savo 
programą, kad jūsų robotas 
patikimai atliktų misiją.
Būtinai dokumentuokite savo 
projektavimo procesą ir 
kiekvienos misijos testavimą!

Refleksijos klausimai
• Kaip jūsų komanda panaudojo

pagrindines vertybes kurdama
jūsų roboto sprendimą?

• Kokia tvarka vykdysite roboto
varžybų misijas?

Bendradarbiavimas (Coopertition®): parodome, kad mokytis yra 
svarbiau nei laimėti. Mes padedame kitiems net ir konkuruodami.

Nukreipiantys klausimai:
• Apibūdinkite sukurtus priedus.

• Paaiškinkite savo skirtingas programas ir ką robotas veiks.

• Kaip išbandėte savo programas ir priedus?

• Kokius pakeitimus atlikote savo robote ir programose?

• Kaip jūsų roboto planas susietas su Robot Design rubrika?

??????



Mūsų patobulinimai:
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Tęskite kūrimą   Užduotys 
(50-60 minučių)

Sudarykite planą, kaip pasidalinti savo 
sprendimu su kitais!

Įvertinkite savo dabartinį sprendimą.

Pakartokite ir tobulinkite, kad būtų 
geriau, remiantis atsiliepimais.

Nustatykite, ar galite atlikti bet kokius 
savo sprendimo bandymus.

Naudokite elementus iš 14-to maišelio, 
kad sukurtumėte modelį, kuris atspindi 
jūsų inovacijų projekto sprendimą.

  Dalinkitės 
(10-15 minučių)

Susirinkite prie užduočių lauko.
Parodykite visas misijas, kurias 
dirbate arba atlikote.
Aptarkite, kaip pasidalinsite 
savo sprendimu ir projekto 
planu su kitais.
Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Kaip realiai įgyvendinti savo

Inovacijų projekto
sprendimą?

• Ar būtų galima pagaminti
Jūsų Inovacijų projekto
sprendimą? Kiek tai
kainuotų?

Planas dalintis:

Kodėl svarbu, kad 
elektrikas užtikrintų, 
kad jų darbas būtų 

patikimas ir 
teisingas?



Iteracijos ir patobulinimai:

Sprendimo 
planavimas
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 Įvadas 
(10-15 minučių)

Pagalvokite apie inovacijas 
ir savo komandą.
Įrašykite pavyzdžius, kaip 
jūsų komanda buvo 
kūrybinga ir sprendė 
problemas.

  Užduotys
(100-120 minučių)

Užprogramuokite savo robotą, 
kad užbaigtumėte 1-osios misijos 
inovacijų projektą naudodami 
sukurtą modelį.

Pagalvokite apie savo misijos 
strategiją ant kilimėlio ir misijas, 
kurias spręsite.

Toliau kurkite kiekvienos misijos 
sprendimą, kai tik leis laikas.

Išbandykite, kartokite ir 
tobulinkite savo roboto ir 
inovacijų projekto sprendimus. 
Būtinai visa tai dokumentuokite.

  Dalinkitės 
(10-15 minučių)

Susirinkite prie užduočių lauko.
Parodykite atliktus darbus 
Inovacijų projekte ir Robotų 
varžybose.

Peržiūrėkite rubriką Pagrindinės 
vertybės. Pakalbėkite apie tai, 
kaip pademonstruosite 
pagrindines vertybes renginyje 
ir vertinimo sesijoje.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Kokios jūsų roboto funkcijos

rodo gerą mechaniką?
•

•

Kokius pakeitimus atlikote
savo Inovacijų projekto
sprendime, remdamiesi kitų
atsiliepimais?
Kokią pažangą padarėte
siekdami 2 sesijos tikslų?

9 Sesija

Inovacijos: sprendžiame problemas pasitelkiame kūrybiškumą ir atkaklumą.

Kaip veikia
saulės kolektorių 

montuotojas 
naudojantis 

komandinį darbą?



Pristatymo scenarijus:

Pakartokite 
sprendimus
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 Įvadas: 
(10-15 minučių)

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

  Užduotys
(100-120 minučių)

Suplanuokite savo projekto 
pristatymą. Norėdami sužinoti, ką 
aprėpti, skaitykite Inovacijų 
projekto rubriką.

