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Komandos susitikimų vadovas

Asociacija ROBOTIADA yra oficialusis
FIRST® LEGO® Lyga atstovas Lietuvoje

FIRST ® LEGO® Lygos
partneriai ir rėmėjai

FIRST ® LEGO® League
Pasauliniai sponsoriai

Challenge Lygos sponsoriai

SUPERPOWEREDSM
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Įvadas į FIRST ® LEGO® League Challenge
Draugiška konkurencija yra
FIRST® LEGO® League Challenge
esmė, nes iki 10 vaikų komandos
užsiima tyrimais, problemų
sprendimu, programavimu ir
inžinerija. Jų sukurtas ir
užprogramuotas LEGO® robotas
autonomiškai vykdo Robotų
varžybų misijas. Komandos taip
pat dalyvauja inovacijų projekte,
kad nustatytų ir išspręstų aktualią
realaus pasaulio problemą.

FIRST LEGO League Challenge
yra vienas iš trijų FIRST LEGO
League programos padalinių
pagal amžiaus grupes. Ši
programa įkvepia jaunus žmones
eksperimentuoti ir ugdyti savo
pasitikėjimą, kritinį mąstymą ir
projektavimo įgūdžius per praktinį
mokymąsi. FIRST LEGO League
buvo sukurta per FIRST® ir
LEGO® Education aljansą.

FIRST ® ENERGIZESM Presented by Qualcomm and SUPERPOWEREDSM
Sveiki atvykę į FIRST®
ENERGIZESM sezoną, kurį pristato
Qualcomm. Šių metų
FIRST® LEGO League iššūkis
vadinamas SUPERPOWERDSM.
Vaikai sužinos, kaip
energija gaminama, kaupiama,
platinama ir vartojama. Vaikai turės
permąstyti kaip gaminama ir
naudojama energija.
Jie turės susipažinti su ęsamu energijos
keliu ir sukurti galimą ateities energijos kelią.
Ir šis kelias prasideda čia, nuo tavęs.

Programos rezultatai
Komandai:
• Naudokite ir taikykite FIRST
pagrindines vertybes ir
inžinerinio projektavimo procesą
kurdami robotų ir inovacijų
projektų sprendimus.
• Nustatykite ir ištirkite problemą,
susijusią su sezono tema, tada
sukurkite ir sukurkite naujovių
projekto sprendimą.

• Išbandykite, kartokite ir
tobulinkite savo robotų
projektavimo ir inovacijų projektą.
• Praneškite apie savo robotų
projektavimo ir inovacijų projektą
ir demonstruokite savo robotą
robotų varžybose.

• Nustatykite misijos strategiją ir
suprojektuokite, sukurkite ir
užprogramuokite robotą, kad jis
įvykdytų misijas.
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Apžvalga
Kaip naudotis šiuo vadovu
Užsiėmimai suteikia patirties FIRST® LEGO®
League Challenge veiklose. Užsiėmimai
suprojektuoti taip, kad būtų lankstūs, kad
medžiagą galėtų naudoti įvairios patirties
komandos. Jūsų vaidmuo yra palengvinti ir padėti
komandai užsiėmimų metu atlikti komandos
užduotis. Šiame vadove pateikti patarimai yra tik
pasiūlymai. Nepamirškite daryti visko, kas
geriausia jums ir jūsų įgyvendinimui.

FIRST ® Pagrindinės Vertybės
FIRST® Pagrindinės vertybės yra kertiniai
programos akmenys. Gracious Professionalism® –
tai darbo būdas, skatinantis kokybišką darbą,
pabrėžiantis kitų vertę, gerbiantis asmenis ir
bendruomenę. Pagrindinės komandos vertybės ir
Gracious Professionalism® vertinami robotų
varžybų metu ir turnyro teisėjavimo sesijos metu.
Komanda demonstruoja Coopertition®
parodydama, kad mokymasis yra svarbiau nei
laimėti ir kad jie gali padėti kitiems net
konkuruodami.

Dirbdami kartu
esame
stipresni.

Mes gerbiame
vienas kitą ir
priimame savo
skirtumus.

Tai, ką išmokome,
taikome savo
pasauliui pagerinti.

Džiaugiamės ir
švenčiame tai, ką
darome!

Mes ieškome
naujų įgūdžių ir
idėjų.

Spręsdami problemas
pasitelkiame kūrybiškumą
ir užsispyrimą.

SUPERPOWEREDSM
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Ko reikės komandai ?
LEGO® Education SPIKETM Prime rinkinio

Pastaba: Kiti LEGO®
Education rinkiniai tokie
kaip MINDSTORMS® ir
Robot Inventor yra taip
pat leidžiami.

Pagrindinis rinkinys

Papildymo rinkinys

Elektroniniai įrenginiai
Kiekvienai komandai reikės dviejų suderinamų
įrenginių, pvz., nešiojamojo kompiuterio, planšetinio
kompiuterio ar kompiuterio. Prieš pradėdami 1 sesiją,
turite atsisiųsti atitinkamą programinę įrangą
(LEGO® Education SPIKE™ Prime arba kita
suderinama programinė įranga) į įrenginį.

SUPERPOWEREDSM Challenge rinkinys

Misijų
modelių
konstravimo
instrukcijos

Challenge laukas ir stalas
Pastatykite stalą su iššūkio
kilimėliu savo klasėje arba
susitikimų erdvėje. Net jei negalite
pastatyti viso stalo, bus naudinga
pastatyti tik keturias sienas. Taip
pat galima naudoti kilimėlį ant
grindų.
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Šis iššūkių rinkinys yra dėžutėje, kurioje yra
misijos modeliai, iššūkio kilimėlis ir kai kurios įvairios
detalės. Komanda turėtų labai atsargiai konstruoti
modelius, vadovaudamasi konstravimo instrukcijomis.
Įvairūs elementai apima 3M™ Dual Lock™
užsegamas tvirtinimo detales, trenerio priedus ir
sezono simbolius komandos nariams.

Sesijų išdėstymas
Įvadas
(10-15 minučių)
1 Sesija
Baltosios
energijos kelias

Įvadas į
Challenge

2 Sesija
Žydrosios
energijos kelias

mi
ir baigiasi apibendrinimo veikla. Išsa
Kiekviena sesija prasideda įžanga
taip
e,
ma tolesniuose sesijų puslapiuos
informacija apie šią veiklą pateikia
ntys vykdyti sesiją.
pat pastabos ir patarimai, padėsia
Komandos užduotys
(100-120 minučių)

Dalintis
(10-15 minučių)

Darbo
pradžia
Robotų pamokos

Baltosios energijos
kelias

Dalintis

Tikslai ir
Procesai

1 treniruotė:
važiavimas
aplinkui

Žydrosios
energijos kelias

Dalintis

3 Sesija
Geltonosios
energijos kelias

Komandos
formavimas

2 treniruotė:
žaidimas su
objektais

Geltonosios
energijos kelias

Dalintis

4 Sesija
Oranžinės
energijos kelias

Atradimų
Pavyzdžiai

3 treniruotė:
reagavimas į linijas

Oranžinės
energijos kelias

Dalintis

Komandinis
Darbas ir pvz.

Vadovaujama
misija

Identifikuokite
projektą

Dalintis

5 Sesija
Ištirkite idėjas

6 Sesija
Identifikuokite
Sprendimus

Inovacijų projekto
kūrimas

Pseudokodas ir
misijos strategija

Planuokite inovacijų
projekto sprendimą

Dalintis

7 Sesija
Kurkite
Sprendimus

Gracious
Professionalism®
Examples

Solve Missions

Sukurkite projekto
sprendimą

Dalintis

Coopertition ®
Examples

Išspręskite misijas

Įvertinkite ir
išbandykite
projekto sprendimą

Dalintis

9 Sesija
Sprendimo
Planavimas

Innovation
Examples

Pakartokite ir
tobulinkite roboto
sprendimą

Pakartokite ir
tobulinkite projekto
sprendimą

Dalintis

10 Sesija
Sprendimų
Kartojimai

Impact
Examples

Pakartokite ir
tobulinkite roboto
sprendimą

Plano
projekto
pristatymas

Dalintis

11 Sesija
Prezentacijos
Planavimas

Inclusion
Examples

Planuokite roboto
konstrukcijos
paaiškinimą

Praktikos
projekto
pristatymas

Dalintis

Fun Examples

Praktikuokitės
Robotų
varžybose

Praktikuokite
visą
pristatymą

Dalintis

8 Sesija
Tęskite
Kūrybą

12 Sesija
Viešinimo
sprendimai

SUPERPOWEREDSM
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Valdymo patarimai
PATARIMAI FASILITATORIUI

MEDŽIAGŲ VALDYMAS

• Nustatykite savo tvarkaraštį. Kaip dažnai
susitiksite ir kiek laiko? Kiek susitikimų turėsite
prieš savo turnyrą?

