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 עונה פותחים

 -ב שנה כל לציבור מפורסם eagueLEGO L FIRST אתגר

 www.firstisrael.org.il/fll/ ובתחילת ספטמבר בעבריתסוף אוגוסט באנגלית ב. 

 וותיקים חדשים למאמנים ממליצים שאנחנו דברים מספר יש, נחשף שהאתגר לפני

 שיש בזמן להספיק יכולים אתם כמה להעריך תצטרכו. מוצלחת עונה בשביל להכין

 .ולעצמכם לקבוצה ריאליות מטרות להציב זכרו .לכם

 הכנה עבודת

 מקום בחירת

 :הבאים הדברים את שיספק מקום למצוא נסה, שלך לקבוצה פגישה מקום בוחר אתה כאשר

 . ותקשורת תכנות, המחקר עבור במחשב תשתמשו אתם .מקינטוש או  PC, מחשב ▲

 

 קבללו מחקר לערוך, אלקטרוני דואר קבלל ,האתגר מסמכי את להוריד קבוצהמנת לאפשר ל על .לאינטרנט גישה ▲

באינטרנט, נסו להתמקם במקום בו תהיה נוספים  וחומריםסרטונים  מפרסם FIRST LEGO League.  עדכונים

 הגישה את חוסמים, וספריות ספר בתי כמו ציבוריים מבניםחלק מקחו בחשבון שלכם גישה לחומרים אלו. 

  . YouTube כמו לאתרים

 

 משימות שטיח הוא הרובוט ממשחק חלק .להתארגן לקבוצתך מספיקגדול  מקום ▲

 יםיהרגל ללא. הרצפה על או שולחן על תפרשו אותו טרמ 2.1X4.2 בגודל

של  מדויקלמפרט  .דופן בעלת 'מ 1.2X2.4  בגודל פלטה הוא השולחן, האופציונליות

 פנו למסמך סידור השולחן. השולחן

 

 . פגישותה בין הקבוצה של הדברים את בו לאכסן מוגן מקום ▲

 יכולים כלל בדרך ספר בתי. למפגשים אידיאלי מקום הוא עצמו הספר בית, ספר בבית שלך הקבוצה מקור אם

, פרטי בבית להיפגש יכולות ספר לבית שייכות שלא קבוצות. המשחק שולחן לעבוד בו עם ומקום מחשבים לספק

 האלה המבנים מן בחלק להשתמש כדי מיוחדת הרשאה תצטרך אולי. חברה של ישיבות בחדר או, ישיבות באולם

 .שם להיפגש קובע שאתה לפני המגבלות כל את בודק שאתה מראש וודא. שבוע בסופי או בערב

 

 

 ל  טיפ- Rookies 

 (חדשות קבוצות)

 הלפני שהעונה מתחיל

הסתכלו על האתגרים 

מושג לקבל כדי , הקודמים

 .לצפות למה

 תזכורת 

הנחיות מצא את ה

שולחן  לבניית

, בדף מפת המשחק

משאבים באתר 

FIRST ישראל. 

ממאמן למאמן 

. הוא נותן לנו לאחסן את כל הדברים בכיתה שלו. קבוצהכמדריך הלמזלנו מורה למדעים של בית הספר משמש 

מלבד שולחן המשחק אנו מאחסנים . אנחנו מאחסנים במכונית שלי, חומרים שאנחנו לא רוצים להשאיר אצלו בחדר

 .בארגז גדול אותו קל לנייד הכל

יותר להוביל בבטחה את שיהיה קל  כדייק גדול כל פלסטיבמ, חוץ משטיח משחק הרובוט ,אנחנו מאחסנים הכול 

 הציוד.

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 חומרים רכישת

 . FIRST LEGO League -ב להשתתף מנת על חומרים למספר תזדקק קבוצתך

כוללת קבלת ערכת משימה של העונה,  הרשמהה. FIOSבמערכת הרישום   ךקבוצת את וםרש, ראשית - הרשמה ▲

 .העונה והזכות להשתתף בתחרות אזורית ךהשתתפות בהדרכות, תמיכה לאור

 להשתתף מנת על LEGO MINDSTORM ערכת חייבת קבוצה כל – MINDSTORM ®LEGO® ערכת ▲

 יש כבר אם, שלכם LEGO MINDSTORM  בערכת להשתמש רשאים אתם(.  NXTאו EV3) הרובוט במשחק