Parašykite savo Inovacijų projekto 
pristatymo scenarijų.

Padarykite bet kokius reikalingus 
rekvizitus ar ekranus. Būkite 
patrauklūs ir kūrybingi!

Toliau kurkite, testuokite ir 
kartokite savo roboto sprendimą.

Praktikuokite 2,5 minutės roboto 
varžybas su visomis įvykdytomis 
misijomis.

  Dalinkitės 
(10-15 minutes)

Susirinkite prie užduočių lauko.
Pasidalinkite atliktu projekto 
pristatymo darbu.
Pasidalinkite, kokias misijas 
atlikote.
Aptarkite, kaip visi dalyvaus 
pristatyme.
Aptarkite refleksijos klausimus 
ir išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Kaip nusprendėte, kurias misijas 
pabandyti?
• Kaip jūsų inovacijų projekto 
sprendimas gali padėti jūsų 
bendruomenei?
• Kokius įgūdžius išsiugdėte per 
savo SUPERPOWEREDSM patirtį.

10 Sesija

Poveikis: Mes taikome tai, ką išmokome, norėdami pagerinti savo pasaulį.

Kaip jūsų inovacijų 

projekto sprendimas turės 

įtakos kitiems?



Pristatymo scenarijus:

Pristatymo 
planavimas
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 Įvadas 
(10-15 minučių)

Pagalvokite apie įtraukimą ir 
savo komandą.
Įrašykite pavyzdžius, kaip jūsų 
komanda užtikrina, kad visi 
būtų gerbiami ir jų balsas būtų 
išgirstas.

  Užduotys
(100-120 minučių)

Tęskite naujovių projekto 
pristatymo darbą.
Suplanuokite ir parašykite savo 
roboto dizaino pristatymą. Žr. 
roboto dizaino rubriką, ką 
aprėpti.
Įsitikinkite, kad visi gali 
bendrauti apie jūsų 
projektavimo procesą ir 
programas.
Nuspręskite, ką sakys 
kiekvienas komandos narys.
Praktikuokite visą pristatymą.

  Dalinkitės 
(10-15 minučių)

Susirinkite prie užduočių lauko.
Aptarkite pristatymą ir kiekvieno 
asmens vaidmenį.
Atlikite 2,5 minutės treniruotes ir 
paaiškinkite, kokios misijos 
buvo atliktos.
Aptarkite refleksijos klausimus.
Nuspręskite, ką dar reikia 
padaryti, ir išvalykite erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Ką darysite, jei viena

misija neveiks?
• Kaip visi dalyvauja

pristatyme?
• Kaip FIRST® LEGO®

League jus paveikė?

11 Sesija

Įtraukimas: mes gerbiame vieni kitus ir priimame savo skirtumus.

Peržiūrėkite 
vertinimo sesijos 

schemą, kad 
sužinotumėte, kaip 

pristatysite savo 
robotų projektavimo 
ir inovacijų projektą.



Atsiliepimai apie pristatymą:

Bendravimo 
sprendimai
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 Įvadas 
(10 minučių)

Apmąstykite, kaip smagiai 
leido laiką jūsų komandai.
Įrašykite pavyzdžius, kaip 
jūsų komandai buvo smagu 
per šią patirtį.
Pagalvokite apie savo 
komandos tikslus. Ar sutikote 
juos?

  Užduotys 
(100 minučių)

Repetuokite visą savo 
pristatymą, pateikdami savo 
robotą ir inovacijų projekto 
sprendimus.
Pristatydami parodykite 
pagrindines vertybes!
Praktikuokite 2,5 minutės 
robotų varžybų rungtynes.
Peržiūrėkite 32–33 puslapius, 
pasiruoškite savo renginiui.

  Dalinkitės 
(10 minučių)

Peržiūrėkite pagrindines 
vertybes, inovacijų projektą ir 
robotų varžybų rubrikas.
Pateikite naudingų atsiliepimų 
po pristatymo vieni kitiems 
pagal rubrikas.
Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

 Refleksijos klausimai
• Koks jūsų planas, kad LEGO®

priedai būtų paruošti  Robotų
varžyboms?