• Į atskirą dėžutę įdėkite papildomų ar rastų
LEGO® detalių. Tegul vaikai, kuriems trūksta
dalių, ateina prie dėžutės jų ieškoti.

• Nustatykite komandos gaires, procedūras ir
numatomą elgesį savo susitikimuose.

• Susitarkite, kad komanda palauks, kol bus
peržiūrėsitas grąžinamas LEGO rinkinys.

• Įsivaizduokite, kad komanda atliks darbą. Jūs
palengvinsite jų kelionę ir pašalinsite visas
pagrindines kliūtis.

• LEGO rinkinio dangtelis gali būti naudojamas
kaip padėklas, kad gabalai nenuriedėtų.

• Vadovaukite savo komandai, kai jie dirba
savarankiškai, atlikdami kiekvienoje sesijoje
pateiktas užduotis.
• Sesijų metu naudokite pagrindinius klausimus,
kad sutelktumėte dėmesį ir nukreiptumėte
komandą.
• Darbai pateikiami kai kuriose sesijose, kurios
jungiasi prie „Sąsajos su karjera“ puslapių
inžinieriaus bloknoto gale.

• Visiems nebaigtiems konstrukcijoms ar
surinktiems modeliams laikyti naudokite
plastikinius maišelius ar konteinerius.
• Paskirkite saugojimo vietą pastatytiems misijos
modeliams ir iššūkių kilimėliui / stalui.
• Medžiagų vadovo vaidmuo gali padėti išvalyti ir
sandėliuoti medžiagas.

• Komandos draugai turėtų būti skatinami dirbti
vieni su kitais, klausytis vienas kito, pakaitomis
ir dalytis idėjomis.

INŽINIERIAUS UŽRAŠŲ PATARIMAI
• Atidžiai perskaitykite Inžinieriaus Užrašų
knygelę. Komanda dalinsis užrašų knygelėmis
ir bendradarbiaus su jais.

e
t
a
s
e
s
ū
J

• Užrašų knygelėje yra svarbi informacija ir ji
padeda komandai per užsiėmimus.
• Šiame komandos susitikimo vadove pateikiami
patarimai padės jums padėti kiekvieną sesiją.
• Kaip treneris, vadovaukitės komandos nariams,
kaip atlikti savo vaidmenis kiekvienos sesijos
metu.
• Komandos vaidmenys aprašyti inžinerijos
bloknote. Vaidmenų naudojimas padeda jūsų
komandai veikti efektyviau ir užtikrina, kad visi
komandos nariai dalyvautų.
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Pasitikrinimas prieš sesijas
Prieš pradėdami užsiėmimus,
perskaitykite studento
Inžinieriaus Užrašus, Robotų
varžybų taisykles ir šį Komandos
susitikimų vadovą.

O

Naudingi
Resursai

Vadovuose gausu labai naudingos
informacijos, kuri padės jums patirti
šią patirtį. Naudokite šį kontrolinį
tašką, kad padėtumėte pradėti ir
nukreiptumėte jus į sėkmę.

1

2

3

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

Įsitikinkite, kad valdiklis įkrautas ir visi atnaujinimai
baigti.

Žiūrėkite sezono vaizdo įrašus FIRST® LEGO®
League YouTube kanale.

Įsitikinkite, kad vienoje komandoje turite bent du
įrenginius su interneto prieiga ir atitinkamą
LEGO® Education programėlę.

Išpakuokite roboto rinkinį ir surūšiuokite LEGO
elementus į padėklus.
Tegul komanda peržiūri vertinimo rubrikas, kad
pamatytų savo robotų ir inovacijų projekto
sprendimų vertinimo kriterijus.

Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte papildomų
pagalbos išteklių ir nuorodų.

1-4 Sesijų patarimai

PAGRINDINĖS VERTYBĖS
Tegul komanda užsibrėžia tikslus, ko nori
kartu pasiekti, o atskiri komandos nariai –
savo asmeninius tikslus.

INOVACIJŲ PROJEKTAS
1–4 sesijose pateikiami keturi skirtingi
Sparks projektai, kuriuose pateikiami
inovacijų projekto problemų ir sprendimų
pavyzdžiai.

ROBOTŲ DIZAINAS
Jei komanda pirmą kartą naudoja LEGO
Education robotų rinkinį, skirkite šiek tiek
laiko, kad susipažintumėte su rinkiniu.
Leiskite komandai atlikti darbo pradžios
užduotis.

ROBOTŲ VARŽYBOS
Po kiekvieno užsiėmimo turėkite vietą
kilimėliui ir modeliams, jei juos reikia
laikyti.

SUPERPOWEREDSM
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1 Sesija
Rezultatai

Komandai:
• Sužinokite, kaip prijungti ir
naudoti jutiklius bei variklius.

sesijos
Numatytas kiekvienos
dalies laikas.

no
Sezo
e
Vid o

1

1 Paprašykite komandos
peržiūrėti sezono vaizdo
įrašus FIRST® LEGO®
League YouTube kanale
ir perskaityti 3–9
puslapius savo
Inžinieriaus užrašuose.
2 Siūlomi du įrenginiai:
vienas skirtas robotui ir
kitas projektiniam darbui.
Naudingi papildomi
įrenginiai kuriant misijos
modelį.
Užsiėmimų metu
3
naudokite LEGO
Education SPIKE™
Prime programėlę.
4 Seanso pabaigoje
įsitikinkite, kad valdiklis ir
įrenginys yra prijungti ir
įkraunami.

• Patyrinėkite ryšius tarp
misijos modelių ir „Baltosios
Energijos kelio Projekto
Spark“ idėjomis.

1 Sesija

Įvadas

(10-15 minučių)

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

2

Užduotys

Kokios yra keturios FIRST LEGO League Challenge dalys?

įvado
Kiekvienoje sesijoje yra
ndos
raginimas ir vieta koma
oti.
atsakymams dokumentu

(50-60 minučių)
Atidarykite SPIKE™ Prime
programą. Raskite savo pamoką.

3

Darbo pradžia
1-6 veiklos

4

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

misijos
informacijos
Roboto
varžybų

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

5
Refleksijos klausimai

Mūsų pastabos:

Inžinieriaus Užrašų
knygelėje yra numatyta
atvira erdvė kiekvienai
sesijai, skirta komandai
bendradarbiaujant
užfiksuoti savo mintis,
idėjas, diagramas ir
pastabas.

• Kaip variklio sustabdymas
galėtų padėti išspręsti misiją
su robotu?
• Ką žinote apie energiją?
Kokie ištekliai gali padėti jums
sužinoti daugiau?

Roboto varžyboms:
5 paprašykite komandos
pagalvoti, kaip jutiklis
galėtų padėti, kad
robotas sustotų tinkamoje
vietoje, kad galėtų
susidoroti su misijos
modeliu ant kilimėlio.

Kai kuriose sesijose
bus naudingų
patarimų komandai.
ga“
klių kny
bų taisy
a
y
m
rž
li
a
a
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„Robotų s šaltinis, kurį
as.
u
yra puik per visas sesij
naudoti

1O Inžinieriaus užrašai

1O Komandos susitikimų vadovas | Sesijos

I Sesijos

Baltosios energijos kelionė
Patarimai fasilitatoriui

Kiekviena sesija šiame vadove
trunka dvi valandas. Jei reikia,
padalinkite kiekvieną sesiją į
du atskirus 60 minučių trukmės

susitikimus, kad komanda užpildytų
kiekvieną puslapį per 60 minučių
susitikimą. 1–4 sesijos gali užtrukti
ilgiau, kol bus užbaigtos kūrimo
priemonės.

Žr. 23 psl. Robotų žaidimo taisyklių knygelėje, kur rasite
misijos modelių ir jų krepšių numerių santraukos puslapį.

Baltosios energijos kelionė

Užduotys

6 Pateikite komandai
skaitmenines 4, 7 ir 8
konstravimo instrukcijas.

(50-60 minučių)
Perskaitykite "Projektą Spark".

Projektas Spark

Pagalvokite ir tyrinėkite:

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

• Ar atsinaujinantys energijos šaltiniai yra
patikimi?

6
7

• Koks yra šių atsinaujinančių energijos
šaltinių technologijų naudojimo poveikis?

