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Witamy

Członkowie drużyny:
1.

2.

3.

4.

5.

6

Dołącz do nas, poprowadzimy 
Cię przez wyzwanie 

SUPERPOWEREDSM. 

Kto jest w Twojej drużynie?

Jestem 
Kuba!

Jestem 
Kasia!

Jestem 
Maks! 

Chodźcie! 
Idziemy!
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Podróż drużyny
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Zgłębcie tematykę wyzwania

Poznajcie Podstawowe Wartości

Stwórzcie model drużyny

    Zaprojektujcie plakat

Świętujcie  
na turnieju

Na każdych zajęciach odkrywajcie,  
twórzcie, testujcie i dzielcie się wiedzą.



Dowiedzmy się, skąd bierzmy 
energię i jak są wykorzystujemy. 

To jest podróż energii.

Następnie zaprojektujcie 
lepszą podróż energii do Waszej 

społeczności.

Pokażcie czego się nauczyliście  
i świętujcie sukces z innymi.

Zidentyfikujecie problem i zaprojektujcie rozwiązanie.  
Jakie wybory energetyczne podejmujecie?

Zobaczmy, jaki jest 
wpływ naszych wyborów 

energetycznych.
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Wyzwanie SUPERPOWEREDSM
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Podróż energii

Przykładowa podróż energii

Źródła energii
(zbiera energię)

Przechowywanie i 
dystrybuowanie energii

Wykorzystywanie energii
(użycie energii)

Elektrociepłownia

Fabryki

Elektrownia słoneczna

Inteligentne 
domy

Zarządzanie siecią

Nieruchomości

Elektrownia wiatrowa Inteligentny transport Elektrownia wodna
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ODKRYCIE

INNOWACYJNOŚĆ

WPŁYW NA UCZNIÓW

WŁĄCZENIE

WSPÓŁPRACA

ZABAWA

Odkrywamy nowe zdolności i pomysły.

Jesteśmy kreatywni i wytrwali w rozwiązywaniu 
problemów.

Używamy to, czego się nauczyliśmy, aby ulepszyć 
nasz świat. 

Szanujemy się i doceniamy swoje różnice.

Jesteśmy silni, kiedy pracujemy razem.

Cieszymy się i celebrujemy to, co robimy!

Pokażcie jak 
wykorzystujecie 

Podstawowe Wartości 
podczas Waszej pracy!

Odkrywamy nowe 
zdolności, gdy 

pracujemy razem.

Na zajęciach na których 
będziecie mówić 
o Podstawowych 

Wartościach, narysuj jak 
je pokazujecie.

Podstawowe Wartości
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Zadanie 1(15-20 minut)

 Odkryjcie temat energii.

 Porozmawiajcie skąd macie energię i jak ją 
wykorzystujecie.

 Porozmawiajcie jak wykorzystujecie energię 
w życiu codziennym.

 Narysujcie obrazek ilustrujący, jak 
wykorzystujecie energię w domu. 

 Pomyślcie o różnych zawodach związanych 
z energią.

 Narysuj osobę wykonującą pracę związaną 
z energią.

Zajęcia 1

Jaką pracę wykonuje 
inżynier energetyki 

wiatrowej?

Jak instalator 
paneli słonecznych 

wykorzystuje 
współpracę?

W jaki sposób elektryk 
wysokich napięć 

pomaga w dystrybucji 
energii?

Więcej 
szczegółów 
na stronach 

30-31.

Jak wykorzystuję energię:

Osoby wykonujące prace związane z energią:
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Zadanie 2(15-20 minut)

 Odkryjcie czym jest podróż energii. Więcej 
pomysłów na stronie 6.

 Spójrzcie na matę i poszukajcie rzeczy 
związanych z energią. Określcie podróż 
energii. 

 Poznajcie cztery kategorie związane 
z energią - źródło, dystrybucję, 
przechowywanie i wykorzystywanie.

 Podpiszcie przykłady każdej z kategorii, 
które widzicie na macie.

Wyzwanie
 Za pomocą klocków prototypowych 

zbudujcie sposoby wykorzystywania energii.

 Podzielcie się swoimi konstrukcjami i 
wyjaśnijcie jak działają.

Pokaż mi co 
odkryłeś!

Jak trafia do nas 
energia?

Skąd bierzemy 
energię?

Podróż energii
Twoja drużyna potrzebuje:



1O Notatnik Inżyniera  I  Zajęcia

Zadanie 1(15-20 minut)

 Zgodnie z instrukcją numer 1 zbudujcie 
turbinę wiatrową. 