• Ar visi pasirengę aiškiai kalbėti,
šypsotis ir linksmintis?

• Ką jūsų komanda nuveikė?

12 Sesija

Linksmybės: džiaugiamės ir švenčiame tai, ką darome!

Turi daugiau laiko?
Tęskite sprendimo

misijas ir dirbtą su savo 
inovacijų projektu prieš 

renginį!



Ko tikimasi iš jūsų renginyje
• Jūsų komanda turi linksmintis ir rodyti komandinę

dvasią bei entuziazmą renginyje. Būtinai
parodykite pagrindines vertybes visame, ką darote.

• Visa jūsų komanda susitiks su teisėjais per vieną
vertinimo sesiją, kad pasidalintų jūsų komandos
kelione viso sezono metu. Pagalvokite apie tai, ką
pasiekėte ir su kokiais iššūkiais susidūrėte bei
įveikėte.
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Pasiruoškite savo 
renginiui
Sudarykite sąrašą, ką turite atsinešti į savo 
renginį. Perskaitykite renginio dienos tvarkaraštį.

Atsiminkite pagrindines vertybes, kurias naudojo 
jūsų komanda. Ar galite pateikti savo komandos 
naudojimo pavyzdžių Pagrindinės vertybės ir 
Gracious Professionalism® demonstravimas?

Pagalvokite apie visą darbą, kurį atlikote su 
inovacijų projektu.
Kaip pristatysite savo tyrinėjamą problemą? Kaip 
paaiškinsite procesą, naudojamą kuriant ir kartojant 
savo Inovacijų projekto sprendimus?

Pakalbėkite apie programas, kurias sukūrėte 
savo robotui.
Kaip jūsų programos atitinka jūsų misijos strategiją? 
Kaip jūsų programos priverčia jūsų robotą veikti?

Pagalvokite apie savo roboto dizainą.
Kaip paaiškinsite projektavimo procesą ir planą, 
naudojamą kuriant ir išbandant savo robotą?

Pagalvokite apie savo komandą.
Kaip kiekvienas komandos narys dalyvaus 
tiesioginiame pristatyme ir parodys savo žinias?

Paaiškinsime savo 
skirtingas programas 
ir kaip jos priverčia 
mūsų robotą veikti.

Apmąstysime, kaip 
mūsų komanda 

parodė pagrindines 
vertybes.

Pristatysime 
savo Inovacijų 

projektą Pasidalinsime savo 
komandos kelione.

Aprašysime mūsų 
roboto dizainą ir 

visas jo dalis.

:)
:)

Judging Session Flowchart for Judges

Teams should be demonstrating Core 

Values in everything they do. The judges are 

excited to see how they show TEAMWORK, 

DISCOVERY, INCLUSION, INNOVATION, 

IMPACT and FUN as they present their 

Innovation Project and Robot Design work.

This is the team’s time to shine, so try 

to settle their nerves and encourage 

them. Please make sure they don’t leave 

anything in the judging room, including any 

documentation, when they leave.

2 minutes

5 minutes

5 minutes

5 minutes

5 minutes

3 minutes

5 minutes

10 minutes

TEAM ENTERS

TEAM LEAVES

Team Welcome

Introductory conversation as team sets up any materials 

they have brought.

Innovation Project

Presentation

Innovation Project

Question and Answer

Robot Design 

Explanation

Robot Design

Question and Answer

Core Values
Reflection

Feedback
Judges provide verbal feedback to the team.

Judges discuss the team and together 

complete the rubrics.

The rubrics can be handed in once they are 

complete.



Innovation Project

Instructions 
Teams should communicate to the judges their achievement in each of the following criteria.
This rubric should be filled out during the Innovation Project presentation.

Judges are required to tick one box on each separate line to indicate the level the team has achieved. If 
the team exceeds, please make a short comment in the Exceeds box.

BEGINNING DEVELOPING ACCOMPLISHED EXCEEDS
1 2 3 4

How has the team exceeded?