7 Komandai reikės 4, 7 ir 8
maišelių iš Challenge
rinkinio. Didesnės dalys
gali būti nenumeruotame
LEGO® krepšyje.

Pažvelkite į baltosios energijos
kelionę 9 puslapyje.

• Kaip galime kaupti energiją, kai nepučia
• nešviečia saulė?
vėjas ar
• Kaip plačiau panaudoti atsinaujinančios
energijos
• technologijas?

Sukurkite baltos energijos
kelionės modelius iš 4, 7 ir 8
maišelių, naudodami 4, 7 ir 8
instrukcijų knygas.

Peržiūrėkite misijas, susijusias
su jūsų sukurtais modeliais.

8
9

Aptarkite, kaip misijų modeliai
yra susieti su „Projetu Spark“.

Projektas Spark yra
8 skirtas suteikti komandai
idėjų apie problemas,
kylančias įvairiose
energijos kelionėse.

Užfiksuokite savo idėjas.

Mūsų idėjos:

„Projektas Sparks“ suteikia
komandai idėjų savo inovacijų
projektui ir kaip misijos modeliai
susiejami su tema.
Komanda gali tai naudoti
apmąstymų klausimams
dalinimosi metu. Dalijimasis
pabaigoje yra svarbus būdas
komanda apibendrinti ir
apmąstyti.
Kai kuriuose užsiėmimuose bus
nuorodos į puslapius, su energija
susijusias karjeras, kurios susietos su
Karjeros nuorodose išvardytais
darbais.

Dalinkitės

(10-15 minučių)

Susirink prie užduočių lauko.

10

Skatinkite komandą ištirti
kilimėlį ir misijos
9 modelius, kad juos
įkvėptumėte. Komanda
turėtų užrašyti idėjas
galimiems inovacijų
projektams, kuriuos jie
galėtų pasirinkti.

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.

Padėkite užbaigtus
modelius ant kilimėlio su
„Dual Lock“ kvadratėliais
10 pagal lauko sąranką
„Robot Game Rulebook“.

Refleksijos klausimai
• Kokias Inovacijų projekto
idėjas skatina misijų modeliai?
• Kokie yra skirtingų baltosios
energijos kelionės dalių
privalumai ir trūkumai?

Kokį darbą
dirba vėjo
energetikos
inžinierius?

SUPERPOWEREDSM
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2 Sesija
Rezultatai

1 Tikslų nustatymo
pavyzdžiai pateikiami
Inžinieriaus Užrašuose.

Komandai:
• Sukurkite važiuoklės pagrindą ir
užprogramuokite ją, kad
galėtumėte judėti pirmyn, judėti
atgal ir pasukti.

1

3 Atsisiuntus programą į
valdiklį, jos negalima
perkelti atgal, kad ją būtų
galima atidaryti ir
redaguoti.
4 Paprašykite komandos
praktikuoti savo naujus
įgūdžius bandant nuvaryti
robotą prie modelio ir grįžti
namo.
5 Roboto žaidimo ryšys:
paprašykite komandos
užprogramuoti robotą, kad
jis nustumtų objektą ir
nugabentų jį į tikslinę vietą
ant kilimėlio.

2 Sesija

ƲYDGDV

(10-15 minučių)

Pagalvokite apie kai kuriuos
tikslus, kuriuos norite pasiekti.
Jie gali augti ir keistis jūsų
kelionės metu.

2 Priminkite komandai
atsargines išsaugotų
programos failų kopijas.

• Atraskite ryšius tarp misijos
modelių ir Mėlynosios
Energijos Kelionės Spark
Projekto idėjų.

Mano asmeniniai tikslai:

Naudokite inžinierinio
projektavimo procesą ir
išbandykite šios sesijos 8
puslapyje išvardytus
komandos vaidmenis.

Užduotys

Mūsų pastabos:

(50-60 minučių)

2

Atidarykite SPIKE™ Prime
programą. Raskite savo pamoką.
Varžyboms paruoštas
skyrius: 1 treniruočių
stovykla: važiavimas

3

4

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

5

Refleksijos klausimai
• Kaip nukreipti savo robotą į
modelį?
• Kaip šioje sesijoje naudojote
inžinierinio projektavimo
procesą ir komandos
vaidmenis?

mui!
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Mėlynosios Energijos Kelionė
Patarimai fasilitatoriui

Kai kurie komandos nariai gali
pasižymėti modelių konstravimu ir
padėti kitiems, kurie užstringa.

Mėlynosios Energijos Kelionė

Jei komanda kalbasi tarpusavyje,
nurodykite jiems komandos
vaidmenis ir paskirkite vieną
asmenį komunikatoriumi.

Užduotys

6 Pateikite komandai
skaitmenines 11–13
knygų kūrimo instrukcijas.

(50-60 minučių)
Ištirkite Projektą Spark.

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?

6
7

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

Mūsų idėjos

7 Komandai reikės 11-13
maišelių iš Challenge
rinkinio. Didesnės dalys
gali būti nenumeruotame
LEGO® maišelyje.

Peržiūrėkite mėlynos energijos
kelionę 9 puslapyje.

•Kaip energija naudojama pramonėje
ir namuose?
•Kaip vanduo vandenynuose
naudojamas energijai pagauti?

Sukurkite mėlynos energijos
kelionės modelius iš 11–13
maišelių, naudodami 11–13
instrukcijas.

Peržiūrėkite modelius
atitinkančias misijas.

8

Pakalbėkite apie tai, kaip misijos
modeliai yra susiję su „Projektu
Spark“.

9

Užfiksuokite savo idėjas.

Paprašykite komandos
8 pagalvoti, kaip vieną šios
energijos kelionės dalį jie
galėtų panaudoti kaip
Projekto Spark
sprendimą.

Dalinkitės

(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.

9 Skatinkite ir palaikykite
diskusiją Spark Projekto
klausimais.

Parodykite, kaip veikia
modeliai, ir paaiškinkite jų
ryšius su Projekto Spark.
Kalbėkitės apie refleksijos
klausimus.

10 Peržiūrėkite „Inžinieriaus
užrašuose“ esančius
„Karjeros ryšių“ puslapius,
kuriuose pateikiamos
nuorodos į sesijose
išvardytus darbus.

Išvalykite savo erdvę.

Refleksijos klausimai

10
Kokių įgūdžių reikia
norint būti
hidroelektrinės
specialistu?

• Kokios yra teigiamos
ir neigiamos
kiekvieno
mėlynosios
energijos kelionės
atkarpos pasekmės?
• Kokie yra
atsinaujinančių
energijos šaltinių
pavyzdžiai jūsų
bendruomenėje?

SUPERPOWEREDSM
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3 Sesija
Rezultatai

1 Ši įvadinė veikla yra
puikus būdas komandai
suasmeninti energijos
kaupimo misijos modelį.

Komandai:
• Užprogramuokite robotą, kad
jis išvengtų kliūčių naudodamas
jutiklį.

1
2

2 Komandos planavimas ir
projektų valdymas yra
svarbūs norint pasiekti
užsibrėžtų tikslų ir
pasiruošti turnyrui.
3 Paprašykite komandos
patikrinti, ar laidai prijungti
prie tinkamų prievadų ir ar
naudojami prievadai
atitinka jų programą.
4 Kad būtų lengviau įvykdyti
misijas, komanda gali
sukurti LEGO® priedus ir
pritvirtinti juos prie roboto.
Roboto varžybų sąsaja:
5 paprašykite komandos
pagalvoti, kaip panaudoti
priedą iš roboto pamokos,
kad įvykdytumėte misijas.

• Susiekite misijos modelius su
Geltonosios energijos
kelionės Spark Projekto
idėjomis.

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.

Mūsų komandos dizainas:

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!

Užduotys

(50-60 minučių)

3

Atidarykite SPIKE™ Prime
programą. Raskite savo pamoką.
Varžyboms paruoštas
skyrius: 2 treniruočių
stovykla: žaidimas su
daiktais

4

Apmąstykite įgytus įgūdžius,
kurie bus naudingi atliekant
misijas.
Išbandyk! Pažiūrėkite, ar
galite užprogramuoti savo
robotą, kad jis įvykdytų misiją.

5
Refleksijos klausimai
• Kaip galite valdyti savo
robotą, kad surinktų
įkraunamą bateriją?
• Kokių objektų turi vengti jūsų
robotas?
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Mūsų pastabos:

Geltonosios energijos kelionė
Patarimai fasilitatoriui

Kai komanda baigia užsiėmimus,
paprašykite jų surinkti įrodymų, kad
jie naudojasi pagrindinėmis
vertybėmis. Kaip atrodo kiekviena
pagrindinė vertybė?