 .אחת לכם

 של הרשמית המשימה לערכת גישה חייבות  קבוצותה כל - משימה   ערכת ▲

FIRST LEGO League .המתאימים ייחודיים לגו חלקי כוללת הערכה 

 וסקוטשים המשימה דגמי למיקום משחק שטיח, המשימה דגמי לבניית

 בכל חדשה משימה לערכת תזדקקו אתם. לשטיח המשימה דגמי להצמדת

 .5 בפרק המשימה ערכת מה לעשות עם על עוד לקרוא ניתן. שנה

 LEGO בעזרת ורק אך הרובוט את לתכנת ניתן - הרובוט לתכנות תוכנה ▲

MINDSTORM   -EV3   ,NXT או RoboLab (גרסה כל .)אחרת תוכנה כל 

 LEGO Education דרך ישירות לרכוש ניתן. התחרות חוקי פי על אסורה

 .(טכנולוגיות רובוטק י"ע בארץ משווק)

 קבוצה מימון

. י בית הספר בזמן שאחרות פועלות במימון עצמי"קבוצות רבות ממומנות ע. שלך הקבוצה את לממן דרכים הרבה יש

 הוצאה להוות יכול החשבון פיצול. הקבוצה חברי בין החשבון את לפצל או שלך האישי מהחשבון ק'צ לכתוב יכול אתה

 . בתוכנית להשתתף יוכלו לא מסוימים שילדים לכך ולגרום מסוימות משפחות עבור גדולה

 מטפח כקבוצה כספים גיוס. תחרות תשלומי או חומרים, דמי רישום לממן בכדי כספים לגייס צריכות רבות קבוצות

; כספים לגיוס דרכים למציאת מוחות סיעור הקבוצה חברי עם בצע. לקבוצה שייכות של תחושה וההורים הילדים אצל

 .במאמציכם שיסייעו בכדי מקומיים לעסקים לפנות תרצו אולי. מרעננים רעיונות עם אותך להפתיע עשויים הם

 .1 לנספח פנו תמיכה לגיוס נוספים רעיונות בורע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפ 

שתי קבוצות יכולות לחלוק את 

קבוצה  כל, אולם שולחן המשחק

תצטרך זמן לעבוד על משימות 

אז חשבו האם , משחק הרובוט

השיתוף יעניק לכל קבוצה מספיק 

 .זמן להתאמן

http://my.firstisrael.org.il/
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 העונה בתחילת פגישות

 :הקבוצה עם הראשונות בפגישות לעשות ניתן למה הצעות כמה הנה. להתחיל הזמן זה

 הקפד. והפגישות החשובים התאריכים כל את הכנס. FIRST LEGO League שנה גדול של עונת לוח צור ▲

 .מתקדמת שהעונה ככל אותו ולעדכן מפגש לכל אותו להביא

 . חברי הקבוצה שמות את ללמוד בכדי משחק שחק ▲

 . המשחק שטיח על אותם ולמקם המשימה דגמי את לבנות לילדים תן. המשימה דגמי של הבנייה הוראות את חלק ▲

 או אורח מרצה להזמין האם החליטו, כקבוצה. שנהה אתגר נושא את ללמוד שונות דרכים על מוחות סיעור בצע ▲

 .טלפון או אלקטרוני דואר דרך מקצוע אנשי עם קשר ליצור שקול, אפשרי הדבר לא אם. קבוצתי לסיור לצאת

 פגישת חשיפת האתגר

 נחשף האתגר, בישראל.  www.firstlegoleague.org-ב אוגוסטב בעולם חשףנ LEGO LEAGUE FIRST אתגר

פרטים חיוניים לגבי מה שהקבוצה  הכוללים, הפרויקט מסמכי את להוריד תוכל. יותר מאוחר בשלב העברית בשפה

 .  /www.firstisrael.org.il/fll  האתגר מאתר חשיפת לאחר  תור את אתגר העונהשלך תצטרך, כדי לפ

ר למסיבת קבוצה גקבוצות רבות מתכנסות ביום חשיפת האת .חלקי האתגר השונים של להגדרות 5-6 פרקים ראה

. אם התחלתם להיפגש לאחר חשיפת האתגר. בסיעור מוחות והורידו את החומרים והתחיל. לחגוג את האתגר החדש

