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Úvod do FIRST ® LEGO® League Discover
FIRST LEGO League Discover je
jednou z troch kategóriíi FIRST
LEGO League programu a je
určená pre najmladšie deti. Tento
program inšpiruje mladých ľudí
k experimentovaniu a posilňuje
ich sebadôveru, kritické myslenie
a konštrukčné zručnosti
prostredníctvom praktického
učenia. FIRST LEGO League
program bol vytvorený vďaka
spolupráci spoločností FIRST ®
a LEGO® Education.
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Vo FIRST ® LEGO® League
Discover sa deti zoznámia
so základmi STEM a zároveň
spoločne riešia zábavné výzvy
a stavajú modely z kociek LEGO®
DUPLO®. Žiaci súčasne získavajú
návyky na učenie, sebadôveru
a schopnosti tímovej práce.

Sezóna FIRST ® ENERGIZESM prezentovaná spoločnosťou Qualcomm
a výzva SUPERPOWEREDSM
Vitajte v sezóne FIRST ®
ENERGIZESM, ktorú prináša
spoločnosť Qualcomm. Tohtoročná
výzva FIRST LEGO League sa
nazýva SUPERPOWEREDSM.
Deti sa dozvedia, ako sa energia
vyrába, uskladňuje, distribuuje
a využíva.

mali byť povzbudzované aby
spolupracovali, navzájom sa
počúvali, striedali sa a delili sa
o nápady a dieliky.

Deti pracujú spoločne v tímoch
s dielikmi DUPLO zo súpravy
STEAM Park od LEGO Education
a Discover súpravou. Deti by
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Výsledky programu
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Deti sa naučia:

• používať a uplatňovať základné
hodnoty FIRST, návyky učenia sa
a proces inžinierskeho návrhu pri
tvorbe riešení.
• preskúmať tému sezóny a svoje
nápady prostredníctvom
spolupráce, stavania a hravého
učenia.
• vytvoriť a otestovať svoje nápady
a riešenia.
• zdielať a komunikovať o tom,
čo sa naučili medzi sebou a
s ostatnými.

I Úvod
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Hravé učenie v praxi
Výskum ukazuje, že keď sa
malé deti venujú hravým STEM
aktivitám, podnecujú svoju
prirodzenú zvedavosť, rozvíjajú
svoje vedomosti a učebné návyky.
Keď pedagógovia v deťoch
rozvíjajú týchto prirodzených
vedcov, vytvárajú most medzi
reálnym svetom, zručnosťami
STEM a gramotnosťou.
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Tím
prácová
a

Návyky učenia sa

Vo FIRST® LEGO® League
Discover deti riešia zmysluplné
problémy. Spolupracujú, aby
sa zaujímali a pýtali, stavali
a vylepšovali, počúvali a zdieľali.
Na konci tohto programu sú
deti sebavedomejšie a lepšie
pripravené čeliť budúcim výzvam.

Skúšam, kým sa mi
to nepodarí!

Je dôležité, aby sa deti zabávali.
Čím hravejšie budú stretnutia, tým
viac budú motivované a nadšené.
Nebojte sa, ak nepoznáte všetky
odpovede a nezabudnite, že
neexistuje nič také ako neúspech!
Ak sa niečo nepodarí, poučíte sa
z toho a skúsite to znova.

Je dobré
pracovať
spolu!

Viem čo
myslíš!

Takto som to ešte
neskúsila!
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Hm! Čo asi toto
robí?

Ako to
vyriešime?

Môžem využiť
čo viem.

Teraz som v tom
oveľa lepší!

Príručka na tímové stretnutia
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Hravé učenie v praxi
FIRST ® základné hodnoty
hodnôt deti využívajú objavovanie a skúmanie témy
na každom stretnutí a učia sa, že vzájomná pomoc je
základom tímovej práce.
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The FIRST ® základné hodnoty sú základnými
kameňmi programu. Patria medzi fundamentálne
prvky FIRST ® LEGO® League, ktorými sa odlišuje od
iných podobných programov. Osvojením si základných

Tímová práca

Inklúzia

Dopad

Keď pracujeme spolu,
sme silnejší.

