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 5עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
  

 חיות וחוויותCreature Craze  זהו, תקופת החגים הסתיימה וכעת ניתן להכריז באופן רשמי שהמחזור הראשון של אתגר
 ! יצא לדרך2017-2016 

ישראל ועונה מהנה וכיפית לכלל  FIRST הרבה הרבה הצלחה לכל המנטורים החדשים שהצטרפו השנה לקהילת
 .המנטורים והקבוצות

 !!!קבוצות מרחבי הארץ 500-אנו מתרגשים לבשר כי השנה הגדלנו את מכסת רישום הקבוצות ומתוכננות להיפתח כ
  

כפי שהבטחנו לכם, אנחנו מלווים אתכם לכל אורך הפעילות. לשם כך, מבקשים להפנות אתכם למשאבים נוספים ופעילויות 
 : שיעזרו ויתרמו לכם במפגשים עם הקבוצות

  
 :מאגרי מידע לשימוש המנטורים

  
 -Creature Craze האם קראתם- אוגדן הדרכה? 

 
כל קבוצה רשומה ומשולמת מקבלת ערכת הדרכה הכוללת: אוגדן הדרכה, ערכת השראה, פוסטרים ומחזיק מפתחות 

 .למנטור
נחיית קבוצות". מדריך זה כולל אנו ממליצים בחום )!( לקרוא את אוגדן ההדרכה שקיבלתם ובמיוחד את "המדריך לה

 .המלצות לפעילויות לכל המפגשים המתוכננים במחזור הפעילות, מפגשי שיא ופעילויות גיבוש
  
 -Creature Craze האם ראיתם- מאגר משאבים? 

 
כלו להעזר בהם במפגשים השונים, מצגת לאסיפות הורים, פעילויות לבניית מקורות מידע נוספים שתו, חלק זה כולל

 ...ועוד-WeDo קבוצה, קישור לחוברת למדריך של ערכת ה
 כאן הקליקו-  קישור למאגר משאבים

  
  הקליקו ושתפו- משאבי עמיתים 

 
בפרט אנחנו מאמינים בשיתוף ועזרה הדדית ולשם כך, -.LEGO League Jr FIRST. בכלל ובFIRST  כחלק מקהילת

 . הקמנו באתר דף ייעודי משותף למנטורים
 .הפועלות במקביל אליכם .LEGO League Jr FIRST קישורים למצגות ופעילויות שונות של קבוצות, חלק זה כולל

חומרים נוספים על מנת שקבוצות בדף קיים עוד הרבה מקום לשיתופים נוספים שלכם ואנו נשמח מאוד אם תעבירו לנו 
 .אחרות יוכלו להנות מהם גם

 - jr.fll@firstisrael.org.ilמייל לשליחת חומרים
 כאן הקליקו- קישור למשאבי עמיתים

  
 : ולםלחשוף ולהחשף לפעילויות נוספות בארץ ובע

  
 המלצה למפגש שיא- פתוחבית  

 
נוספות או /ו לקבוצות  .LEGO League Jr FIRST קבוצות המעוניינות לקבל השראה ולהיחשף לפעילות של קבוצות

מוזמנות - Robotics Competition FIRST וTech Challenge FIRST  LEGO League,FIRST מהתוכניות הבוגרות
 .ואנו נדאג לחיבור: jr.fll@firstisrael.org.il בדוא"ל  ליצור עמנו קשר

  עדכוני קבוצות
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 ! זה הזמן להכנס ולהרשם .LEGO League Jr FIRST– קבוצת הפייסבוק של 

 
בקבוצה זו תוכלו לשתף את שאר  .LEGO League Jr FIRST קבוצת הפייסבוק מיועדת כל כולה למנטורים של קבוצות

 .הקבוצות בפעילות שלכם, לשאול שאלות, להתייעץ, להתעדכן בחדשות האחרונות ובכל מידע אחר שיועלה לעמוד
 .הערה: פרסום תמונות בפייסבוק על ידי הקבוצה מותנה באישור בכתב של הורי הילדים ובאחריות המנטור*

 ? איך זה עובד
 מכיוון שמדובר בקבוצה סגורה, שלחו בקשה להצטרפות לקבוצה ונדאג לאשר אתכם

    כאן- קישור לדף הפייסבוק
  
  
 -Showcase מכירים קבוצות LEGO League Jr FIRST. מהעולם 

 
ברחבי העולם מוזמנות  .LEGO League Jr FIRST שף ולחשוף את קבוצתם לפעילות קבוצותקבוצות המעוניינות להיח

 להכנס לאתר
 כאן- והרשמה FIRST  קישור לאתר הבינלאומי של

 לנוחיותכם, יצורף בהמשך דף הנחיות לרישום בעברית
  
  
  
 ?שאלות? / בקשות 

 
 אנו נקפיד להיות אתכם בקשר מדי שבוע, לשתף אתכם בחומרים ורעיונות להפעלות

 FIRST. ובקהילת- .LEGO League Jr FIRST ולספר לכם מה חדש ב
 ואנחנו נשמח לעזורjr.fll@firstisrael.org.il  נתקלתם בבעיה? יש לכם בקשה? כתבו לנו לדוא"ל

  
  

 ,להתראות בעדכון הבא
 אלישר .LEGO League Jr FIRST צוות
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