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The mission of FIRST is to inspire young 
people to be science and technology leaders 
by engaging them in exciting mentor-based 
robotics programs that build STEM skills, 
inspire innovation, and foster well-rounded 
life capabilities including self-confidence, 
communication, and leadership. Learn more 
about FIRST Programs: firstinspires.org.

© 2019 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®) and the LEGO Group.  
All rights reserved.

FIRST and the FIRST logo are registered trademarks of FIRST. LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. 
FIRST® LEGO® League Jr., the FIRST LEGO League Jr. logo, and BOOMTOWN BUILDSM are jointly held trademarks 

of FIRST and the LEGO Group.

Official FIRST LEGO League Jr. teams are permitted to make reproductions for immediate team use only. Any use, 
reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate FIRST LEGO League Jr. team as part  
of its FIRST LEGO League Jr. participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST and 

the LEGO Group.

FIRST LEGO League Jr. gratefully acknowledges its collaboration with Sea Research 
Foundation. Inc., a 501(c)(3) nonprofit organization. The mission of Sea Research Foundation 
is to inspire people to care for and protect our ocean planet through conservation, education, 
and research. Sea Research Foundation operates Mystic Aquarium — one of America’s premier 
nonprofit marine science research and education institutions, and an accredited member of the 
Association of Zoos & Aquariums and the Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums.

LEGO Education offers playful learning experiences and teaching 
solutions based on the LEGO system of bricks, curriculum-
relevant material, and physical and digital resources to preschool, 
elementary, middle school and after school. In partnership with 
educators for more than 35 years, we support teaching in an 
inspiring, engaging and effective way. Our educational solutions 
enable every student to succeed by encouraging them to become 
active, collaborative learners, build skills for future challenges, 
and establish a positive mindset toward learning. Learn more at  
LEGOeducation.com. Follow us on Twitter @LEGO_Education.
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BOOMTOWN BUILDSM Kihívás

Használd a képzeleted és egy 
LEGO® Education WeDo 2.0-t, hogy 
megtervezd és programozd Boomtown 
városát. 

Kövesd nyomon, amint tanultál a 
Mérnöki munkafüzetben és mutasd 
meg és mondd el a Show me 
posztereden. 

Üdvözlünk Boomtown városában! Gyere és csatlakozz csapatunkhoz! 

Teile auf jeden Fall
anderen mit,

was Du gelernt 
hast!

Boomtown wächst.
Wir brauchen
deine Hilfe!

Kannst Du ein
Gebäude für unsere

Stadt entwerfen
und bauen?

Boomtown városa fejlődik. 
A segítségedre van 

szükségünk! Tudnál tervezni és alkotni 
egy épületet a városunk 

számára? 

Légy biztos, 
hogy megosztod azt, amit 

tanultál! 
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FIRST® Alap értékek és a Mérnöki tervezés folyamata 

FIRST® Alap értékek 
A szezon alatt használd a FIRST® Alap értékeit a csapatod vezetésére:

Egy vagy több Alap érték kapcsolódik az egyes foglalkozásokhoz a Csapat Meeting 
Útmutatóban. A foglalkozások alatt vagy után kérdezd meg a csapatod tagjaitól az alábbi 
kérdéseket, amelyek segítik őket végig gondolni az Alap Értékek használatát: 

•  Milyen új készségeket és ötleteket tanultál?

• Milyen problémákat oldottál meg? Hogyan oldottad meg őket?

• Hogyan tudtad hasznosítani, amiket megtanultál, hogy a világot egy jobb hellyé tedd?

• Hogyan mutatod ki a tiszteleted a csoportodban a csoport tagjai iránt ? 

• Hogyan dolgoztok együtt, mint egy csapat? 

• Mit élvezel a legjobban abban, hogy a csapatod része lehetsz? 

Mérnöki tervezés folyamata
A csapatod minden foglalkozás során 
találkozni fog a mérnöki tervezés folyamatával 
a BOOMTOWN BUILDSM Kihívás alatt. A 
folyamat négy része a következő: 

•  Fedezd fel a problémát.

• Alkoss meg egy vagy több megoldást.

• Teszteld a megoldásokat.

• Oszd meg, amit tanultál.

Hangsúlyozd a gyerekeknek, hogy nincs 
rögzített sorrendje a folyamatnak, Akár 
egyszer, akár többször is végig mehetnek az 
egyes részeken a foglalkozások során. 

FIRST ® Core Values  

• Felfedezés: Új készségeket és ötleteket  
 fedezünk fel.

• Innováció: Kreatívak és kitartóak   
 leszünk a problémák megoldásánál.

• Hatás: Amit megtanulunk felhasználjuk,  
 hogy fejlesszük a világunkat.

• Befogadás: Tiszteljük egymást és   
 elfogadjuk a különbözőségeket. 

• Csapatmunka: Erősebbek vagyunk, ha 
 együtt dolgozunk.

• Szórakozás: Élvezzük és ünnepeljük,  
 amit csinálunk!  

FE
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FIRST® Alap értékek
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A BOOMTOWN BUILDSM Csapat Meeting Útmutató 12 
foglalkozást körvonalaz. Általánosságban, egy Csapat 
Meetinget egy órásra tervezz, hogy az egyes foglalkozásokat 
be tudjátok fejezni. Vedd fi gyelembe, hogy a legalább 2 óra 
ajánlott a Boomtown Épület építésére és programozására 
(nyolcadik és kilencedik foglalkozás), illetve a Show Me 
Poszter elkészítésére (tizedik és tizenegyedik foglalkozás). A 
foglalkozások felépítése a következő: 

A.) A Célkitűzések körvonalazzák, hogy a Csapatnak mit  
 kellene elérni a Foglalkozás során.
B.)   Az anyaglista körvonalazza, hogy milyen erőforrásokra 

van szükség a Foglalkozás során. Több információt az 
alapanyagokról 8-9. oldalon találsz.

C.)   Az Előkészületek szekció részletez mindent, amit 
tudnod kell ahhoz, hogy felkészülj a Foglalkozásra.

D.)   A Bemelegítés egy gyors kis tevékenység, ami segít a 
gyereknek koncentrálni és a csapatmunka készséget is 
épít a foglalkozás előtt.

E.)   Minden Foglalkozásnál van egy Felfedezés szekció, 
amit felolvashatsz akár te, akár a gyerekek, hogy fejleszd 
az olvasott szövegértés készséget és hogy bemutasd a 
Foglalkozás keretét.

F.)   A Foglalkozás Alkotás része egy részletes listát 
tartalmaz arról, hogy a Csapatnak mit kell megtanulnia 
a Foglalkozás során. A legtöbb foglalkozáson a 
gyerekek kisebb csoportokba fognak dolgozni különböző 
feladatokon. A két csoport May és Marco csoportja lesz. 
Több információt a 10. oldalon találsz.

G.)   Engedélyezz 10 percet a Megosztás szekcióra, ahol a 
gyerekeknek meg kell osztaniuk vázlataikat, ötleteiket és LEGO® modelleket egymással.

H.)   Győződj meg róla, hogy van legalább 5 perc minden foglalkozás után a takarításra. A 
gyerekeknek szét kell szedniük és el kell rakni a LEGO darabokat, amelyekre már nem 
lesz szükségük. Ossz meg információt a következő Foglalkozásról a gyerekekkel 
minden Foglalkozás végén, hogy lelkesüljenek a következő lépésért.

I.)  A Taps ikon akkor jelenik meg, ha itt az ideje, hogy a gyerekek pozitívan támogassák 
egymást, vagy hogy megtapsolják egymást, mint például mikor megosztanak egy ötletet a 
csapattal. Ez segít erősíteni a FIRST® alapértékeket. 

J.)   A tippek plusz információval szolgálnak, ami segíthet, hogy minden Foglalkozást a lehető 
legsikeresebben vezesd. Találhatóak benne ajánlott témák, WeDo 2.0 modell leírások, 
Csapat menedzsment ötletek és még sok más.

A

B

C

D

J

E

F

G

H

I

Hogyan használd a Csapat Meeting Útmutatót
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Mi van akkor, ha nincs időm mind a 12 Foglalkozásra? 
Semmi gond! A Csapat Meeting Útmutató magában foglal részletes javaslatokat mind a 12 
Foglalkozásra, hogy végig vezesse a Csapatodat az egész BOOMTOWN BUILD szezonra. 
A tizenkét Foglalkozás teljesítése javasolt ugyan, de nem kötelező. Úgy segítheted végig a 
Csapatodat a BOOMTOWN BUILD Kihíváson, ahogy csak szeretnéd, ha közben a gyerekek 
felfedezik a Kihívás témáját, készítenek egy Boomtown Épületet és egy Show Me Posztert, 
majd pedig megosztják a többiekkel, amit tanultak. Lentebb találsz néhány javaslatot, hogy 
melyik Foglalkozásokat érdemes teljesíteni, ha a Csapatod csak hat vagy kilenc alkalommal tud 
találkozni.

Kilenc Csapat Meeting esetén

1. Meetin

Üdvözlünk Boomtown városában

2. Meeting

Az építési terület előkészítése

3. Meeting

Legyél Te is mérnök

4. és 5. Meetings
Válassz kettőt az alábbiakból:

Tedd akadálymentessé

Tedd környezetbaráttá

Tedd időtállóvá 

Folytatódjon a Felfedezés

6. és 7. Meetings

Alkosd meg a saját Boomtown 
Épületedet

8. Meeting

Bemutató Poszter készítése

9. Meeting

Készülj fel a megosztásra 

Hat Csapat Meeting esetén

1. Meeting

Üdvözlünk Boomtown városában 

2. Meeting

Az építési terület előkészítése

3. Meeting
Válassz egyet az alábbiakból: 

Tedd akadálymentessé

Tedd környezetbaráttá

Tedd időtállóvá 

4. Meeting

Alkosd meg a saját Boomtown 
Épületedet

5. Meeting

Show Me Poszter elkészítése

6. Meeting

Készülj fel a megosztásra
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A tizenkét foglalkozáshoz szükséges alapanyagok fel vannak sorolva a BOOMTOWN BUILDSM Csapat 
Meeting Útmutatóban minden Foglalkozás előtt. Lentebb találsz néhány megjegyzést a speciális 
anyagokról.

BOOMTOWN BUILDSM Műszaki Munkafüzet
A Műszaki Munkafüzetben található foglalkozások megegyeznek a 
Csapat Meeting Útmutatóban található Foglalkozásokkal. A Csapat 
minden tagja számára biztosíts Műszaki Munkafüzetet.

BOOMTOWN BUILDSM Inspirációs Szett és Inspirációs Modell
A BOOMTOWN BUILDSM Inspirációs Szett 700 LEGO® elemet tartalmaz. Az „1”, „2”, 
„3” és „4”-es számmal jelölt csomag azokat az elemeket tartalmazzák, amelyekre 
a gyerekeknek szüksége lesz a BOOMTOWN BUILDSM Inspirációs Modell (LEGO 
daru/lift) megépítéséhez a második és negyedik foglalkozáson, 
ezért ne feledd ezt félre rakni addig.

Az 1-es Könyv, 2-es Könyv és 3-as Könyv az összeszerelési 
útmutatót az Inspirációs Modellhez, amely az Inspirációs szett 
dobozában található. Ha szeretnél plusz példányokat nyomtatni 
vagy engedélyt kérni az online összeszerelési útmutatóhoz, a 
link elérhető a “BOOMTOWN BUILD Kihívás és Erőforrások” 
oldalon a FIRST LEGO® League Jr. erőforrás könyvtárban. A 10. 
oldalon találsz több információt a lap pontos eléréséről.
Minden csapatnak bele kell foglalnia az Inspirációs 
Modellt – vagy a darut vagy a liftet – a Boomtown Épületbe.

