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 יוצאים לדרך: 1 פרק
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 יוצאים לדרך
 

 FIRSTשמאפשר את קיום  משמעותיחלק  מהוויםמאמנים 

LEGO League .אתה עוזר , מתנדבהורה או , בין אם אתה מורה

תוכנית זו . שלך לקבוצה FIRST LEGO Leagueלנו להביא את 

 מצליחה להתקיים בזכותך!

  !אנחנו חושבים שאתה מדהים - אי אפשר להדגיש את זה מספיק 

יצרנו את המדריך למאמן על מנת שיעזור לך במהלך כל עונת 

FIRST LEGO League -  ועד לחגיגת סוף העונהמגיוס הקבוצה ,

 . רעיונות שיעזרו לך לאורך כל הדרך אספנו

  ? EAGUEL ®LEGO ®FIRST-ב שחד

. את כל פרקי המדריך למאמן  אנו ממליצים לקרוא, כמאמן חדש

בוצות שלהם הק את מדריכים לצפות למה שיודעים מאמנים

שאתה  ההרפתקהלך סקירה על  ןיית 1פרק ונהנים יותר.  ןבביטחו

והפרקים הבאים יתנו לך יותר פרטים למה אתה  עומד להתחיל

 . צריך לצפות בכל שלב

  ?הדרכת בעבר

אנו ממליצים שתקרא שוב את  ,עם זאת. כנראה שלא תצטרך לקרוא את הפרקים הראשונים בעיון רב, כמאמן מנוסה

טיפים ורעיונות חדשים לשלב בעונה אתה עשוי למצוא (, או יותר)אפילו אחרי שעברת עונה אחת . 4-8פרקים 

 .הנוכחית

 את אין שלנו ולמנטורים שלמדריכים יודעים אנחנו"אחד מערכי הליבה שלנו הוא . מדריך זה הינו מדריך בלבד ,זכור

אבל תהנה גם , השתמש במדריך למאמן כאמצעי שיעזור לך להדריך את הקבוצה". יחד לומדים אנו; התשובות כל

 !זה הולך להיות כיף, אל תשכח. הילדיםמתהליך הלמידה עם 

 הערכה גדולהב

 FIRST LEGO Leagueצוות 

 

 

 

 

 

 

 .הפרויקט ומשחק הרובוט הם מה שהתלמידים עושים

 .זה את עושים הם כיצד הם הליבה ערכי
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 דיסו עקרונות
 מדע אודות אותם להלהיב שמטרתה ח'-בכיתות ד' ילדיםל תוכנית הינה ,FIRST LEGO League הבסיסית ברמה

 בכיתה League   LEGO  FIRST פעילות לקיים ניתן. ולעבודה לחיים משמעותיים כישורים להם ולהנחיל וטכנולוגיה

 גם להיות יכולות אך, קיים ספר בית או ארגון עם מזוהות להיות יכולות קבוצות. לכך ורק אך מיועדת לא התוכנית אך

 .יחדיו מיוחד משהו לעשות שהחליטו חברים קבוצת

 

 FIRST LEGO Leagueשל  הליבהערכי 

. FIRST LEGO Leagueהם לב ליבו של , זה מדריך של הראשון בעמוד רשומיםה ליבהה ערכי

, הליבה ערכי אימוץ ידי על. אחרות מתוכניות FIRST LEGO Leagueאת  הם מסייעים להבדיל

 היא לאחר ושעזרה במקביל להתקיים יכולים ידידותית ותחרות אישי שרווח לומדים משתתפיםה

, מתנדבים, מנטורים, מאמנים כולל, FIRST LEGO League משתתפי מכל. צוות לעבודת הבסיס

 עוד למדו .מעשיהם בכל הליבה ערכי את ולהדגים, להציג, הוגלנ מצופה, הקבוצה וחברי הורים

 .4 בפרק

 

 FIRST LEGO League אתגר

בתרגום בספטמבר, ו  www.firstlegoleague.org-ב אנו מציגים לקבוצות  ברחבי העולם אתגר שנתי, אוגוסטבכל 

עומדות בפני מדענים ה מהעולם האמיתיהאתגר מבוסס על שורה של בעיות   ./www.firstisrael.org.il/fll -לעברית ב

האתגר מתוכנן לשיתוף כך שכל חברי  רתיאו .מאמנים וחברי קבוצה צריכים לקרוא את האתגר ביחד .ומהנדסים כיום