Geltonosios energijos
kelionė
Projektas Spark

Pagalvokite ir tyrinėkite:

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.

• 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 atrodo, kai žmonės
tinkamai naudojasi
pagrindinėmis vertybėmis? Kaip
žmonės bendrauja tarpusavyje,
kai nesutaria?

8åGXRW\V

6 Pateikite komandai
skaitmenines 2, 3 ir 6
konstravimo instrukcijas.

(50-60 minučių)

Peržvelkite „Project Spark“.

6
7
8
9
10

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

7 Komandai reikės 2, 3 ir 6
maišelių iš Challenge
rinkinio.

Peržiūrėkite geltonosios
energijos kelionę 9 puslapyje.
Nustatykite misijas, susijusias
su jūsų sukurtais modeliais.

Apsvarstykite galimybę
8 pakviesti ekspertą,
vartotoją ar ką nors, kas
dirba šioje srityje, kad jis
pasikalbėtų apie Sparks
Projektą.

Aptarkite, kaip susieti
„Projektas Spark“ ir modeliai.
Užfiksuokite savo idėjas.

Dalinkitės

Our Ideas:

(10-15 minučių)
Susirinkite prie užduočių lauko.
Padėkite kiekvieną modelį ten,
kur jis priklauso.

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

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.

10 Komanda gali galvoti apie
būdus, kaip patobulinti
esamus Sparks Projekto
sprendimus. Jų idėjos
nebūtinai turi būti visiškai
naujos.

Refleksijos klausimai
• Koks yra teigiamas ir
neigiamas skirtingų geltonosios
energijos kelionės dalių
poveikis?
• Kokie yra neatsinaujinančių
energijos šaltinių pavyzdžiai
jūsų bendruomenėje?
Kaip pastotės
technikas
padeda
paskirstyti
energiją?

SUPERPOWEREDSM
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4 Sesija
Rezultatai

Komandai:
• Code their driving base to follow a
line using the color sensor.

3 Paprašykite komandos sekti
ekrane rodomą programą,
kad pamatytų, kaip ji
atitinka roboto veiksmus.
Tai padės jiems derinti
programas.
Kiekvieną kartą pabandykite
paleisti robotą toje pačioje
4 arba labai panašioje vietoje
vienoje iš paleidimo zonų.
Roboto žaidimo ryšys:
5 paprašykite komandos
prisitaikyti ir išbandyti savo
linijos sekimo programą ant
kilimėlio.

4 Sesija

Įvadas

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

• Make connections from the
mission models to the Orange
Energy Journey Project Spark
ideas.

(10-15 minučių
Think about how you have used
the Core Value of discovery in
your team’s journey so far.

Atradimas: tyrinėjame naujus įgūdžius ir idėjas.

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

8åGXRW\V

1

(50-60 minučių)
Atidarykite SPIKE™ Prime
programą. Raskite savo pamoką.
Varžyboms paruoštas
skyrius: 3 treniruočių
stovykla: reakcija į
eilutes

2
3

Nustatykite, kokie konstravimo
ir programavimo įgūdžiai jums
padės robotų varžybose.

4

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

5

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?
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Mūsų pastabos:

Oranžinės energijos kelionė
Patarimai fasilitatoriui

Paprašykite komandos pasirinkti
keletą misijų modelių, kad
paryškintumėte ir sužinotumėte
apie juos istorijas. Suteikite
komandai išteklių, kad jie sužinotų

Oranžinės energijos kelionė

daugiau apie realaus pasaulio
pavyzdžius ir problemas, kurias
reprezentuoja ir išsprendžia
misijos modeliai.

8åGXRW\V

6 Provide the digital building
instructions for Books 5, 9,
and 10 to the team.

(50-60 minučių)
Perskaitykite Projektą Spark.

Projektas Spark

10

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:

6

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

7

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

8

•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?

Sukurkite oranžinius energijos
kelionės modelius iš 5, 9 ir 10
maišelių, naudodami 5, 9 ir 10
instrukcijų knygas.

7 The team will need Bags
5, 9, and 10 from the
Challenge set.

Pažvelkite į oranžinės energijos
kelionę 9 puslapyje.
Nustatykite misijas, susijusias su
jūsų sukurtais modeliais.

9

Aptarkite, kaip susieti
„Projektas Spark“ ir modeliai.

8 This is the last session for
building models. Finish
building all the models
and place them on the mat
before the next session.

Užfiksuokite savo idėjas.

Dalinkitės

Mūsų idėjos:

(10-15 minučių)
Susirinkite 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.

9 You may need to take
some extra time before
moving on to the next
session to finish building
the mission models.
10 The four Project Sparks
presented in Sessions
1-4 provide different ideas
for the team for their final
Innovation Project.

Refleksijos klausimai
• Koks yra ilgalaikis
oranžinių energijos
kelionių šaltinių poveikis
aplinkai?
• Kaip energija kaupiama
ir paskirstoma jūsų
bendruomenėje?

Kaip tvarumo komanda
galėtų padėti sumažinti
gamykloje suvartojamos
energijos kiekį?

SUPERPOWEREDSM
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1 patikrinimo taškas
O

1

Komanda susiliejo ir puikiai dirba kartu. Jei jiems
reikia daugiau paramos, kad tai pasiektų, atlikite
keletą papildomų komandos formavimo veiksmų.
Naujos komandos gali norėti apibendrinti išmoktus
naujus roboto įgūdžius.
Visi modeliai turi būti pastatyti ir pastatyti ant
kilimėlio ir prireikus pritvirtinti „Dual Lock“
kvadratais.
Prieš einant toliau, galima skirti papildomo laiko
robotų pamokoms.

2

3

Komanda ištyrė ir sukūrė sprendimus visiems
Sparks Projektams.
Komanda peržiūrėjo misijas ir taisykles Robotų
varžybų taisyklių knygoje.
Po 4 sesijos komanda galėtų užbaigti tyrinėjimo
veiklą, nurodytą „Inžinieriaus užrašai“
puslapiuose „Karjeros ryšiai“.
Susipažinkite su komanda apie jų pažangą
siekiant asmeninių ir komandinių tikslų.

Paprašykite mokinių apmąstyti savo tikslus ir
pakoreguoti juos pagal informaciją, kurią išmoko
per pirmąsias keturias sesijas.

5-8 užsiėmimų Patarimai

PAGRINDINĖS VERTYBĖS
Atminkite, kad pagrindinės vertybės yra
apie tai, KAIP komanda elgiasi ir dirba
kartu. Jas visą laiką turėtų demonstruoti
visi komandos nariai.

ROBOTŲ DIZAINAS
Robotų rungtynėse du Robotų varžybų
stalai bus pastatyti vienas šalia kito. Tačiau
sesijų metu galite dirbti su vienu Robotų
varžybų stalu.

INOVACINIS PROJEKTAS

ROBOTŲ VARŽYBOS

Komanda
turės
pasirinkti
galutinę
problemą ir sprendimą, į kurį sutelks
dėmesį, todėl kiekvieno užsiėmimo metu
pagalvoti apie šį tikslą yra naudinga.

• Ieškokite misijų, kurios:
•naudoja pagrindines roboto funkcijas,
pvz., stumti, traukti ar kelti.
•turi modelius arti paleidimo zonos.
• įtraukia navigaciją su linijos sekimu.
• lengvai pasiekia "namus".
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Rubrikų supratimas
Pagrindinės Vertybės ir Gracious Professionalism ®

Pagrindinės vertybės
Team #

Team Name

Judging Room

Instructions
The Core Values should be the
lens through which you watch the
team’s presentations. All team
members should be demonstrating
the Core Values in everything they
do. This rubric should be used to
record the Core Values observed
thoughout the judging session.

BEGINNING

Minimal examples
observed across the
team.

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.

DEVELOPING

ACCOMPLISHED

Some examples
observed across the
team.

1

Multiple examples
observed across the
team.

2

EXCEEDS

3

4

Explain how team exceeds:

DISCOVERY - Team explored new skills and ideas.

INNOVATION - Team used creativity and persistence to solve problems.

Komandos išreiškia šešias
pagrindines vertybes, elgdamosi
tarpusavyje ir su žmonėmis,
nepriklausančiais komandai jų
mokymosi kelionėje. FIRST® LEGO®
League Challenge tai vadinama
Gracious Professionalism®.

Komandų Gracious
Professionalism® bus vertinamas
kiekvienose robotų varžybų
rungtynėse. Atminkite, kad jei jie
negali dalyvauti rungtynėse, jie
turėtų apie tai pranešti teisėjui.