LEGO® Education WeDo 2.0
Minden csapatnak be kell programoznia és motorizálnia a Boomtown Épület legalább egy részét LEGO®  
Education WeDo 2.0.-t használva. Ahhoz, hogy ezt lehetővé tedd, biztosítanod kell a csapatod számára a 
LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set 45300-t és egy kompatibilis hardver eszközt (például egy tabletet, 
laptopot, vagy asztali gépet). Az elso Csapat Meeting előtt töltsd le a WeDo 2.0 szoftvert vagy alkalmazást 
a hardver eszközre. A rendszer követelményekért és a WeDo 2.0 szoftver vagy alkalmazás telepítésért 
keresd fel a https://education.lego.com/en-us/downloads oldalt.

Milyen alapanyagokra lesz szüksége a csapatomnak? 

Daru verziója az Inspirációs Modellnek Lift verziója az Inspirációs Modellnek

Modellt – vagy a darut vagy a liftet – a Boomtown Épületbe.
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Ismerkedés a WeDo 2.0-val
Ha most használsz először WeDo 2.0-t, kövesd a 
lentebb található lépéseket, hogy mindent előkészíts 
a csapatod számára és hogy fontos, gyakorlatias 
tapasztalatot szerezz a szoftverről és hardverről.

Első lépés: Kicsomagolás és Elrendezés

1.   Csomagold ki a WeDo 2.0 szettet.

2.   Ragaszd fel a matricákat az elosztó tálcára, és 
válogasd szét a LEGO® elemeket a megfelelő 
szekciókba. A fedőn lévő kártya mutatja a javasolt elrendezést a matricák és elemek 
számára.

3.   Ha több, mint egy WeDo 2.0 szettet használsz majd, a LEGO® Oktatás ajánlata, hogy 
számozd meg a szetteket és a hozzájuk tartozó Smarthub-ot, hogy könnyebb legyen a 
csoport menedzsment.

4.   Helyezz elemeket a WeDo 2.0 Smarthub-ba. Ha megvetted a WeDo 2.0 Add-on 
tápegységet, akkor távolítsd el az elem házat a Smarthub-ból és cseréld le az Add-on 
tápegységre.

Második lépés: Töltsd le és/vagy frissítsd a WeDo 2.0 szoftvert

1.   Látogass el a education.lego.com/downloads oldalra, hogy feltelepítsd és/vagy frissítsd a 
WeDo 2.0 szoftvert vagy alkalmazást a kompatibilis hardver eszközön.

Harmadik lépés: Teljesíts egy WeDo 2.0 Projektet

1.   Nyisd meg a WeDo 2.0 szoftvert vagy alkalmazást, és játszd le a WeDo 2.0 Bemutatást.

2.   Építs meg és programozz be egyet a „Bevezető” projektek közül. Egy WeDo 2.0 projekt 
teljesítése segít majd, hogy magabiztosabban érezd magad a szoftverrel és hardverrel.

3.   Ha van idő, teljesíts egyet vagy többet a többi „Bevezető” projektekből is, vagy használd a 
„villanykörte” ikont, hogy hozzáférj a „Modell Könyvtárhoz” és a „Program Könyvtárhoz.”

További WeDo 2.0 támogatásért, köztük az „Ismerkedés” útmutatókért, gyakori kérdésekért, 
hibaelhárító tippekért és még többért, látogass el a LEGOeducation.com/wedo2quickstart 
oldalra.

Mi van akkor, ha több, mint egy csapattal dolgozom?
Az remek! Ne feledd, minden csapatnak szüksége lesz a saját WeDo 2.0 Core Szettükre és 
egy kompatibilis eszközre, Inspirációs Szettre, Mérnöki Munkafüzetekre és Show Me Poszter 
alapanyagokra.

Miután összegyűjtötted és beszerezted az összes alapanyagok amire a csapataidnak szüksége 
lehet, használ műanyag tárolókat, hogy külön készleteket csinálj az egyes csapatoknak, amit 
használhatnak a Csapat Meetingeken. Használj színeket vagy számokat a készleteken, hogy 
könnyen azonosítsd melyik készlet melyik csapathoz tartozik. Gondold végig a Csapat Meeting 
Útmutatók, Mérnöki Munkafüzetek és WeDo 2.0. szettek tárolását minden csapat számára. 
Ez biztosítja majd, hogy az anyagok nem kavarodnak el Meetingek között. Ne felejtsd el 
leellenőrizni a hardver eszközök töltöttségi szintjét minden csapat meeting után, és töltsd fel 
őket, ha szükséges foglalkozások között.
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Online Források
A FIRST® LEGO® League Jr. Forrás Könyvtár számtalan forrást tartalmaz, ami 
segíthet, hogy a lehető legsikeresebb legyél. A „BOOMTOWN BUILDSM Kihívás 
és Források” oldal a Forrás Könyvtáron belül tartalmaz linkeket a BOOMTOWN 
BUILDSM Kihíváshoz, Multimédia Kapcsolatokhoz, LEGO® Oktatás forrásokhoz, 
gyakori kérdésekhez és még sok máshoz. Ahhoz, hogy hozzáférj ehhez 
az oldalhoz, látogass el a firstinspires.org/boomtown-build-challenge, vagy 
szkenneld be e jobb oldalon található QR kódot. A teljes Forrás Könyvtárhoz 
hozzáférhetsz ha ellátogatsz a FIRST® honlapjára a firstinspires.org címen 
és kiválasztod a „Forrás Könyvtár” opciót a „Közösség” menüpontból az oldal 
tetején.

Kövesd a FIRST Pinterest oldalát a pinterest.com/firstinspires oldalon több ötletért, tippért és forrásért. 
Látogass el a FIRST LEGO® League Jr. YouTube csatornájára a  
youtube.com/user/JrFLLGlobal oldalon az „Ismerkedés Oktatásokért” és egyéb hasznos videókért. 

Ha további kérdéseid vannak, írj bátran emailt a firstlegoleaguejr@firstinspires.org címre további 
támogatásért. Lentebb olvashatsz konkrét tippeket, hogy hogyan menedzseld a Csapatot a Csapat 
Meetingek során.

Csapat Menedzsment Tippek
Dolgozzatok csapatban 
A legtöbb BOOMTOWN BUILD foglalkozáson az Alkotás ketté osztja a csapatot feladatok tekintetében: 
May Csoportja és Marco Csoportja. Akár Te is ketté oszthatod a csoportot már a szezon elejétől kezdve, 
de akár várhat a második foglalkozásig: Az építési terület előkészítéséig. Ha egy gyermek feliratkozik az 
egyik csoportba, neki a szezon végig ugyan abban a csoportban kell maradnia. Minden foglalkozáson, 
az egyik csoport építeni fogja az Inspirációs szettet, a másik csoport a WeDo 2.0.-át fogja építeni és 
programozni. A csapatok minden foglalkozás során szerepet fognak cserélni, így minden gyermekenek lesz 
lehetősége építeni és programozni is. A gyerekek rögzíteni tudják a Mérnöki Munkafüzet 5. oldalán, hogy 
mely csoportban vannak. 

Építsetek csapatban 
Ahányszor a gyerekek együtt dolgoznak, hogy LEGO® elemekből építsenek, adj nekik szerepeket, úgy 
mint:  

•  Navigátor: Bejelenti a soron következő lépéseket, végig vezeti a társait az összeszerelési 
útmutatón stb.

• Kereső: Megkeresi a szükséges LEGO® darabokat 
• Építő: Hozzáépíti a darabokat a modellhez 
• Ellenőrző: Ellenőrzi, hogy a beépített elemek a helyükre kerültek-e

Engedd a gyerekeknek, hogy szerepet cseréljenek amilyen gyakran csak tudnak, hogy mindenkinek legyen 
esélye minden szerepet kipróbálnia.

Mini-Építési folyamatok 
Az első és a nyolcadik foglalkozás mini-építéseket tartalmaz, amelyek alatt a gyerekek LEGO elemeket 
használhatnak az Inspirációs Szettből, hogy kis modelleket építsenek, amelyek kifejezik az ötleteiket. 
Használd a következő folyamatot minden egyes mini-építésnél:

•  Biztosíts minden gyereknek az Inspirációs szettből LEGO darab válogatást, valamint egyet a hat 
kockányi alaplemezből, amelyet alapként használhatnak a mini-modelljükhöz.

FEJLÉC: Milyen segítség elérhető számomra, mint tanárra/vezetőre?
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• Olvasd el gyorsan a mini-építést.
•  Mond el a gyerekeknek, hogy 3-5 percük lesz építeni, mielőtt megosztják, hogy mit építettek. Nem 

szükséges befejezniük a modelljüket, csak szükségük lesz valamire, amiről beszélhetnek.
•  Emlékeztess mindenkit, hogy figyelmesen hallgasság meg a csapattársukat, amint megosztja, hogy 

mit épített és utána tapsoljanak meg mindenkit, ha végeztek.

További információért, hogy hogyan tudod végig vezetni a csapatodat a mini-építési folyamaton, nézd meg 
a “LEGO® Mini-Build” videót, amely elérhető a “BOOMTOWN BUILD Kihívás és Erőforrások” oldalon.

Szavazás LEGO® elemekkel
Használd a lentebb kifejtett „Szavazás LEGO® elemekkel” folyamatot, hogy segíts a csapattagoknak 
kiválasztani egy LEGO® modellt több LEGO® modell közül, valamint, hogy döntéseket hozzatok 
kulcsfontosságú ügyekben a Foglalkozások során (például, hogy mi legyen a csapatnév):

1.   Helyezd el az összes LEGO modellt egy közös helyre.
2.   Válasszon minden csapattag két LEGO® elemet a szavazáshoz. Mondd el a gyerekeknek, hogy 

mindkét LEGO® elemet egy-egy szavazatnak használhatják, de nem szavazhatnak ugyanarra 
a modellre kétszer. Emlékeztesd őket, hogy a modelleken kifejezett ötletekre szavaznak és nem 
magukra a modellekre.

3.   Kérd meg a csapattagokat, hogy szavazzanak úgy, hogy a modell mellé helyezik a LEGO® elemeket, 
aminek az ötlete legjobban tetszik nekik. Majd add össze és jelentsd be az eredményt.

4.   Abban az esetben, ha döntetlenre jön ki az állás, vagy nem tudtok eredményt elérni, távolítsd el az 
összes opciót, kivéve azokat, amik fej-fej mellett állnak az első helyért. Ismételd meg a folyamatot, 
amíg nincs egy határozott győztes.

Fedezd fel a Multimédia Kapcsolatokat
Mindegyik foglalkozásban található egy vagy több ajánlott Multimédia Kapcsolat – válogatott honlapok, 
videók, vagy egyéb javasolt online eszközök, amelyek a foglalkozások tartalmához kapcsolódnak. 
Bátorítsd a gyerekeket, hogy fedezzék fel őket a Csapat meetingek alatt vagy között (szülői vagy egyéb 
nagykorú felügyelet és engedély mellett). Ezekről a forrásokról találsz leírásokat, és rájuk vezető linkeket a 
„BOOMTOWN BUILD Kihívás és Források” oldalon a FIRST LEGO® League Jr. Forrás Könyvárban.

Ne feledd, hogy a Multimédia Kapcsolatok tartalmaznak linkeket számos FIRST LEGO® League Jr. által 
készített videóhoz, ami segíthet neked végig vezetni a csapatod a BOOMTOWN BUILD foglalkozásokon.  
Ezeket a videókat megtalálod a FIRST LEGO® League Jr. YouTube csatornáján is. 

A Boomtown Épület tárolása és szállítása
A Boomtown Épület irányelve azt javasolja, hogy az alapterülete ne legyen nagyon az épületnek, mint 76 cm 
x 38 cm; magasság korlát nincs. Azonban, fontold meg, hogy mennyi elérhető hely van a csapat meetingek 
tartására és a Csapat modell tárolásárs és ennek fényében korlátozd le az alapját a Boomtown épületnek, 
hogy mennyi kapacitásod van tárolni és esetlegesen szállítani a Csapat Meetingek és események között. 
Ismertesd a gyerekekkel mielőtt hozzálátnak a Boomtown Épület építéséhez, ha van bármilyen méretbeli 
korlátozás. Nem számítasz, hogyan döntesz, de biztosíts egy nagy tárolót a megfelelő méretben, hogy tárolni 
és szállítani tudjátok a Boomtown Épületet a foglalkozások között.



|  FIRST ® LEGO® League Jr.12

SESSION 1: Welcome to Boomtown   

CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

•   Megismerkednek a BOOMTOWN 
BUILDSM Kihívással

•  Megépítik a saját közösségeikben 
található épületek LEGO® modelljeit

• Gyakorolják a FIRST® alapértékeit, 
melyek közül ez alkalommal a 
Csapatmunkára összpontosítanak

ANYAGOK   

• BOOMTOWN BUILD Mérnöki jegyzetek • BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet

BEMELEGÍTÉS (10 perc)
• Kérjünk meg mindenkit, hogy álljanak körbe 

• Mutatkozzunk be: „Sziasztok, az én nevem <név>!” Ezután végezzünk el egy bizonyos     
 mozdulatot (pl. tapsoljunk kettőt, forduljunk körbe vagy ugorjunk egyet). 