Rešpektujeme sa
navzájom a prijímame
naše odlišnosti.

Zábava

Objavovanie

Inovatívnosť

Bavíme sa a tešíme
sa z toho, čo robíme!

Objavujeme
nové zručnosti
a nápady.

Pri riešení
problémov sme
tvoriví a vytrvalí.

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

Rané STEM zručnosti
Deti budú rozvíjať rané STEM
zručnosti vrátane:

U

• Prírodné vedy: príčina
a následok, gravitácia, sila,
pohyb a jednoduché stroje.

• Technika: nástroje a skúmanie
fungovania vecí.
• Inžinierstvo: vytváranie
návrhov, konštruovanie riešení
a riešenie problémov.
• Matemiatika: abstraktné
a kvantitatívne uvažovanie,
vlastnosti predmetov
a identifikácia tvarov.

SUPERPOWERED SM

Čo potrebujete?
Technický zápisník (na dieťa)
Dostanete Technické zápisníky,
do ktorých si deti zaznamenávajú
svoje nápady a kresby.

TECHNICKÝ
ZÁPISNÍK

Na každom druhom stretnutí
vyplníte jednu stranu. Zabezpečte
Technický zápisník pre každé
dieťa.
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Discover More Súprava (na dieťa)
Discover More súprava je určená
pre deti na doma a môžu si ju
nechať aj po ukončení Discover
výzvy. Súprava obsahuje dve
súpravy šiestich kociek na
spoločné aktivity a hry dieťaťa

s dospelým. Bližšie informácie
nájdete na stránke Zapojenie
rodiny.

Stavebnica LEGO® Education STEAM Park
(1 pre 8 detí)
Všetky tímy použijú STEAM Park
súpravu na preskúmanie STEM
konceptov a ako základ svojho
tímového modelu. Táto stavebnica
sa používa na stretnutiach a na
záverečnej besiedke.

1. Funkčné prvky.
2. Vitajte v STEAM Parku.
3. Prevody.
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K dispozícií je aj STEAM Park
Učiteľská príručka, ktorá obsahuje
plány hodín, ako aj ďalšie nápady
a inšpirácie.

Ak pracujete so súpravou STEAM
Park po prvýkrát, navrhujeme
vopred si pozrieť nasledujúce
lekcie z učiteľskej príručky:
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Tip
STEAM Park sa
dodáva v kartónovej
krabicu. Pri častom
používaní je
vhodnejšie STEAM
Park skladovať
v plastovom
kontajneri.
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Čo potrebujete?
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Discover súprava (1 pre 4 deti)
V každej Discover súprave je päť
súprav šiestich kociek na použitie
v triede, jedna pre každé dieťa
aj učiteľa. Každé dieťa potrebuje
kocky všetkých farieb.

KÁ
ŽK
A

Discover súprava obsahuje
Discover model, LEGO® DUPLO®
postavičky, súpravy šiestich
kociek, podložku a stavebné
karty. Model Discover má pomôcť
deťom nadviazať kontakt s
témou a poskytnúť východisko
pre diskusie a ďalšie stavanie.
Podložka sa používa ako priestor
na spoluprácu, aby sa modely
spojili.
Voľné prípojky

Elektrické vedenie
Distribúcia energie

U

Elektrická stanica
Uskladnenie energie

Veterná turbína
Zdroj energie

Otvorené prípojky
Postavte ďalších
spotrebiteľov energie

Tip

Kuchyňa
Spotrebiteľ
energie

Detské súpravy
šiestich kociek
môžete uchovávať
v separátnom
menšom kontajneri.
Stavebné karty

DUPLO postavičky

Súprava šiestich
kociek

SUPERPOWERED SM

Zapojenie rodiny
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Rodiny, ktoré sa spoločne zapájajú do FIRST® LEGO® League
objavujú silu zvedavosti, tvorivosti a riešenia problémov, čím si
budujú základ pre celoživotnú dôveru vo vzdelávanie STEM.

