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TYDZIEŃ 0: Zanim zaczniesz

Pod koniec 13 tygodnia wszyscy członkowie zespołu nauczą się podstawowego programowania (ruchu,
obracania, instrukcji warunkowych, pętli, podstawowego wykorzystania czujnika koloru i podstawowego
śledzenia linii). Celem jest, aby Wasz debiutancki zespół niezawodnie wykonał 2-3 misje. Wszyscy
uczniowie będą również mieli swój wkład w innowacyjny projekt i dobrze poznają podstawowe wartości
FIRST.

Ten dokument zawiera przykładowy harmonogram dla początkującej drużyny. Zalecamy 13-15 tygodni i
3-4 godziny w tygodniu. Harmonogram możesz modyfikować w oparciu o umiejętności swojej drużyny, ile
razy możecie się spotkać w sezonie i kiedy zaplanowano turnieje regionalne. Polecane lekcje i arkusze
ćwiczeń to zasoby, które przez lata tworzyliśmy dla zespołów. Możesz je zastąpić, jeśli wolisz inne źródła.

Oprogramowanie: Możesz używać dowolnego oprogramowania, ale skupimy się na oficjalnie
obsługiwanym oprogramowaniu LEGO. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie EV3 Lab (zwane również
EV3 G), EV3 Classroom lub SPIKE Prime ze strony internetowej LEGO Education. Możesz również
korzystać z aplikacji MINDSTORMS Robot Inventor. Zaktualizuj zarówno oprogramowanie na
komputerze, jak i oprogramowanie na kostce/hubie.

Stół FIRST LEGO League: Zbuduj stół FIRST LEGO League Challenge zgodnie ze specyfikacją.
Zdecydowanie zalecamy zbudowanie stołu, ponieważ pomoże to Twoim uczniom przygotować się do
sytuacji, którą zastaną na zawodach. Stoły, które są jak najbardziej zbliżone do stołów turniejowych, będą
Ci najlepiej służyły.

Notatnik inżynierski (EN): Każdy zespół otrzyma notatnik inżyniera. W tym całym przewodniku
będziemy odwoływać się do stron tego dokumentu.

Zasady Robot Game (RGR): Każda drużyna otrzyma pdf z zasadami. Będą w nim również informacje o
tym, jak ustawić modele na stole. Odniesiemy się do tego dokumentu w tym przewodniku.

Ocena: Pobierz schemat blokowy sesji sędziowania i karty ocen.

Przydatne kontakty

❏ FIRST LEGO League Pytania
❏ LEGO Education o status zamówienia lub brakujące części: 1-800-422-5346 lub

education.lego.com/en-us/support
❏ Grupa na Facebooku, aby uzyskać wsparcie od innych trenerów - FIRST LEGO League Polska oraz

FLL Challenge: Share & Learn
❏ EV3 Lekcje programowania (EV3-Lab i EV3 Classroom) od początkującego do zaawansowanego:

EV3Lessons
❏ SPIKE Prime/Robot Inventor Lekcje od początkującego do zaawansowanego: PrimeLessons
❏ Społeczność FIRST LEGO League Tutorials: FLLTutorials
❏ Wyzwanie Dokumenty i aktualizacje
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https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-forward/fll-challenge/fll-challenge-robot-game-table-building-instructions.pdf
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-forward/fll-challenge/fll-challenge-cargo-connect-judging-session-flowchart%202021.pdf
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-forward/fll-challenge/fll-challenge-cargo-connect-rubrics-2021-22-greyscale.pdf
mailto:fllchallenge@firstinspires.org
https://www.facebook.com/search/top?q=first%20lego%20league%20polska
https://www.facebook.com/groups/FLLShareandLearn/
http://ev3lessons.com
http://ev3lessons.com
http://primelessons.org
http://flltutorials.com
https://www.firstlegoleague.org/season#resources
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf


TYDZIEŃ 1: Pierwsze kroki
Robot Game:

1. Obejrzyjcie film inauguracyjny sezonu i wideo z robot game na kanale FIRST LEGO League na
YouTube.

2. Zbudujcie modele misji, używając tylko instrukcji składania dostarczonych przez FIRST.
Podzielcie drużynę na dwie lub trzy grupy i zbudujcie wszystkie modele. Niech osoba dorosła
dokładnie sprawdzi wszystkie konstrukcje. Czas potrzebny na zbudowanie modeli misji i
umieszczenie ich na macie to około 2 godziny. Oto przydatny przewodnik po budowaniu.
Zobaczcie także ten przewodnik.