 Umieśćcie turbinę na macie w piaskowym 
obszarze. 

 Załadujcie dyski energii do białego zbiornika 
(A).

 Obróćcie korbą (B), aby wygenerować 
energię (dysk).

 Porozmawiajcie, jak turbina wiatrowa 
generuje energię.

 Wytłumaczcie, jak możecie wykorzystać 
dyski energii.

Zajęcia 2
Twoja drużyna potrzebuje:

Turbina wiatrowa

Biały 
zbiornik (A)

Dyski 
energii

Ręczna 
korba (B)Zeskanuj kod QR, aby 

zobaczyć film!
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Zadanie 2(15-20 minut)

 Wyjaśnij w ramce poniżej, czym jest źródło 
energii.

 Spójrzcie na matę i znajdźcie przykłady 
źródeł energii. 

 Wypisz źródła energii, z których korzystacie 
w swojej społeczności.

Wyzwanie
 Zbudujcie inne odnawialne źródło energii.

 Podzielcie się swoimi konstrukcjami  
i wyjaśnijcie, jak działają.

Źródła energii

Źródła energii w mojej społeczności:

Źródło energii to:

Jakie umiejętności 
musisz mieć, aby 
być specjalistą 
od elektrowni 

wodnych? Zobacz 
na stronie 30.

Twoja drużyna potrzebuje:



12 Notatnik Inżyniera  I  Zajęcia

Zajęcia 3Zadanie 1(15-20 minut)

 Zgodnie z instrukcją numer 2 zbudujcie 
model magazynowania energii.

 Umieśćcie model na macie w miejscu obok 
zbiorników paliwa.

 Załadujcie dwa dyski energii do schowka (A), 
który podniesie ramię z oponą (B)

 Opuśćcie dźwignię (C). Dyski energii 
wypadną ze schowka. 

 Omówcie, w jaki sposób ten model 
przedstawia energię przechowywaną  
w stanie gotowym do dystrybucji, gdy będzie 
potrzebna.

Gdzie możemy tu 
zobaczyć energię 

potencjalną 
i kinetyczną?

Jak model 
przechowuje  

i uwalnia energię?

Twoja drużyna potrzebuje:

Model przechowywania energii

Ramię  
z oponą (B)

Dźwignia (C)

Schowek (A)

Zeskanuj kod QR, aby 
zobaczyć film!
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Kariera
Zadanie 2(15-20 minut)

 Zaznaczcie przykłady na macie, jak energia 
jest dystrybuowana i przechowywana. 

 Jak w Waszej społeczności energia jest 
magazynowana i dystrybuowana?

Wyzwanie
 Z prototypowych klocków zbudujcie 

dodatkowe sposoby połączeń i dystrybucji 
energii w różnych miejscach na macie.

 Pokaż, jaką zbudowaliście podróż energii.

Dlaczego ważne 
jest, aby elektryk 

upewnił się, że jego 
praca jest wykonana 

niezawodnie  
i bezpiecznie? Patrz 

strona 31.

Twoja drużyna potrzebuje:

Przykłady w mojej społeczności:
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Zadanie 1(15-20 minut)

 Zgodnie z instrukcją numer 3 zbudujcie 
karuzelę.

 Połączcie karuzelę z modelem 
przechowywania energii 

 Załadujcie dyski energii do schowka (A) 

 Uwolnijcie zmagazynowaną energię, 
podnosząc dźwignię zwalniającą (B)  
i uruchomcie karuzelę.

 Porozmawiajcie, jak ten model reprezentuje 
przechowywanie i wykorzystywanie energii.

Zajęcia 4
Twoja drużyna potrzebuje:

Jak ten model ilustruje 
przechowywanie  

i wykorzystywanie 
energii poprzez 

zmienianie jej w ruch?

Model przechowywania energii

Karuzela

Dźwignia (B)

 
Schowek (A)

Zeskanuj kod QR, aby 
zobaczyć film!
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Wykorzystywanie energii

Twoja drużyna potrzebuje:

Zadanie 2(15-20 minut)

 Zaznaczcie przykłady sposobów 
wykorzystania energii, które widzicie na 
macie.

 Znajdźcie różne przykłady wykorzystania 
energii w swojej społeczności.

Wyzwanie
 Za pomocą klocków prototypowych 

zbudujcie sposoby wykorzystywania energii.