IDENTIFY – Team had a clearly defined problem that was well researched.

 Problem not clearly defined  
Partially clear definition of the 
problem  Clear definition of the problem

 Minimal research  
Partial research from more 
than one source  

Clear, detailed research from a 
variety of sources

DESIGN – Team generated innovative ideas independently before selecting and planning which one to develop.

 
Minimal evidence of an 
inclusive selection process  

Partial evidence of an inclusive 
selection process  

Clear evidence of an inclusive 
selection process

 
Minimal evidence of an 
effective plan  

Partial evidence of an effective 
plan  

Clear evidence of an effective 
plan

CREATE – Team developed an original idea or built on an existing one with a prototype model/drawing to represent their solution.

 
Minimal development of 
innovative solution  

Partial development of 
innovative solution  

Clear development of 
innovative solution

 
Unclear model/drawing of 
solution  

Simple model/drawing that 
helps to share the solution  

Detailed model/drawing that 
helps to share the solution

ITERATE – Team shared their ideas, collected feedback, and included improvements in their solution.

 
Minimal sharing of their 
solution  

Shared their solution with user 
OR professional  

Shared their solution with user 
AND professional

 
Minimal evidence of 
improvements in their solution  

Partial evidence of 
improvements in their solution  

Clear evidence of 
improvements in their solution

COMMUNICATE – Team shared a creative and effective presentation of their current solution and its impact on their users.

 
Presentation minimally 
engaging  Presentation partially engaging  Presentation engaging

 
Solution and its potential 
impact on others unclear  

Solution and its potential 
impact on others partially clear  

Solution and its potential 
impact on others clear

Feedback Comments

Great Job: Think About:

Team # Team Name Judging Room

Core Values

Instructions 
The Core Values should be the 
lens through which you watch the 
team’s presentations. All team 
members should demonstrate the 
Core Values in everything they 
do. This rubric should be used to 
record the Core Values observed 
thoughout the judging session. 
Core Values will also be evaluated 
at each Robot Game with Gracious 
Professionalism® scores, which 
will feed into a team’s overall Core 
Values rank.

Feedback Comments

Great Job: Think About:

BEGINNING 
Minimally observed 
across the team.

DEVELOPING 
Inconsistently observed 
across the team.

ACCOMPLISHED 
Consistently observed 
across the team.

EXCEEDS
 

1 2 3 4

DISCOVERY – Team explored new skills and ideas.

INNOVATION – Team used creativity and persistence to solve problems.

IMPACT – Team applied what they learned to improve their world.

INCLUSION – Team demonstrated respect and embraced their differences.

TEAMWORK – Team clearly showed they had worked as a team throughout their journey.

FUN – Teams clearly had fun and celebrated what they have achieved.

How has the team exceeded?

If the team is a candidate for one of these awards, please tick the appropriate box:

Breakthrough Award A team that made significant progress in their confidence and capability and who 
understand that what they discover is more important than what they win.

Rising All-Star A team that the judges notice and expect great things from in the future.

Motivate A team that embraces the culture of FIRST ® LEGO® League through team 
building, team spirit, and displayed enthusiasm.

Team # Team Name Judging Room

Class Pack Rubric
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Innovation Project

Robot Design

Core Values

IDENTIFY Team has a clearly defined problem that it is well researched.

DESIGN Team generated innovative ideas independently before selecting and planning which one 
to develop.

CREATE Team developed an original idea or builds on an existing idea with a prototype model/
drawing to represent their solution.

ITERATE Team shared their ideas, collected feedback and included improvements in their solution.

COMMUNICATE Team shared a creative and effective presentation of their current solution and its impact on 
their users.

IDENTIFY Team had a clearly defined mission strategy and explored building and coding skills they 
needed.

DESIGN Team produced innovative designs and a clear workplan, seeking guidance as needed.

CREATE Team developed an effective robot and code solution matching their mission strategy.

ITERATE Team repeatedly tested their robot and code to identify areas for improvement and 
incorporated the findings into their current solution.

COMMUNICATE Team’s explanation of the robot design process was effective and shows how all team 
members have been involved.

DISCOVERY Team explored new skills and ideas.