3. Przeczytajcie sekcję Przygotowanie Pola w podręczniku Zasady Robot Game (str. 24-28), aby
przymocować modele do maty.

4. Poznajcie misje - jakie są ich nazwy? Jaki jest cel każdej misji?
5. Zajrzyjcie na stronę FIRST LEGO League, aby zapoznać się z aktualizacjami.

Innowacyjny projekt:
1. Przeczytajcie w Notatniku inżyniera stronę 6, aby dowiedzieć się, jaki jest tegoroczny

temat wyzwania i jakie są wymagania na ten sezon. Określcie kilka kluczowych słów lub
wymagań dotyczących tegorocznego Projektu Innowacyjnego.

2. Sprawdźcie aktualizacje innowacyjnego projektu FIRST LEGO League. Aktualizacje
projektów nie są powszechne, ale się zdarzają.

Podstawowe wartości:
1. Zbudujcie z zespole poczucie wspólnoty: wybierzcie nazwę zespołu. Wymyślcie logo.

Zaprojektujcie koszulkę drużyny.
2. Określcie cele drużyny.
3. Poznajcie Podstawowe wartości FIRST
4. Zastanówcie się nad utworzeniem tablicy

Kanban dla zespołu. Pomocna może być
również check lista dla drużyny, żeby
obserwować progres prac.

Zadanie domowe:
1. Burza mózgów: Jakie problemy, które

widzisz w swojej społeczności mają związek z wyzwaniem? Przedstaw swoje pomysły na
następnych zajęciach.

2. Pobierz i przeczytaj wszystkie zasady w Zasadach Robot Game
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https://www.youtube.com/watch?v=V1MCpk4ucCQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ILTjo0LHZQA&t=304s
https://www.firstlegoleague.org/season#resources
https://flltutorials.com/translations/en-us/Worksheets/2022MissionModelBuildingTips.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ViMW-ANIL4uaBm7YPc4rJcfYTGBu_4YznDeHkD8Bb1s/edit?usp=sharing
https://fll.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/ZasadyRG_Challenge_SUPERPOWERED.pdf
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/ideas/articles/agile-scrum-first/
https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/ideas/articles/agile-scrum-first/
https://fll.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/ZasadyRG_Challenge_SUPERPOWERED.pdf


TYDZIEŃ 2: Nauka programowania

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Jeśli jesteście początkującym zespołem, polecamy konstrukcję COR3 dla EV3 (dostępny

na EV3Lessons.com) lub DroidBot M dla SPIKE Prime (primelessons.org). Możecie
wybrać dowolnego robota bazowego.

2. Nauczcie się jechać do przodu i skręcać
3. Jeśli macie pewne doświadczenie w programowaniu, możecie ominąć te ćwiczenia i

przejść do bardziej zaawansowanego kodowania (patrz EV3Lessons.com lub
PrimeLessons.org) lub zacząć budować swojego konkursowego robota.

Spróbujcie od lekcji programowania EV3Lessons.com: Intorduction to Brick and
software, Port View, Moving Straight, Turning
Dla SPIKE Pime polecamy lekcje programowania PrimeLessons.org: Units 2-3

Innowacyjny Projekt:
1. Poszukajcie inspiracji w modelach misji. Jak myślicie, jakie problemy przedstawiają

modele? Wykorzystajcie Project Sparks z Notatnika Inżyniera (str. 11, 13, 15, 17).
2. Omówcie zadanie domowe. Jakie problemy Wasz zespół uznał za interesujące w

Waszej społeczności? Dlaczego będą one dobrym tematem projektu dla Waszego
zespołu?

3. Obejrzyjcie Pierwsze kroki — projekt innowacyjny i obejrzyjcie Jak wybrać temat
projektu .

Podstawowe wartości: Współpracujcie, aby poznać się nawzajem. Zdecydujcie, jak będziesz
podejmować decyzje w tym sezonie (Głosowanie? Lider zespołu?).