• Kérjünk meg mindenkit, hogy válaszként mondják: „Szia, <név>!”, majd ők is végezzék  
 el az előbbi mozdulatot. 

•  Menjünk sorba végig mindenkin a körben ezt ismételve, amíg mindenki be nem 
mutatkozott. Bátorítsunk mindenkit arra, hogy egy saját, egyedi mozdulatot végezzen 
el a bemutatkozás után.

•  Ezután újra menjünk. 

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc)

Üdvözlünk Boomtown városában! Boomtown és a 
Ti közösségeitek között sok a hasonlóság. Egy 
közösségben az emberek együtt élnek, dolgoznak és 
játszanak.

Ők itt May és Marco, akik 
Boomtown városában élnek. Azt mondják, Boomtown városában 
egyre többen élnek, így még több épületre van szükség.

May és Marco szeretné, ha Te és a csapatod terveznétek és 
építenétek egy új épületet Boomtown városának. Ez lesz a Ti 
Boomtown épületetek.

May és Marco segítségetekre lesznek egy nagyszerű épület megalkotásában, de először 
gondoljátok végig, hogy milyen épületek vannak a Ti saját közösségeitekben.

Melyek azok épületek, amik a mindennapjaitok részei?

 Hol laktok? Hova jártok iskolába? Hol töltitek a szabadidőtöket?

TIPPEK

Ha még nem csináltad meg, 
vedd ki az “1,” “2,”, “3,” és 
“4”-es számozású csomagot 
az Inspirációs Szettből és tedd 
félre őket. Ezek a csomagok 
tartalmazzák azokat a LEGO® 
elemeket, amelyekre szükség 
lesz az Inspirációs Modellhez 
(a LEGO® daru/lift), amelyet 
a gyerekeknek a második és 
a negyedik foglalkozáson kell 
megépíteniük

Ha van egy vagy több új 
csapattag, aki új a FIRST® 
LEGO® League Jr. világában, 
menj velük végig a Mérnöki 
Munkafüzet 4-5. oldalán, 
egy áttekintést adva nekik a 
programról és a BOOMTOWN 
BUILD Kihívásról

Kérd meg a csapatot, hogy 
ötleteljenek a környezetükben, 
közösségükben található 
épületekről (otthonok, 
iskolák, irodák, boltok, 
sportlétesítmények, kórház, 
tűzoltó állomás, könyvtár, mozi, 
színház stb.). 
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1. alkalom: Üdvözlünk Boomtown városában
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ALKOTÁS ÉS MEGOSZTÁS (40 perc)

•  Kérjünk meg mindenkit, hogy válasszon ki egy olyan épületet a saját városából, 
amit kedvel. Minden gyerek rajzolja le az általa kiválasztott épületet a Mérnöki 
jegyzetekben erre biztosított helyre. 

•  Mondjuk el a csapatnak, hogy az idei évadban több miniépítményt fognak 
készíteni a BOOMTOWN BUILD Inspirációs készletben található LEGO®
elemekből és alaplapokból. „A miniépítmények készítésének folyamata” 
című 10-11. oldalon található leírás segítséget nyújt a gyerekeknek az első 
miniépítményük elkészítésében: Építsék meg a kiválasztott épület egy 
részének vagy a teljes épületnek a LEGO® modelljét. 

• A gyerekek osszák meg egy társukkal, hogy mit építettek, majd az így kialakult 
párok osszák meg a munkájukat a teljes csapattal.  

•  Kérjük meg a csoportot, hogy az összes miniépítmény modelljéből közösen 
építsenek egy épületet. Mindezt úgy, hogy minden egyes csapattagnak 
legalább egy ötletét felhasználják az épület megvalósítása során.

•  Olvassuk fel hangosan a Mérnöki jegyzetekben szereplő verset

Elég erős? Stabil, ugye?
Ha rázzuk, egyben marad-e?
Egyszerű? És egyben szép?
Milyen lesz a városkép?
Kinek való? Mire való?
Betér-e majd sok látogató? 

•  Kérjük meg a gyerekeket, hogy felváltva válaszoljanak a versben elhangzott 
kérdésekre az általuk készített épületre vonatkozóan.

• Kérjük meg a csoportot, hogy mondják el, hogyan dolgoztak együtt a mai   
 alkalom során.

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS  (5 perc)

• Kérjük meg a csoportot, hogy szedjék szét modelljeiket és pakolják el a 
LEGO® elemeket.

•  Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalommal majd azt vizsgálják 
meg, hogy mire van szükség egy építési területen.

•  Még a következő alkalom előtt szánjunk legalább 60 percet a WeDo 2.0 
alapkészlettel, a szoftverrel vagy alkalmazással, és a hardver eszközzel 
való ismerkedésre. Részletesebb információk és a WeDo 2.0-ra vonatkozó 
támogatásra mutató linkek a(z) 9. oldalon találhatók. 

A gyerekek osszák meg egy társukkal, hogy mit építettek, majd az így kialakult 
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Gondold tovább! Vidd tovább! 
Meséld el a történetet „Vitruvian 
alapelveiről”, amely három alapelv 
szerint tervezték a római építészet 
épületeit 2000 évvel ezelőtt:

1) Tartósság: Az épületnek erősnek  
kell lennie és az idő múlásával is 
meg kell tartania a jó állapotát.

2) Hasznosság: Az épületnek 
hasznosnak kell lennie és az azt 
használó emberek igényeit kell, 
hogy kielégítse.

3) Szépség: Az épületnek jól kell 
kinéznie, hogy az emberekben jó 
érzést keltsen.

Ezalatt a foglalkozás során a 
gyerekek a Csapatmunka FIRST 
Alap értéket fedezhetik fel: 
Erősebbek vagyunk, ha együtt 
dolgozunk
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TIPPEK

A gyerekek felhasználják 
az 1,2 és 4-es csomagban 
található LEGO elemeket, 
hogy megépítsék a LEGO® 
darut, valamint egy pár elemet 
a 3-as csomagból is fel 
fognak használni. A maradék 
elemeket a 3-as csomagból 
a negyedik foglalkozás során 
lehet felhasználni, amikor az 
Inspirációs Modell lift verzióját 
építik meg a gyerekek

CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:
• Megvizsgálják, hogy mire van szükségük 

egy építési területen
•  Megépítik egy daru (May csoportja) 

és egy hangjelzőkészülék (Marco 

csoportja) LEGO® modelljeit
•  Gyakorolják a FIRST® alapértékeit, 

melyek közül ez alkalommal a 
Felfedezésre összpontosítanak

ANYAGOK   

• BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
• BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet
•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell 

építési utasításai (1-es, 2-es és 3-as 

könyvek)
• LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet,
 szoftver vagy alkalmazás, valamint
 kompatibilis hardver eszközök
• simítózáras tasak

ELŐKÉSZÜLETEK
• A BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell építési utasítások 1-es, 2-es és 3-as 

könyveit az Inspirációs készlet dobozában találjuk. Ezekből a FIRST® LEGO® League 
Jr. Forrás könyvtárának “BOOMTOWN BUILD Kihívás és források” oldalán található 
linkre kattintva nyomtathatunk ki további példányokat, illetve innen érhetjük el a 
könyvek online verzióját; részletek az oldalhoz való hozzáféréshez a(z) 10. oldalon 
találhatók.  

• Keressük meg az Inspirációs modell (egy LEGO® daru/akadálymentes lift) építéséhez
 szükséges LEGO® elemeket. Ezek az elemek az Inspirációs készlet dobozában
 az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es jelzésű tasakban találhatóak. Ha már az összes tasakot 
 kinyitottuk, használjuk az építési utasításokban található „Inspirációs modell elemeinek  
 áttekintése” listát a daruhoz szükséges elemek azonosítására; ezt a listát a 3. könyv   
 hátoldalán is megtaláljuk.

• Amennyiben első alkalommal használjuk a WeDo 2.0 alapkészletet, akkor töltsük le és  
 telepítsük a megfelelő szoftvert vagy alkalmazást saját kompatibilis hardver    
 eszközünkre. Tegyünk új elemeket a Smarthub egységbe. Részletesebb információk   
 és a WeDo 2.0-ra vonatkozó támogatásra mutató linkek a(z) 9. oldalon találhatók. 

BEMELEGÍTÉS (5 perc)
• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy volt-e már alkalmuk megfi gyelni egy építési   
 területet a saját közösségükben.

• Bátorítsuk őket arra, hogy osszák meg az élményeiket, bármi érdekeset, amit láttak   
 vagy hallottak.

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA  (5 minutes)
May és Marco izgatottan várják, hogy láthassák a Boomtown 
épületeteket! De mielőtt még elkezdenétek dolgozni rajta, 
keresni kell egy megfelelő helyet a megépítéséhez. Ez lesz az
építési területetek.

Építsetek egy LEGO® darut, ami segíti majd az építési 
területen zajló munkálatokat. A daruk segítséget 
nyújtanak különböző tárgyak megemelésében és 

áthelyezésében. Milyen más módon lehet még egy darut használni?

Milyen hang- és fényjelzéseket használhatunk annak érdekében, hogy megőrizzük 
az építési területen dolgozók biztonságát?

 telepítsük a megfelelő szoftvert vagy alkalmazást saját kompatibilis hardver    
 eszközünkre. Tegyünk új elemeket a Smarthub egységbe. Részletesebb információk   
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 2. alkalom: Az építési területet előkészítése
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Rögzítsd a Mérnöki Munkafüzet 5. 
oldalára, hogy a gyerekek melyik 
csoportba lesznek.

A 10. oldalon található javaslat 
segítségével oszd fel a szerepeket 
a gyerekek között, hogy ki milyen 
szerepet fog betölteni, amikor együtt 
fognak dolgozni és építik a LEGO 
elemeket.  

Gondold tovább! Vidd tovább
Hagyd, hogy a gyerekek használják 
a LEGO elemeket az Inspirációs 
Szettből, hogy készítsenek belőle 
egy olyan modellt, ami 
bemutatja, hogy 
hogyan működhetne 
a daru egy építési 
területen.

Spy Robot

Elérhetőség:
Használ a „Könyv” ikont, 
hogy megnyisd a „Projekt Könyvtárt”. 
Ezt követően menj az „Indítás” 
blokkra és válaszd a „Spy Robot”-ot. 
Nehézségi szint:  

Gondold tovább! Vidd tovább! 
Hagyd, hogy a gyerekek használják a 
LEGO elemeket a LEGO WeDo 2.0. 
alapkészletből, hogy megtervezzék és 
megépítsék a Spy Robot hordozható 
verzióját. Kérd meg őket, hogy 
beszéljék meg, hogyan lehet hasznos 
egy hordozható riasztó egy építési 
területen.

Ez a foglalkozás a Felfedezés FIRST 
Alap értékhez kapcsolódik: 
Új készségeket és ötleteket fedezünk 
fel.

ALKOTÁS (35 perc)

• Osszuk a csapatot két csoportra: May csoportjára és Marco csoportjára. 
A gyerekek ebben a két csoportban dolgoznak együtt a küldetés során. Minden 

 egyes alkalommal az egyik csoport az Inspirációs készlettel dolgozik, a másik 
 csoport pedig a WeDo 2.0 készlettel épít és végzi a programozást. A gyerekek 
 minden alkalommal eszközöket cserélnek, hogy mindannyian lehetőséget kapjanak  
 az építésre és programozásra.