INNOVATION Team used creativity and persistence to solve problems.

IMPACT Team applied what they learned to improve their world.

INCLUSION Team demonstrated respect and embraced their differences.

TEAMWORK Team clearly showed they had worked as a team throughout their journey.

FUN Teams clearly had fun and celebrated what they have achieved.

Feedback Comments

Great Job: Think about:

Judges are required to tick one box on each separate line to indicate the level the team has achieved.

Team # Team Name

Robot Design

Instructions 
Teams should communicate to the judges their achievement in each of the following criteria.
This rubric should be filled out during the Robot Design explanation.

Judges are required to tick one box on each separate line to indicate the level the team has achieved. If 
the team exceeds, please make a short comment in the Exceeds box.

BEGINNING DEVELOPING ACCOMPLISHED EXCEEDS
1 2 3 4

How has the team exceeded?

IDENTIFY – Team had a clearly defined mission strategy and explored building and coding skills they needed.

 Unclear mission strategy  Partially clear mission strategy  Clear mission strategy

 
Limited evidence of building 
and coding skills in all team 
members  

Inconsistent evidence of 
building and coding skills in all 
team members  

Consistent evidence of 
building and coding skills in all 
team members

DESIGN – Team produced innovative designs and a clear workplan, seeking guidance as needed.

 
Minimal evidence of an 
effective plan  

Partial evidence of an effective 
plan  

Clear evidence of an effective 
plan

 
Minimal explanation of robot 
and code’s innovative features  

Partial explanation of robot 
and code’s innovative features  

Clear explanation of robot and 
code’s innovative features

CREATE – Team developed an effective robot and code solution matching their mission strategy.

 
Limited explanation of their 
robot and its attachment and 
sensor functionality  

Simple explanation of their 
robot and its attachment and 
sensor functionality  

Detailed explanation of their 
robot and its attachment and 
sensor functionality

 
Unclear explanation of how 
code makes their robot act  

Partially clear explanation of 
how code makes their robot act  

Clear explanation of how code 
makes their robot act

ITERATE – Team repeatedly tested their robot and code to identify areas for improvement and incorporated the findings into their current solution.

 
Minimal evidence of testing 
their robot and code  

Partial evidence of testing their 
robot and code  

Clear evidence of testing their 
robot and code

 
Minimal evidence their robot 
and code was improved  

Partial evidence their robot 
and code was improved  

Clear evidence their robot and 
code was improved

COMMUNICATE – Team’s explanation of the robot design process was effective and showed how all team members have been involved.

 
Unclear explanation of robot 
design process  

Partially clear explanation of 
robot design process  

Clear explanation of robot 
design process

 
Minimal evidence that all team 
members were involved  

Partial evidence that all team 
members were involved  

Clear evidence that all team 
members were involved

Feedback Comments

Great Job: Think About:

Team # Team Name Judging Room
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FIRST® LEGO® League vienodai vertinamas 
keturiose srityse: pagrindinėse vertybėse, inovacijų 
projekte, robotų projekte ir robotų varžybose. Šiam 
vertinimui teisėjai ir teisėjai naudoja rubrikas ir 
robotų varžybų rezultatų žiniaraščius.

Įsitikinkite, kad esate susipažinę su rubrikomis. 
Jūsų komandos darbas yra viską paaiškinti 
teisėjams sesijos metu.

FIRST LEGO League 
komandos išreiškia savo 
pagrindines vertybes per 
Gracious Professionalism®. 

Roboto žaidimo metu 2,5 
minutės rungtynių metu prie 
stalo gali būti tik kai kurie 
komandos nariai. Galite 
pažymėti kitus komandos 
narius įvairioms misijoms.

Komandos rubrikos Klasės paketo rubrika

Rubrikos

Tai įvertins teisėjai  
kiekvienai komandai 
kiekvienose Robotų 
varžybų rungtynėse.

Robotų
dizainas

Robotų 
varžybos

Pagrindinės 
vertybės

Inovacijų 
projektas

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-rubrics.pdf
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Karjeros ryšiai

Vėjo energetikos inžinierius

Vėjo energijos inžinierius 
projektuoja vėjo jėgaines ir vėjo 
jėgaines, o vėliau kuria ir 
išbando juos vietoje.