Przykładowe działania można znaleźć tutaj: Podstawowe działania związane z wartością
Polecane lekcje: Wprowadzenie do podstawowych wartości, podejmowanie decyzji

Praca domowa:
1. Przeprowadź burzę mózgów i rozwiń tematy dotyczące projektów innowacyjnych.

Powinieneś przeprowadzić wystarczającą ilość badań na wybrany temat, aby móc
szczegółowo wyjaśnić go członkom zespołu podczas następnej sesji. (Arkusze
projektów innowacyjnych: identyfikacja projektu, badania, notatki badawcze)
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https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
https://flltutorials.com/en/robotgame/building/one%20kit%20build/2018/06/12/COR3.html
https://primelessons.org/en/RobotDesigns.html
http://ev3lessons.com/en/Lessons.html?tab=beginner
http://ev3lessons.com/en/Lessons.html?tab=beginner
https://primelessons.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJOdm3D3_oLiZsej_F83A1mKxrkw5jiU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJOdm3D3_oJwpqdBTV4ZWOy4zUwisW7P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJOdm3D3_oJwpqdBTV4ZWOy4zUwisW7P
http://flltutorials.com/CoreValues.html
http://flltutorials.com/translations/en-us/CoreValues/IntroductiontoCV.pdf
http://flltutorials.com/corevalues/team%20building/2014/07/11/Making-Decisions.html
https://flltutorials.com/en/Worksheets.html
https://flltutorials.com/en/Worksheets.html


TYDZIEŃ 3: Opracowanie strategii drużyny

Sprawdźcie aktualizacje.

Gra robotów:
1. Omówcie aktualizacje, które mogą

zmienić zasady Robot Game.
2. Wymyślcie strategię zespołu. Jeśli

jesteście drużyną debiutantów,
wybierzcie dwie lub trzy misje na
początek i podzielcie je między
siebie. Misje w pobliżu startu lub w
pobliżu linii są łatwiejsze w
nawigacji.

3. Zastanówcie się, jaki mechanizm konstrukcyjny może rozwiązać misję (misje) i kto
będzie nad nimi pracował.

4. W tym tygodniu nauczcie się korzystać z czujnika koloru, aby móc nawigować się za
pomocą dowolnych linii. (Zalecana lekcja: EV3Lessons.com: Intorduction to color sensor
i dla PrimeLessons.org: Część 5)

Projekt innowacyjny: w oparciu o pracę domową, zdecydujcie jako zespół, nad którym
problemem pracować. Podzielcie zadania równo między członków zespołu. Niech będą pracą
domową. Tym razem wszyscy pracują tylko nad jednym wybranym przez drużynę tematem.

Wskazówka zespołu: „Zawsze wybieraj projekt, który ma znaczenie dla członków zespołu i coś,
co ich interesuje”.

Podstawowe wartości: dowiedzcie się, czym jest pseudokod i jak ważne jest podawanie
dokładnych instrukcji. Pseudokod -kanapka z masłem orzechowym i dżemem. (Zalecana lekcja:
Pseudokod)

Praca domowa:
1. Różni uczniowie powinni zbadać różne aspekty wybranego problemu, aby podzielić

pracę między siebie. W tym tygodniu przejdźcie do szczegółów.
2. Zbierzcie podstawowe informacje na temat problemu (gdzie występuje ten problem),

możecie wybrać się na wycieczkę terenową, odwiedzić ekspertów, zbadać istniejące
rozwiązania tego problemu.

3. Różni uczniowie mogą wypełniać różne sekcje arkuszy.
4. Dokumentuj wszystkie swoje badania. (Arkusz Projektu Innowacji)
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https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
http://ev3lessons.com/en/Lessons.html?tab=beginner
http://primelessons.org
http://ev3lessons.com/en/ProgrammingLessons/beginner/PseudocodeWorksheet.pdf
http://ev3lessons.com/en/ProgrammingLessons/beginner/Pseudocode.pdf
https://flltutorials.com/en/Worksheets.html


TYDZIEŃ 4: Jaki jest nasz problem?

