
FIRST LEGO League

2017-18ניהול עונת 

HYDRO DYNAMICS
SM



פרויקט  

חקר

ערכי       הליבה

ביצועי  

הרובוט

FIRSTמבנה תוכנית  LEGO League



?מה צריכה לעשות קבוצה

FIRSTלהתנהג ולפעול על פי ערכי • LEGO League

כצוותלעבוד •

השנתילתכנת ולבנות רובוט שיעמוד במשימות האתגר , לתכנן•

ולשתףלפתח פתרון חדשני , לבצע חקר העוסק באתגר השנתי•

הצוותפרויקט החקר ועבודת , להציג בפני השופטים את תהליך עיצוב ובניית הרובוט•

הקבוצהאת החלק שלו להצלחת יכול ותורם כל אחד –לממש את עוצמת הקבוצה•

!ליהנות מהתהליך•



לוח זמנים  

לעונה







לוח זמנים לעונה



הגדרת מטרות

?  מה הקבוצה רוצה להשיג במהלך העונה•

?   מה הקבוצה יכולה להשיג במהלך העונה•

?  מה חשוב להשיג במהלך העונה•

?  ס"מה חשוב להנהלת ביה? למורים? מה חשוב לתלמידים•

שלב חשוב בתחילת התהליך





קוראים את מסמכי 

האתגר הרשמיים  
והעדכונים באתר

10

?איך מתחילים
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וללוותללמד , לייעץיכולים המנטורים -הילדים עושים את העבודה 

.אך תמיד לזכור שהילדים הם אלה שעושים את העבודה

.'חולצה וכדו, לוגו, בחרו לקבוצה שם-גיבוש  הקבוצה 

מליאה  : למשל, חשוב לתכנן מראש מה מטרת המפגש וכיצד נפעל להשגתה-ארגון המפגשים 

.משימות הביתה, עבודההילדים לקבוצות חלוקת , פגישהבתחילת ובסוף 

.  לתחרות םהפגישה הראשונה בין ומחויבות לזמניםמסגרת שעות קביעת 

.  והקפדה על כבוד והגינות ולדאוג שהתלמידים ייהנו מהתהליךאישית דוגמה 

.  ניצחוןכל מה שאנחנו מגלים במהלך העונה הוא -הניצחון הוא בגילוי 

:תפקיד המדריך



פרויקט החקר

מדינות  90-מ, תלמידים320,000-לכתלמידים מישראל יצטרפו 5,500בעונה זו  
בו ילמדו הכל על המים וימצאו דרך  HYDRO DYNAMICS℠ויתמודדו עם אתגר 

.משתמשים או נפטרים ממים, מובילים, לשפר את הדרך בה אנו מוצאים



משחק הרובוט
יבנו ויתכנתו רובוט אוטונומי  , התלמידים יתכננו

.דקות2½לביצוע משימות במשך 

:תפקיד המדריך
ערכת ,  EV3/NXTערכתלוודא שלקבוצה יש 

משימה ושולחן אימונים

:לוודא שהקבוצה

בונה את דגמי המשימה ומניחה את  •

כנדרשהשטיח והדגמים 

קוראת את המשימות והחוקים ובודקת  •

האתגראת עדכוני 

בונה רובוט ומתכנתת אותו לביצוע  •

משימות כפי יכולתה

עושה שימוש במחוון כבסיס להתקדמות  •

לתחרותבנושא תכנון הרובוט וכהכנה 





הדרכות 



!כולם מרוויחים–משתפים את הקהילה 

!מתגמלת ומהנה גם למבוגרים, חוויה מעצימה

.במהלך העונה הקפידו לשמור על קשר עם ההורים והקהילה

:ניתן לעשות זאת באמצעות

העברת מידע שוטף על התקדמות הקבוצה

 תכנון הרובוט/ שיתוף הורים בתהליכי החקר

הזמנה לערבי הורים במהלך העונה

הזמנה לצפות בתלמידים מתרגלים לקראת התחרות

הזמנה לבוא לקחת חלק בעידוד ובהשתתפות בתחרות



!!!מתנדבים

-כילהתנדב

!כיףזה

.בתוכניתחלקהלוקחיםהנוערבנימעיצובמשמעותיחלקאנחנו

FIRSTמקבוצתמצופהמהעלמקרובללמודלנומאפשר LEGO League,על

.לשנהמשנההישגיהלשפרמנת

-להתנדביכולמי

.הקהילה,בעונהפניתםאליהםהמומחים,מורים,הורים,מנטורים

.כללייםמתנדבים/זירהשופטילתפקידיבוגריםתלמידים



מתכוננים לתחרות

.מקפידים לעקוב אחר ההנחיות המתפרסמות במהלך העונה ולקראת התחרות

.מקפידים לקרוא את מחווני השיפוט ולוודא שאנו נוגעים בכל אחד מהדברים שמופיעים שם

.השוטפיםקוראים את העדכונים , לבית פתוח, מגיעים להדרכות

!משתפים אותנו במידע

החקרפרויקט , ערכי הליבה-לחדרי השיפוט –לתחרות נערכים 

.הרובוטבודקים את ביצועי , הרובוטותכנון 

!נהנים



:בעיה פנו אלינוהבהרה או , בכל שאלה

flltech@firstisrael.org.il-הרובוט לשאלות בנושאי •

fll@firstisrael.org.il-ועוד הכנה לתחרות , פרויקט החקר, לשאלות בנושאים כלליים•

אנחנו כאן בשבילכם

FIRSTצוות  LEGO League

mailto:flltech@firstisrael.org.il
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