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 ,שלום לכולם
מגיע לסיומו, אך לא לפני שנחגוג בפסטיבלים האזוריים שאנו Creature Craze  תיכף זה קורה ומחזור הראשון של עונת

 !מכינים עבורכם
 
 !נדרשת קריאה- דגם לגו 

מספר נקודות  כולכם כבר וודאי עסוקים עד מעל לראש בבניית הדגמים. רגע לפני שאתם מסיימים אנחנו רוצים להזכיר לכם
 :להתייחסות בבניית הדגם

 ?האם הדגם קשור לנושא של בעלי חיים המתגוררים בסביבת הדבורים 
 (?האם הוא מדגים וקשור לבעל החיים שבחרתם לחקור )לאחר שחקרתם את הדבורים 
 "הכוורת והדבורה? -האם בדגם הסופי יש שילוב של "ערכת ההשראה 
 .)את הדגם יש לבנות על בסיס לגו אפור )אלו שחולקו לכם במהלך העונה 
  הדגם עשוי מלגו (LEGO.ואך ורק מלגו ) 
  באמצעות גלגל / גומיה / ידנית / תכנות על ידי -בדגם יש חלק אחד זז WeDo, NXT או EV3 

 !נדרשת קריאה- פוסטר 

 !האם הפוסטר שלכם כבר מוכן? כדי למקד אתכם אנחנו מזכירים לכם ... הפוסטר מייצג אתכם 
 מחברי הקבוצה והמדריך שלכם.השם שבחרתם, כל אחד  -ספרו על הקבוצה 
 היכן הייתם? עם מי דיברתם? את מי פגשתם? -ספרו על תהליך החקר שלכם 
 כיוונים אפשריים, תוכלו להתמקד בבעל החיים עצמו )צורת  -ספרו על בעל החיים שבחרתם החי בסביבת הדבורים

ם שקיימת אצלו ובפתרון החיים, התנהגות, ייחודיות, תפקידים שממלא בטבע( או להתמקד בבעיה שזיהית
 שמצאתם לבעיה זו, וכמובן כל כיוון אחר שאתם חשבתם עליו.

 איך בניתם אותו? למה בחרתם לבנות דווקא אותו? -ספרו על הדגם 
  70 השתמשו בקאפה / פוליגל בגודלX100 

 !נדרשת קריאה- הכנה לפסטיבל 
 

  ...האם אתם יודעים כבר מה מחכה לכם בפסטיבל? אנחנו מבטיחים לכם שלפני הכל מחכה לכם כיף גדול
 הקבוצה שלכם הולכת לבקר במהלך הפסטיבל במספר תחנות פעילות שקשורות לאתגר השנתי

כם לאורך העונה. רוצים לדעת מה מסקרן בין התחנות תפגשו את צוות הבוחנים אשר משתוקק לשמוע על העבודה של
 ?אותם במיוחד

 ?מי זו הקבוצה ומי הם חבריה 
 .כיצד התנהלתם כקבוצה? במהלך העונה וגם במהלך הפסטיבל 
 ?מה למדתם בנושא הדבורים ובעל החיים המתגורר בסביבתן ושאותו בחרתם לחקור 
 ?מה מוצג בפוסטר שלכם 
 ?איך הדגם פועל ומה יש בו 
 לקתם את מה שלמדתם? האם ההורים, האחים החברים יודעים על הפעילות שלכם?איך ועם מי ח 

 :רגע לפני המפגש, לשימושכם מספר דגשים והמלצות 

  עדכוני קבוצות
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 כאן הקליקו -לשיבוצים לפסטיבלים 
 כאן הקליקו -להזמנות לפסטיבלים 
  (.18כל קבוצה צריכה להגיע לפחות עם מלווה בוגר אחד )מעל גיל 
 ות, המדליות וכל . על פי מספר זה מחושבות התעודילדים 6כל קבוצה מונה עד  אנא הקפידו על ההנחיה לפיה

תחנות הפעילות. לקבוצה גדולה יותר לא יהיו מדליות ותעודות לכל הילדים ולא יהיה מקום לכולם בתחנות 
 הפעילות.

 ( כל קבוצה אשר שילבה בדגם הלגו שלה גם תכנותWeDo נדרשת להגיע עם מחשב נייד. כמו כן, יש לדאוג ,)
 להטעין את המחשב טרם כניסה לחדר הבוחנים.

 לכל קבוצה יש לו"ז לפיו היא עוברת מתחנה לתחנה. כך שבמקרה שחל  -ו את חברי הקבוצה במספר הקבוצהיידע
בלבול וקבוצה לא יודעת לאן עליה להגיע או לחילופין ילד הלך לאיבוד, נוכל ביתר קלות לעזור לאתר את מיקום 

 הקבוצה לפי מספרה.
 בכל פסטיבל עמדה לאיסוף טקסטיל עבור חיות עזובות.  בעלי חיים אנו נעמיד -כחלק מהנושא של האתגר השנתי

את כל המצעים/ מגבות/שמיכות שתביאו לפסטיבל כתרומה, אנו נדאג להעביר לאחת מהעמותות המשמשות בתי 
 מחסה לחיות עזובות.

 :המלצות 

  את הדגמים הביאו בקופסה כדי למנוע את התפרקותם. במהלך הפסטיבל תצטרכו להגיע לתחנת הבוחנים עם
 הדגם והפוסטר, והקופסה נועדה למנע אסונות אפשריים.

 .דאגו לכיבוד לילדים, במהלך הפסטיבל מוקצה זמן להפסקת אוכל ושתייה 
 נו את הילדים לקראת המפגש עם הבוחנים ודברו איתם על הצגת הדגם, הפוסטר והתהליך אותו הם ספרו והכי

 עברו.

 .מנטורים יקרים, אתם מוזמנים להתכונן ולהכין את הילדים לקראת המפגש כדי להוריד את מפלס ההתרגשות
 !אנחנו באים להנות וכולם זוכים -זכרו והזכירו לילדים 

 !עם המון מצב רוח טוב, כל הכבוד לילדים ולכם על הדרך אותה עברתם הגיעו לפסטיבל -והעיקר
  

 ,להתראות בפסטיבלים                                                   
 ישראל  FIRST LEGO League Jr צוות                                   
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