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Nauczcie się podążać za linią. (Zalecane: EV3Lessons.com: Loop, Switches, Basic

Lone Follower. Dla SPIKE Prime: PrimeLessons.org: Units 6 i 7)
2. Przetestujcie swojego robota na prawdziwej macie.
3. Udokumentujcie swoje testy. Czy możesz sprawić, by robot śledzący linię był szybszy

lub działał płynniej?

Wskazówka dla zespołu: „Nauka korzystania z czujników może
pomóc Waszemu robotowi być bardziej niezawodnym. Warto się
wysilić, nawet jeśli jesteście drużyną debiutantów. Zacznijcie od
czujników koloru i dotyku”.

Projekt innowacyjny:
1. Omówcie wnioski z pracy domowej. Zdecydujcie, gdzie

jechać na wycieczki, z kim kontaktować się i rozmawiać.
2. Zacznijcie myśleć o możliwych rozwiązaniach. (Arkusz

projektu innowacyjnego: identyfikacja rozwiązania)
3. Pod koniec tego tygodnia członkowie drużyny powinni być w

stanie jasno przedstawić problem, nad którym pracują.
Powinien on odpowiadać kryteriom projektu innowacyjnego.
Powinni mieć pojęcie, jakie może być rozwiązanie.

Podstawowe wartości: Zrób ćwiczenie, które będzie wspierać
współpracę i wymianę informacji między członkami drużyny. Przykładowe zadanie.
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https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
http://ev3lessons.com/en/Lessons.html?tab=beginner
http://primelessons.org
https://flltutorials.com/en/Worksheets.html
https://flltutorials.com/en/Worksheets.html
http://flltutorials.com/corevalues/team%20building/2017/10/13/Draw-with-Four.html


TYDZIEŃ 5: Pierwsza Misja

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Ukończcie ostatnią lekcję programowania: Move

an Object (Lekcja programowania:
EV3Lessons.com: Move an Object)

2. Spójrzcie na rozwiązanie misji wspieranej M05
Smart Grid dostarczone przez FIRST. Informacje
na temat tej misji znajdują się w Notatniku
Inżyniera oraz w aplikacji SPIKE Prime - moduł
konkursowy.

3. Przejrzyjcie lekcje programowania, takie jak
poruszanie się, obracanie i używanie czujnika
koloru, aby móc ukończyć wybrane misje, stosując
określoną wcześniej strategię.

Wskazówka zespołu: „Nie bój się zmieniać, dostosowywać ani ulepszać rozwiązania, które
widzisz. Czasami możesz wymyślić coś lepszego.”

Projekt innowacyjny:
1. Opracujcie pytania do wszelkich zaplanowanych wywiadów/wycieczek terenowych.

Eksperci lubią, gdy studenci są przygotowani. (Arkusz roboczy projektu innowacyjnego:
Wywiady z ekspertami )

2. Może być przydatne przygotowanie krótkiej prezentacji, aby wyjaśnić ekspertom nad
czym pracujecie, a także pokazać, czym jest FIRST LEGO League i czego dotyczy
tegoroczne wyzwanie .

Podstawowe wartości: Jeśli macie czas, możecie podzielić się swoimi postępami/pracą ze
społecznością. Możesz również zwrócić się o pomoc do innego zespołu. (Zalecana lekcja:
Zasięg w FIRST LEGO League)

© 2021, FLLTutorials.com, CC BY-NC-SA tłumaczenie ©2022, Fundacja ALE Nauczanie

https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
http://ev3lessons.com/en/Lessons.html?tab=beginner
http://ev3lessons.com/en/Lessons.html?tab=beginner
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-spike-prime-guided-mission.PNG
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-spike-prime-guided-mission.PNG
https://flltutorials.com/en/Worksheets.html
http://flltutorials.com/corevalues/outreach/2014/07/14/Outreach.html
http://flltutorials.com/corevalues/outreach/2014/07/14/Outreach.html


TYDZIEŃ 6: Zbudujmy robota

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Zbudujcie robota swojej drużyny. Nie komplikujcie.