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

Inovacijų Projektas ir Robotų Dizainas

INCLUSION - Team demonstrated respect and embraced their differences.

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

Šių sričių komandoms įvertinti
naudojamos rubrikos yra
pagrįstos inžinerinio projektavimo
procesu. Komanda dirba su savo
projektu ir robotu ir sprendžia

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

Feedback Comments
Great Job:

Think about:

Robotų Dizainas
Team #

Inovacijų Projektas

Team Name

Judging Room

Team #

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

DEVELOPING
2

Team Name

Judging Room

Instructions
Teams should communicate to the judges their achievement in each of the criteria below.
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
1

problemas naudodama šį
procesą. Komandos nariai turi
pademonstruoti ir paaiškinti viską,
ką jie padarė vertinimo sesijos
metu.

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.

ACCOMPLISHED
3

EXCEEDS
4

BEGINNING
1

DEVELOPING
2

ACCOMPLISHED
3

EXCEEDS
4

How has the team exceeded?

IDENTIFY - Team had a clearly defined mission strategy and explored building and coding skills they needed.
No clear mission strategy

Partially clear mission strategy

Fully clear mission strategy

Some team members learned
building and coding skills

Many team members learned
building and coding skills

All team members learned
building and coding skills

DESIGN - Team produced innovative designs and a clear workplan, seeking guidance as needed.
Minimal evidence of an
effective workplan

Some evidence of an effective
workplan

A lot of evidence of an
effective workplan

Minimal explanation of robot
and code’s innovative features

Some explanation of robot and
code’s innovative features

A lot of explanation of robot
and code’s innovative features

CREATE - Team developed an effective robot and code solution matching their mission strategy.
Limited functionality of robot
attachments or sensors

Developing functionality of
robot attachments or sensors

Good functionality of robot
attachments or sensors

Unclear explanation of how
code makes their robot act

Partially clear explanation of
how code makes the robot act

Fully 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

Some evidence of testing their
robot and code

A lot of evidence of testing
their robot and code

Minimal evidence their robot
and code was improved

Some evidence their robot and
code was improved

A lot of 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

Fully clear explanation of robot
design process

Clear evidence that some
team members involved

Clear evidence that many
team members involved

Clear evidence that all team
members involved

How has the team exceeded?

Nustatyti
Suprojektuoti

IDENTIFY - Team had a clearly defined problem that it was well researched.
Problem not clearly defined

Partially clear definition of the
problem

Fully clear definition of the
problem

Minimal research

Some research but quality
unclear

Wide variety of quality
research

DESIGN - Team generated innovative ideas independently before selecting and planning which one to develop.
Minimal idea generation
across the team

Evidence of some ideas from
across the team

Evidence of a lot of ideas from
across the team

Minimal planning with some
team members included

Some effective planning with
some team members included

Highly effective planning
including all team members

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

Sukurti
Pakartoti

Minimal development of
innovative solution

Partial development of
innovative solution

A lot of development of
innovative solution

No model/drawing of solution

Simple model/drawing which
helps to share the solution

Detailed model/drawing which
helps to share the solution

ITERATE - Team shared their ideas, collected feedback and included improvements in their solution.
Minimal sharing of their
solution

Some sharing of their solution

A lot of sharing of their solution

Minimal evidence of
improvements in their solution

Some evidence of
improvements in their solution

A lot of evidence of
improvements in their solution

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

Aptarti

Presentation minimally
engaging

Presentation partially engaging

Presentation very 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 fully clear

Feedback Comments
Great Job:

Feedback Comments
Think about:

Great Job:

as

ti rubrik

Atsisiųs

Think about:

Pastaba: Class Pack
gali naudoti Class
Pack Rubricą vietoj
šių komandos rubrikų.

SUPERPOWEREDSM
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5 Sesija
Rezultatai

1 Komanda turėtų sugebėti
apibūdinti, kokios yra
kiekvieno stipriosios
pusės ir kodėl jiems
patinka su jais dirbti.
2 Jei komanda dalijasi
vienu robotu, jie gali
programuoti atskiruose
įrenginiuose ir pakaitomis
paleisti savo programas
robote.
Pateikta vadovaujamos
3 misijos programa ne tik
išspręs Smart Grid misiją,
bet ir bus naudinga
naudoti kitose misijose.
Priminkite komandai
išbandyti programos
4 pakeitimus mažais
žingsneliais, o ne keisti
visą programą iš karto.

Komandai:
• Taikykite programavimo
principus vadovaujamai
misijai.

• Ištirkite sprendimus ir
nustatykite jų Inovacijų projekto
problemą, kurią reikia išspręsti.

5 Sesija

Įvadas

(10-15 minučių)

1

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

Komandinis darbas: Dirbdami kartu esame stipresni.

Tasks

(50-60 minučių)

2

Atidarykite SPIKE™ Prime
programą. Raskite savo pamoką.
Konkursui
paruoštas skyrius:
vadovaujama misija

3
4

Perskaitykite vadovaujamą misiją.
Smagiai atlikite šią vadovaujamą
misiją, kol ji puikiai pavyks!

5
Refleksijos klausimai
• Ką vadovaujama misija parodo
apie bendradarbiavimą
(Coopertition®)?
• Ar galite pakeisti programą, kad
misija veiktų, kai paleisite
robotą iš priešingos paleidimo
zonos?

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

18 Inžinieriaus užrašai I Sesij
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Vadovaujama misija: Mission 5 Smart Grid

Tyrinėkite idėjas
Patarimai fasilitatoriui

Komandos formavimo veikla yra
puikus būdas komandoms plėtoti
ir naudoti savo pagrindines
vertybes bei išmokti dirbti kartu.

Tyrinėkite idėjas

Užduotys

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

(50-60 minučių)

Tyrimo išvados:

6
7

8
9

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.

Kiekvienas komandos
narys gali pasirinkti ne
8
savo mėgstamą
problemą, bet komanda
turėtų pasirinkti tai, ką visi
palaiko.

Dalinkitės

(10-15 minučių)
Susirinkite prie užduočių lauko.
Parodykite, kaip jūsų robotas
renka taškus vykdydamas
vadovaujamą misiją.
Aptarkite problemą, kurią
nustatė jūsų komanda, ir
pagalvokite apie tolesnius
veiksmus.

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

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:

Komanda čia parašys
galutinį problemos
10 pareiškimą. Jei jie turi
kelias idėjas, jie gali
naudoti balsavimo
procesą, kad susiaurintų
iki vienos.

10

SUPERPOWEREDSM

Projekto išteklių
7 pavyzdžius apima
internetas, knygos,
žurnalai, asmeninės
istorijos, vartotojų patirtis
ir ekspertai (asmeniškai
arba virtualiai).
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6 Sesija
Rezultatai

Komandai:
• Sukurkite misijos strategijos
planą ir parašykite misijos
pseudokodą.

1 14 kaladėlių maišelio
panaudojimas yra puikus
būdas komandai
konceptualizuoti savo
Inovacijų projekto
sprendimo idėją.
2 Pateikite lipnius lapelius ir
planavimo korteles, kad
komanda galėtų padėti
ant kilimėlio, kad sudarytų
savo misijos strategiją.
Skatinkite komandą
surasti užduotis, kuriose
būtų lengviausia surinkti
taškų, ir atlikti jas
pirmiausia.

3

4 Pseudokodo puslapį
galima nukopijuoti. Jis
gali būti naudojamas
kiekvienai komandos
atliekamai misijai.

1

• Atlikite jų nustatytos problemos
tyrimą ir atidarykite puslapį
Inovacijų projektų planavimas.

6 Sesija

Įvadas

(10-15 minučių)
Raskite 14 maišelį, kuriame yra
LEGO® kaladėlės, kurias
naudosite kurdami savo
Inovacijų projekto modelį.

Inovacijų projekto modelio dizainas:

Dirbkite kaip komanda, kad
sukurtumėte pirminę
identifikuotos problemos
sprendimo idėją.

8åGXRW\V

(50-60 minučių)

Strategija:

Žiūrėkite vaizdo įrašą „Robotų
varžybų misijos“.

2

Pradėkite galvoti apie savo
misijos strategiją.
Sukurkite efektyvų planą.

3
4

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?

Pseudokodas
Mission Name:

Mission Number:

• Kaip panaudojote inžinerinio
projektavimo procesą kurdami
savo misijos strategiją?

