
הרפתקאות בטיפות  

ברוכים הבאים לעונת



?על מה נדבר היום

הכנות לעונה

לאורך העונהFIRSTערכות וליווי של צוות , מנטורים, הקמת קבוצה

האתגר השנתי  

פירוט לגבי שלבי האתגר  

סיום העונה  

המשך פעילות ושיתוף תוצרי הפעילות   



FIOS-רישום הקבוצה במערכת ה

למילוי פרטים על ידי הארגון  | בקשה לחשבונית 

FIRST-לחתימת הארגון המפעיל את הקבוצה ושליחה ל|כתב התחייבות 

יישלח  המנטור( ידני/ דיגיטלי)לחתימת הורי הילדים |טופס ויתור והסכמה 

FIRST-את ההצהרה על סיום התהליך ל

הסדרת תשלום בגין דמי הרישום ומילוי טופס נלווה

ישראל  FIRSTמול –תאום קבלת ערכת אתגר 

מול ספק אחר  -WeDoתאום קבלת ערכת 

?איך אנחנו יכולים לסייע לכם

FIRSTכל הטפסים נמצאים באתר  ISRAEL משאבי העונה"תחת"

153-509040466: או בפקסjr.fll@firstisrael.org.il: ל"דוא

FIRST@firstisrael.org.il |0505-9040466(:FIRST)אילנה 

צעדים לרישום קבוצה



בחירת חברי הקבוצה  

('ד-גן חובה)6-9תלמידים בגילאי 6עד 

(המלצות לפעילויות במדריך)גיבוש הקבוצה לפני ובמהלך העונה 

מנטור אחד לפחות ומתנדבים מהקהילה

FIRSTבוגרי , הורים, מורים Robotics Competition   ,FIRST Tech  Competitionו-

FIRST LEGO League ,ומחויבות אישית ממסגרות שונות ים"מדצ

בחירת מקום מפגש קבוע  

עבודהתוכניתהכנת 

מפגש שבועי באורך של שעה וחצי

מפגשים ושילוב של מפגשי שיא נוספים  12

הקמת קבוצה| הכנות לעונה 



• 27 Events
• 70 Trainings
• 1,000 + Volunteers

מנטורים| הכנות לעונה



ערכת אתגר| הכנות לעונה 

ערכת אתגר 

ערכת השראה

"  בנייה אישית"לLEGOבסיסי 

קלסר לכל ילד 

פוסטרים



...  צריך גם-ו

WeDoערכת  WeDoערכת 1 ( ?דונגל) 2 או



פעילויות | פסטיבל 
מדריכים מקצועיים  | הכנות לעונה 



למנטור| מדריכים 

ותוכנית  FIRSTמידע אודות 

FIRST LEGO League Jr.

ערכים והנחיות| יסודות ההדרכה 

התאמות  , תכנון השנה| הקמת קבוצה 

...  גיל וניסיון חברי הקבוצה, לגודל

אופן השימוש במדריך להנחיית קבוצה  

בהם  להעזרמקורות מידע נוספים שניתן 



האתגר| מדריכים 

שאלות מנחות לעבודת החקר  | חקרו 

בהם  להעזרומקורות מידע נוספים שניתן 

הנחיות להכנת הדגם והפוסטר  | צרו 

המלצות לדרכי שיתוף הקהילה  | שתפו 

בתוצרים הסופיים 



הנחיית קבוצה| מדריכים 



ולקרוא להכנס-ובפייסבוקל "בדוא, עדכונים שוטפים באתר הארגון

ל"בדוא, טלפוני, ביקורי קבוצות| ליווי וייעוץ לכל אורך השנה 

,  מאגר משאבים, אוגדן הדרכה| חומרים מקצועיים מודפסים ודיגיטליים 

משאבי עמיתים  

ותיקים ומנוסים למנטוריםחיבור 

הפועלות בסביבתכם  FIRSTחיבור עם קבוצות נוספות של  

פסטיבל אזורי 

?איך אנחנו יכולים לסייע לכם לאורך כל הדרך איתכםאנחנו 



ישראל  FIRST האתר החדש של

www.firstisrael.org.il



ייעודי פייסבוקדף | FIRST LEGO League Jr ISRAEL



2017-2018עונת 



?מה כוללת הפעילות



האתגר השנתי

®FIRSTזרמו או שחו היישר אל תוך, קפצו למים LEGO® League Jr. 
אתגר

AQUA ADVENTURE , 2017-2018הרפתקאות בטיפות

מרחבי העולם  ' כיתה ד-ילדים בגילאי גן חובה68,000-באתגר השנה למעלה מ
יחקרו  

מהיכן המים מגיעים המים בהם אנחנו משתמשים ומה קורה  , אודות מקורות המים
.להם בדרך אלינו

?ומה אתם תלמדו על המים והדרך שהם עושים עד שהם מגיעים אליכם הביתה



"  שימוש במים"בחירת :שלב ראשון

שימוש המים הנבחרהמסע שלחקר : שלב שני

זיהוי בעיה הקיימת במסע זה  : שלב שלישי

לבעיה זופיתרוןמציאת : שלב רביעי

מומלץ לכלול את כל השלבים שנחקרו בדגם הסופי שיוצג בפסטיבל   * 

השלבים יבוצעו בהתאם לגיל וליכולות הילדים    ** 

ופיתרוןבעיה | חקרו את זה 



ראו מאגר משאבים ועמיתים  | ספרים  וסרטים , אתרי אינטרנט

..  אתר המבקרים של מקורות ועוד, כנרת, מאגרי מים מקומיים| סיור לימודי 

אנשים אחרים שיכולים להוסיף מידע נוסף  , מומחים, בני משפחה| ראיון 

בהם  להעזרמשאבים | חקרו את זה 



דגם| צרו ובחנו את זה 

מחליטים במשותף איזה דגם בונים

מחליטים מהו החלק הנע  

משרטטים את הדגם

לפי הכללים שכתובים במדריךבונים 

להנחיית קבוצות  

הנחו את הילדים להשתמש בדמיון וביצירתיות  



במשותף על תוכן והעיצוב  מחליטים 

משרטטים כיצד ייראה הפוסטר

במדריךשכתוביםהכלליםמכינים לפי 

להנחיית קבוצות  

כייפי ומושך את העין  , עודדו לפוסטר צבעוני

" הצג אותי"פוסטר | צרו ובחנו את זה 



משחקים ותחנת בוחנים, הפעלות

!כולם זוכים

עדכון עם פרטים נוספים והרשמה יישלח   

במהלך העונה  

מוזמנים לארח את הפסטיבל אצלכם  

הפסטיבל| שתפו את זה 



השונים  FIRSTאירוח בתחרויות ובאירועי 

(בניית מודלים נוספים)WeDo-המשך עבודה עם ה

(המשך עבודה מול מקורות המידע)פיתוח והעמקת נושא החקר 

פעילויות נוספות | בסיום העונה 



:  חוץ בית ספרי

רשויות ומחוזות  , מנהלים|  הצגת הפעילות בפורומים שונים 

הצגת הפעילות לראש העיר ולחברי מועצה  

ושותפים נוספים" מאמץ"הצגת הפעילות לגוף 

:פנים בית ספרי

תערוכה של דגמי הקבוצות לתלמידי בית הספר  

הצגת דגם הקבוצה בערבי הורים

נסיעות  | יצירת שיתופי פעולה בין הקבוצות במהלך העונה 

ותערוכות משותפות 

שיתוף והצגת התוצר| בסיום העונה 



...  אז

,  שיהיה המון בהצלחה

,  תודה רבה  והכי חשוב

!!!תהנו