Skoncentrujcie się na solidności i niezawodności.
Jeśli zaczniecie od podstawowego projektu robota,
zastanówcie się, jak go zmodyfikować. Czego
potrzebuje robot, aby w oparciu o wybraną strategię
rozwiązać misje? (Kompletny arkusz projektowania
robota)

2. Gdy podstawowy robot jest gotowy, przetestujcie go,
aby upewnić się, że jest dobrze wyważony i osiąga
to, czego chcecie. Spójrzcie na Kartę ocen Robot
Design, aby zobaczyć, jakie kryteria są używane
podczas oceniania.

3. Przeprowadźcie burzę mózgów, jak możecie
rozwiązać wybrane misje

4. Zacznijcie budować dodatki, aby rozwiązać kolejne
misje. Napiszcie pseudokod dla swoich programów.

Alternatywne projekty robotów dla inspiracji: FLLTutorials Projekty robotów. Jeśli
inspirujesz się jakimiś projektami, koniecznie zacytuj źródła i poinformuj o tym sędziów.

Projekt innowacyjny: w tym tygodniu
wybierzcie się na wycieczkę terenową i/lub
spotkajcie się z ekspertem.

Wskazówka zespołu: „Eksperci mogą udzielić
bardzo cennych porad. Myśl nieszablonowo.
Ekspercie nie muszą nawet być blisko ciebie.
Możesz skontaktować się z nimi przez telefon,
e-mail lub Google Hangouts”.

Kluczowe wartości: Wykonaj ćwiczenie oparte na podstawowej wartości, które uczy
dochodzenia do porozumienia.
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https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/first-energize/fll-challenge/fll-challenge-superpowered-challenge-updates.pdf
https://flltutorials.com/translations/en-us/Worksheets/2022FLLTutorials-RDWorksheets.pdf
http://flltutorials.com/RobotGame.html
http://flltutorials.com/corevalues/team%20building/2016/08/15/Act-it-Out-V1.html


TYDZIEŃ 7: Opracowywanie rozwiązań

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1) Jeśli nie ukończyliście budowy robota bazowego w
zeszłym tygodniu, pracujcie nad tym dalej.
2) Kontynuujcie budowanie dodatków i kontynuujcie
pracę nad misjami.
2) Zapisujcie zmiany i testujcie pomysły. (Kompletny
arkusz roboczy do projektowania robotów: ewolucja
dodatków)
3) Często zapisujcie swój program i twórzcie kopie
zapasowe kodu na koniec każdego spotkania (na
dysku USB lub Google Drive, wyślij kopię e-mailem
do trenera/siebie itp.)

Innowacyjny Projekt:
1) Jedźcie na dowolne wycieczki terenowe i/lub

przeprowadzajcie wywiady z ekspertami.
2) Opracujcie innowacyjne rozwiązanie dla swojego

problemu. Co sprawia, że   jest innowacyjne?
(Arkusz projektu innowacyjnego: Identyfikacja rozwiązania)

Podstawowe wartości:
1) Wykonuj dowolne działania z zakresu budowania zespołu (teamworking). Co

powiesz na zbudowanie miasta ?

Wskazówka zespołu: „Pamiętaj, aby zaangażować wszystkich w wymyślanie pomysłów.
Bądźcie gotowi słuchać siebie nawzajem i pomagać sobie nawzajem. Włącz podstawowe
wartości do każdej praktyki”.
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TYDZIEŃ 8: Testowanie, testowanie, testowanie

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Kontynuujcie budowanie dodatków i kontynuujcie pracę nad misjami. Zapisujcie zmiany i

testujcie pomysły. (Kompletny arkusz projektowania robotów: ewolucja dodatków i
testowanie dodatków)

2. Pamiętajcie, aby wykonać kopię zapasową kodu
3. Zawsze piszcie komentarze do swojego kod, aby inni mogli go

zrozumieć lub żeby inny członek zespołu mógł popracować nad
kodem w następnym tygodniu.

Innowacyjny Projekt:
1. Opracujcie prototyp lub znajdźcie sposób na przetestowanie lub

ocenę swojego rozwiązania. Zapoznajcie się z kartą ocen.
2. Porównaj swoje rozwiązanie z istniejącymi rozwiązaniami.

(Arkusz projektu innowacyjnego: Badania)

Podstawowe wartości:
1. Pamiętaj, że ważne jest, abyście w swoim zespole uwzględnili podstawowe wartości.