 . הקבוצה והמאמנים ילמדו יחדיו

 

 .פרויקטוה משחק הרובוט: חלקים 2-אתגר בנוי מה

 

 ובוחנות מתכנתות, בונות, מעצבות קבוצות, הרובוט חקבמש

LEGO®  טכנולוגיית בעזרת אוטונומיים רובוטים
®MINDSTORMS .חברי י"ע ומתוכנתיםמתוכננים  הרובוטים 

 , על גבידקות 2/12 של מקצה במשך, משימות שיבצעו כך הקבוצה

 עוד למדו. השנתי האתגר נושא את משקףה ,הרובוט משחק שטיח

  .5 בפרק

 

 כ הן"אח. במסגרת נושא האתגר, האמיתי מהעולם, קבוצות חוקרות בעיה מציאותית, פרויקטב

, לבסוף (י שינוי פתרון קיים"י יצירת פתרון חדש שלא קיים או ע"אם ע)לבעיה זו  יוצרות פתרון חדשני

 .6למדו עוד בפרק  .עם הקהילה ןחולקות את הממצאים שלההקבוצות 

 

 

  

 טיפ 

אוטונומי פרושו שהרובוט זז 

. באופן עצמאיומתפקד 

הקבוצה תתכנת את הרובוט 

במחשב ואחר כך תריץ את 

 .התוכנית

 ערכי הליבה

 משחק הרובוט

 הפרויקט

http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 FIRST LEGO League עונת

 מוצגות  באתגרהקבוצות עובדות יחדיו כדי למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות , אינטנסיבייםשבועות  8לפחות במשך 

FIRST LEGO League . הן חוגגות את הישגיהן ביחד עם קבוצות ןבה אזוריותלאחר מכן הן מתחרות בתחרות  

 .3בפרק  העונה שלכםלמדו עוד על תכנון  .משפחה וחברים, אחרות

 !גורמים לזה לקרות FIRST LEGO League שותפי

ועד לאימון מניהול אזור , בהפעלת התוכנית בכל הרמות מצויניםאנשים על  יםמסתמכFIRST LEGO League - ב

 . קבוצה

 FIRST LEGO- ו קבוצהההם משאב אדיר בשבילך בתור מאמן . "שותפים"בכל אזור את המובילים מכנים  ואנ

League בלעדיהם םקיי הלא הי. 

ניהול הכולל של באתגר וב, תחרויותב FIRST LEGO Leagueם של סטנדרטיהשלנו מסכימים לשמור על  םשותפיה

 . התוכנית

בהדרכה, אנו ממליצים בחום ליצור עמם קשר לגבי כל שאלה הקשורה   - הם מקור מידע חשובהמקומיים  ם שותפיה

 , בקר באתר LEGO League FIRSTעל מנת ללמוד על השותפים המקומיים בתוכנית  זמינים.משאבים אירועים או 

 il/fll/www.firstisrael.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 מהירה להתחלהמדריך 

מצורפות בהמשך ! אבל זה גם מאוד כיף, ארגון ותכנון יםדורשה הרצת קבוצליווי ו

 FIRST- אם אתה חדש ב. רשימת משימות הכרחיות שיעזרו לך להתכונן לעונה

LEGO League ,אתה יכול להוסיף עוד . יתכן ותרצה להתמקד רק במשימות אלו

 .משימות ופעילויות תוך כדי שאתה והקבוצה שלך רוכשים ניסיון

להיות שונים  יםעשויתהליכים מסוימים . נקודת התחלה המהוו זו האנא זכור שרשימ

 .ישראל במידה ויש לך שאלות FIRST LEGO Leagueבדוק עם . מעט באזור שלך

  

  הכנות למאמן לפני העונה

 תלעונ רשום את הקבוצה שלך LEGO LeagueFIRST  מערכת הב -  FIOS . 

 בנוסף, במידה ואין לקבוצה ערכת רובוט לקבוצה הזמן את הציוד הדרוששלם עבור דמי רישום  ו .LEGO 

MINDSTORMS ( 3פרק וודא שאתה מזמין אחת). 

 FIRST LEGO League  בד"כ יפנה אליך באמצעות הדוא"ל, וודא לספק כתובת עדכנית בזמן ההרשמה ובדוק

 .הודעות נכנסות בכתובת זו בתכיפות

  של מדריך זה( בעמוד הראשוןקרא את  ערכי הליבה )נמצאים. 