 Umieść rozwiązanie na macie. Możesz 
wykorzystać rysunki klocków LEGO i tam 
umieścić modele.

 Pokaż co udało Ci się zbudować i wyjaśnij 
jak model wykorzystuje  
energię.

W jaki sposób zespół 
ds. zrównoważonego 
rozwoju może pomóc 

w zmniejszeniu zużycia 
energii w fabryce? Patrz 

strona 31.

Przykłady w mojej społeczności:
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Zajęcia 5Zadanie 1(15-20 minut)

 Otwórz aplikację SPIKE™ Essential lub 
WeDo 2.0. Znajdź wskazaną lekcję. 

 Czy możesz sprawić, by robot poruszał się  
w różnych kierunkach? Zapisz swoje 
pomysły, jak możesz zmienić program.

 Jak w oparciu o Wasze pomysły zmienić 
istniejący program?  

 Uruchom nowy program. Zobacz, co się 
stanie.

Wyzwanie
 Spraw, aby robot kręcił się w obu kierunkach 

i zaprogramuj, żeby raz działał szybciej a raz 
wolniej.

MOJE POMYSŁY:

Zapisz swoje pomysły.

Pokażcie, jak cała 
drużyna może 
pracować nad 
niesamowitymi 

pomysłami!

Realizowany projekt:
Wentylator 
(Cooling Fan)

FIRST® LEGO® League 
Explore:
Lekcja 1

Twoja drużyna potrzebuje:

Znajdź lekcję.
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Źródła energii
Zadanie 2(15-20 minut)

 Wykorzystajcie model LEGO®, który 
zbudowaliście wcześniej na zajęciach. 

 Zmieńcie model, by wyglądał jak turbina 
wiatrowa. 

 Przeprojektujcie konstrukcję, aby mogła 
wytwarzać jak najwięcej energii. 

 Przebudujcie model zgodnie z projektem.

Wyzwanie
 Zmieńcie model, aby mógł obracać się  

w różnych kierunkach, w zależności skąd 
wieje wiatr.

MOJE POMYSŁY:

Narysuj swój projekt!

Co się dzieje, gdy 
turbina wytwarza 

energię?
Zmieńcie 

program, żeby 
pokazywał różną 
prędkość wiatru.

Twoja drużyna potrzebuje:
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Zajęcia 6Zadanie 1(15-20 minut)

 Otwórz aplikację SPIKE™ Essential lub 
WeDo 2.0. Znajdź wskazaną lekcję. 

 Czy potrafisz zaprogramować robota, by grał 
różne dźwięki lub świecił światełkiem? Zapisz 
swoje pomysły, jak możesz zmienić program. 

 Jak w oparciu o Wasze pomysły zmienić 
istniejący program? Przetestuj!

Wyzwanie
 Zaprogramuj robota, aby grał różne dźwięki 

lub świecił światełkiem? Zaprogramuj 
robota, aby był uruchamiany za pomocą 
czujnika.

MOJE POMYSŁY:

Zapisz swoje pomysły!

Realizowany projekt:
Spy Robot

FIRST® LEGO® League 
Explore:
Lekcja 2

Twoja drużyna potrzebuje:

Znajdź lekcję.

Pokażcie 
mi Wasze 

niesamowite 
zdolności!
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Zaprogramujcie model
Zadanie 2(15-20 minut)

 Zbuduj silnik i hub zgodnie z instrukcją  
w książce nr 3. 

 Wybierzcie, który model uruchomicie za 
pomocą silnika.

 Podłącz silnik i hub do modelu.

 Otwórz aplikację SPIKE™ Essential lub 
WeDo 2.0 .

 Przepiszcie program, który jest w książeczce 
nr 3. Przetestuj!

Wyzwanie
 Sygnalizuj za pomocą światła i dźwięku, 

gdy energia jest wykrywana (używana lub 
produkowana).

Zastanawiam się, 
 jak Wasz zespół 

wykorzystał 
współpracę.

Twoja drużyna potrzebuje:

Opcje zmotoryzowania modelu

Przykłady SPIKE™ 
Essential 
Opcja WeDo 2.0 nie jest 
pokazana

Przykład WeDo 2.0
Opcja SPIKE™ Essential 
nie jest pokazana

Zeskanuj 
kod QR, aby 
zobaczyć film 
działającego 
modelu!
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Zajęcia 7Zadanie 1(15-20 minut)

 Otwórz aplikację SPIKE™ Essential lub 
WeDo 2.0. Znajdź wskazaną lekcję. 