May csoportja
•   Ez a csoport egy LEGO darut fog építeni, ez lesz a 

BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell egyik verziója. 
A 4. alkalommal a gyerekek átalakítják a darut egy 
akadálymentes liftté, ez lesz a BOOMTOWN BUILD 
Inspirációs modell másik verziója. Tartsuk szem előtt, hogy 
a csapatnak kötelezően fel kell használnia a darut vagy az 
akadálymentes liftet a Boomtown épületük építése során a későbbiekben. 

•  Segítsünk a csoportnak megkeresni az építési utasítások 1-es, 2-es és 3-as 
könyveit, valamint a LEGO elemeket tartalmazó 1-es, 2-es, 3-as és 4-es jelzésű 
tasakokat.

•  A gyerekek kövessék az 1-es és a 2-es könyvben leírt lépéseket. A 3-as könyvből 
csupán az első 6 lépést kell végrehajtaniuk. Azokat a LEGO elemeket, amelyeket 
nem használnak fel a 3-as jelzésű tasakból, tegyék bele egy simítózáras tasakba, 
azokra ugyanis a 4. alkalomkor szükség lesz az akadálymentes lift megépítéséhez.

•  A csoport tagjai beszéljék meg, hogy miként használhatják a darut az építési 
területen.

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek Megosztás   
 részében.

Marco csoportja
• Ez a csoport fogja megépíteni és beprogramozni a hangjelzőkészüléket.

• Adjunk oda a csoportnak egy WeDo 2.0 alapkészletet a Kém Robot modell 
 Mérnöki jegyzetekben található ábra szerinti megépítéséhez és beprogramozásához.

•  A gyerekek vitassák meg, miként szolgálhatja egy hangjelzőkészülék a dolgozók 
biztonságát. 

•  Ha marad rá idő, vizsgálják meg, hogy a modelljükre vonatkozóan mely 
módosításokkal és/vagy átprogramozással tehetik biztonságosabbá az építési 
területet        az ott dolgozók számára. Például amikor egy daru vagy buldózer 
tolat, a készülék hangjelzést ad ki. Amennyiben a gyerekek a saját hangjelzést 
szeretnének rögzíteni, a „Mikrofon” ikonra való kattintással hozzáférhetnek a 
Hangrögzítő eszközhöz. A rögzített hang lejátszásához válasszák ki a „0”-s számú 
hangfájlt a „Hang lejátszás” programozási blokknál.

•  Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek Megosztás
részében

MEGOSZTÁS (10 perc) 

• Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit. 

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy osszák meg, milyen új ismereteket szereztek és 
 milyen készségeket tanultak az építési területtel és/vagy a WeDo 2.0 alapkészlettel 
 kapcsolatosan ezen alkalommal. Ugyancsak mondják el, hogyan dolgoztak együtt.

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS (5 perc)

• Hagyjuk egyben a Marco csoportja által épített darut, mivel a csapatnak szüksége 
 lesz rá a későbbi alkalmakkor.

• Kérjük meg Marco csoportját, hogy szedjék szét modelljüket és pakolják el a LEGO 
 elemeket.

• Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalommal az épületek tervezési 
 és építési folyamatáról lesz szó, valamint közösen dolgoznak majd egy probléma
 megoldásán!
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CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

• Elmondják, hogy az építészek és a 
 mérnökök hogyan dolgoznak együtt az 
 épületek tervezése során
•  LEGO® elemek felhasználásával 

terveznek egy megoldást egy problémára
•  Gyakorolják a FIRST® alapértékeit, 

melyek közül ez alkalommal az 
Innovációra összpontosítanak

ANYAGOK 

•  BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
• LEGO daru
•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet

•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell 
építési utasítások (3-as könyv)

•  LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet, 
szoftver vagy alkalmazás, valamint 
kompatibilis hardver eszközök

BEMELEGÍTÉS (5 perc)

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy írjanak le egy képzeletbeli épületet, ahol jól 
szórakoznának (pl. egy lomb-játszóházat, egy víz alatti vidámparkot vagy egy várat, 
amit teljes egészében ehető elemekből építettek).

•  Kérjük meg a csoport tagjait, hogy mutassanak be egy vagy több problémát, amit 
esetlegesen meg kell majd oldaniuk az elképzelt épület megtervezéséhez és 
megépítéséhez. Ezt követően ötleteljenek arról, hogy miként lehet ezeket a problémákat 
megoldani.  

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc)

Az építészek épületeket terveznek. Az építőmunkások megépítik őket. Sokan mások 
is segítenek az építkezés során.

A mérnökök megoldásokat terveznek különböző problémákra. Együtt dolgoznak az 
építészekkel, hogy közösen megoldják a tervezési folyamatnál felmerülő problémákat. 
Egy épületnek mennyire kell erősnek lennie? Milyen anyagokból kell megépíteni? 

Milyen magasnak kell lennie?

Most ti is mérnökök vagytok! May és Marco a segítségeteket kéri egy probléma megoldásával 
kapcsolatban. Egy új, jelenleg is épülő épületben vannak Boomtown városában. Az épület 
kétszintes. May az épület mellett áll különböző felszereléseket tartalmazó ládákkal.      Marco 
a második szinten van és szüksége van ezekre a felszerelésekre. Hogyan tudnátok eljuttatni 
a ládákat Marconak a daru segítségével? Dolgozzatok közösen a probléma megoldásán!

megépítéséhez. Ezt követően ötleteljenek arról, hogy miként lehet ezeket a problémákat 
megoldani.  

TIPPEK

A LEGO® daru a BOOMTOWN 
BUILD Inspirációs Modellje, 
amelyet a gyerekek a második 
foglalkozáson építenek meg. 
További információért nézd meg a 
14-25. oldalt.

Bátorítsd a gyerekeket, hogy 
használják fantáziájukat az 
ötleteléskor!

Gondold tovább! Vidd tovább! 
Kérd meg a gyerekeket, hogy 
osszanak meg történeteket, 
amelyek kihívásos építészeti 
megoldásokat tartalmaznak: 

Iggy Peck, az 
Építész; Három 
kismalac vagy 
Aladdin. Ehhez 
a foglalkozáshoz 
a Multimédia 
Kapcsolatokban 
találsz linket. 
További 

információért, részletért 
nézd meg a 10-11. oldalon, 
hogy hogyan tudsz belépni a 
“BOOMTOWN BUILD Kihívás és 
Erőforrások” oldalon a FIRST® 
LEGO® League Jr. Könyvtárába. 

Ötleteljetek a gyerekekkel, hogy 
miket lehet ládákba tenni.
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ALKOTÁS (35 perc)

•  Kérjük meg a gyerekeket, hogy térjenek vissza ahhoz a csoporthoz, amelyben 
a legutóbbi alkalomkor voltak – May vagy Marco csoportjához

•  A csoportok közösen dolgozzanak a LEGO® daru programozásán azzal a 
céllal, hogy a daru segítségével áthelyezzék a négy ládát a talajszintről a 
kétszintes LEGO épület második szintjére. 

Marco csoportja
•    Ennek a csoportnak egy olyan kétszintes épület LEGO® modelljének a 

megtervezése és megépítése lesz a feladata, amely A téma körüljárása
résznél megemlített épületet reprezentálja.

•  Adjunk a csoportnak az Inspirációs készletben található LEGO® elemekből egy 
válogatást a modelljeik megépítéséhez. A gyerekek egy alaplapot használjanak 
fel az épület minden egyes szintjéhez.

• Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy dolgozzanak együtt May csoportjával
 miközben az épületet terveit készítik. Például még az épületük magasságának 
 meghatározása előtt meg kell vizsgálniuk a darut; a második szintnek ugyanis 
 nem szabad olyan magasan lennie, hogy a daru ne érhesse el.
•  Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetekben a 

Megosztás résznél.

May csoportja
• Ennek a csoportnak a LEGO® daru beprogramozása lesz a feladata, hogy 

a ládákat át tudják helyezni a talajszintről annak az épületnek a második 
szintjére, melyet Marco csoportja épít

• Adjuk oda a csoportnak a LEGO® darut és a WeDo 2.0 alapkészletet.
•  A gyerekek kövessék az építési utasítások 3-as könyvének 19-23. oldalain leírt 

lépéseket, melyek segítségével a kézi irányítású darut WeDo 2.0 vezérlésűvé 
tudják átalakítani. A gyerekek még ne építsék meg az akadálymentes lift 
rögzítését (ahogyan azt a 6-17. oldalain szereplő ábrák mutatják), mert arra a 
4. alkalommal kerül majd sor.

• A gyerekek hozzanak létre egy „Új Projektet” a WeDo 2.0 szoftveren vagy
 alkalmazáson belül. Ezt követően kérjük meg őket, hogy a Mérnöki 
 jegyzetekben szereplő két programozási szál segítségével működtessék 
 a darut, olyan módon, hogy az megemelje és leengedje az emelőpadjait. 
 Kérjük meg a csoportot, hogy végezzék el azokat a módosításokat, amelyek 
 javíthatják a program működését. Például másodpercekkel növelhetik vagy 
 csökkenthetik a motor bekapcsolt állapotban töltött idejét és/vagy egyesíthetik 
 a programstringeket egy programba, amely ezáltal a daru emelőpadjainak
 emelését és leengedését is irányítja.
•  Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek 

Megosztás részében. 

MEGOSZTÁS (10 perc) 

• Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit.
•  Kérjük meg a csapatot, mondják el, hogy a kreativitásuk és kitartásuk hogyan 

segítette őket a ládák a talajszintről a második szintre való áthelyezésében. 
Milyen problémákat oldottak meg a feladat során. Hogyan dolgoztak együtt a 
problémák megoldásán? 

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS (5 perc)

•    Kérjük meg Marco csoportját, hogy szedjék szét modelljeiket és pakolják el a 
LEGO® elemeket.

•  Későbbi alkalmakkor a csapatnak szüksége lesz a darura, amit May csoportja 
használt. Ügyeljenek arra, hogy mielőtt elpakolják a darut, állítsák vissza a kézi 
irányítást. Ezt megtehetik az építési utasítások 3-as könyvének 19-23. oldalain 
leírt lépések fordított sorrendben való elvégzésével. Kérjük meg őket, hogy 
pakolják el a WeDo 2.0 LEGO® elemeket.

•  Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalomkor azt fogják megvizsgálni, 
hogy hogyan tegyék az épületeket mindenki számára könnyen használhatóvá.

Nézzétek meg a Multimédia 
Kapcsolatokat, ahol találtok pár 
példát a két szintes épületekre. 

Gondold tovább! Vidd tovább! 
•   Kérd meg a gyerekeket, hogy 

készítsenek tervet szintenként 
a kétszintes épületnek a 
modelljükhöz és/vagy készítsenek 
egy harmadik szintet is. 

•   Bátorítsd őket, hogy használjanak 
LEGO® elemeket a tervükhöz 
és/vagy rajzolják le ötleteiket a 
Mérnöki Munkafüzetbe.

Gondold tovább! Vidd tovább! 
Kérd meg a csoportot, hogy 
programozzák a darut, hogy a 
következők közül egyet vagy többet 
is meg tudjon csinálni:

1)  Tegyen legalább két kört a 
földszint és a második emelet 
között.

2)  ) Adjon ki hangot és/vagy 
fényjelzést vagy fi gyelmeztető 
jelzést, amíg mozog.

3)  Küldjön egy üzentet a képernyőre 
a hardver eszköz, amikor a 
szállítmány felérkezik a második 
emeletre.

Kreatív problémamegoldás egy jó 
példája a következő FIRST Alap 
értéknek: 

Innováció: Kreatívak és kitartóak 
leszünk a problémák megoldásánál.

Tudasd a gyerekekkel, hogy rendben 
van, hogy ha többszöri próbálkozásra 
sikerül, hogy a daru felvigye a 
ládákat a második emeletre.
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CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:
•   Megvizsgálják, hogy hogyan lehet 

akadálymentes épületeket tervezni
•  Megépítik egy akadálymentes lift (May 

csoportja) és egy automata ajtó (Marco 
csoportja) LEGO® modelljeit.

