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 אבני דרך, שבוע אחר שבוע

  )אם אפשרי(:   kickoff –לפני אירוע השקת האתגר 

 FIRST LEGO Leagueערכי הליבה של עברו כקבוצה על  ▲

 בחרו שם לקבוצה ▲

 ולמד על כל הכלים המצויים בו, המסייעים להתנהלות בעונה. מפת המשאביםלדף  FIRSTכנס לאתר  ▲

 משחק הרובוט ▲

 פתח את ערכת הרובוט ואפשר לחברי הקבוצה להתנסות בבנייה של רובוטים לדוגמה 

 LEGO®ל המדריכים והתרגולים הנמצאים בתוכנת תן לצוות התכנות של הרובוט להתחיל לעבור ע 

®MINDSTORMS 

תן לחברי הקבוצה לנסות לתכנת יחד רובוט שיבצע משימות אימון פשוטות כגון נסיעה  

 קדימה/אחורה, פניה, טיפוס על מכשול קטן

 הפרויקט ▲

 למאמןתן לחברי הקבוצה לקרוא את הוראות ביצוע הפרויקט המגיעות במדריך  

 הקבוצה לחקור ולחפש מקורות מידע הקשורים לנושא הכללי של האתגר השנתיתן לחברי  

 כקבוצה, למדו על אנשי המקצוע העוסקים בתחום החקר של אתגר השנה ▲

 קבע ערב הורים לחשיפת האתגר ומבנה העונה. ▲

 srael.org.il/fll/www.firstiהירשם להדרכות המתפרסמות באתר  ▲

 

  :1שבוע 

 תרגילים ומשחקי גיבושערכו  –בניית הקבוצה  ▲

 (במהלך כל העונהכקבוצה )תמיד טוב לחזור עליהם  FIRST LEGO Leagueשל  ערכי הליבהסקרו את  ▲

 חלקו תפקידים ותחומי האחריות בין חברי הקבוצה )כמובן שזה בסדר אם אלו ישתנו במרוצת הזמן( ▲

 מוחות" של הקבוצה לקביעת יעדים, מטרות ולוח זמנים לעונהערכו "סיעור  ▲

 /www.firstisrael.org.il/fll  הורידו וקראו בקפידה את מסמכי האתגר מאתר ▲

  משחק הרובוט ▲

 קרא יחד עם חברי הקבוצה את מסמכי משחק הרובוט מתוך מסמכי האתגר שבאתר  

 התחילו להרכיב את דגמי המשימות על פי ההנחיות הנמצאות באתר  

http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=4609
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 הפרויקט ▲

קרא יחד עם חברי הקבוצה את מסמכי הפרויקט מתוך מסמכי האתגר שבאתר. הבינו יחד את כל  

 השלבים שצריך להשלים.

 תן לחברי הקבוצה לשתף בידע שלהם על נושא האתגר השנתי 

ת ליציאה לשטח ורשימה של מומחים פוטנציאלים אליהם קיימו סיעור מוחות למקורות מידע, רעיונו 

 תוכלו לפנות

 והפרסים המחולקים בתחרות  מחווני השיפוטמומלץ להיכנס לאתר ולבדוק את  ▲

 

  :2שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

 משחק הרובוט ▲

 סיימו לבנות את דגמי המשימות 

 סדרו את שטיח המשימות והכינו את זירת האימון שלכם 

 משימות אפשריתערכו סיעור מוחות לגבי אסטרטגיית  

 התאמנו על עיצובי שילדה שונים ומשימות תכנות פשוטות 

 הפרויקט ▲

 נושא הפרויקטבדונו על מה למד כל חבר בקבוצה  

 בחרו בעיה אחת בה תתמקדו והתחילו לבחון לה פתרונות אפשריים  

בקש מחברי הקבוצה לצוות את עצמם לבצע מחקר בספרייה / בבית, באמצעות האינטרנט או בכל  

 ך אחרת לפני הפגישה הבאהדר

 תכננו יציאה לשטח או פגישות עם מומחים בתחום האתגר השנתי 

 

 

 : 3שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

במפגשים ובכלל.  FIRST LEGO Leagueשל  ערכי הליבהשוחחו עד כמה הקבוצה שלכם מיישמת את  ▲

 דורש עבודה נוספת של הקבוצה מערכי הליבהבדקו מה 

 משחק הרובוט ▲

 עצבו ותכנתו את הרובוט לביצוע שתי המשימות שהקבוצה בחרה כקלות ביותר 

 בדקו, תקנו והריצו שוב את הרובוט 

 הרובוט משימות ואסטרטגיות נוספות שיש ליישם קחו בחשבון בבניית 

 שמרו גרסאות וגבו תכנותים 

 

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 הפרויקט ▲

שתפו את חברי הקבוצה בהתקדמות המחקר על הבעיה שנבחרה, מהם הפתרונות הקיימים ומהם  

 תוצאות המפגשים והשיחות שנערכו עם מומחים בתחום

של הקבוצה ובצעו סיעור מוחות  הגדירו את שאלת החקרהתמקדו בבעיה שהקבוצה הגדירה,  

 למציאת פתרון חדשני

 