Nuorodos į 1 sesiją

Saulės kolektorių montuotojas

Saulės kolektorių montuotojas 
saulės baterijas montuoja pagal 
nurodymus ir saugos 
reikalavimus.

Nuorodos į 9 sesiją

Hidroelektrinių specialistas

Hidroelektrinės specialistas 
montuoja, prižiūri ir eksploatuoja 
hidroelektrinės sistemas ir 
įrenginius.

Nuorodos į 2 sesiją

Studijų sritys
• Atsinaujinanti energija
• Galutinis energijos naudojimas

ir efektyvumas
• Energijos kaupimas ir tinklo

modernizavimas
• Energetikos politika ir

ekonomika
• Energetinis poveikis aplinkai
• Fosilinė energija

Tyrinėjimas
(Rekomenduojame užbaigti po 4 arba 9 sesijos)

Pažiūrėkite į karjerą šiuose puslapiuose. Pasirinkite darbo 
vaidmenį, ištirkite jį ir atsakykite į klausimus.

• Paaiškinkite darbą. Kokios yra
kasdienės šio darbo užduotys?

• Kokio išsilavinimo ar mokymo
reikia?

• Koks šio darbo metinis
atlyginimas?

• Kokiose įmonėse galėtų dirbti
šį darbą dirbantys žmonės?
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Pastotės technikas

Pastotės technikas eksploatuoja ir 
prižiūri elektros pastotes, kurios 
paskirsto energiją iš šaltinių 
vartotojams.

Nuorodos į 3 sesiją

Elektrikas

Elektrikas užtikrina, kad namai
yra tinkamai prijungti, kad žmonės 
galėtų naudoti elektros energiją 
savo elektronikai ir šviesoms.

Nuorodos į 8 sesiją

Tvarumo lyderis

Tvarumo lyderis ieško būdų, kaip 
naudoti atsinaujinančią energiją ir 
mažiau atliekų gaminant 
gamyklose.

Nuorodos į 4 sesiją

Refleksija
(Rekomenduojame užbaigti po 12 sesijos)

Pažiūrėkite į karjerą šiuose puslapiuose. Pagalvokite apie 
šiuos darbus ir tai, kas jus domina.

• Kokių įgūdžių reikia šiuose
darbuose?

• Kuo jus domina šie darbai?

• Ar galite galvoti apie kitus
darbus, susijusius su energija?

• Ar galite ištirti vieną iš šių
profesijų, kad gautumėte
daugiau informacijos?

Karjeros ištekliai

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-career-connections.pdf


Energija yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Mūsų FIRST® LEGO® League 
herojai žino, kokius pasirinkimus darome įtaką mūsų pasauliui.

Pradėkime nuo mūsų 
bendruomenės – jai 

reikia mūsų pagalbos!

Kaip mes gauname energijos?

Kaip mes ją platiname 
ir saugome?

Mums reikės 
daugiau 
herojų

Kaip mes ją 
vartojame?

Hmm . . . nustatykime problemą ir 
sukurkime sprendimą!

LEGO, LEGO logotipas, SPIKE logotipas, MINDSTORMS ir MINDSTORMS logotipas yra LEGO Group/sont des marques de commerce du/
son marcas registradas prekės ženklai. ©2022 „LEGO Group“. Visos teisės saugomos/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados. 
FIRST®, FIRST® logotipas, FIRST ENERGIZESM, Gracious Professionalism® ir Coopertition® yra For Inspiration and Recognition of Science 

and Technology (FIRST) prekių ženklai. LEGO® yra registruotasis LEGO Group prekės ženklas. FIRST® LEGO® League ir 
SUPERPOWEREDSM yra kartu valdomi FIRST ir LEGO Group prekių ženklai.

©2022 FIRST ir LEGO Group. Visos teisės saugomos. 30082202 V1

Jūsų iššūkis yra pagerinti 
energijos kelionę savo 

bendruomenėje !

Jūs esate

herojai kurie
gali pakeisti 
pasaulį!