•  Gyakorolják a FIRST® alapértékeit, 
melyek közül ez alkalommal a 
Bevonásra összpontosítanak

ANYAGOK   
•  BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
•  színes ceruzák, zsírkréták vagy fi lctollak
•  LEGO daru
•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell 

építési utasítások (3-as könyv)

•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet
•  LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet, 

szoftver vagy alkalmazás, valamint 
kompatibilis hardver eszköz

•  az akadálymentes lift rögzítéséhez 
szükséges elemeket tartalmazó 
simítózáras tasak

ELŐKÉSZÜLETEK

•  A BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell építési utasításainak 3-as könyvét az
   Inspirációs készlet doboza tartalmazza. Ebből a FIRST® LEGO® League Jr. Forrás
   könyvtárának “BOOMTOWN BUILD Kihívás és források” oldalán található linkre 
   kattintva nyomtathatunk ki további példányokat, illetve innen érhetjük el a könyvek 
   online verzióját; részletek az oldalhoz való hozzáféréshez a(z) 10. oldalon találhatók. 

•   Keressük meg a LEGO daru akadálymentes liftté való átalakításához szükséges 
LEGO® elemeket. Ezek az elemek az Inspirációs készlet dobozában, a 3-as jelzésű 
tasakban találhatók. A 2. alkalomkor May csoportját arra kértük, hogy helyezzék 
bele ezeket az elemeket egy simítózáras tasakba. Amennyiben ezek az elemek nem 
lettek elkülönítve, használjuk az építési utasítások linkjének segítségével elérhető 
„Akadálymentes lift rögzítő elemeinek áttekintése” listát az akadálymentes lifthez 
szükséges elemek azonosítására.

Bemelegítés (5 perc)
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják le annak az épület bejáratát, amelyben éppen 

vannak. Mennyire könnyű a használata? Okozna-e nehézségeket az épületbe való 
bejutás azoknak, akik kerekesszékkel közlekednek vagy látáskárosultak?

•  Kérjük meg a csoportot, hogy ötleteljenek, miként alakíthatnák át a bejáratot, ahhoz 
hogy az mindenki számára könnyen használható legyen.  

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA  (5 perc)

May és Marco meglátogatja a csapatotokat. Nézzetek körbe magatok körül. Min 
változtatnátok ahhoz, hogy csatlakozhassanak hozzátok egy napra? Mi az, amin nem 
változtatnátok?

Az építészek, amik most ti is vagytok, tudják, hogy az embereknek különböző 
szükségleteik vannak. Arra törekszenek, hogy az általuk tervezett épületek 
mindenki igényeit kielégítsék. Egy akadálymentes épületet mindenki könnyen tud 

használni
Nézzétek meg az alábbi képet. Egy épület ajtaja látható rajta. Mi az, amin 
változtatnál, hogy egyszerűbb legyen mindenki számára az épületbe való bejutás? 

Rajzoljátok, vagy írjátok le az ötleteiteket 
a körökbe.
May és Marco is szeretné majd használni 
a Ti Boomtown épületeteket.  Olyan 
emberek is szeretnék majd használni az 
épületet, akiknek más speciális igényeik 
vannak. Hogyan fogjátok mindenki 
számára megkönnyíteni az épületbe 
való bejutást? Maynek és Marconak 
van néhány ötlete számotokra, amiket 
érdemes kipróbálnotok!

TIPPEK

A LEGO® daru a BOOMTOWN 
BUILD Inspirációs Modellje, 
amelyet a gyerekek a második 
foglalkozáson építenek meg 
és a harmadik foglalkozáson 
használják.

May csoportja átalakítja a 
kézi működtetésű darut kézi 
működtetésű lifté ezen a 
foglalkozáson. Ha a gyerekek 
még nem irányították WeDo 
2.0-val a darut, akkor a harmadik 
foglalkozás végén állítsák vissza 
kézi müködtetésűvé a darut, 
ezt úgy is meg tudjátok tenni, 
hogy a 3. Könyvben a 19-23-as 
oldalon található összeszerelési 
instrukció lépéseit kihagyjátok. 

A második foglalkozáson May 
csoportja a darabokat, amelyek 
szükségesek a lifthez közvetlenül 
egy zárható zacskóba tegyék 
bele. További információért nézd 
meg a 14–15. oldalt.

Hívd meg a gyerekeket, hogy 
az ajtóból nézzék meg, hogy 
a bútorokat hogyan vannak 
elrendezve a Meeting helyen. 
Kérd meg őket, hogy gondolják 
át, hogy mit lehetne változtatni 
vagy átmozgatni, hogy May és 
Marco is csatlakozni tudjon a 
csapathoz. 

A gyerekek rajzolhatnak egy 
rámpát, tolóajtót vagy liftet. 
Bátorítsd őket, hogy találjanak ki 
saját, kreatív megoldásokat.
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4. alkalom: Akadálymentesség
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Gondold tovább! Vidd tovább!
•Kérd meg a csoportot, hogy 
 tervezzenek egy olyan modellt, 
 amelyet össze tudnak építenek a 
 LEGO lifttel.

•  Adj a gyerekeknek az Inspirációs 
Szettből egy LEGO válogatást, 
hogy építsék meg a modelljüket.

Flex

Elérhetőség: Használd a “Fény 
blokk” ikont, ehhez nyisd meg a 
“Modell Könyvtárat.” Azután válaszd 
a “6. Flex” projektet.
Nehézségi szint:

Ha a gyerekeknek szükségük van 
segítségre, hogy hogyan irányítsák 
a Flex modellt az ajtóba, javasold 
nekik, hogy nézzék meg a Zsilip 
modellt a „Modell Könyvtárban” 
inspirációként.

Gondold tovább! Vidd tovább
A gyerekeknek engedd, hogy 
hozzáadják a mozgás szenzort a 
modelljükhöz, és hozzanak létre egy 
olyan programot, amely kinyitja az 
ajtót, ha megjelenik egy minifi gura. 

Nézd meg a Multimédia 
Kapcsolatokat több példáért, amikor 
a modellen rajta van, vagy nincs rajta 
a mozgás szenzor. 

Ez a foglalkozás a következő FIRST
Alap értékhez kapcsolódik:  

Befogadás: Tiszteljük egymást és 
elfogadjuk a különbözőségeket.

hogy építsék meg a modelljüket.

Flex

ALKOTÁS (35 perc)

•   Kérjük meg a gyerekeket, hogy térjenek vissza ahhoz a csoporthoz, amelyben 
a legutóbbi alkalomkor voltak – May vagy Marco csoportjához. 

May csoportja

• Ez a csoport fogja a LEGO darut akadálymentes liftté átalakítani.

• Adjuk oda a csoportnak a LEGO darut és kérjük meg őket, hogy az építési   
 utasítások 3-as könyvének 6-17. oldalain leírt lépések követésével alakítsák át  
 a kézi irányítású darut egy kézi irányítású akadálymentes liftté.

• Kérdezzük meg a csoportot, hogy hogyan tennék a Boomtown épületüket   
 akadálymentessé egy lift segítségével.

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek   
Megosztás részében.  

Marco csoportja

•    Ez a csoport fogja megépíteni és beprogramozni az automata ajtó modelljét.

• Adjuk oda nekik a WeDo 2.0 alapkészletet a Mérnöki jegyzetekben szereplő   
 Flex modell megépítéséhez és programozásához. 

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy a WeDo 2.0 készletben található LEGO elemek 
 segítségével alakítsák át a modellt olyan módon, hogy az leginkább 
 hasonlítson egy ajtóra. Ösztönözzük őket arra, hogy legyenek kreatívak! 
 Kérdezzük meg őket, hogy milyen módosítások elvégzésével segíthetnének 
 egy kerekesszékes minifi gurát az ajtó használatában. 

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek
Megosztás részében. 

MEGOSZTÁS (10 perc) 

•  Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit. 

•  Kérjük meg a csapatot, hogy magyarázzák el, miért is fontos mindenki számára 
az épületekbe való egyszerű belépés és azok könnyű használata.  

Rendrakás és előretekintés (5 perc)

• A LEGO akadálymentes lift, melyet May csoportja épített maradjon egyben, 
 mert a csapatnak szüksége lesz rá vagy a LEGO darura a Boomtown 
 épületéhez.

• Kérjük meg Marco csoportját, hogy szedjék szét a modelljüket és pakolják el a 
 LEGO elemeket.

• Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalomkor azzal a kérdéssel fognak 
 foglalkozni, hogy hogyan építhetnek olyan épületeket, melyek segítenek 
 megóvni a Földünket!

 Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit. 
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CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

•   Megvizsgálják, hogy hogyan lehet 
környezetbarát épületeket tervezni

• Megépítik egy szélturbina (May 
 csoportja) és egyéb más környezetbarát  
 berendezések (Marco csoportja)  
 LEGO® modelljeit

•   Gyakorolják a FIRST® alapértékeit, 
melyek közül ez alkalommal a Hatásra
összpontosítanak

ANYAGOK   

• BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet

•  LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet, 
szoftver vagy alkalmazás, valamint 
kompatibilis hardver eszköz

BEMELEGÍTÉS (5 perc)

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondják el, mit tesznek a környezetükért.

• Osszák meg egymással az ötleteiket, hogy hogyan terveznének környezetbarát 
 épületeket. 

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc)

May és Marco szeretik a természetet, és büszkék arra, hogy Boomtown városában 
környezetbarát épületek is vannak. Ezek olyan épületek, amelyek segítenek megóvni a 
Földünk egészségét. 

Az iskolájuk, melynek van egy kert a tetején és napelemekkel is fel van szerelve jó példa 
erre. Hogyan segítik ezek a megoldások az iskolát? Hogyan segítik Mayt és Marcot? 

Boomtownban olykor erősen fúj a szél. Mi lenne, ha az iskola a szélenergiát is fel 
tudná használni?

Ezen felül még milyen más módokon lehetne az iskolát környezetbaráttá tenni?

TIPPEK

Bátorítsd a gyerekeket, hogy 
osszák meg ötleteiket, mint 
például:

• Egy tetőterasz, amely az 
  iskolát télen fűti, nyáron 
  hűti. A növények az épületet 
  szebbé tehetik, a levegőt 
  pedig tisztábbá. May és 
  Marco élvezhetnék, hogy a 
  kertből ehetnék a zöldségeket, 
  gyümölcsöket. 

•  A napelemek segíthetnének, 
hogy az iskolának energiát 
biztosítson, amely szükséges 
a világításhoz, fűtéshez, 
hűtéshez és a főzéshez is.

Gondold tovább! Vidd tovább!
Hívd a gyerekeket további 
kutatásra, további példák 
keresésére a környezetbarát 
épülettervezésben, mint például 
fenntartható építési anyagok, 
környezetbarát szigetelés, élő 
tető, víz újra hasznosító rendszer 
stb. 
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5. alkalom: Környezetbarát megoldások  
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Ventilátor
Elérhetőség: 
Használd a 
„Könyv” ikont, 
hogy megnyisd 
a „Projekt 
Könyvtárt”. Ezt 
követően menj 
az „Indítás” 
blokkra és válaszd a 
„Ventilátor” -t. 
Nehézségi szint: 

Gondold tovább! Vidd tovább!
•  Engedd, hogy a gyerekek 

készítsenek olyan programot, 
amely a szél fújást utánozza 
különböző sebességgel, és 
adjanak hozzá hang effekteket 
különböző sebességgel. 

•  Kérd meg a csoportot, hogy a szél 
turbinájukat, ventilátorukat építsék 
bele a megtervezett épületükbe.

Gondold tovább! Vidd tovább!
Kérd meg a csoportot, hogy 
tervezzenek és hozzanak létre 
olyan modellt, amely beleolvad a 
környezetbe és/vagy segíti a helyi 
vadvilágot. Nézd meg a Multimédia 
Kapcsolatokat több valós példáért 
az ilyen típusú környezetbarát 
megoldásokért. 