Ďalšie
cie
informá
ní
o zapoje
rodín

Každé dieťa by si malo vziať
domov jednu Discover More
súpravu, ktorá obsahuje dve
súpravy šiestich kociek. Spolu
s touto súpravou môžete domov
poslať aj Discover More hru.
Rodiny si súpravy Discover More
ponechajú, nemusia ich vrátiť do
triedy.

Tip

• Čo to je FIRST LEGO League
Discover.
• Čo sú to návyky učenia sa.
• Aké sú základné hodnoty.
• Záverečnú besiedku.
• Discover More súpravu a hru.
• Ako podporovať deti doma.

U

Ak je to možné, usporiadajte
stretnutie s rodinami, aby ste
im predstavili FIRST LEGO
League Discover a Discover
More hru.

Na stretnutí by ste mali prebrať:
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Ak nemôžete zorganizovať
stretnutie, môžete využiť rôzne
iné spôsoby (list, video, webové
stránky, sociálne siete), aby ste
tieto informácie oznámili rodinám.
Hra Discover More poskytuje
rodinám všetky pokyny na
spoločnú hru. Aby mohli začať,
budú potrebovať návod na
Discover More hru, Discover More
súpravu, hraciu kocku a žetón pre
každého hráča.
Uvedomenie si, že sa tieto činnosti
uskutočnili, pomáha budovať
prepojenie medzi domovom
a školou a učením, ktoré prebieha
v oboch.

I Úvod

ČO JE
ZÁVEREČNÁ
BESIEDKA?

POČAS BESIEDKY:
• Rozložte podložky tak, aby
dva tímy mohli
pracovať spoločne.
• Prideľte aspoň jedného hod
notiteľa ku
každej dvojici tímov.
• Nadchnite deti pre záverečnú
výzvu.
• Uistite sa, že hodnotitelia sa
budú s deťmi
rozprávať.
• Na záver rozdajte diplomy.
• Zabávajte sa a oslávte úspech
y detí.
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Na záver programu by sa všetky tímy mali
zúčastniť záverečnej besiedky (Stretnutie 10).
Deti sa rady podelia s ostatnými o to, čo
postavili a čo sa naučili. Besiedka sa môže
konať na mieste, kde sa obvykle stretávate,
v triede, v knižnici alebo kdekoľvek inde, kde
je vhodný priestor na to, aby sa tímy mohli
rozmiestniť, stavať a zabávať sa.

Tip

• Využite stave
na ďalších hobnicu STEAM Park aj
dinách.
• Pokračujte
v ďalších ST
EM aktivitách
súvisiacich s
témou.
• Nájdite príle
ži
slovnej záso tosti na použitie
prostredníctvby, ktorú ste sa naučili
om tohto pro
gramu.
• Nechajte de
ti
tímovej práce využiť ich zručnosti
aj na iných h
odinách.

U

Viac informácií
o besiedke nájdete
na stranách 23-24.

PO BESIEDKE:

SUPERPOWERED SM

Rozpis stretnutí
Úloha 1
(Skúmanie)
10 minút

Úloha 2
(Tvorenie)
25 minút

Úloha 3
(Zdieľanie)
15 minút

Stretnutie 1
Poďme
objavovať

Objavte Šesť
kociek I

Téma energia

Preskúmajte
STEAM Park

Zdieľanie

Stretnutie 2
Zdroje energie

Objavte Šesť
kociek II

Zdroje energie

Veterná turbína
a zdroje energie

Strana
v Technickom
zápisníku

Stretnutie 3
Energetické
prepojenia

Tok energie

Energetické
prepojenia

Energetické
prepojenia

Zdieľanie

Stretnutie 4
Spotrebitelia
energie

Elektrické
zariadenie

Spotrebitelia
energie

Kuchyňa
a spotrebitelia
energie

Strana
v Technickom
zápisníku

Stretnutie 5
Lunapark

Čo môžete
postaviť?

