
FIRST® LEGO League Jr.

CEL ZAJĘĆ
Członkowie Drużyny:

• Odkryją, jak projektować budynki
przyjazne środowisku

• Zbudują model turbiny wiatrowej
LEGO� (Grupa Mai) i dodatki przyjazne
środowisku (Grupa Marka)

• Przećwiczą Podstawowe
Wartości ),567�, ze szczególnym
uwzględnieniem Wpływu

MATERIAŁY
�� Notatnik Inżyniera BOOMTOWN BUILD
• Zestaw Inspiracyjny BOOMTOWN
BUILD

• Zestaw LEGO� Education WeDo 2.0,
oprogramowanie lub aplikację
i kompatybilne urządzenie

ROZGRZEWKA (5 minut)

• Zapytaj dzieci, co robią codziennie, aby nasza planeta była szczęśliwa i zdrowa.

• Niech podzielą się pomysłami, jak zaprojektować budynek przyjazny środowisku.

ODKRYJ (5 minut)

Maja i Marek kochają naturę. Są dumni, że Boomtown ma przyjazne środowisku
budynki. To są budynki, które pomagają, by Ziemia była zdrowa.

Ich szkoła jest świetnym przykładem. Ma na dachu ogród. Ma również panele słoneczne.
Jak te rzeczy pomagają szkole? Jak pomagają Mai i Markowi?

W Boomtown może być bardzo wietrznie. Czy szkoła może wykorzystać wiatr
do produkowania energii?

W jaki inny sposób można sprawić, by szkoła była przyjazna środowisku?

WSKAZÓWKI

Zachęć dzieci, aby podzieliły się
swoimi pomysłami, na przykład:
• Ogród na dachu budynku,
który pomoże szkole utrzymać
ciepło w zimie i ochłodzić się
w lecie. Dzięki roślinom będzie
wyglądał ładnie i pomoże
oczyszczać powietrze. Maja
i Marek mogą również jeść
owoce i warzywa z ogrodu.

• Panele słoneczne, które zasilą
szkołę w energię niezbędną
do oświetlenia, ogrzewania
lub chłodzenia i gotowania.

Spójrz głębiej
Zaproś dzieci do poszukiwania
dodatkowych przykładów
rozwiązań przyjaznych
środowisku, takich jak
wykorzystanie przyjaznych
materiałów, przyjazna
dla środowiska izolacja,
żywe dachy, system recyklingu
wody itp.
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Spotkanie 5: Sprawcie, że będzie przyjazny
dla środowiska
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ZBUDUJ (35 minut)

• Niech dzieci podzielą się na takie same grupy, w jakich byli na ostatnich
zajęciach – Grupę Mai i Grupę Marka.

Grupa Mai

• Ta grupa zbuduje i zaprogramuje model turbiny wiatrowej.

• Daj im zestaw WeDo 2.0, aby zbudowali i zaprogramowali model Cooling Fan
(Wiatrak) pokazany w Notatniku Inżyniera.

• Zapytaj, jakie zmiany mogliby zrobić w ich projekcie, aby turbina działała lepiej.
Zapytaj również, jak można dołączyć wiatrak do ich budynku dla Boomtown.

• Niech zapiszą swoje pomysły w części Podziel się w Notatniku Inżyniera.

Grupa Marka

• Ta grupa zaprojektuje i zbuduje jeden lub więcej modeli LEGO
przedstawiających, jak mogą zrobić swój przyjazny środowisku budynek
dla Boomtown.

• Daj dzieciom klocki z Zestawu Motywacyjnego, aby mogli zbudować modele.

• Niech zapiszą swoje pomysły w części Podziel się w Notatniku Inżyniera.

PODZIEL SIĘ (10 minut)

• Niech obie grupy podzielą się szkicami, pomysłami i modelami.

• Zróbcie burzę mózgów, jak można zmienić domy i szkołę, aby były bardziej
przyjazne środowisku.

POSPRZĄTAJ I ZOBACZ, CO DALEJ 5 minut)

• Niech obie grupy rozłożą konstrukcje na mniejsze elementy
i odłożą do pudełka.

• Powiedz, że na następnych zajęciach będą odkrywać, jak zaprojektować
trwałe budynki!

:LDW DN

Gdzie go znaleźć:
Wciśnij ikonę
„Książki”,
aby otworzyć “Project
Library.” Następnie
wybierz “Getting
Started”
i “Cooling Fan”
Poziom trudności:

Spójrz głębiej
• Niech dzieci napiszą program,
który powoduje, że turbina kręci
się z różną prędkością. Dodajcie
dźwięk do każdej prędkości.

• Poproś grupę, żeby pokazała,
jak turbina będzie dołączona
do konstrukcji.

Spójrz głębiej
Poproś grupę, aby zaprojektowała
i zbudowała model, który łączy się
z otoczeniem i/lub pomaga
miejscowej przyrodzie. Zobacz
Multimedia Connection, znajdziecie
tam przykłady istniejących,
przyjaznych dla środowiska
rozwiązań.

Odnosimy się do Podstawowych
Zasad ),567:
Wpływ:Wykorzystujemy to,
czego się nauczyliśmy,
aby ulepszyć nasz świat.
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FIRST® LEGO League Jr.