Ez a foglalkozás a következő FIRST
Alap értékhez kapcsolódik: 

Hatás: Amit megtanulunk 
felhasználjuk, hogy fejlesszük a 
világunkat.

ALKOTÁS (35 perc)

•   Kérjük meg a gyerekeket, hogy térjenek vissza ahhoz a csoporthoz, amelyben 
a legutóbbi alkalomkor voltak – May vagy Marco csoportjához.

May csoportja

• Ennek a csoportnak egy szélturbina modelljének a megépítése és 
 beprogramozása lesz a feladata.

• Adjuk oda nekik a WeDo 2.0 alapkészletet a Mérnöki jegyzetekben szereplő 
 Ventilátor modell megépítéséhez és programozásához. 

• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy milyen módosításokkal tennék 
 hatékonyabbá a szélturbina működését. Kérdezzük meg azt is, hogyan 
 tudnának felhasználni egy szélturbinát a Boomtown épületükhöz. 

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek
Megosztás részében.  

Marco csoportja

• Ennek a csoportnak egy vagy több olyan LEGO modell megtervezése és 
 megépítése lesz a feladata, melyekkel megmutathatják, hogy hogyan tennék a 
 Boomtown épületüket környezetbaráttá.

• Adjunk a gyerekeknek az Inspirációs készletben található LEGO elemekből egy 
 válogatást a modell(ek) megépítéséhez. 

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek
Megosztás részében. 

MEGOSZTÁS (10 perc) 

• Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit. 

• Kérjük meg a csapatot, hogy ötleteljenek, miként tehetnék a saját otthonaikat 
 és iskoláikat környezetbarátabbá. 

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS  (5 perc)

• Kérjük meg a csoportokat, hogy szedjék szét modelljeiket és pakolják el a 
 LEGO elemeket.

• Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalomkor arról lesz szó, hogy 
 hogyan építenek időtálló épületeket.
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CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:
• Megvizsgálják, hogy hogyan építhetnek 
 időtálló épületeket
• Megépítik egy földrengésszimulátor 
 (Marco csoportja) és egy időtálló épület 
 (May csoportja) LEGO® modelljeit

• Gyakorolják a FIRST® alapértékeit, 
melyek közül ez alkalommal a 
Szórakozásra összpontosítanak

ANYAGOK  

• BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
• színes ceruzák, zsírkréták vagy fi lctollak
•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet

• LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet, 
 szoftver vagy alkalmazás, valamint 
 kompatibilis hardver eszköz 

BEMELEGÍTÉS (5 perc)

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy soroljanak fel olyan természeti csapásokat, amelyek a 
 saját lakóhelyeiket is veszélyeztethetik (pl. hurrikán, tornádó, árvíz, földrengés, futótűz, 
 cunami).

• Osszák meg az ötleteiket egymással arról, hogy miként terveznének meg egy olyan 
 épületet, amely átvészelné a fenti katasztrófák egyikét. 

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc)

A tavalyi évben földrengés sújtotta Boomtown városát.  Néhány épület megrongálódott, 
mások nem sérültek, mert erősebbek, időtállóbbak voltak. Egy stabil épület szilárdan áll 
és időtálló.

Ezek az épületek erősnek tűnnek? Mi árulkodik erről?

May és Marco nem tudja, hogy lesz-e valaha újabb földrengés Boomtown városában. 
Mindenesetre szükségesnek tartják, hogy az épületetek erős legyen.

Hogyan lesz a Boomtown épületetek stabil? 
Készítsetek egy rajzot az ötleteitekről.

TIPPEK

Ha a gyerekeknek segítségre van 
szükségük, ossz meg velük pár 
valós életből vett példát, mint a 
lentiek (emellett bátorítsd őket, 
hogy használják a fantáziájukat 
saját ötleteik során):

•  A magas épületek földrengés 
során jobban ki tudnak lengeni, 
mint az olyan épületek, 
amelyek nem hajlanak meg.

•  Egy épület, amely egy 
dombon, hegyen van nagyobb 
valószínűséggel vészelnek át 
egy áradást.  

•  Valószínűleg egy épület sem 
vészel át egy extrém erősségű 
tornádót, de ha van pincéje, 
akkor az megmentheti az 
emberek életét. 

Gondold tovább! Vidd tovább!
Nézd meg a Multimédia 
Kapcsolatokat több valós példáért 
az időtállóság, katasztrófa-
ellenálló épületek témában.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6. alkalom: Időtállóság   
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Robust Structures

Elérhetőség: Használd a 
„Könyv” ikont a „Projekt Könyvtár 
megnyitásához” Ezt követően menj 
az „Irányított Projektek – Tudomány” 
szekcióra és választ a “3. Robust 
Structures”-t. 
Nehézségi szint:
Figyelmeztetés: Ennek a projektnek 
az elkészítése időigényes. Ha 
a gyerekek nem fejezik be az 
épületet ezalatt a foglalkozás alatt, 
a következő foglalkozás során meg 
tudják ezt tenni.

Gondold tovább! Vidd tovább!
A gyerekek tervezzék meg és 
alkossák meg a saját épületük 
formáját és méretét és teszteljék le a 
földrengés szimulátorral.

Gondold tovább! Vidd tovább!
•  A gyerekek fedezzék fel, hogy 

az épületük, hogyan reagál és 
a tolerálja a szimulált környezeti 
katasztrófát.  

•  Kérd meg a gyerekeket, hogy 
szimulálják az ő általuk választott 
környezeti katasztrófát biztonságot 
módon. Például rázzák meg az 
elkészült modelljüket, borítsák 
fel, egy ventilátorral fújassák 
meg. Vizet ne öntsenek rá, ne 
égessék meg, ne dobják ki. Olyan 
viselkedést tanúsítsanak, amelyen 
sem egymásban, sem pedig a 
LEGO elemekben nem tesznek 
kárt. 

•  A gyerekek vizsgálják meg, 
hogy mi történik a modelljükkel 
a szimuláció közben. Ezt 
követően kérd meg őket, hogy 
gondolkodjanak el rajta, hogy 
hogyan tudnák fejleszteni 
az épületük időtállóságát, 
tartósságát.

Ez a foglalkozás a következő FIRST
Alap értékhez kapcsolódik:  

Szórakozás: Élvezzük és 
ünnepeljük, amit csinálunk!

ALKOTÁS (35 perc)

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy térjenek vissza ahhoz a csoporthoz, amelyben 
 a legutóbbi alkalomkor voltak – May vagy Marco csoportjához. 

Marco csoportja

• Ennek a csoportnak egy földrengés szimulátor megépítése és beprogramozása 
 lesz a feladata. Különböző erősségű rengéseket szimulálnak majd vele és 
 megfi gyelik a LEGO® épületekre gyakorolt hatásait. 

• Adjuk oda nekik a WeDo 2.0 alapkészletet a Mérnöki jegyzetekben szereplő 
 Erős építmények modell megépítéséhez és programozásához.  

• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy miként használhatnák fel a tanultakat 
 egy olyan épület megépítéséhez, amely átvészelhet egy földrengést Boomtown 
 városában.

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek
Megosztás részében.  

May csoportja

•  Ennek a csoportnak olyan LEGO® modell épületek megtervezése és 
megépítése lesz a feladata, melyek a maradandóságukat szolgáló 
sajátosságokkal rendelkeznek.  

• A gyerekek válasszanak ki egyet a természeti csapások közül, ami ne a 
 földrengés legyen. Kérjük meg őket, hogy tervezzenek olyan LEGO modell 
 épület(ek)et, amely(ek) átvészelheti(k) az általuk kiválasztott természeti 
 katasztrófát.

•  Adjunk a csoportnak az Inspirációs készletben található LEGO elemekből egy 
válogatást a modell(ek) megépítéséhez.

• Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek
Megosztás részében. 

MEGOSZTÁS (10 perc) 

• Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit.  

• Kérjük meg a csapat tagjait, hogy mondják el, mit élveztek a legjobban a mai 
 alkalommal.

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS  (5 minutes)

•  Kérjük meg a csoportokat, hogy szedjék szét modelljeiket és pakolják el a 
LEGO elemeket.

•  Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalommal maguk választják majd 
ki, hogy milyen épülettervezéssel kapcsolatos kihívással foglalkoznak majd.

Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



|  FIRST ® LEGO® League Jr.24

CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

•  További épülettervezéssel kapcsolatos 
kihívásokat vizsgálnak meg

•  LEGO® modelleket építenek, melyekkel 
megmutatják, hogy mit tanultak 

• Gyakorolják a FIRST® alapértékeit. 

ANYAGOK   

• BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
•  LEGOdaru vagy akadálymentes lift
•  BOOMTOWN BUILD Inspirációs modell 

építési utasítások (3-as könyv)

• BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet
•  LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet, 

szoftver vagy alkalmazás, valamint 
kompatibilis hardver eszköz

BEMELEGÍTÉS (5 perc)

•  Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják le szóban az általuk valaha látott legszebb 
épületeket. Osszák meg egymással a gondolataikat, hogy milyen érzéseket váltanak ki 
bennük ezek az épületek.

•  Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy egy épületnek mely dizájn elemei váltanak ki 
bennük kellemes érzéseket (pl. tetőablak, óriáscsúszda, élénk színek, játszótér a 
tetőteraszon). 

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc)

Hamarosan itt az ideje, hogy elkezdjétek megtervezni a Boomtown épületeteket! Számos 
kihívással találkoztok majd, miközben az épületen dolgoztok. Hogyan tehetitek mindenki 
számára könnyen használhatóvá? Hogyan tehetitek környezetbaráttá? Hogyan tehetitek 
időtállóvá?

Milyen más problémák merülhetnek még fel?

Válasszunk ki egyet, amit megvizsgálunk. Próbáljunk meg megoldást találni

TIPPEK

A LEGO daru és lift a két 
verziója a BOOMTOWN BUILD 
Inspirációs Modelljének, amelyet 
a gyerekek megépíthetnek a 
második és negyedik foglalkozás 
során. May csoportja mindkét 
verziót használhatja a foglalkozás 
alatt.
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7. alkalom: További vizsgálódás 
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ALKOTÁS (35 perc)

•   Kérjük meg a gyerekeket, hogy térjenek vissza ahhoz a csoporthoz, amelyben 
a legutóbbi alkalomkor voltak – May vagy Marco csoportjához.

May csoportja

•   Ez a csoport fog a LEGO® daruval vagy az akadálymentes lifttel dolgozni. 
Emlékeztessük őket, hogy az Inspirációs modelljük egyikét kötelezően fel kell 
használniuk a Boomtown épületükhöz.

• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy hogyan hívnák segítségül a darut vagy 
 az akadálymentes liftet a Boomtown épületük megtervezésénél egy ahhoz 
 kapcsolódó probléma megoldásában. 

• Adjuk oda nekik a WeDo 2.0 alapkészletet a daru vagy az akadálymentes
 lift felfelé és lefelé irányuló mozgásának beprogramozásához a Mérnöki 
 jegyzetekben ábrázoltak szerint. Amennyiben segítségre lenne szükségük 
 a kézi irányítású daru vagy akadálymentes lift WeDo 2.0 vezérlésűvé való 
 átalakításához, emlékeztessük őket az építési utasítások 3-as könyvének 17-
 22. oldalain leírt lépésekre.

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy végezzék el az általuk kiválasztott probléma 
 megoldásához szükséges változtatásokat a modelljükön és/vagy 
 programjukon.

•   Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek
Megosztás részében.  

Marco csoportja

• Ez a csoport a hasznosság kérdéskörét fogja megvizsgálni az épület tervezés 
 tekintetében. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy az építészek nagy hangsúlyt 
 fektetnek arra a munkájuk során, hogy az általuk tervezett épületek hasznosak 
 legyenek.

• Kérjük meg a csoportot, hogy idézzék fel gondolatban a saját közösségeikben 
 lévő épületeket. Válasszanak ki egyet, amit szeretnek használni. Ezt követően 
 építsenek egy vagy több modellt és mutassák meg, hogy hogyan használják a 
 kiválasztott épületet, és mit szeretnek benne.