 Potraficie zaprogramować robota, żeby 
poruszał się do tyłu? Zapisz swoje pomysły, 
jak możesz zmienić program. 

 Jak w oparciu o Wasze pomysły zmienić 
istniejący program? Przetestuj!

Wyzwanie
 Spraw, by pojazd poruszał się po macie. 

Zmodyfikuj konstrukcję tak, aby pojazd miał 
cztery koła.

MOJE POMYSŁY:

Realizowany projekt:
Milo the Science 
Rover

FIRST® LEGO® League 
Explore:
Lekcja 3

Twoja drużyna potrzebuje:

Znajdź lekcję.

Zapisz swoje pomysły!

Pokażcie mi Wasze 
innowacyjne 

pomysły!
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Samochód elektryczny Zadanie 2(15-20 minut)

 Wykorzystajcie model LEGO®, który zbudowaliście 
wcześniej na zajęciach. 

 Zmodyfikujcie model, aby przedstawiał samochód 
elektryczny.  

 Uruchomcie model - wykorzystajcie silnik. 
Utwórzcie program, aby przejechać z jednego 
rysunku klocka LEGO na macie do innego klocka.

Wyzwanie
 Zbudujcie stację ładowania samochodów 

elektrycznych. Wykorzystajcie klocki prototypowe. 
Napiszcie program, dzięki któremu samochód 
przejedzie z jednej ikony klocka do stacji 
ładowania.

MOJE POMYSŁY:

Narysuj swój projekt!

Zaprogramuj 
samochód, aby jechał 
do stacji ładowania.

Przebuduj model, 
aby wyglądał 
jak samochód 
elektryczny.

Jak  
zaprogramujecie 

Wasz  
samochód, żeby 
jeździł po macie?

Twoja drużyna potrzebuje:
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Zajęcia 8 i 9

Narysujcie model na macie 
poniżej.

Zadania(80-100 minut)

 Zaprojektujcie lepszą podróż energii do 
Waszej społeczności. 

 Zróbcie burzę mózgów.

 Na następnej stronie macie listę 
wymaganych części.

 Narysuj model i wypisz, co będzie potrzebne 
do zbudowania go. 

 Wspólnie stwórzcie model. Użyjcie maty 
i zbudujcie różne części swojej podróży 
energii.

Zbudujcie model, 
który przedstawi 
lepszą podróż 

energii w Waszej 
społeczności.

Twoje wybory 
energii mają 
znaczenie!

Twoja drużyna potrzebuje:
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Model drużyny
Wymagania

Wypisz, co będzie 
potrzebne w zbudowaniu 
modelu.

Pokażcie mi, jak Wasz 
model przedstawia 

lepszą podróż 
energii dla Waszej 

społeczności.

 Pamiętajcie, aby podać 
przykład źródła energii, 
przechowywania, dystrybucji  
i zużycia.

 Uwzględnijcie 
te trzy części 
w Waszym 
modelu.

 Zbuduj tylko z elementów LEGO.

 Zmotoryzuj 
jedną część 
modelu.

 Zaprogramuj 
w programie 
LEGO.

 Wykorzystacie matę e SUPERPOWEREDSM
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Zajęcia 1O i 11Zadania(80-100 minut)

 Weź arkusz papieru oraz 
materiały plastyczne.

 Zastanówcie się co umieścić na 
plakacie.

 Na następnej stronie narysuj 
swoje pomysły.

   Wspólnie zróbcie plakat. 
Współpraca!

 Możecie coś napisać, 
narysować albo przykleić 
zdjęcia.

Gratulacje! Tyle udało 
Wam się nauczyć! 

Teraz zróbcie 
plakat, żeby o tym 

opowiedzieć!

Opiszcie podróż 
drużyny podczas 

Wyzwania.

Twoja drużyna potrzebuje:
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Plakat drużyny
Pokażcie jak 
potraficie być 

kratywni!

Zapisz i narysuj swoje pomysły:
Przykładowe tematy: Odkrywajcie, Stwórzcie, Przetestujcie, Podzielcie się,  
Podstawowe Wartości, Podróż drużyny.
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Zajęcia 12

Opowiem, co 
odkryliśmy.

Opowiem  
jak wygląda 
nasz model.

Wyjaśnię,  
jak działa 

program oraz 
jak porusza 
elementami 

modelu.