  :4שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

 התארחו / ארחו בבית פתוח. מידע על מועדים קיים באתר. ▲

 משחק הרובוט ▲

מהיעדים שהקבוצה הציבה לביצועי  50%עצבו ותכנתו את הרובוט כך שיבצע באופן עקבי לפחות  

 מיעדי הקבוצה!( 50%מהמשימות אלא  50%הרובוט )לא 

 שמרו גרסאות וגבו תכנותים 

 הפרויקט ▲

והחלו לחקור מהם הטכנולוגיות,   בחרו את הפתרון החדשני המתאים לבעיה שנבחרה ע"י הקבוצה 

 החומרים או המומחיות שנדרשים כדי להפוך את הפתרון למציאות

 קיימו סיעור מוחות כיצד הקבוצה יכולה לשתף בממצאיה את מי שיכול ליהנות מהפתרון המוצע 

 

  :5שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

בצעו הערכה מחודשת של יעדי הקבוצה על בסיס הזמן שנשאר עד התחרות האזורית. האם אתם  ▲

 צריכים לקבוע יעדים חדשים?

 הזמינו הורים וקהילה והציגו בפניהם את העשייה שלכם עד כה בעונה ▲

 משחק הרובוט ▲

החליטו על חברי קבוצה שישמשו כמפקחי איכות. עליהם לבדוק שהאסטרטגיה שנקבעה ע"י  

 הקבוצה תואמת את כללי השיפוט ומצליחה להשיג את היעדים שהוגדרו ע"י הקבוצה.

 מהמטרות שהקבוצה הגדירה לביצועי הרובוט 75%נסו להשיג  

 האזוריתהתחילו לעבוד על הצגת עיצוב הרובוט לצוות השיפוט בתחרות  

 הפרויקט ▲

 הכינו מצגת ו/או חומרים אותם תחלקו עם אנשים שיכולים ליהנות מהפתרון החדשני שלכם 

 בדקו מה עליכם לעשות כדי להפוך את הפתרון החדשני שלכם למציאות 
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  :6שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

במהלך העונה. בקשו מחברי  FIRST LEGO Leagueשל  ערכי הליבהשוחחו בקבוצה כיצד יישמתם את  ▲

 הקבוצה לציין באופן מיוחד דוגמאות אותם יוכלו לחלוק עם השופטים.

 משחק הרובוט ▲

בצורה עקבית. המשיכו לעבוד מהמטרות שהציבה הקבוצה לביצועי הרובוט  75%נסו להשיג  

 להשגת כל יעדי הקבוצה.

בדקו את ביצועי הרובוט בתנאי תאורה שונים, כדי להתמודד עם מצב בו התאורה תהיה שונה בזירת  

 התחרות

 שמרו גרסאות וגבו תכנותים 

 הפרויקט ▲

 התחילו לעבוד על הצגת הפרויקט בתחרות 

 

 

  :7שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

 כקבוצה, עשו תיקונים אחרונים ליעדים, כדי שתדעו מה עליכם לעשות בשבועות האחרונים ▲

 רית היא במהותה גילוי וכיף!דונו בציפיות הקבוצה מהתחרות. זכרו, התחרות האזו ▲

 משחק הרובוט ▲

 נסו להשיג את כל היעדים של ביצועי הרובוט בצורה עקבית 

 בצעו הרצות קצובות בזמן למריצים מתחלפים 

 הפרויקט ▲

 שתפו את הפרויקט של הקבוצה עם אנשים שיוכלו להרוויח ממנו 

חברי קבוצה להתארגן ולהציג את הפרויקט על התאמנו באופן מתוזמן על הצגת הפרויקט לתחרות.  

 דקות ללא עזרת מבוגר 5תוך 

חזרו ובדקו שההצגה עונה על כל הדרישות וכוללת את כל הרכיבים עליהם אתם נשפטים במחוון  

 השיפוט

 התאמנו במענה על שאלות הקשורות לבעיה ולפתרון שבחרתם 
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  :8שבוע 

 /www.firstisrael.org.il/fll בדקו עדכונים לאתגר ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט באתר  ▲

בכל  נבחניםכדי להבטיח שכל חברי הקבוצה מבינים על מה הם  מחווני השיפוטעברו פעם אחרונה על  ▲

 תחנות השיפוט בתחרות

 ערכי ליבה ▲

 יחד עם הקבוצה ערכי הליבהסקור את שיטות השיפוט בתחנת  

 לאורך כל התחרות לערכי הליבההזכר לחברי הקבוצה להתנהג בהתאם  

 משחק הרובוט ▲

 הרובוט תיקונים אחרונים בעיצוב ובתכנות 

 וודאו שהרובוט מצליח באופן עקבי להשיג את כל היעדים שהצבתם 

 הפרויקט ▲

וודאו כי לקבוצה נוח עם אופן הצגת הפרויקט וכי הם מצליחים בעקביות להתארגן ולהציג את  

 הפרויקט בחמש דקות 

 הזמינו הורים ועשו חזרה גנראלית של כל תחנות השיפוט בפני "שופטים" מתנדבים: ▲

 משחק הרובוטזמנים של מקצים מתו 

 עיצוב הרובוטתחנת שיפוט של  

 הפרויקטהצגת  

 ערכי הליבהתחנת שיפוט  

 

 בהצלחה!!!

 FIRST LEGO Leagueצוות 
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