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

Move 1

Move 6

Move 2

Move 7

Move 3

Move 8

Move 4

Move 9

Move 5

Move 10

Pseudokodas yra
rašytinis jūsų
oto
planuojamos rob
mų
programos veiks
aprašymas.

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

N
W

E
S

Go to the app and
start a new project.
Explore which coding
blocks will move your
robot the same way as
your planned coding
steps would move it.
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Complete this page in Session 6.
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Nustatykite sprendimus
Patarimai fasilitatoriui

Pateikite papildomą popierių
arba bendrinamą internetinį
failą, kad komanda galėtų
užfiksuoti procesą, naudojamą

Nustatykite sprendimus

8åGXRW\V

Įrašykite svarbią informaciją čia.

5 Įsitikinkite, kad komanda
renka savo šaltinius
bendroje vietoje,
internete arba
popieriuje.

(50-60 minučių)

5

PROBLEMŲ IR SPRENDIMO ANALIZĖ

kuriant roboto ir inovacijų
projekto sprendimus. Komanda
bus vertinama pagal galutinius
roboto ir projekto sprendimus bei
taikytą procesą.

6

7

Ištirkite pasirinktą problemą ir
esamus sprendimus.
Generuokite sprendimų idėjas.
Sudarykite planą, kaip sukursite
savo sprendimą. Naudokite 23
puslapį „Inovacijų projektų
planavimas“ kaip įrankį.

Peržiūrėkite savo pseudokodo
puslapį. Jei reikia, pakeiskite
įrašus.

6 Jei reikia, skirkite
daugiau laiko su
komanda, kad
išnagrinėtumėte visas
sprendimo idėjas ir
susiaurintumėte iki
vienos.
7
Įsitikinkite, kad jų
sprendimas gali būti
tobulinamas, ir jie gali
aiškiai paaiškinti savo
sprendimą.

Paaiškinkite, ką atradote savo
tyrime. Aptarkite bet kokias
sprendimo idėjas.

8

Būtinai naudokite įvairius
šaltinius ir sekite juos Inovacijų
projektų planavimo puslapyje.
Pasirinkite galutinį projekto
sprendimą kaip komanda.

8
Dalinkitės

(10-15 minučių)
Susirinkite prie užduočių lauko.

Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

Refleksijos klausimai

Nukreipiantys klausimai

?

??

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

• Kokio tipo patobulinimų reikia
esamiems sprendimams?
• Kokios yra jūsų visiškai naujos
problemos sprendimo idėjos?

Inovacijų projekto
Planavimas
Procesas
Apibūdinkite procesą, kurį atlikote kurdami naujovišką sprendimą.

yti?
•Į kokius klausimus bandote atsak
•Kokios informacijos ieškote?
ius, pvz., patikimas
•Ar galite naudoti įvairių tipų šaltin
rtus?
interneto svetaines, knygas ir ekspe
susijusios su jūsų projektu?
•Ar jūsų šaltinis turi informacijos,
šaltinis?
•Ar tai geras ir tikslus informacijos
i susieti su Inovacijų
•Kaip jūsų Inovacijų projekto plana
projekto rubrika?

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

1.

2.

SUPERPOWEREDSM
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3.

Užpildykite šį puslapį 6 sesijoje.
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7 Sesija
Rezultatai

1 Patikrinkite, ar komanda
žino pagrindines vertybes
ir supranta kas yra
Gracious
Professionalism®.

Komandai:
• Sukurkite savo inovacijų projekto
sprendimą ir užpildykite inovacijų
projekto planavimo puslapį.

Tegul komanda nustato,
4 kuri paleidimo zona bus
pradinė padėtis, ir
įsitikinkite, kad paleidimo
zonoje yra pakankamai
vietos visam robotui.
5 Skatinkite mokinius
paaiškinti programą, kai
robotas juda.

7 Sesija

Įvadas

(10-15 minučių)

1

Pagalvokite apie Gracious
Professionalism®.
Parašykite, kaip jūsų
komanda tai parodys viskuo,
ką darote.

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

Peržiūrėkite 6 puslapį Roboto
varžybų taisyklių knygoje, kad
pamatytumėte, koks Gracious
Professionalism® vertinamas
turnyro metu.

Skirtingi komandos nariai
2 gali būti atsakingi už
konkrečias misijas ir
sukurti bei turėti tų misijų
vykdomą robotą.
Kai komanda turi
pagrindinį robotą, atlikite
3
tiesioginio važiavimo
testą. Jei jis eina ne
tiesiai, pažiūrėkite į roboto
svorio centrą ir
pusiausvyrą.

• Sukurkite ir kartokite savo
robotą, kad atliktumėte
papildomas robotų varžybų
misijas.

Roboto dizainas:

8åGXRW\V

(50-60 minučių)

2

Toliau kurkite savo robotą ir jo
priedus, kad atliktumėte roboto
žaidimo misijas.

3

Galite patobulinti esamą robotą,
naudotą ankstesnėse sesijose,
arba sukurti naują dizainą.

4

Sukurkite programą kiekvienai
naujai bandomai misijai. Galite
sujungti misijos sprendimus į
vieną programą.

5

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?

esamą
akeisti
Galite p udojote robo
na
tą, kurį
sijose.
nėse se
ankstes
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Kurkite sprendimus
Patarimai fasilitatoriui

Priimdama pagrindines
vertybes, komanda išmoksta,
kad draugiška konkurencija ir
abipusė nauda nėra atskiri

Kurkite sprendimus
PROJEKTO BRĖŽINYS

tikslai ir kad pagalba vienas kitam
yra komandinio darbo pagrindas.

Užduotys

(50-60 minučių)

6
7
8
9
10

Suprojektuokite ir
savo
Inovacijų
sprendimą.

sukurkite
projekto

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.

Dalinkitės

(10-15 minučių)
Susirinkite prie užduočių lauko.
Parodykite visas misijas, su
kuriomis dirbate arba atlikote.
Aptarkite savo tyrimus ir
inovacijų projekto sprendimą.

7 Brėžinyje gali būti detalus
anotuotas eskizas arba
kompiuterinio
projektavimo (CAD)
brėžinys.
8 Paprašykite komandos
pagalvoti apie žmones
(vartotojus ar ekspertus),
iš kurių jie norėtų gauti
atsiliepimų apie savo
sprendimą.
9

Aptarkite refleksijos klausimus.
Išvalykite savo erdvę.

PROJEKTO APRAŠYMAS
Refleksijos klausimai
• Ar galite apibūdinti savo
naujovišką sprendimą per
mažiau nei penkias minutes?

Suorganizuokite vizitą ir
pažiūrėkite į savo
bendruomenės energijos
pavyzdžius, kurie gali būti
projekto dėmesio centre.

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

• Kaip jūsų sprendimas
sprendžia jūsų identifikuotą
problemą?

SUPERPOWEREDSM

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

1 Paprašykite komandos
aptarti, kaip vadovaujama
misija yra Coopertition®
pavyzdys.
Rinkdamasi spręstinas
2 misijas komanda turėtų
pagalvoti apie strategiją.
Norint sutaupyti laiko,
vienu bėgimu galima
atlikti kelias misijas.
Skatinkite komandą
aptarti, kaip veikia jų
3
programa. Suskaidykite
programą į blokus, kurie
valdo vieną judesį.
Robotų varžybas
traktuokite kaip sportą.
4 Komanda turi treniruotis,
treniruotis, treniruotis,
kad gerai veiktų robotų
varžybose.

Komandai:
• Įvertinkite ir patobulinkite
savo inovacijų projekto
sprendimą.

1

• Kurkite robotų priedus ir
kurkite programas misijoms
spręsti.

8 Sesija

Įvadas

(10-15 minučių)
Apmąstykite Coopertition®.
Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų
komanda tai parodys
renginyje.

Bendradarbiavimas (Coopertition®): parodome, kad mokytis yra
svarbiau nei laimėti. Mes padedame kitiems net ir konkuruodami.
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(50-60 minučių)

2

Nuspręskite, kurią misiją atlikti
toliau.

3

Pagalvokite apie savo misijos
strategiją ir planą.

Projektavimo procesas:

Sukurkite visus priedus, kurių
reikia misijai atlikti.

4

Kartokite ir tobulinkite savo
programą, kad jūsų robotas
patikimai atliktų misiją.

5

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?

Kur roboto vieta
paleidimo zonoje, stipriai
5 įtakoja, kaip jis vykdys
misiją. Paprašykite
komandos gerai
užsirašyti, kur yra
robotas.

