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SUPERPOWEREDSM

Úvod

Vitajte v programe FIRST ® LEGO® League Explore!
Vo FIRST® LEGO® League Explore 
sa tímy zameriavajú na základy 
inžinierstva, skúmajú reálne 
problémy, učia sa konštruovať 
a programovať, vytvárajú 
jedinečné modely vyrobené 
z LEGO® kociek a poháňané 
pomocou stavebníc LEGO® 
Education SPIKE™ Essential 
alebo WeDo 2.0.

FIRST LEGO League Explore je 
jedna z troch vekových kategórií 
programu FIRST LEGO League. 
Tento program inšpiruje mladých 
ľudí k experimentovaniu, posilňuje 
ich sebadôveru, kritické myslenie 
a konštruktérske zručnosti 
prostredníctvom praktického 
učenia. FIRST LEGO League 
program bol vytvorený v spolupráci 
spoločností FIRST® a LEGO® 
Education.

Sezóna FIRST ® ENERGIZESM prezentovaná spoločnosťou Qualcomm 
a SUPERPOWEREDSM

Vitajte v sezóne FIRST® 
ENERGIZESM prezentovanej 
spoločnosťou Qualcomm. 
Tohtoročná FIRST LEGO 
League výzva sa volá 
SUPERPOWEREDSM. Deti sa 
naučia o rôznych zdrojoch energie, 
o jej uskladňovaní, metódach
distribúcie a spôsoboch spotreby.

Počas každého stretnutia si 
vyskúšajú proces inžinierskeho 
návrhu. Tento proces nemá pevne

dané poradie a deti môžu na 
stretnutí absolvovať každú jeho 
časť niekoľkokrát. To znamená, že 
počas jedného stretnutia budú deti 

skúmať tému a nápady, vytvárať 
riešenia, testovať ich, opakovane 
vylepšovať a potom sa s ostatnými 
podelia o to, čo sa naučili.

Práca v tímoch
Deti spolupracujú v maximálne 
šesťčlenných tímoch s použitím 
dielikov z Explore súpravy 
a zo stavebníc LEGO Education 
SPIKE™ Essential alebo 
WeDo 2.0. Budú spolupracovať 
a navzájom komunikovať, aby 
spolu stavali, učili sa a hrali sa.

Deti by mali byť na každom 
stretnutí povzbudzované k tomu, 
aby navzájom spolupracovali, 
počúvali sa, striedali sa a vymieňali 
si nápady a dieliky.

SKÚMANIE

T E S T O VA N IE

T V O RENI
EZD IEĽA N I E

Proces 
inžinierskeho 

návrhuUKÁŽKA



ObjavovanieZábava

DopadInklúzia

Inovatívnosť

Tímová práca

SUPERPOWEREDSM

Škola hrou v akcii

Tímové roly
Tu sú ukážkové roly, ktoré môžete 
v tíme využiť na jednotlivých 
stretnutiach. Každý v tíme by mal 
mať počas FIRST LEGO League 

Explore programu možnosť 
vyskúšať si každú rolu niekoľkokrát. 
Použitie rolí pomôže zefektívniť 
činnosť tímu a zabezpečí zapojenie 
všetkých jeho členov.

Niektoré roly, napríklad 
staviteľ alebo programátor, je 
na stretnutiach možné obsadiť aj 
viacerými deťmi.

FIRST® základné hodnoty
FIRST® základné hodnoty sú 
základnými kameňmi programu. 
Patria medzi fundamentálne prvky 
FIRST® LEGO® League. 

Osvojením si základných hodnôt 
deti využívajú objavovanie 
a skúmanie témy na každom 
stretnutí a učia sa, že vzájomná 
pomoc je základom tímovej práce. 

Je dôležité, aby sa deti bavili. Čím 
hravejšie budú stretnutia, tým viac 
budú deti motivované.

Keď pracujeme spolu, 
sme silnejší.

Pri riešení problémov sme 
tvoriví a vytrvalí.

Bavíme sa a tešíme 
sa z toho, čo robíme!

Objavujeme nové 
zručnosti a nápady.

