1. Nájdite problém
Svoj projekt začnite tým, že si urobíte zoznam časí ľudského tela, jednotlivých funkcií a sústav.
Zamyslite sa nad tým, čo by sa mohlo s ktoroukoľvek z nich stať, nad spôsobmi, ako by sme ich
mohli ochrániť, opraviť, alebo zlepšiť ich odolnosť.
Keď budete so zoznamom hotoví, vyberte si jednu časť tela, alebo funkciu (napr. sluch, alebo
dýchanie), alebo sústavu (napr. krvný obeh srdca, žily, tepny, vlásočnice a krv ich celková
spolupráca) a zistite o nej čo najviac! Nezáleží na tom, či si vyberiete ruku, ucho, nohu, mozog,
nervy, srdce, gény, zuby, pľúca, reťazec DNA, kožnú bunku, oko, sval, nos, kosť, žalúdok, dlane,
chodidlá, alebo viacero častí, ktoré fungujú spoločne, urobte dôkladný výskum. Ako zvolená časť
tela spolupracuje s ostatnými časťami, aby ostalo celé telo zdravé? Aké nebezpečenstvá ju
ohrozujú? Ktorí vedci, lekári a inžinieri sa touto časťou tela alebo sústavou zaoberajú? Zamerajte
sa na jedného z nich. Niekto, ktorého práca sa zaoberá liečením, zlepšovaním, nápravou vami
zvolenej časti tela alebo sústavy. Vyhľadajte existujúce problémy týkajúce sa zvolenej časti tela
alebo sústavy a jeden z nich si vyberte. Prehľadajte správy, knihy, časopisy. Nájdite vhodné
webstránky. Zistite, či sa vo vašom okolí nachádzajú a nejakí odborníci a poraďte sa s nimi.
Zorganizujte prieskum. Použite akékoľvek výskumné prostriedky, ktoré máte k dispozícii. A vždy
postupujte tak, aby ste svoje informačné zdroje mohli zdieľať s ostatnými.

2. Navrhnite vynaliezavé riešenie
Zvoľte si jeden z problémov, ktoré sa týkajú časti tela alebo sústavy, ktorú ste si zvolili a navrhnite
jeho riešenie. Môže to byť celkom nový nápad alebo zlepšenie nejakého existujúceho prístupu. Ako
sa tento problém riešil doteraz? Ako by sme ho mohli vyriešiť inak? lepšie? Čo všetko by bolo treba
urobiť, aby sa návrh vášho tímu mohol uskutočniť? Ako vami navrhnuté riešenie pomôže ľudom žiť
štastnejšie a zdravšie životy? Dobré riešenie bude vyžadovať všetku vašu predstavivosť a um,
ktoré váš tím vie dať dokopy. Môže sa vám zdať, že je neuveriteľné, že problém vôbec ešte
existuje a nebol doteraz vyriešený.
Určte do ktorej kategórie sa vaše riešenie najviac hodí:



Telo—Opravené



Telo—Vyliečené



Telo—Vylepšené

3. Zdieľajte svoje objavy
Porozprávajte o probléme, ktorý ste preskúmali, ostatným. Vysvetlite im, ako presne vaše riešenie
funguje. Sami si zvoľte, akým spôsobom to urobíte: či už o tom porozprávate rodičom, vytvoríte si
webstránku, pripravíte si scénku, nakreslíte komiks, zarapujete, vyrobíte plagát, rozdáte letáčiky,
napíšete básničku, pesničku, alebo nejaký príbeh... Predveďte svoje riešenie právnikom, lekárom,
inžinierom, alebo odborným skupinám, ktoré sa problémom doteraz zaoberali. Vaša prezentácia
môže byť celkom jednoduchá, alebo i úplne dokonalá, vážna, alebo úsmevná. Vaše nápady môžu
zmeniť svet!
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Svoje riešenie predvediete na turnaji. Ak chcete získať cenu FLL za výskumný projekt, vaša
prezentácia by mala spĺňať nasledujúce body:



Opisuje vami zvolenú časť tela, funkciu, alebo sústavu, problém, ktorý ste našli a vynaliezavé riešenie
vášho tímu.



Pomenováva a opisuje aspoň jedného vedca, inžiniera, alebo lekára, ktorí na tomto probléme pracuje.



Ukazuje, že sa váš tím týmto výskumom zaoberal, opisuje knihy, časopisy, webstránky, správy a iné
zdroje, ktoré ste použili, aby ste sa o zvolenom probléme a ľuďoch, ktorí ho riešia dozvedeli čo najviac.



Dokumentuje ako ste svoje výsledky zdieľali s ostatnými.



Celú vašu prácu zhrnie tak, že celková dĺžka prezentácie je najviac 5 minút.



Uvádza všetky informačné zdroje, ktoré ste použili.

Ako začať?
Doplňujúce informácie (napr. zaujímavé linky) sú zverejnené na stránke združenia Hands on
Technology: www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/saison2010/fll_2010/background.
Ak máte doplňujúce otázky k projektu FLL, prosím napíšte (po anglicky)
fll@hands-on-technology.de alebo po slovensky pomocou formulára na stránkach fll.sk

na:

Veľa zábavy!
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