Oblasti na
podložke

Lunapark
s pohyblivými
časťami

Zdieľanie

Stretnutie 6
Váš príbeh
energie

Postavte si
model

Povolania
v energetike

Váš príbeh
energie

Strana
v Technickom
zápisníku

Elektrický stĺp

Rampy

Elektrické auto
a nabíjacia
stanica

Zdieľanie

Auto budúcnosti

Zamyslenie

Budúcnosť
energie

Strana
v Technickom
zápisníku

Po drôte

Energetické
potreby

Vylepšite svoj
príbeh energie

Zdieľanie
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Rozcvička
(Šesť kociek)
10 minút

Stretnutie 7
Elektrické auto

U

Stretnutie 8
Energia
budúcnosti

Stretnutie 9
Vylepšenie
príbehu energie

Stretnutie 10
Poďme
oslavovať!

Záverečná besiedka!
SUPERPOWERED SM

Stretnutie 1: Poďme objavovať
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Nebojte sa, ak počas týchto stretnutí nebudete
poznať všetky odpovede - nezabudnite, že
neexistuje nič také ako neúspech! Aj v prípade
detí vedzte, že budú robiť chyby a upravovať svoje
návrhy.

Deti sa budú hrať
so stavebnicou
STEAM Park,
kreatívne stavať
a skúšať nové veci.
Deti identifikujú
LEGO® dieliky, ktoré
súvisia s energiou.

Tipy
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Čo môžeme postaviť
so stavebnicou STEAM
Park na tému energia?

Ciele

Šesť kociek - rozcvička (15 minút)

Každé stretnut
ie
má jednu veľk
ú
rámcovú otáz
ku.

Objavte Šesť kociek I (celý návod nájdete v Prílohe)
Deti budú používať Šesť kociek v triede, ale aj doma prostredníctvom
Discover More súpravy, aby sa naučili nové zručnosti a preskúmali nové
nápady. 1

1 Dajte každému dieťaťu
domov Discover More
hru (pozri stanu 10)
a Discover More
súpravu.

2 Pozrite si príklady

v kapitole Funkčné
prvky.

Úloha 1 (1O minút)

Predstavte tému energie. Na úvod hodiny diskutujte o týchto otázkach
a preskúmajte, ako im deti rozumejú. Rozpoznajte situácie v priebehu
školského dňa, kedy deti využívajú energiu.
Aby ste podporili schopnosť vyjadrovania sa, môžete sa detí opýtať:
• Čo je energia?
• Aký druh energie používame, aby veci fungovali
(napríklad slnečné svetlo, elektrina, palivo)?
• Ako využívate energiu (napríklad jedlo, žiarovky, elektronika)?

Úloha 2 (25 minút)

2

U

Nechajte deti postaviť si niečo s využitím dielikov stavebnice STEAM
Park. Podporte ich vo voľnej hre, aby si postavili čokoľvek, čo chcú
so zapojením fantázie a objavovali tak funkcie dielikov. Pomôžte im
identifikovať dieliky, ktoré by mohli súvisieť s energiou.

Úloha 3 (15 minút)

Požiadajte deti, aby sa podelili o to, čo postavili a vysvetlili, ako
jednotlivé časti súvisia s energiou. Ak sa necítia na to, zdieľať
to s celou triedou, môžu sa o to pokúsiť vo dvojiciach alebo
vo svojich tímoch. Na týchto hodinách neexistuje jedna správna
odpoveď, stavby všetkých detí budú správne.
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I Stretnutia

AZ

Kľúčové slová

elektrina, energia, palivo,
funkcia

Hravé učenie v praxi

Deti budú so stavebnicou
STEAM Park pomocou
objavovania skúmať nové
nápady. Budú sa zaujímať
a pýtať, čo robia jednotlivé
dieliky.
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