Rešpektujeme sa navzájom 
a prijímame naše odlišnosti.

To, čo sa naučíme, využívame 
na zlepšenie sveta okolo nás.

Materiálový 
manažér

Zhromažďuje materiál 
potrebný na stretnutia 
a vracia ho na miesto.

Reportér
Zachytáva cestu 

tímu prostredníctvom 
fotografií alebo videa. 
Tieto médiá sa môžu 

použiť na tímový poster.

Staviteľ
Podľa návodov stavia 

potrebné LEGO modely.
Vyhľadávač 

LEGO dielikov
Hľadá LEGO dieliky 

potrebné pre každý krok 
stavby.

Tímový kapitán
Zdieľa pokrok tímu s trénerom. 
Zaisťuje, aby sa splnili všetky 

úlohy daného stretnutia. Dospelý tréner
Vedie tím na 

stretnutiach a počas 
vzdelávania tak, aby 

sa dosiahli očakávané 
výsledky.

Programátor
Ovláda elektronické 
zariadenie a vytvára 
programy v aplikácii..

UKÁŽKA
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Čo bude váš tím potrebovať?

Každý tím dostane jednu SUPERPOWEREDSM 
Explore súpravu. LEGO® diely nechajte v ich 
plastových vreckách až do stretnutí, na ktorých ich 

budete potrebovať.  
Tri tlačené knižky obsahujú návody na stavbu 
Explore modelu.

Veterná turbína Model úložiska 
energie

Kolotoč Diely na základňu 
pre motor

Prototypové 
dieliky

Vrecko 1 2 3 4 5

Knižka 1 2 3 3 -

Stavebnica LEGO® Education

Stavebnica LEGO® 
Education WeDo 2.0

Stavebnica LEGO® 
Education SPIKE™ 
Essential

Elektronické zariadenie

Váš tím bude potrebovať 
elektronické zariadenie s 
technológiou Bluetooth, napríklad 
notebook, tablet alebo počítač. 

Naskenujte QR kód, 
pozrite si systémové 
požiadavky a stiahnite si 
potrebný softvér. 

Potreby na vytvorenie tímového postera

Na stretnutiach 10-11 bude tím potrebovať veľký 
papier alebo nástenku na poster a rôzne výtvarné 
potreby a materiály.

SUPERPOWEREDSM Explore súprava

Tip
• Prototypové diely a základné dostičky sa používajú

počas stretnutí na stavbu modelov v rámci
konštrukčných výziev.

OR
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Rozpis stretnutí
Úvod 

(5-10 minút)
Aktivita 1 

(15-20 minút)
Aktivita 2 

(15-20 minút)
Zhrnutie 

(10-15 minút)

Stretnutie 1
Cesty energie

Poďme 
objavovať

Preskúmajte 
tému o energii

Preskúmajte 
cesty energie

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutie 2
Zdroje energie Tím, do toho! Postavte veternú 

turbínu
Preskúmajte 

zdroje energie
Zdieľanie 

a upratovanie

Stretnutie 3
Energetické 
spojenia

Zabavme sa Postavte 
zásobník energie

Preskúmajte 
uskladnenie 
a distribúciu.

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutie 4
Spotreba 
energie

Poďme inovovať Postavte kolotoč Preskúmajte 
spotrebu energie

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutie 5
Získavanie 
energie

Buďme 
inkluzívni

Absolvujte 
programátorskú 

lekciu 1

Zachytávanie 
veternej energie

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutie 6
Motorizovanie 
modelu

Majme vplyv
Absolvujte 

programátorskú 
lekciu 2

Postavte 
základňu pre 
motor a hub

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutie 7
Electrické auto

Model 
objavovania

Absolvujte 
programátorskú 

lekciu 3

Vyrobte 
elektrické auto

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutia 8-9
Tímový model

Model tímovej 
práce a zábavy

Navrhnite tímový 
model

Vytvorte a 
naprogramujte 
tímový model

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutia 10-11
Tímový poster

Model 
inovatívnosti 

a inklúzie

Navrhnite tímový 
poster

Vytvorte tímový 
poster

Zdieľanie 
a upratovanie

Stretnutie 12
Príprava na 
festival

Model dopadu Pripravte sa na 
festival

Určite, s čím sa 
podelíte

Zdieľanie 
a upratovanie

Oslavujte na festivale!