Porozmawiajcie o tym, jak dzisiaj wykorzystaliście podstawowe wartości.
2. Jeśli to możliwe, podzielcie się tym, co zrobiliście, z innymi klasami lub społecznością.

Podzielcie się Waszą wiedzą z innym zespołem lub pomóż innej drużynie.
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TYDZIEŃ 9: Niezawodność jest kluczem!

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Kontynuujcie pracę nad misjami i zwiększajcie

ich niezawodność. Wykonując misje,
uruchomcie swojego robota 10 razy i
zobaczcie, jak niezawodne są rozwiązania.
Jeśli Wasze rozwiązania nie działają
wystarczająco dobrze, zastanówcie się, jak
możecie je ulepszyć. Spójrzcie na osiem
niezawodnych robotów, może Was to
zainspiruje?

2. Zapisz, jak testowaliście swoje pomysły i
wprowadzone zmiany. (Kompletny arkusz do
projektowania robotów: ewolucja dodatków i
testowanie dodatków)

3. Śledźcie, ile punktów możecie zdobyć i jak
niezawodne są Wasze rozwiązania.
Kompletny arkusz do projektowania robotów:
Niezawodność.

Porada zespołowa: „Ważniejsze jest, aby kilka misji działało dobrze, niż próbować wykonać
wszystkie misje”.

Projekt innowacyjny: udostępnijcie swoje rozwiązanie i uzyskajcie informacje zwrotne na
temat swoich pomysłów.

Podstawowe wartości: Wykonajcie pracę zespołową, która pomoże Wam poznać wartość
wspólnej pracy.
Przykładowe ćwiczenia można znaleźć tutaj: Podstawowe działania związane z wartością
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TYDZIEŃ 10: Ciągle się poprawiaj!

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Kontynuujcie pracę nad ulepszaniem misji lub

rozwiązywaniem kolejnej jeśli kilka pierwszych
działa dobrze.

2. Pamiętajcie, aby rejestrować swoje procesy, testy
i zawsze tworzyć kopie zapasowe kodu. Dobrze
skomentowany kod może pomóc podczas
rozmowy z sędziami.

Innowacyjny Projekt: Na podstawie otrzymanych
informacji zwrotnych ulepszcie swoje rozwiązanie
problemu.

Wskazówka zespołu: „Największą lekcją z FIRST jest
ciągłe doskonalenie. Porażka jest częścią procesu. I zawsze są sposoby na poprawę”.

Podstawowe wartości:
1. Wykonaj ćwiczenie, aby opisać tożsamość swojego zespołu.
2. Czy każdy z członków Waszego zespołu może podać przykłady tego, jak podstawowe

wartości wpłynęły na każdego z nich? W razie potrzeby przejrzyjcie podstawowe
wartości.

Zadanie domowe: Burza mózgów: Jak chcesz zaprezentować swój projekt jurorom?
Teleturniej? Reklama? Możesz obejrzeć kilka filmów na YouTube prezentujących konkretne
projekty, aby uzyskać inspirację. Tu znajdziecie kilka inspiracji.
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TYDZIEŃ 11: Rozpoczęcie podsumowywania

Sprawdźcie aktualizacje.

Robot Game:
1. Ulepszajcie misje.
2. Upewnijcie się, że misje, nad którymi pracowaliście

wcześniej, nadal działają niezawodnie, szczególnie po
dodaniu nowych rozwiązań.

Projekt innowacyjny:
1. Sfinalizujcie Wasze innowacyjne rozwiązanie.
2. Wybierzcie styl prezentacji i opracujcie prezentację dla

jurorów. (Zalecana lekcja: Prezentacja projektu), Zawsze
używajcie najbardziej aktualnej rubryki.)

3. Wypełnijcie Arkusz Projektu Innowacji: Prezentacja

Podstawowe wartości: Wykonajcie ćwiczenie Podstawowe wartości, aby dowiedzieć się, jak
ważne jest udzielanie dobrych instrukcji.

Zadanie domowe: Zacznijcie myśleć o ocenianiu prezentacji we
wszystkich trzech obszarach. Co chcesz przekazać jurorom i co
chcesz im pokazać?

