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Tvoreniea testy

Skúmanie
Cesta tímu

Zdieľanie

Technický zápisník  I  Úvod

Tímová cesta

SKÚMANIE

TE S T O V A NIE

T V O REN
IE

Z
D

IE Ľ A N I E

Preskúmajte výzvu

Spoznajte základné hodnoty

Vytvorte tímový model

Navrhnite tímový poster

Oslávte to 
na festivale

Skúmajte, tvorte, testujte 
a zdieľajte na stretnutiach tímu
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SUPERPOWEREDSM

OBJAVOVANIE

INOVATÍVNOSŤ

DOPAD

INKLÚZIA

TÍMOVÁ PRÁCA

ZÁBAVA

Objavujeme nové zručnosti a nápady.

Pri riešení problémov sme tvoriví a vytrvalí.

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

Rešpektujeme sa navzájom a prijímame naše 
odlišnosti.

Keď pracujeme spolu, sme silnejší.

Bavíme sa a tešíme sa z toho, čo robíme!

Ukážte mi,  
ako používate  

základné hodnoty!

Pri spoločnej práci 
si osvojíte nové 

zručnosti.

Keď vás o to na stretnutí 
požiadajú, nakreslite alebo 
napíšte sem príklad, ako 
váš tím využíva základné 

hodnoty!

Základné hodnoty
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   Technický zápisník  I  Stretnutia

Stretnutie 5Úlohy pre aktivitu 1 (15-20 minút)

 Spustite aplikáciu SPIKE™ Essential alebo 
WeDo 2.0. Absolvujte lekciu. 

 Nechajte model ísť iným smerom. Nižšie si 
zapíšte svoje nápady na zmeny programu.

 Upravte program na základe vašich nápadov.   

 Spustite svoj nový program. Pozorujte, čo sa 
stane.

Výzva
Nechajte motor točiť sa na obe strany 
a naprogramujte ho tak, aby sa otáčal 
rýchlejšie alebo pomalšie.

NAŠE NÁPADY

Zapíšte si svoje nápady!

Ukážte mi, ako ste 
zahrnuli úžasné 
nápady všetkých 

členov tímu!

Classroom Projects:
Cooling Fan

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
Lesson 1

Váš tím bude potrebovať:

Vyberte si lekciu:
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   Technický zápisník  I  Stretnutia

Stretnutie 6Úlohy pre aktivitu 1 (15-20 minút)

 Spustite aplikáciu SPIKE™ Essential alebo 
WeDo 2.0. Absolvujte lekciu. 

 Naprogramujte model tak, aby prehral iný 
zvuk alebo zablikal svetlom. Nižšie zapíšte 
svoje nápady, ako program zmeniť.

 Na základe svojich nápadov zmeňte 
existujúci program. Vyskúšajte ako funguje!

Výzva
Naprogramujte robota tak, aby prehral iný 
zvuk alebo inak zablikal. Naprogramujte 
motor modelu tak, aby sa spúšťal pomocou 
senzora.

NAŠE NÁPADY

Zapíšte si svoje nápady!

Classroom Projects:
Spy Robot

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
Lesson 2

Váš tím bude potrebovať:

Vyberte si lekciu:

Ukážte mi 
svoje úžasné 

programátorské 
schopnosti!
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SUPERPOWEREDSM

Tímový poster
Ukážte mi, akí 
dokážete byť 

tvoriví!

Tu si môžete zaznamenať nápady pre svoj tímový poster.
Vzorové témy: Skúmanie, stavanie, tvorenie. testovanie, zdieľanie,

základné hodnoty, tímová cesta.
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Tvorenie a testovanieSkúmanie Zdieľanie

   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!
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SKÚMANIE

TES TOVANIE

T VORENIE
ZDIEĽANIE

Proces 
 inžinierskeho 

návrhu
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