Každé stretnutie začína úvodom a končí zdieľaním. Detaily o aktivitách 
na každom stretnutí, spolu s poznámkami a tipmi, ktoré vám pomôžu, sú 
uvedené na nasledujúcich stránkach.

UKÁŽKA
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Úlohy pre aktivitu 1 (15-20 minút)

 Zoznámte sa s témou o energii.

 Porozprávajte sa o tom, ako získavate 
a využívate energiu.

 Premýšľajte o tom, ako energiu denne využívate.

 Nakreslite obrázok jedného spôsobu  
každodenného využívania energie u vás doma. 

 Zamyslite sa nad tým, aké rôzne povolania 
v energetike existujú.

 Nakreslite osobu, ktorá pracuje v energetike.

Stretnutie 1

Akú prácu vykonáva 
inžinier pre veternú 

energiu?

Ako montér 
solárnych panelov 

využíva pri práci 
tímovú prácu??

Ako pomáha technik 
rozvodní pri distribúcii 

energie?

Viac 
o povolaniach 

nájdete na 
stranách 30-31!

Ako používam energiu:

Osoba, ktorá pracuje v energetike:

 Príručka na tímové stretnutia  I  Stretnutia

Výsledky
• Tím s pomocou objavovania

preskúma SUPERPOWEREDSM 
tému a vysvetlí, čo je to cesta 
energie. 

• Tím na podložke identifikuje rôzne
príklady súvisiace s energiou.

• Prečítajte tímu definíciu
objavovania (pozrite
stranu 5)

• Hovorte spolu o tom, čo
objavovanie znamená.
Nech vám tím uvedie
príklady tejto základnej
hodnoty.

• Rozšírenie: Na stránke
základných hodnôt
v Technickom zápisníku
nakreslite seba, ako
objavujete.

Úvod (10 minút)
Poďme objavovať

Stretnutie 1

Rozšírenie
• Vyhľadajte nové inovácie

a vznikajúce technológie v oblasti
energetiky.

• Preskúmajte rôzne pracovné
pozície a povolania súvisiace
s energetikou

2

1
3

Sprievodné otázky
• Ako sa energia dostáva tam, kde

ju potrebujeme?

• Odkiaľ získavate energiu?

• Aké pracovné miesta sú spojené
s energiou?

Tipy na stretnutie

Ďalšie zdroje, 
ktoré môžete so 
svojím tímom využiť, nájdete 
v dokumente Multimedia 
Connections.

S Stretnutia sa odkazujú na 
rôzne povolania súvisiace 
s energiou, ktoré sú uvedené 
na stránkach Kariérne spojenia 
v Technickom zápisníku.

V celom zápisníku je priestor 
na písanie a kreslenie, 
aby si každé dieťa mohlo 
zaznamenať svoje myšlienky 
a  nápady.

1

2

3 UKÁŽKA



Tvorenie a testovanieSkúmanie Zdieľanie

26 Technický zápisník  I  Stretnutia

Stretnutie 12

Ja porozprávam 
o tom, čo sme 
preskúmali.

Ja popíšem 
tímový model.

Ja popíšem  
program a ukážem, 
ako motorizujeme 

tímový model.

My ukážeme, ako 
poster zachytáva našu 

tímovú cestu! Ja spomeniem, 
ako náš tím 

využíval základné 
hodnoty.

Zúčastníte sa na FIRST ® 
LEGO® League Explore 
festivale. Pozvite na túto  
výnimočnú udalosť svoju 

rodinu a priateľov!

Ukážka rozdelenia úloh na festivale

Úlohy (40 minút)

 Pripravte si hotový tímový 
model a tímový poster.

 Porozprávajte sa o tom, s čím 
by sa váš tím chcel na festivale 
podeliť!

 V rámci prípravy na festival 
vyplňte nasledujúcu stranu.

 Spolu s trénerom si pozrite 
hodnotiaci hárok.