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?
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Tęskite kūrimą
Patarimai fasilitatoriui

Jei reikia, naudokite pagrindines
vertybes, kad paskatintumėte
komandą. Norėdami pasidžiaugti,
kad komanda mokosi šių svarbių

Tęskite kūrimą

8åGXRW\V

(50-60 minučių)

6
Planas dalintis:

7
8
9

Mūsų patobulinimai:

vertybių, pabrėžkite pavyzdžius,
kada komanda demonstruoja
šiuos principus.

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.

10
Dalinkitės

(10-15 minučių)

6 Komanda gali kurti
apklausą, skirtą įvertinti jų
sprendimą arba paprašyti
atsiliepimų iš asmens,
kuris yra jų pasirinktos
problemos ekspertas ar
vartotojas.
7 Komanda turėtų kartoti ir
tobulinti savo inovacijų
projekto sprendimą,
atsižvelgdama į kitų
atsiliepimus.

Susirinkite prie užduočių lauko.
Parodykite visas misijas, kurias
dirbate arba atlikote.

8

Aptarkite, kaip pasidalinsite savo
sprendimu ir projekto planu su
kitais.
Aptarkite refleksijos klausimus.

Likusias kaladėles iš 14
maišelio surinkite į
sandarų plastikinį maišelį.
Komanda neprivalo
naudoti visų kaladėlių.

Išvalykite savo erdvę.

Išsaugokite kaladėlių
9 modelį, kurį sukūrė
komanda, atstovaujanti jų
naujovių projekto
sprendimui robotų
varžybose.

Refleksijos klausimai
• Kaip realiai įgyvendinti savo
Inovacijų projekto
sprendimą?
• Ar būtų galima pagaminti
Jūsų Inovacijų projekto
sprendimą? Kiek tai
kainuotų?

Bandydama ir
10 tobulindama savo
inovacijų projekto
sprendimą komanda
galėtų pereiti kelis
inžinerinio projektavimo
proceso ciklus.

Kodėl svarbu, kad
elektrikas užtikrintų,
kad jų darbas būtų
patikimas ir
teisingas?
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2 patikrinimo taškas
O

1

2

3

Komanda baigė visas sesijose nurodytas robotų
pamokas.

Pateikite komandai vertinimo schemą ir
vertinimo rubrikas.

Komanda pasirinko Inovacijų projekto problemą ir
sprendimą bei atliko tyrimą.

Jei diegiate klasės paketą, galite pasidaryti
klasės paketo rubrikos kopijas iš Class Pack
Event Guide.

Apsilankykite FIRST® LEGO® League Challenge
Season Resource puslapyje ir atsispausdinkite
komandos rubrikų (Pagrindinės vertybės, Inovacijų
projektas ir Robotų dizainas) kopijas ir bet kokią
kitą informaciją, kuri padės pasiruošti jūsų
renginiui.

Komanda galėtų užbaigti karjeros ryšių
tyrinėjimo veiklą po 9 sesijos ir apmąstymų veiklą
po 12 sesijos. Šią veiklą galima rasti 34–35
Inžinieriaus Užrašų puslapiuose.

Nukopijuokite 29 puslapį, kad padėtumėte
komandai įgyvendinti misijos strategiją.

9-12 užsiėmimų Patarimai

PAGRINDINĖS VERTYBĖS

ROBOTŲ DIZAINAS

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

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

INOVACIJŲ PROJEKTAS
Komandai reikės daug laiko kartoti,
tobulinti ir sukurti savo idėjos modelį ar
prototipą. Nuo 9 sesijos jie turėtų sutelkti
dėmesį tik į pažangą siekiant galutinio
naujovių projekto sprendimo.
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ROBOTŲ VARŽYBOS
Komandai reikia gerai paruošto ir patikimo
roboto važiavimo, kuris, jos žiniomis,
surinks taškų. Jei jie turi laiko, jie gali atlikti
papildomus važiavimus, kad surinktų
daugiau taškų.
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9 Sesija

Sprendimo planavimas

Rezultatai

1 Aptarkite, kaip komandos
nariai buvo novatoriai ir
sugalvojo naujus roboto ir
projekto sprendimus bei
dizainus.
Komanda taip pat gali
2 turėti atsarginę savo
programų kopiją
išoriniame diske, pvz.,
USB atmintinėje arba
internetinėje saugyklos
svetainėje.
3

Komandai:
• Užprogramuokite savo robotą,
kad pristatytų savo Inovacijų
projekto modelį ir išspręstų
misijas.

1

Pateikite komandai
5 pagrindinių vertybių
rubriką.

(10-15 minučių
Pagalvokite apie inovacijas ir
savo komandą.
Įrašykite pavyzdžius, kaip
jūsų komanda buvo kūrybinga
ir sprendė problemas.

9 Sesija

Sprendimo
planavimas

Inovacijos: sprendžiame problemas pasitelkiame kūrybiškumą ir
atkaklumą.

8åGXRW\V

(100-120 minučių)

2
3

Turėkite aiškią strategiją,
kurias programas ir kokia
tvarka paleisti roboto
žaidimo metu.

4 Bendrinimo užduotys yra
svarbios, kad visa
komanda būtų informuota
apie projekto ir roboto
vystymąsi.

Įvadas

• Pakartokite ir tobulinkite savo
inovacijų projekto sprendimą,
remdamiesi testavimu ir
atsiliepimais.

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

Iteracijos ir patobulinimai:

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.

4

Parodykite atliktus darbus
Inovacijų projekte ir Robotų
varžybose.

5

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?

28 Inžinieriaus užrašai I Sesijos
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Kaip veikia
saulės kolektorių
montuotojas
naudojantis
komandinį
darbą?

10

Sesija

Rezultatai

10 Sesija

Pakartokite sprendimus
Komandai:
• Suplanuokite ir sukurkite savo
Inovacijų projekto pristatymą,
kuriame jie pristatys savo
sprendimą.

Pakartokite
sprendimus

• Toliau spręskite roboto varžybų
misijas.

ƲYDGDV

1 Their presentation can
be a slideshow, poster,
play, or even a skit. Props
can be used, such as
costumes, shirts, or hats.

(10-15 minučių
Pagalvokite apie poveikį ir
savo komandą.

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

Užrašykite pavyzdžių, kaip
jūsų komanda padarė
teigiamą įtaką jums ir kitiems.

Užduotys

(100-120 minučių)
Pristatymo scenarijus:

1

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

2

Parašykite
savo
Inovacijų
projekto pristatymo scenarijų.

3

Padarykite
bet
kokius
reikalingus rekvizitus ar ekranus.
Būkite patrauklūs ir kūrybingi!
Toliau kurkite, testuokite ir
kartokite savo roboto sprendimą.

4

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

Dalinkitės

(10-15 minutes)
Susirinkite prie užduočių
lauko.

5

2 Scripts can be made for
the judging session when
the team presents their
Innovation Project and
robot solutions. Provide
copies for each team
member.
3 The team might need
more space to store all
their materials for the
presentation.
4 Encourage the team to
run their robot in practice
2.5-minute robot matches
so that they get used to
the time limit.

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

5 Provide the team with the
Innovation Project Rubric.

Refleksijos klausimai
• Kaip nusprendėte, kurias misijas
pabandyti?

inovacijų
Kaip jūsų ndimas
re
sp
o
projekt
ms?
kos kitie
turės įta

• Kaip jūsų inovacijų projekto
sprendimas gali padėti jūsų
bendruomenei?
• Kokius įgūdžius išsiugdėte per savo
SUPERPOWEREDSM patirtį.
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29

SUPERPOWEREDSM

31

11

Sesija

Pristatymo planavimas

Rezultatai

1 Tegul komanda peržiūri
rubrikas ir ieško
pavyzdžių, kur įtraukimas
vertinamas.
Svarbu, kad komanda
2 praktikuotų, kaip pranešti
apie savo inovacijų
projektą ir robotų
projektavimo sprendimus.
3 Pateikite komandai
Roboto dizaino rubriką.
4 Kiekvienas komandos
narys turi dalyvauti
vertinimo sesijos
pristatyme.

Komandai:
• Užbaikite tiesioginį
Inovacijų projekto
pristatymą.

1

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.

• Užbaikite savo robotą robotų
varžyboms ir sukurkite roboto
dizaino pristatymą.

11 Sesija

Pristatymo
planavimas

Įtraukimas: mes gerbiame vieni kitus ir priimame savo skirtumus.

Užduotys

(100-120 minučių)

2

Tęskite naujovių projekto
pristatymo darbą.

3

Suplanuokite ir parašykite savo
roboto dizaino pristatymą. Žr.
roboto dizaino rubriką, ką aprėpti.