CEL ZAJĘĆ
Członkowie Drużyny:

• Odkryją, jak projektować wytrzymałe
budynki

• Zbudują model LEGO� przedstawiający
symulator trzęsienia ziemi SD

Marka) i wytrzymałe budynki SD

Mai)
• Przećwiczą Podstawowe
Wartości ),567�, ze szczególnym
uwzględnieniem DEDZ

MATERIAŁY
�� Notatnik Inżyniera BOOMTOWN BUILD
• Kolorowe kredki, długopisy, markery
• Zestaw Inspiracyjny BOOMTOWN
BUILD

• Zestaw LEGO� Education WeDo 2.0,
oprogramowanie lub aplikację
i kompatybilne urządzenie

ROZGRZEWKA (5 minut)

• Poproś dzieci, aby nazwali rodzaje katastrof naturalnych, które mogą wydarzyć się
w miejscu, gdzie mieszkają (np. huragany, tornada, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary,
tsunami).

• Niech podzielą się swoimi pomysłami, jak można zaprojektować budynki,
które przetrwają jedną z tych katastrof.

ODKRYJ (5 minut)

W zeszłym roku w Boomtown było trzęsienie ziemi. Niektóre budynki zostały zniszczone.
Inne nie odniosły żadnych szkód, ponieważ były wytrzymałe. Wytrzymały budynek jest
solidny. Może stać bardzo długo.

Czy te budynki wyglądają na wytrzymałe? Co na to wskazuje?

Maja i Marek nie wiedzą, czy nie będzie kolejnego trzęsienia ziemi w Boomtown.
Ale na wszelki wypadek niech Wasza konstrukcja będzie wytrzymała.

Co zrobicie, aby Wasza konstrukcja dla Boomtown była wytrzymała? Narysuj
swój pomysł.

WSKAZÓWKI

Jeśli dzieci potrzebują pomocy,
zastanów się nad pokazaniem
kilku przykładów ze świata
(ale również zachęć ich do bycia
kreatywnymi i wymyślania swoich
własnych pomysłów!):
• Wysokie budynki, które mogą
się kołysać radzą sobie lepiej
podczas trzęsień ziemi od tych,
które są bardzo sztywne.

• Budynki na wzgórzach są
mniej zagrożone powodzią.

• Praktycznie żadne budynki
nie są w stanie wytrzymać
ekstremalnego tornado,
ale posiadanie piwnicy może
uratować ludzi.

Spójrz głębiej
Zdjęcia wytrzymałych, odpornych
na katastrofy konstrukcji
zajdziesz w Multimedia
Connections.
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Spotkanie 6: Sprawcie, że będzie wytrzymały
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ZBUDUJ (35 minut)

• Niech dzieci podzielą się na takie same grupy, w jakich byli na ostatnich
zajęciach – Grupę Mai i Grupę Marka.

Grupa Marka

• Ta grupa zbuduje i zaprogramuje symulator trzęsienia ziemi. Wykorzystają go
do potrząsania różnymi budynkami i obserwowania co się stanie.

• Daj im zestaw WeDo 2.0, aby zbudowali i zaprogramowali model Robust
Structures (Testowanie budynków) pokazany w Notatniku Inżyniera.

• Zapytaj dzieci, jak mogą wykorzystać to czego się nauczyli,
żeby ich konstrukcja wytrzymała trzęsienie ziemi w Boomtown.

• Niech zapiszą swoje pomysły w części Podziel się w Notatniku Inżyniera.

Grupa Mai

• Ta grupa zaprojektuje i zbuduje jeden lub więcej modeli LEGO, przedstawiający
wytrzymałe konstrukcje.

• Niech dzieci wybiorą inną katastrofę niż trzęsienie ziemi. Poproś, aby ich
modele mogły przetrwać katastrofę.

• Daj dzieciom klocki z Zestawu Motywacyjnego, aby mogli zbudować modele.

• Niech zapiszą swoje pomysły w części Podziel się w Notatniku Inżyniera.

PODZIEL SIĘ (10 minut)

• Niech obie grupy podzielą się szkicami, pomysłami i modelami.

• Zapytaj dzieci, co im się najbardziej podobało w tych zajęciach.

POSPRZĄTAJ I ZOBACZ, CO DALEJ 5 minut)

• Niech obie grupy rozłożą swoje modele na mniejsze elementy
i odłożą do pudełka.

• Powiedz drużynie, że na następnych zajęciach wybiorą swoje własne
projektowe wyzwanie do odkrycia!

H WRZD LH E G NyZ

Gdzie go znaleźć: Wciśnij ikonę
„Książki”, aby otworzyć “Project
Library.” Następnie wybierz “Guided
Projects — Science” i “3. Robust
Structures.”
Poziom trudności:
Zauważ, że ten model wymaga
więcej czasu na zbudowanie.
Jeśli dzieci nie zdążą podczas
tych zajęć, mogą skończyć
na następnych.

Spójrz głębiej
Niech dzieci zaprojektują i zbudują
swoje własne budynki w różnych
kształtach i rozmiarach – oraz
przetestują je na symulatorze.

Spójrz głębiej
• Niech dzieci zbadają, jak dobrze
ich model toleruje symulowaną
klęskę żywiołową.

• Poproś dzieci, aby w bezpieczny
sposób symulowały wybraną przez
siebie klęskę żywiołową.
Na przykład mogą potrząsnąć
swoim modelem, przechylić go
lub dmuchnąć w niego
wentylatorem; nie powinni
wylewać na nią wody, palić, rzucać
lub w inny sposób angażować
się w zachowanie, które mogłoby
trwale uszkodzić elementy LEGO
lub zranić kogokolwiek.

• Niech obserwują, co dzieje się
z ich modelem podczas symulacji.
Następnie zapytaj, w jaki sposób
mogą poprawić trwałość modelu.

Odnosimy się do Podstawowych
Zasad ),567:
DEDZD Cieszymy się i celebrujemy

to co robimy!
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