  (2)פרק החלט איך חברי הקבוצה יזוהו ויבחרו 

  (3)פרק מצא לפחות מחשב אחד בו תוכלו להשתמש אשר מחובר לאינטרנט 

  השתתף במפגשי הדרכה ומפגשי בית פתוח שיערכו ע"יFIRST  .ישראל ויפורסמו בהודעות דוא"ל ובאתר 

  (7)פרק חפש מידע על מבנה התחרות והרישום לה 

 

 התחל במפגשים עם הקבוצה שלך

 (  2ונספח  3פרק הכן לוח זמנים לפגישות) 

  והקפד לשוחח עליהם בכל  הליבה עם ההורים וחברי הקבוצהעבור על ערכי(

 (4)פרק  מפגש!(

  (3)פרק ארגן אזור אימונים ואחסון לציוד בין הפגישות 

 נקודת בקש מחברי הקבוצה להתחיל ולחקור על אתגר העונה, על מנת לקבל 

  .לעונהבה טו התחלה

  (5)פרק או רק את הדפנות  של משחק הרובוטבנה שולחן 

  ב העזר במדריך בניית דגמי המשימות-  www.firstisrael.org.il/fll/  בכדי לבנות

 (5)פרק את דגמי המשימות 

  (5)פרק התקן את התוכנה בה תשתמשו במחשב/ים בו/בהם הקבוצה תשתמש 

 

 השלמת האתגר

  אתרמאתגר ההורידו את  www.firstisrael.org.il/fll/  באנגליתחודש אוגוסט סוף )זמין מכקבוצה ועברו עליו 

 (.ומתחילת ספטמבר בעברית

 (5)פרק שלכם  התחילו לתכנן, לבנות ולתכנת את הרובוט 

  (6)פרק התחילו לחקור עבור הפרויקט ולהעלות רעיונות לפתרונות חדשניים 

 

 טיפ 

רוצה ? זקוק להכוונה כמאמן

? לתמוך במאמנים חדשים

    - לפנה אלינו 

    fll@firstisrael.org.il 

 טיפ 

 מומחה אינך אם תדאג לא

 או מהמיומנויות בחלק

. לאתגר הדרושים  ההיבטים

 עם יחד ללמוד יכול אתה

 ילדים ,למעשה. הקבוצה

 בעיות לפתור אוהבים

 עודד. מבוגרים המבלבלות

 את למצוא הילדים את

 .בעצמם הפתרונות

http://my.firstisrael.org.il/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
mailto:fll@firstisrael.org.il
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 הרשם לתחרות. מידע לגבי התחרויות האזוריות ישלח בדוא"ל לכל המאמנים הרשומים במערכת ויפורסם באתר. 

 (7)פרק ישראל  LEGO League FIRST במידה ויש לך שאלות צור קשר עם

  .עבור על המחוונים בעזרתם ישפטו את הקבוצה בתחרות 

 (/www.firstisrael.org.il/fll ו 8פרק ) כקבוצהדונו בהם     

 הודעות מקבלת בדוק את תיבת הדוא"ל שלך בקביעות ל-FIRST LEGO League 

 מידע והשיפוט והפרויקט, שאלות ותשובות לגבי  מנה חבר קבוצה שיבדוק בקביעות את עדכוני משחק הרובוט

 /www.firstisrael.org.il/fll  -ב  חדש

 !התאמנו, התאמנו, התאמנו 

  (7)פרק הכן כל מסמך שנדרש על ידי מארגני התחרות 

 (9)פרק סוף העונה הכן תוכנית לחגיגה ב 

 

 משימות נוספות

 רצוי שתוסיף משימות אלו לרשימה, אם נותר לך זמן

 (3)פרק   בצע פעילויות בונות קבוצה 

  צפו בסרטון הפרויקט"to-How "ה ערוץב - YouTube   הפרויקטוקבלו עצות בנושא 

(www.youtube.com/user/FLLGlobal  )בשפה האנגלית 

 ולנסות לתכנת כמה מהמשימות שמגיעות עם ערכת ה אימונים תן לקבוצה שלך לבנות רובוט-LEGO 

MINDSTORM 

  (7)פרק השתתף באירוע לא רשמי או מפגש אימונים אם קיים באזור שלך  

  

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
https://www.youtube.com/user/FLLGlobal
http://www.youtube.com/user/FLLGlobal