 Precvičte si svoju prezentáciu. 

 Porozprávajte ostatným o tom, 
čo ste sa naučili.

Podeľte sa o to, 
čo ste sa naučili 
a ako sa váš tím 

bavil!

 Príručka na tímové stretnutia  I  Stretnutia

Stretnutie 12Výsledky
• Tím sa zamyslí nad svojimi zážitkami

počas sezóny SUPERPOWEREDSM.

• Tím si vytvorí plán, o čo sa
s ostatnými podelí na svojom
záverečnom festivale.

• Požiadajte tím, aby
uviedol príklady toho,
ako počas stretnutí
mal vplyv na ostatných
a jeho činnosť mala
dopad.

• Nech tím vytvorí model
z prototypových dielov,
ktoré predstavujú túto
základnú hodnotu alebo
príklady toho, ako tím
ovplyvnil ostatných
a jeho činnosť mala
dopad.

Úvod (10 minút)
Model dopadu

2

3

3

1

Sprievodné otázky
• Viete vysvetliť program, ktorý ste

vytvorili pre vašu motorizovanú
časť?

• Ako súvisí váš tímový model
s témou SUPERPOWERED?

• Vedeli by ste porozprávať o ceste
vášho tímu?

Tipy na stretnutie

Prejdite si s tímom 
hodnotiaci hárok 
a hodnotiace otázky.

Pýtajte sa tímu na hodnotiace 
otázky a precvičte si 
odpovede, ktoré by dali 
hodnotiteľom.

Ak sa nezúčastnite oficiálneho 
festivalu, môžete pripraviť 
svoj vlastný festival alebo 
usporiadať neformálne 
podujatie, na ktorom budú 
môcť deti ukázať, čo dokázali.

1

2

3

Rozšírenie
• Prezentujte svoju prezentáciu

inému tímu, triede alebo skupine
dospelých.

• Pred záverečným festivalom
požiadajte o spätnú väzbu, aby
ste mohli prezentáciu vylepšiť.

UKÁŽKA



SUPERPOWEREDSM 27

Príprava na festival

• Viete opísať váš tímový model?
• Ako ste pri tvorbe vášho modelu využili podložku?
• Vysvetlite problémy, ktoré ste riešili v súvislosti 

s cestou energie vo vašej komunite.

• Ktorá časť modelu vášho tímu je motorizovaná?
• Ako ste naprogramovali túto motorizovanú časť?

• Čo ste sa dozvedeli o tejto výzve?
• Ako ste využili základné hodnoty?

• Čo je na vašom tímovom posteri?
• Ako poster zobrazuje vašu tímovú cestu?

Zvážte, o čo sa na podujatí podelíte.

Oslávme, ako dobre sme 
všetci spolupracovali! Je to 
oveľa väčšia zábava, keď 
sa zapojí každý člen tímu.

SUPERPOWEREDSM

Príprava na festival
Zdieľanie (10 minút)
Nechajte tím:

5

6

4

• Precvičovať si
prezentáciu tímového
postera.

• Precvičovať si
prezentáciu tímového
modelu.

Sprievodné otázky
• Ako budete na festivale

prezentovať svoj poster a model? 

• Ako ukážeme základné hodnoty?

• Čo potrebuje váš tím na festival?

Tipy na stretnutie

Nemusíte odpovedať na každú 
otázku na tejto stránke. Slúžia 
len na to, aby sa váš tím cítil 
pripravený na festival.

Tím by si mohol precvičiť 
prezentáciu tým, že ju 
predvedie niekomu inému.

Váš tím sa môže prihlásiť 
na oficiálny Explore festival 
alebo môžete zorganizovať 
vlastný festival.

4

5

6

Upratovanie
• Uistite sa, že tímový model

a tímový plagát sú odložené
a pripravené na prepravu na
festival.

• Skontrolujte, či máte na festival
pripravené zariadenie, nabíjací
kábel a plne nabitú batériu.

UKÁŽKA
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SteSte

hrdinovia,hrdinovia,
ktorí dokážuktorí dokážu

zmeniťzmeniť
svet!svet!
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