
לעונת  ברוכים הבאים 

ירח  : המשימה



?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   



שם משתמש חדש  | ניהול ורישום קבוצות רישום הקבוצה במערכת 

(במערכת הרישום)למילוי פרטים על ידי הארגון | בקשה לחשבונית 

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

(אתר/ רישום )

נלווהמילוי ושליחת טופס תשלום בגין דמי הרישום והסדרת 

ישראל FIRSTבתאום מול |  ערכת אתגר קבלת 

מול ספק אחר  | WeDoרכישת ערכת 

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

FIRST-תשלח ל

?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 / פזית

צעדים לרישום קבוצה



בחירת חברי הקבוצה  

('ד-גן חובה)6-9תלמידים בגילאי 6עד •

(במדריך המודפסהמלצות לפעילויות )גיבוש הקבוצה לפני ובמהלך העונה •

אחד לפחות ומתנדבים מהקהילהמנטור 

FIRSTבוגרי , הורים, מורים Robotics Competition ,FIRST Tech Competition

FIRST-ו LEGO League ,ומחויבות אישית ממסגרות שונות ים"מדצ

בחירת מקום מפגש קבוע   

(תלוי ארגון ומשתתפי התוכנית)עבודה הכנת תוכנית 

מפגש שבועי באורך של שעה וחצי•

נוספיםמפגשים ושילוב של מפגשי שיא 12•

יוני  -מחזור שני פברואר| פברואר -(אוקטובר)מחזור ראשון מספטמבר •

הקמת קבוצה| הכנות לעונה 



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

ניהול קבוצה| הכנות לעונה 



ערכת אתגר 

ערכת השראה

"  בנייה אישית"לLEGOבסיסי 

קלסר לילד  

ערכת אתגר| הכנות לעונה 

פוסטרים

למנטורמחזיק מפתחות 



WeDoערכת  WeDoערכת 1 ( ?דונגל) 2 או

WeDoערכת| הכנות לעונה 



פעילויות | פסטיבל 
אוגדן הדרכה  | הכנות לעונה 



סדר קבוע למפגש | הכנות לעונה 



.הכלהילדים עושים את 

אתם שם להנחות אותם  



ולקרוא להכנס| ובפייסבוקל "בדוא, עדכונים שוטפים באתר הארגון

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

הדרכה ומאגר משאביםאוגדן | חומרים מקצועיים מודפסים ודיגיטליים 

בהקמה ויופיע באתר | ותיקים ומנוסים למנטוריםחיבור 

הפועלות בסביבתכם FIRSTשל חיבור עם קבוצות נוספות 

מדריך כתוב יופיע באתר בהמשך העונה | אירוע סיום 

?איך אנחנו יכולים לסייע לכם לאורך הדרך  איתכםאנחנו 



הארגון אתר  | FIRSTISRAEL.ORG.IL



ייעודי פייסבוקדף | FIRST LEGO League Jr ISRAEL



2018-2019



?הפעילות כוללתמה 



' כיתה ד-ילדים בגילאי גן חובה99,000-מבעונה הקרובה למעלה 

מרחבי העולם ישוגרו לחלל  

לרחף ולחקור  ילמדו , את הכלליםלמקום בו רק הם יקבעו 

.  סביבםכל מה שנמצא את 

מצפות להם תגליות כשיצטרפו לאתגר הבא

MISSION MOONSM /2018-2019ירח : המשימה

נושא האתגר השנתי 



בסיס הפעילות 



לומדים על הירח ועל איך זה לחיות עליו  :שלב ראשון

חקר אודות בעיות שייתכנו כחלק מהחיים על הירח  : שלב שני

מציאת פתרון לבעיה או בעיות שחקרו  : שלב שלישי

באירוע הסיום  מומלץ לכלול את כל השלבים שנחקרו בדגם הסופי שיוצג * 

השלבים יבוצעו בהתאם לגיל וליכולות הילדים    ** 

בעיה ופתרון | חקרו את זה 



ראו מאגר משאבים | ספרים  וסרטים , אתרי אינטרנט

תצפית מקומית(גבעתיים)מצפה כוכבים , (י"מוזיאון א)פלנטריום | לימודי סיור 

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

בהם להעזרמשאבים | חקרו את זה 



דגם בונים מחליטים במשותף איזה 

:  הוא צריך להציג

אוויר/ אנרגיה/ הצגת אופן השגה והשימוש במים . 1

בעיות שזיהיתם  / פתרונות לבעיה /הצגת הפתרון . 2

:צריך לכלול

בלבד   LEGOבחלקי ואביזרישימוש . 1

(חללית)ערכת ההשראה . 2

(WeDo/EV3)נע חלק . 3

(נתון לשינוי בהתאם לחיבור הבסיסים)38*76: הדגםגודל 

(אך יש להתחשב בכלי האחסון)אין מגבלת גובה 

שלהם  הנחו את הילדים להשתמש בדמיון וביצירתיות 

LEGO-דגם מ| צרו ובחנו 



:חלקים3הפוסטר צריך לכלול 

?כיצד למדתם זאת? מה למדתם בעונה זו|חקור . 1

?תכנתתםכיצד ?כיצד בניתם את הבסיס| צור ובחן . 2

?כיצד בחנתם את החלקים לראות שהם עובדים

?  (אם היה צורך בכך)כיצד שיפרתם אותם 

אלמנטים  / לצרף תמונות / לכתוב /ניתן לצייר ? מה תרצו לשתף על הקבוצה שלכם| שתף. 3

קטנים נוספים  

:  מכינים לפי הכללים

ועדיך לאורך  ( חומר קשיח)פוליגל / קאפהגודל של 

כייפי ומושך את העין  , עודדו לפוסטר צבעוני

"  הצג אותי"פוסטר | צרו ובחנו 



בוחניםהפעלות  ותחנת | פסטיבל אזורי 

"  ואורחיםחברים , הוריםערב "

ילד מקבל מדליה ותעודה  וכל !זוכיםכולם •

עם פרטים נוספים והרשמה יישלח  עדכון •

במהלך העונה 

לארח את הפסטיבל אצלכם  מוזמנים •

אירוע סיום  | שתפו 



( רלוונטי למחזור הראשון)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 ותערוכות | יצירת שיתופי פעולה בין הקבוצות במהלך העונה 

משותפות  

שיתוף בתוצרים  | בסיום העונה 



,  המון בהצלחהשיהיה 

!!!תהנו, חשובוהכי 