1. Wypełnijcie Arkusz Projektu Innowacji: Boisko w windzie.
2. Wypełnijcie Arkusz Projektowania Robota: Przygotowanie

do oceny.
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TYDZIEŃ 12: Finalizowanie

Sprawdźcie aktualizacje.

Przyjrzyjcie się bliżej schematowi blokowemu sesji sędziowskiej. Zauważcie, że Wasz zespół
będzie miał możliwość przedstawienia prezentacji i udzielenia odpowiedzi na pytania.

Robot Game:
1. Zakończcie przygotowania do meczu Robot Game
2. Zacznijcie ćwiczyć przejazdy robotów. Kto będzie włączał robota? Jak będziecie się

dzielić?
3. Jakie cechy chcecie podkreślić podczas oceniania konstrukcji robota? Polecana lekcja:

Ocena projektu robota.

Projekt innowacyjny:
1. Zakończcie tworzenie scenariusza prezentacji i wszelkich inne materiałów (plakat,

rekwizyty, materiały informacyjne itp.).
2. Upewnijcie się, że wszyscy uczniowie mają swoją rolę i przećwiczcie prezentację.

Podstawowe wartości: Zakończcie (jeśli
chcecie robić) przygotowania dowolnej
prezentacji/tablicy pokazującej Podstawowe
Wartości. Wykonajcie ćwiczenie oparte na
podstawowych wartościach, które pokaże
wszystkim, że doceniacie swój wkład.
Komplementy lub We are Team to świetny
wybór.

Źródło zdjęcia: Drużyna Girls of Steel FRC.
Aktywność Droids Robotics.

Zadanie domowe: Przećwicz swoją cześć prezentacji.

Przydatne referencje dla trenerów: Wskazówki od sędziów ds. projektowania robotów,
Wskazówki od sędziów projektów, wskazówki od sędziów Core Values  , Wskazówki na dzień
zawodów, Odważ się przygotować

Wskazówka zespołu: „Pamiętaj, że twój czas zaczyna się, gdy wchodzisz do pokoju
sędziowskiego. Obejmuje dowolną kolejność prezentacji i przygotowanie. Więc przygotujcie się
szybko, aby sędziowie mogli usłyszeć Waszą historię”.
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TYDZIEŃ 13: Ćwicz, Ćwicz, Ćwicz

Sprawdźcie aktualizacje.

Upewnijcie się, że każdy uczeń rozumie przebieg sesji sędziowskiej. Pobierz schemat blokowy
sesji oceniania. Ćwiczcie przechodzenie od jednego tematu do następnego. Podczas ćwiczeń
korzystajcie z rubryk, aby ocenić siebie/poproście rodziców, aby ocenili Was i zobaczcie, co
możecie poprawić.

Robot Game: Ćwiczcie przejazdy robotów. Ćwiczcie prezentacje. Zbierzcie wszystkie arkusze
robocze razem, aby utworzyć notatnik inżynierski. Niech Wasi trenerzy/rodzice zadadzą Wam
pytania dotyczące projektu i kodu robota. Nie zapomnijcie zabrać swojego modelu M01, który
zbudowaliście jako zespół.

Innowacyjny Projekt: Ćwiczcie prezentację. Zbierzcie wszystkie swoje notatki robocze/badania
itp. razem w dokument podsumowujący. Niech Wasi trenerzy/rodzice zadadzą Wam pytania
dotyczące projektu.

Podstawowe wartości: Przećwiczcie wszystkie prezentacje.
Niech Wasi trenerzy/rodzice zadadzą Wam pytania dotyczące
przygotowań w sezonie. (Zalecana lekcja: Ocenianie wartości
podstawowych)

Zadanie domowe: Spakujcie się na turniej i przećwicz swoją
cześć prezentacji.

Wskazówka zespołu: „Sędziowie są po to, aby świętować Twój
sezon. Nie powinieneś być przez nich onieśmielony. Podziel się
tym, co wiesz i co osiągnąłeś.”

Przydatne informacje dla trenerów: Porady turniejowe.