4

Pristatymo scenarijus:

Įsitikinkite, kad visi gali bendrauti
apie jūsų projektavimo procesą ir
programas.
Nuspręskite, ką sakys kiekvienas
komandos narys.
Praktikuokite visą pristatymą.

Dalinkitės

5 Komanda turėtų žinoti,
kas valdys robotą
rungtynių metu.

(10-15 minučių)
Susirinkite prie užduočių lauko.
Aptarkite pristatymą ir kiekvieno
asmens vaidmenį.

5

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?

3O Inžinieriaus užrašai I Sesijos
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Peržiūrėkite
vertinimo sesijos
schemą, kad
sužinotumėte, kaip
pristatysite savo
robotų projektavimo
ir inovacijų projektą.

12

Sesija

Rezultatai

12 Sesija

Bendravimo sprendimai
Komandai:
• Praktikuokite savo inovacijų
projekto ir robotų sprendimų
pristatymą.

Bendravimo
sprendimai

• Praktikuokitės robotų
rungtynėms.

ƲYDGDV

1 Planuokite šios sesijos
laiką paskirstyti po lygiai
tarp pristatymo ir roboto
žaidimo rungtynių.

(10 minučių
Apmąstykite, kaip smagiai
leido laiką jūsų komandai.

Linksmybės: džiaugiamės ir švenčiame tai, ką darome!

Įrašykite pavyzdžius, kaip jūsų
komandai buvo smagu per šią
patirtį.

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

Pagalvokite apie savo
komandos tikslus. Ar sutikote
juos?

8åGXRW\V

Atsiliepimai apie pristatymą:

1
2
3
4

(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

Leiskite komandai žaisti
2,5 minutės roboto
3
rungtynes. Įsitikinkite, kad
jie praktikuoja savo
programas tinkama
tvarka.

(10 minučių)

5

Komanda turėtų turėti
4 nenumatytų atvejų
planas, jei Robotų
varžybų metu viskas
klostysis ne taip, kaip
planuota. Jie galėtų
nustatyti kitas vykdytinas
misijas.

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?

5 Priminkite komandai apie
pagrindines vertybes ir
tai, kaip jos parodys jas
viso renginio metu,
įskaitant visas robotų
varžybų rungtynes.

• Ar visi pasirengę aiškiai kalbėti,
šypsotis ir linksmintis?
• Ką jūsų komanda nuveikė?

Turi daugiau laiko?
Tęskite sprendimo
misijas ir dirbtą su
savo inovacijų
projektu prieš renginį!
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Galutinis patikrinimo taškas
O

1

2

3

Pasiruoškite savo turnyrui!
Pagrindinis renginio tikslas – kad kolektyvui būtų
LINKSMA ir jaustųsi, kad jų darbas yra vertinamas.

Pakvieskite komandą paruošti kontrolinį medžiagų
sąrašą, reikalingą renginiui ir kur jos bus saugomos.

Priminkite komandai, kad renginys taip pat yra
mokymosi patirtis ir tikslas nėra būti ekspertu atvykus.

Komanda galėtų pereiti prie papildomų kvalifikacinių
turnyrų ar pasaulinių inovacijų apdovanojimų,
laimėdama vieną iš geriausių apdovanojimų arba būti
paskirta teisėjų.

Skatinkite komandą bendrauti su kitomis komandomis
pasidalyti tuo, ko išmoko, ir palaikyti vienas kitą.
Peržiūrėkite išsamią informaciją apie turnyrą, kuriame
lankotės. Jie gali skirtis priklausomai nuo to, kokioje
kategorijoje planuojate dalyvauti.Peržiūrėkite laiką ir
vietą, kurioje susitinkate renginyje ir kiek yra skirta
laiko komandai.
Tikimasi, kad liks laiko - pasidalykite tuo su tėvais.
Skatinkite šeimas dalyvauti, jei tai įmanoma.

Nustatykite, kokio tipo renginius lankote ir kas yra
jūsų renginio organizatorius. (Jei įsigijote klasės
paketą, renginys bus atsakingas. Peržiūrėkite „Class
Pack“ renginių vadovą, kad gautumėte daugiau
informacijos!)
Apmąstykite komandą dėl savo asmeninių ir
komandos tikslų ir jų pasiekimų.

Kas bus toliau šiais metais?
TPerkelkite savo naujovių projektą
iš dabartinio sezono į kitą lygį.
Ištirkite FIRST® LEGO® League
Global Innovation Award
apdovanojimą ir pasikalbėkite su
savo vietiniu partneriu, kaip galite
būti tinkami.

Kas toliau už FIRST
LEGO League?
Susisiekite su „First® Tech
Challenge“ arba „First®“
Robotics Competition
komanda, kad jūsų iššūkių
komanda galėtų pamatyti,
kaip jie gali tęsti savo pirmąją
patirtį ateityje.

Renginys baigtas ir viskas baigta?
Štai keletas patarimų, ką daryti
po paskutinio jūsų komandos renginio:
• Išvalykite ir išardykite roboto ir
misijos modelius.

Vertinimo ir
renginių
ištekliai

• Skirkite laiko komandai apmąstyti
savo patirtį.
• Inventorizuokite LEGO® rinkinį,
kad įsitikintumėte, jog yra visos
detalės.
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• Surenkite kolektyvo šventę!
• Pasidalykite savo patirtimi su
draugais ir klasės draugais.
• Toliau plėtokite savo inovacijų
projektą.
• Aptarkite savo rubrikos balus ir
gautus atsiliepimus.

Teisėjavimo supratimas
1 Sąrankos metu teisėjai užduos
klausimus, kad sužinotų apie
komandą ir kokią patirtį jie turi
programoje.

Teisėjų sesijos schema teisėjams
Komandos turėtų demonstruoti pagrindines
vertybes visame kame, ką daro. Pristatydami
savo inovacijų projektą ir robotų projektavimo
darbus, teisėjai nekantrauja pamatyti, kaip jie
parodo KOMANDINĮ DARBĄ, ATRADIMĄ,
ĮTRAUKIMĄ, INOVACIJĄ, POVEIKĮ, LINKSMUMĄ.

Atėjo laikas komandai sužibėti, todėl
pabandykite
kad sutvarkytų jų nervus ir padrąsintų.
Įsitikinkite, kad išeidami jie nieko nepalieka
teisėjų kambaryje, įskaitant dokumentus.

2
KOMANDA ATEINA

:)
:)

1
2
3
4
5
6
7

Komandos pasisveikinimas

Įvadinis pokalbis, kai komanda pateikia bet kokią
atsineštą medžiagą.

2 minutės

Inovacijų projektas

5 minutės

Inovacijų projektas

5 minutės

Roboto Dizainas

5 minutės

Roboto Dizainas

5 minutės

Pagrindinės Vertybės

3 minutės

Atsiliepimas

5 minutės

Pristatymas

Klausimai ir atsakymai

Paaiškinimas

Klausimai ir atsakymai

Refleksija

Teisėjai komandai pateikia žodinį grįžtamąjį ryšį.

KOMANDA IŠEINA

8

Teisėjai aptaria komandą ir kartu
pildo rubrikas.
10 minučių
Rubrikas galima įteikti jas užbaigus.

Komanda gali pristatyti jų
naujovių projektas
nepertraukiamas teisėjų.

Teisėjai naudoja rubriką
3 norėdami sužinoti daugiau
apie Inovacijų projekto
sprendimą ir viską, ko
komanda nepaaiškino
pristatymo metu.
Teisėjai klausosi, kaip
4 komanda paaiškina, kaip jie
dirbo su robotu, ir
demonstruoja savo programų
supratimą.
5 Teisėjai naudoja šią rubriką,
kad išsiaiškintų komandos
robotikos ir programavimo
supratimo gylį.
6 Pagrindinės vertybės
vertinamos visos vertinimo
sesijos metu, tačiau šis
apmąstymų skyrius skirtas
teisėjams užduoti papildomus
klausimus.
7 Siekdami įkvėpti komandas,
teisėjai iš karto pateikia žodinį
atsiliepimą apie tai, ką
komanda padarė gerai, bet ir
apie tai, kur tolesnis darbas
pagerintų jų rezultatus.
8 Komandai išvykus, teisėjai
dirba kartu, kad užbaigti ir
pateikti rubrikas.

Jei komanda turi per daug
informacijos, kad galėtų ją
išsamiai apžvelgti, vaizdinės
priemonės gali būti labai
naudingos nuorodos. Įsitikinkite,
kad komanda praktikuoja, kaip
juos panaudos vertinimo sesijoje.
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