Pokażemy nasz plakat!
Pochylimy się  

nad tym, jak nasz 
zespół wykazał 

podstawowe wartości 
we wszystkim, co 

robiliśmy.

Możecie wziąć udział w 
Wystawie FIRST® LEGO® 
League Explore. Zaproś 
rodzinę i przyjaciół na 
specjalne spotkanie.

Przykładowy scenariusz 
prezentacji

Zadania(40 minut)

 Weź gotowy model drużyny 
oraz plakat.

 Zastanówcie się o czym 
chcielibyście opowiedzieć na 
wystawie.

 Uzupełnijcie następną stronę, 
aby przygotować się do 
wystawy.

 Razem z trenerem przejrzyjcie 
arkusz oceny.

 Przećwiczcie prezentację. 

 Pokażcie, czego się 
nauczyliście i celebrujcie 
sukces z innymi.

Pokażcie czego 
się nauczyliście 

i jak dobrze 
bawiła się Wasza 

drużyna!
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Przygotuj się na wystawę

• Możesz opisać Wasz model?
• Jak wykorzystaliście matę?
• Opowiedzcie o problemach podróży energii, które 

rozwiązaliście.

• Która cześć modelu się porusza?
• Jak napisaliście program?

• Czego nauczyłeś się podczas wyzwania?
• Jak wykorzystywaliście Podstawowe Wartości?

• Co umieściliście na plakacie?
• Jak plakat przedstawia podróż Waszej drużyny?

Zastanów się, co pokażecie na wystawie.

Uczcijmy naszą wspólną 
pracę! Jest dużo fajniej, 

jak wszyscy biorą udział w 
zabawie.
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Wykorzystaj te puste kartki i narysuj swoje 
pomysły!
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Badania
(Polecamy uzupełnić po zajęciach 4 lub 8)

Spójrz na opisy karier na tych stronach. Wybierz zawód, poszukaj 
informacji i odpowiedz na pytania.

• Wyjaśnij na czym polega ten 
zawód. Jakie są niektóre  
z codziennych zadań w tej 
pracy?

• Jakie wykształcenie lub 
szkolenia są wymagane?

• Jakie jest średnie 
wynagrodzenie?

• W jakich firmach mogliby 
pracować Ci ludzie?

3O Notatnik Inżyniera

Inżynier energetyki 
wiatrowej

Inżynier energetyki wiatrowej 
projektuje turbiny wiatrowe i farmy 
wiatrowe, a następnie tworzy je  
i testuje w terenie.

Linki do zajęć 1

Monter paneli słonecznych

Monter paneli słonecznych 
instaluje panele słoneczne zgodnie 
ze wskazówkami i wymogami 
bezpieczeństwa.

Linki do zajęć 1

Elektromonter

Elektromonter obsługuje  
i konserwuje podstacje elektryczne, 
które rozprowadzają energię ze 
źródeł do odbiorców.

Linki do zajęć 1

Obszary badań
• Odnawialne źródła energii

• Końcowe użycie energii i 
efektywność 

• Magazynowanie energii i 
modernizacja sieci 

• Polityka i ekonomia energetyczna

• Wpływ energii na środowisko

• Energia kopalna i nuklearna

Kariera



Zastanów się
(Polecamy uzupełnić po zajęciach 12 lub 8)

Spójrz na opisy karier na tych stronach. Pomyśl o tych zawodach 
i co Cię w nich interesuje.

• Jakie w tej pracy musisz mieć 
umiejętności?

• Co Cię interesuje w tych 
zawodach?

• Czy przychodzą Wam na myśl 
inne zawody związane  
z energią?

• Możesz poszukać więcej 
informacji o jednym z tych 
zawodów?
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Specjalista od 
hydroelektrowni

Specjalista ds. hydroelektrowni 
zajmuje się instalacją, konserwacją 
i obsługą systemów i urządzeń 
hydroelektrycznych.

Linki do zajęć 2

Elektryk

Elektryk upewnia się, że domy 
są prawidłowo okablowane, 
aby ludzie mogli używać energii 
elektrycznej do zasilania elektroniki 
i oświetlenia.

Linki do zajęć 3

Kierownik do spraw 
zrównoważonego rozwoju

Lider ds. zrównoważonego rozwoju 
w firmie LEGO szuka sposobów na 
wykorzystanie energii odnawialnej  
i produkcję mniejszej ilości 
odpadów podczas tworzenia 
produktów LEGO®.

Linki do zajęć 4

Materiały dla  

drużyny
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