Skończyłeś. Świętuj swój sezon!
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DODATEK

PRZYDATNE ZASOBY

ZASOBY FIRST:
Season Content

KSIĄŻKI:

The Unofficial LEGO Technic Builder's Guide, 2nd Edition by Pawel “Sariel” Kmieć

LEGO Technic Non-Electric Models: Clever Contraptions by Yoshihito Isogawa

The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book by Yoshihito Isogawa

The Art of Lego Mindstorms Programming by Terry Griffin

Classroom Activities for the Busy Teacher: EV3 by Damien Kee

Classroom Activities for the Busy Teacher: SPIKE Prime by Damien Kee

LEGO MINDSTORMS EV3 Discovery Book by Laurens Valk

LEGO MINDSTORMS Robot Inventor Idea Book by Yoshihito Isogawa

LEGO MINDSTORMS Robot Inventor Activity Book by Daniele Benedettelli

TUTORIALE PROGRAMOWANIA:

EV3 Lab Programming by W.A.F.F.L.E.S Robotics
Beginner, Intermediate, Advanced, Expert

EV3 Lab Programming by Carnegie Mellon University Robot Academy

SPIKE Prime Programming by Carnegie Mellon University Robot Academy

EV3-Lab and EV3 Classroom Programming by Droids Robotics - EV3Lessons.com

SPIKE Prime and Robot Inventor Word Blocks and Python Programming by Droids
Robotics - PrimeLessons.org
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https://www.firstlegoleague.org/season#resources
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https://www.amazon.com/LEGO-MINDSTORMS-Programming-Full-Color/dp/1593275684
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https://www.youtube.com/watch?v=FFx1SExTUd0&list=PLJ9p4vPU79w6iL8YHyGgAMlEq5Iz4gZnO
http://cmra.rec.ri.cmu.edu/previews/ev3_products/ev3_curriculum/.
https://www.cmu.edu/roboticsacademy/roboticscurriculum/Lego%20Curriculum/spike-prime-intro.html
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ĆWICZENIA Z FIRST LEGO LEAGUE

ORTOP - Oregon FIRST
FLLTutorials.com

APLIKACJE FIRST LEGO LEAGUE

Electronic Scoring and Strategy Tools (również dostępne w app stores)

NARZĘDZIA DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH KODU

Github
Google Drive
EV3Hub (only for EV3-Lab)
Dropbox
EV3 Online Tree Visualizer (EV3-Lab)

NOTATKI/NOTATNIKI INŻYNIERSKIE

Google Science Journal
Google Docs/Drive
Redbooth
OneNote and OneDrive
Engineering Notebooks and Coach Guidebooks by FIRST
Engineering Notebooks by FLLTutorials
Dropbox
Google Classroom
Microsoft Teams

KOMUNIKACJA W DRUŻYNIE

Google Hangout
Skype
GroupMe
Facebook Messenger Kids
Google Classroom
Remind.com
Kakao
WhatsApp Groups
Microsoft Teams
Google Calendar
Google Group
Fleep
Whatsapp
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https://ortop.org/wiki/index.php?title=Main_Page
http://flltools.flltutorials.com/
https://beta.ev3hub.com/
https://ev3treevis.azurewebsites.net/


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Trello
Slack
Basecamp

TWORZENIE FILMÓW

iMovie
TouchCast (App)
Animot
Camtasia
OBS

WIRTUALNY ROBOT

EV3 (CMU)
SPIKE Prime
Virtual Robotics Toolkit
GEARS

KUPOWANIE DODATKOWYCH/ZAMIENNYCH CZĘŚCI LEGO:

LEGOEducation.com
LEGO.com
Brickowl.com
Brickset.com
Bricklink.com

NARZĘDZIA LEGO CAD:

LEGO LDD (ważne: niewspierane, nie ma nowych części):
Studio (można importować SPIKE Prime/Robot Inventor):

LISTA ELEMENTÓW/INWENTARYZACJA

Brickset.com - wpisz numer zestawy (patrz poniżej)
MINDSTORMS Robot Inventor - 51515
MINDSTORMS EV3 Retail Set - 31313
MINDSTORMS EV3 Education Set - 51515
SPIKE PRIME - 45678
SPIKE PRIME Expansion V.2.0 - 45681

SPIKE Prime Element Overview
SPIKE Prime Expansion V.1 Element Overview
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https://gears.aposteriori.com.sg/
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