•  Adjunk nekik az Inspirációs készletben található LEGO elemekből egy 
válogatást a modell(ek) megépítéséhez.  

•  Kérjük meg őket, hogy jegyezzék le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetekben a 
Megosztás résznél. 

MEGOSZTÁS (10 perc) 

• Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit.  

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy felváltva osszák meg egymással, hogy mit 
 tanultak és hogyan dolgoztak együtt csapatként ebben az évadban.

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS (5 perc)

• A LEGO daru vagy akadálymentes lift, amelyet May csoportja használt
 maradjon egyben, mert a csapatnak majd fel kell használnia azt vagy az 
 Inspirációs modell másik verzióját a Boomtown épületük megépítésénél.

• Kérjük meg a csoportokat, hogy szedjék szét modelljeiket és pakolják el a 
 LEGO elemeket.

•  Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő két alkalommal megtervezik és 
megalkotják a Boomtown épületüket!

Mindkét csoport ossza meg a többiekkel a vázlatait, ötleteit és modelljeit.  
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Példa kihívások, amelyek 
beilleszthetőek: 

•  Hogyan tudják használni a darut, 
hogy szállítmányokat szállítson fel 
az épület tetejére.

•  Hogyan tudják módosítani a darut, 
hogy több szállítmányt tudjon 
vinni.

• Hogyan tudják a liftet hozzáépíteni 
  a megtervezett emeletes 
  épülethez. 

Gondold tovább! Vidd tovább!
• Hagyd a gyerekeket, hogy 
  megbeszéljék, hogy hogyan 
  tudnák a LEGO darut vagy liftet 
  többféleképpen felhasználni a 
  Boomtown épületüknél.

•  Kérd meg őket, hogy készítsenek 
két különböző programot a 
darura és a liftre a különböző 
felhasználásoknak megfelelően.

Gondold tovább! Vidd tovább!
•  Kérd meg a gyerekeket, hogy 

nevezzék el a közösségük 
épületét, amelynek több 
felhasználása is lehet és írják 
is le azokat, hogyan lehet 
többféleképpen használni. 
Például egy iskola lehet egy 
hely, ahol a gyerekek tanulnak 
napközben, illetve egy olyan hely 
is, ahol a többi ember sportolhat, 
órákat vehet vagy más egyéb 
tevékenységet végezhetnek 
délutánonként, hétvégénkként

•  A gyerekek használják fel a LEGO 
elemeket, különböző minifi gurákkal 
kiegészítve, hogy megmutassák, 
hogy többféle felhasználása lehet 
a választott épületüknek.
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CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

•   Áttekintik a Boomtown épületre 
vonatkozó irányadó szempontokat

•  Kidolgozzák a Boomtown épületre 
vonatkozó terveket

• Közösen dolgoznak a Boomtown 
 épületük létrehozásán
•  Gyakorolják a FIRST® alapértékeit

ANYAGOK   

• BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
• színes ceruzák, zsírkréták vagy fi lctollak  
• LEGO® daru vagy akadálymentes lift
• BOOMTOWN BUILD Inspirációs készlet

•  LEGO® Education WeDo 2.0 alapkészlet, 
szoftver vagy alkalmazás, valamint 
kompatibilis hardver eszköz

• opcionális: további válogatott LEGO 
 elemek

ELŐKÉSZÜLETEK 

•  Keressünk egy nagyméretű tárolódobozt vagy egy erős alapzatot a Boomtown épület 
tárolásához és/vagy szállításához.

BEMELEGÍTÉS (15 perc — csak a 8. alkalomkor)

•   A gyerekek készítsék el az alábbi miniépítményt: Építsünk egy tetszés szerinti 
épületet Boomtown számára.

•  Kérjük meg a gyerekeket, hogy osszák meg egymással, hogy mit építettek. Mondják el 
egymásnak, hogy mi az, ami a legjobban tetszik nekik az egyes modellekben.   

•  Kérjük meg őket, hogy szavazással döntsék el, hogy mely ötlet(ek)et szeretnék 
felhasználni a Boomtown épületükhöz. Emlékeztessük őket, hogy az épületüknek több 
funkciója is lehet. 

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc — csak a 8. alkalomkor)

Eljött az idő, hogy megépítsétek a Boomtown épületeteket! Célszerű mindent 
bemutatnotok, amit eddig tanultatok.

A Boomtown épületeteknek az alábbiaknak kell megfelelniük...

□  Az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesüljön: 
◦  Akadálymentes kialakítás
◦  Környezetbarát tervezés
◦  Időtálló tervezés 

□ Mutatkozzanak meg azok a megoldások, melyek egyéb problémák vizsgálatakor 
 merültek fel.
□ Kizárólag LEGO® elemekből épüljön fel 

◦ Használhatók LEGO® téglák, minifi gurák, alaplapok és más elemek.  
◦ NEM használható ragasztó, festék vagy bármely más kreatív-kellék.

□ Része a LEGO daru vagy az akadálymentes lift
□ Van legalább egy, a LEGO® Education WeDo 2.0-ra épülő motorizált része
□ Maximum 76 cm hosszú és 38 cm széles

Készítsetek egy tervet. Kezdjetek el építeni. 
May és Marco már alig várja, 
hogy láthassa, mit építetek 
Boomtown városnak! 

 Kérjük meg a gyerekeket, hogy osszák meg egymással, hogy mit építettek. Mondják el 
egymásnak, hogy mi az, ami a legjobban tetszik nekik az egyes modellekben.   

TIPPEK

A LEGO daru és lift a két verziója 
a BOOMTOWN BUILD Inspirációs 
Modelljének, amelyet a gyerekek 
megépíthetnek a második és 
negyedik foglalkozás során. 
Az egyiket mindenféleképpen 
be kell építeniük a Boomtown 
Épületükben.

Adj a gyerekeknek nem több 
mint 3-5 percet az építésre. 
Emlékeztesd őket, hogy nem 
kell befejezniük teljesen a 
modelljüket, de mindenképpen 
beszélniük kell róla. 

Fontold meg, hogy esetleg 
használd a „Szavazás LEGO 
elemekkel” folyamatot, amelynek 
leírása a 11. oldalon található. 
A szavazás után, rögzítsétek 
a gyerekkel a Mérnöki 
Munkafüzetben, hogy milyen 
épület lesz az ő Boomtown 
Épületük, annak használatával 
együtt. 
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8. és 9. alkalom: A Boomtown épület megépítése 
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ALKOTÁS ÉS MEGOSZTÁS (összesen 95 perc: 35 perc a 8. alkalomkor és 55 
perc a 9. alkalomkor)

A Boomtown épület megtervezése

• Ha végeztünk A téma körüljárása szakasszal, kérdezzük meg a gyerekeket,  
 hogy van-e új ötletük arra vonatkozóan, hogy mivel lehetne még kiegészíteni a  
 Boomtown épületüket. 

• Osszunk ki színes ceruzákat, zsírkrétákat vagy filctollakat és kérjük meg a  
 gyerekeket, hogy írják és rajzolják le az ötleteiket a Mérnöki jegyzetek 21.  
 oldalán erre biztosított helyre.

• Ha a gyerekek nem tudják eldönteni, hogy a Boomtown épületük melyik részét  
 motorizálják, bátorítsuk őket arra, hogy ötletek gyűjtéséhez nézzék vissza a  
 korábbi bejegyzéseiket a Mérnöki jegyzetekben. 

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy osszák meg a csoporttal a terveiket.  
 Gondoskodjunk róla, hogy leírják, miképpen felel meg a tervük A téma  
 körüljárása szakaszban felsorolt irányadó szempontoknak.  

• A csapat szavazzon arról, hogy melyik tervet (vagy tervezési elemeket)  
 szeretnék megvalósítani. 

A Boomtown épület létrehozása

• Vegyük fontolóra a csapat párokra vagy kis csoportokra való felosztását a  
 Boomtown épület megépítésénél; a gyerekek bizonyos időközönként  
 cseréljenek szerepet, egymást váltva végezzék el a különböző feladatokat. 

• Egy másik lehetőség, hogy kérdezzük meg, akarnak-e bizonyos csapattagok  
 a Boomtown épület bizonyos részein dolgozni.       Amíg a csapat bizonyos 
  tagjai a programon dolgoznak, addig a többiek építhetnek és/vagy utatómunkát  
 végezhetnek.

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS (5 perc)

• A csapat helyezze bele a Boomtown épületét a tárolódobozba vagy helyezze  
 rá arra a stabil alapzatra, amelyet használni fognak. Ha a modell több alaplapra  
 épült, gondoskodjanak arról, hogy ezeket stabilan rögzítik egymáshoz.  

• Nyugtassuk meg a gyerekeket, hogy nem probléma, ha a Boomtown épületüket  
 több darabra szedik szét az alkalmak közötti könnyebb tárolás és szállítás  
 érdekében.

• Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalommal megalkotják majd a  
 Show Me poszterüket, amelyen bemutatják, hogy mit tanultak és értek el az  
 elmúlt időszakban.

Mielőtt a gyerekek elkezdenének 
dolgozni a tervezésen, mutasd meg 
nekik a WeDo 2.0. alapkészletet, 
Inspirációs Szettet és minden plusz 
LEGO elemet, amely elérhető lesz 
számukra, hogy megalkossák a 
Boomtown Épületüket.

Ha a gyerekeknek nincs ötletük 
a motorizált részre, mindig tudják 
használni és/vagy módosítani a 
már meglévő WeDo 2.0. programot, 
amelyet tudnak használni, hogy 
motorizálják a LEGO darut vagy liftet. 
Ha meglévő programot használnak, 
légy biztos, hogy értik a programot 
és bátorítsd őket, hogy valamilyen 
módon módosítsák azt.

Emlékeztesd a gyerekeket, 
hogy fókuszáljanak az 
akadálymentességre, 
környezettudatosságra, időtállóságra 
és/vagy más kihívásokra és 
megoldásokra. Nem kell az összes 
témát érinteniük, lefedniük.

 Emlékeztesd a csapatot a következő 
FIRST Alap értékekre:

• Csapatmunka: Erősebbek 
vagyunk, ha együtt dolgozunk. 

• Szórakozás: Élvezzük és 
ünnepeljük, amit csinálunk!

Légy biztos benne, hogy 
mindenkinek legyen lehetősége 
építeni, valamint a Boomtown Épület 
motorizált részét programozni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



|  FIRST ® LEGO® League Jr.28

CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

•    Áttekintik a Show Me poszterre 
vonatkozó iránymutatásokat

•  Információkat gyűjtenek a poszterhez

• Elkészítik a posztert
• Gyakorolják a FIRST® alapértékeit 

ANYAGOK   
•  BOOMTOWN BUILDSM

Mérnöki jegyzetek
•  a csapattagok fényképei, amelyeken 

a BOOMTOWN BUILD Kihíváson 
dolgoznak

• Boomtown épület
•  Kb. 56 cm x 71 cm-es (lapos) vagy 91 cm 

x 122 cm-es (három részbe hajtogatott) 
poszteralap

•  színes ceruzák, zsírkréták vagy fi lctollak
• papír
• olló
• ragasztóstiftek vagy ragasztószalag
• opcionális: további kreatív-kellékek
•  opcionális: a LEGO® Education WeDo 

2.0 dokumentációs eszközből kinyomtatott 
anyagok l

ELŐKÉSZÜLETEK
• Nyomtassuk ki az elmúlt alkalmak során készített képeket.

BEMELEGÍTÉS (10 perc – csak a 10. alkalomkor)

• Mondjuk el a gyerekeknek, hogy egy interjú játék segítségével fognak információkat 
gyűjteni egymásról. Magyarázzuk el nekik, hogy ezeket az információkat a Show Me 
poszterük „A mi csapatunk” részénél tudják felhasználni. 

• Kérjük meg csoportot, hogy üljenek körbe.  

• A játék elején mi magunk játsszuk a riporter szerepét. Tegyünk fel minden csapattagnak 
 interjúkérdéseket, pl.: Hány éves vagy? Mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Melyik 
 részét szeretted legjobban a BOOMTOWN BUILD kihívásban végzett munkának? 
 Tudnál említeni egy dolgot, amit itt tanultál meg? Hogyan segítetted a csapatodat? 
 Melyik részén dolgoztál a Boomtown épületnek?