 .הורידו את מסמכי האתגר ברגע שתוכלוו צפו באתגרפשוט ! אל ייאוש

 הקבוצה יעדי

 כקבוצה תפקוד, הקבוצה להצלחת ציפיות כללו. דף על אותם ורשמו לעונה יעדים בכדי להציב ד עם הקבוצהועב

 באתגר להשיג תרצו ומה ללמוד מצפים אתם מושגים לויא רשמו. FIRST LEGO League של הליבה ערכי ומימוש

 .העונה סוף עד

 FIRST LEGO League של האמתיים היעדים, אולם. קבוצהה של הישגי וחגיגה הכרה, התלהבות ותיוצרתחרויות 

, הבאים מהדברים אחד אפילו לומר תוכלוו העונה בסוף אחורתסתכלו ל אם. וגביעים במדליות לזכייה כלל קשורים לא

 :חשוב יעד הגשמתם

 ומהנים שימושיים להיות יכולים ומדע טכנולוגיה כמה עד למדנו ▲

 לעשות שנוכל חשבנו שלא משהו עשינו ▲

 שלנו לקהילה תרמנו ▲

 שעברה משנה השתפרנו ▲

 ברעיונות ולדון משברים עם להתמודד, זמן לנהל איך למדנו ▲

 נהנינו ! ▲

 

 

 

 

ממאמן למאמן 

אני מאמן  שבע שנים )והקבוצות הגיעו להישגים( ולעולם לא היה לנו מספיק זמן. לעולם. ככה זה בחיים. אם 

איך להפיק את המרב בזמן המוקצב, נלמד אותם שיעור חשוב  FIRST LEGO Leagueנוכל ללמוד את ילדי 

לחיים. הייתי רוצה שיותר אנשים בחיי במקצועיים ילמדו לנהל את הזמן שלהם טוב יותר. לוח הזמנים של עונת 

FIRST LEGO League !נראה לנו אולי צפוף אבל זכרו שגם משבר הזמן מלמד מיומנות חשובה: ניהול זמן 

http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 צהקבו בניית

תוך  .®אדיבה מקצועיות ומעודדים ובריאה חיובית בצורה להעביר רגשות לחברים מאפשרים קבוצה לבניית תרגילים

 ,לעתים אבל מובנה עם לו"ז להיות יכולה קבוצה בנייתתהליך . נהנים הם גם ,משותפת מטרה למען ביחד כדי עבודה

 העבודה כאשר יותר חלק תהליך המוביל דבר, וכבוד תקשורת לפתח להם מאפשר ביחד כיף לעשות לילדים לתת

 .נמשכת

 :לכלול יכולות קבוצה לבניית פעילויות

 .בהתחלה שאלות מספר להם ספק. הקבוצה עם שלמדו מה לשתףו השני את אחד לראיין יכולים הקבוצה חברי ▲

 הקבוצה את חלק. בחדר מכשוליםה בין לנוע הדרושים ההוראות או השלבים את לרשום קבוצה חבר לכל תן ▲

 הפקודות את לבצע, רובוט""ה על .רובוט כמו המתנהג ,אחר לילד ההוראות את להקריא אחד לילד תן .לזוגות

 . אמתי רובוט על התוכנה פועלת כיצד תדגים הפעילות. עובדות אינן הן אם גם, במדויק

 .לקבוצה ושם לוגו יחד בחרו ▲

 .מיוחד עידוד שיר או יד לחיצת, כובעים רוצ ▲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממאמן למאמן 

 מאבדים הם, הוראות ללא דקות שתי ואחרי, לפטפט שאוהבים ילדים תשעה של קבוצה לי יש: Rookieמאמן קבוצת 

 על לעבוד להתחיל צריכים הילדים אבל, ממוקדים להישאר להם לעזור שיכולים לפעילויות רעיונות כמה לי יש. ריכוז

 ?הצעות יש. האתגר

 לתת טובה דרך זוהי. הפרויקט את ולהציג הרובוט את להריץ לילדים ותן אימון תחרות ערוך, פגישה בכל :מאמן ותיק

, להתכונן דקות חמש להם נתתי. השנייה מהפגישה זה את לעשות התחלתי השנה. נשארה עבודה עוד כמה להבין להם

 התחילה מאוד מהר אבל, התנגדה הקבוצה, בהתחלה. הפרויקט בשביל דקות וחמש, השולחן על דקות וחצי שתיים

 .הבאה בפגישה שלהם הביצועים את לשפר בכדי לעבוד

 