• A gyerekek felváltva játsszák ezután a riporter szerepét és tegyenek fel egymásnak 
 kérdéseket.

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc – csak a 10. alkalomkor)

Nagyon sokat tanultatok az épületek tervezéséről! Eljött az idő, hogy megosszátok 
másokkal is a tudásotokat. Kezdjétek azzal, hogy készítetek egy Show Me posztert.

A poszternek három fő részből kell állnia: Vizsgálódás, Alkotás és tesztelés, 
valamint Megosztás

A poszteren használhattok szavakat, rajzokat és fotókat. Sőt, akár apró tárgyakat 
is rögzíthettek rajta. 

Itt találtok néhány ötletet arra vonatkozóan, 
hogy miket használhattok a poszter
egyes részeiben.

Designing Buildings:

Water, Energy, and Air:

Challenges and 
Solutions:

Our Boomtown Build:

Our WeDo 2.0 Program:

Our Team:

TIPPEK

Ha a csapatod használta a WeDo 
2.0. dokumetációját, fontold meg, 
hogy exportálod és kinyomtatod 
a jegyzeteket, rögzített 
képernyőképeket a csapat 
programjáról, programjairól stb., 
ezeket a Show Me poszterhez is 
fel tudjátok használni.

Próbálj meg kinyomtatni legalább 
egy személyes fotót minden 
csapattagról és a coachról, egyet 
a csapatról, egyet az elkészült 
Boomtown Épületről és számos 
olyan képet, amelyen a csoport 
dolgozik a szezon alatt.

Mondd el a gyerekeknek, hogy 
nem szükséges minden témát 
lefedniük az épület tervezés 
során. Emlékeztesd őket, mely 
kihívásokat (akadálymentesség, 
környezetbarát megoldások, 
időtállóság stb.), választanak, 
amelyre fókuszálniuk kell a 
Boomtown Épület építésekor 
és javasold nekik, hogy a Show 
Me poszteren tüntessenek fel 
információkat hasonló témákról. 

Ha a gyerekeknek van csapat 
nevük, akkor azt is tüntessék fel 
a poszteren.
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10. és 11. alkalom: A Show Me poszter elkészítése    
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ALKOTÁS ÉS MEGOSZTÁS (összesen 95 perc: 40 perc a 10. alkalomkor 
és 55 perc a 11. alkalomkor)

A poszter megtervezése

• A gyerekek térjenek vissza a csoportjaikhoz – May csoportjához és 
Marco csoportjához.

May csoportja

• A gyerekek közösen beszéljék meg, hogy hogyan válaszolnák meg a Mérnöki 
 jegyzetek 23. oldalán található „Vizsgálódás” szakaszban szereplő kérdéseket.

• Segítsünk nekik eldönteni, hogy az akadálymentesség, környezettudatosság, 
 időtállóság és/vagy más kihívások és megoldások témájára összpontosítsanak.

• Ezen felül minden egyes gyerek válaszoljon a „Megosztás” szakaszban feltett 
 kérdésekre.

Marco csoportja

• A gyerekek közösen beszéljék meg, hogy hogyan válaszolnák meg a
Mérnöki jegyzetek 23. oldalán található „Alkotás és tesztelés” szakaszban 

 szereplő kérdéseket.

• Segítsünk nekik eldönteni, hogy vázlatos rajzokat vagy a WeDo 2.0 programjuk 
 kinyomtatott változatát használják fel.

• Ezen felül minden egyes gyerek válaszoljon a „Megosztás” szakaszban feltett 
 kérdésekre. 

 A poszter létrehozása

•  Mindkét csoport ossza meg a többiekkel, hogy mit szeretnének belevenni a 
poszter hozzájuk tartozó szakaszába, és hogy miként tervezik azt bemutatni. 

•  Osszuk ki az íróeszközöket, papírt, ollókat és egyéb írószereket és eszközöket, 
majd a gyerekek készítsék elő az anyagokat a poszterhez.  

• Amint mindenki elkészült, akkor a gyerekek rendezzék el az összes elemet a 
 poszteren, ügyelve arra, hogy minden ráférjen és a megfelelő sorrendben legyen. 
 Először a szakaszok címeit („Épületek tervezése”, „A mi Boomtown épületünk”, „A 
 csapatunk” stb.) adják hozzá. Ezt követően rögzítsék a többi elemet is 
 ragasztóstift vagy ragasztószalag segítségével.

• Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy díszítsék a posztert oly módon, hogy az 
 színes, vidám és látványos legyen. 

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS (5 perc)

• A csapat rakjon rendet és pakolja el a Boomtown épületét valamint a Show Me
 poszterét.

• Mondjuk el a csapatnak, hogy a következő alkalommal az elmúlt időszakban 
 tanultakat fogják gyakorolni.

poszter hozzájuk tartozó szakaszába, és hogy miként tervezik azt bemutatni. 
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Ha a gyerekeknek nem sikerült 
befejezni a Boomtown Épületet 
a foglalkozások alatt, mondd 
meg nekik, hogy a következő 
két foglalkozás alkalmával még 
tudják folytatni az építést és a 
programozást. 

Mielőtt összeállítjátok a poszter, 
kérdezd meg a gyerekeket, hogy 
szeretnének-e még valamint 
hozzátenni a poszterhez. Például 
lehet, hogy csatolni szeretnének 
írásokat, feljegyzéseket, rajzokat 
a saját Mérnöki Munkafüzetükből, 
amelyeket az előző foglalkozások 
során készítettek, kinyomtatott 
jegyzeteket a WeDo 2.0. 
dokumentációjából stb. Légy biztos 
benne, hogy ezeknek a dolgoknak is 
hagytok helyet.
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CÉLKITŰZÉSEK

A csapat tagjai:

•  Átismétlik, hogy mit tanultak a 
BOOMTOWN BUILDSM Kihívás során

•   Készítenek egy rövid prezentációt az 

élményeikről
•  •Gyakorolják a prezentáció előadását

ANYAGOK   

•  BOOMTOWN BUILD 
Mérnöki jegyzetek

• válogatott LEGO® elemek vagy
 más apró tárgyak

•  Boomtown épület
•  Show Me poszter
• opcionális: indexkártyák és ceruzák
• opcionális: simítózáras tasak

BEMELEGÍTÉS (10 perc)

• Segítsünk a gyerekeknek az előadói készségeik gyakorlásában azzal, hogy mókás 
 módon bemutatkoznak egymásnak. 

• Tegyünk ki egy maroknyi LEGO® elemet vagy más apró tárgyakat egy sima felületre. 
 Igyekezzünk olyan tárgyakat válogatni, amelyek különbözőek az alakjukat, színüket, 
 méretüket stb. illetően. 

• Kérjünk meg minden gyereket, hogy válasszon ki egy tárgyat, ami tetszik neki, vagy 
 ami leginkább reprezentálja őt. Mondjunk néhány példát, amivel segítünk nekik az 
 elindulásban (pl. egy LEGO® kerék azt mutathatja, hogy valaki szeret szaltózni, vagy 
 egy tárgyat azért választ valaki, mert az a kedvenc színe stb.).

• Kérjünk meg mindenkit, hogy válasszon egy partnert, akinek mondja el a nevét, ossza 
 meg, hogy milyen tárgyat választott és hogy miért. Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy 
 ügyeljenek a szemkontaktusra és hangosan beszéljenek, amikor bemutatkoznak a 
 partnerüknek.

• Ha marad rá idő, mindenki ossza meg ezeket még egyszer, ezúttal az egész    
 csoporttal.

A TÉMA KÖRÜLJÁRÁSA (5 perc)

Több módon lehet megosztani a tanultakat: Lehetőségetek van:

A FIRST® LEGO® League Jr. Expón való részvétele.

Meghívni a családtagjaitokat és barátaitokat egy különleges csapattalálkozóra és 
bemutatóra.

Kiállítani a Boomtown épületeteket és a Show Me posztereteket. Beszámolni arról, 
hogy hogyan készítettétek el azokat. Elmagyarázni, hogy hogyan működik a WeDo 
2.0 program. Megosztani, amit tanultatok. Mesélni bármely problémáról, amelyet 
megoldottatok. Az esemény végén megünnepelni a közös munkát!

TIPPEK

Szeretnétek a helyi FIRST 
LEGO League Jr. rendezvényen 
részt venni, ahol a gyerekek 
megoszthatják, amit tanutak? 
Nézd meg a Multimédiás 
Kapcsolatokat, hogy megkeresd 
a hozzád legközelebb eső 
rendezvényt.
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12. alkalom: Felkészülés a megosztásra    
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ALKOTÁS ÉS MEGOSZTÁS (25-30 perc)

 A prezentációt előkészítése

• Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy több módja van annak, hogy  
 megosszák, amit tanultak.

• Hangsúlyozzuk, hogy függetlenül attól, miként osztják meg a munkájukat,  
 gyakorolniuk kell.

• Minden gyerek készítsen egy rövid prezentációt a Show Me poszter egy vagy  
 akár több részéről.

• Opcionális: A prezentáció megkönnyítése érdekében a gyerekek írják fel  
 a megemlítendő pontokat indexkártyákra.

A prezentáció gyakorlása

•  Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy gyakorolják a prezentációjukat.

• Kérjük meg őket, hogy osszák meg az ötleteiket, miként lehetne még  
 tökéletesíteni a prezentációt.

Kérdések megválaszolásának gyakorlása

• Mondjuk el a gyerekeknek, hogy készüljenek fel kérdések saját szavaikkal való  
 megválaszolására is és a projektjük elmagyarázására mások számára. 

• Segítsünk nekik a gyakorlásban:

 ◦ Gyűljön össze a csapat az elkészült Show Me poszter és a Boomtown 
épület köré majd felváltva tegyenek fel kérdéseket egymásnak. 
Választhatnak a Mérnöki jegyzetek 25. oldalán felsorolt kérdésekből, vagy 
feltehetik a saját kérdéseiket is.

 ◦ Adjunk visszajelzést a gyerekek válaszaira és értékeljék ők maguk is a 
saját válaszaikat.

MEGOSZTÁS (10 perc)

•  A gyereket tekintsenek vissza az évadban történtekre és arra, hogy mit 
tanultak.

• Ösztönözzük őket arra, hogy megosszák, miként gyakorolták a FIRST®  
 alapértékeit, amik a Felfedezés, Innováció, Hatás, Bevonás, Csapatmunka  
 és a Szórakozás. 

RENDRAKÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS (5-10 perc)

• Adjunk a csapatnak elegendő időt a rendrakásra, a Show Me poszter és a  
 Boomtown épület elpakolására.

• Emlékeztessük a gyerekeket, hogy miután végeztek a Boomtown épületük  
 bemutatásával, azt szét kell szedniük és minden LEGO elemet vissza kell  
 tenniük a helyére.

•  Amennyiben a csapatunk részt vesz a FIRST LEGO League Jr. Expón és/vagy 
speciális csapattalálkozót vagy bemutatót fog tartani, tudassuk a gyerekekkel, 
hogy mikor és hol kerül sor erre/ezekre az esemény(ek)re.

• Osszuk meg ezeket az információkat a gyerekek szüleivel/gondviselőivel is, és  
 jelezzük, hogy további családtagokat és barátokat is meghívhatnak.
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Nem szükséges a FIRST Alap 
értékeket név szerint kimondani. 
Ehhez kapcsolódó segítő kérdéseket 
az 5. oldalon találsz.

Ha tervezed, hogy másik csapattal 
is részt veszel a BOOMTOWN 
BUILD Kihíváson a jövőben, kérd 
meg a gyerekeket, hogy különítsék 
el, válogassák szét a az Inspirációs 
modell LEGO elemeit (LEGO daru/
lift).  Ezek az elemek listázva 
vannak a 3-as könyv összeszerelési 
instrukciójánál. Helyezzétek 
az elemeket egy felcímkézett 
zárható műanyag zacskóba mielőtt 
visszateszitek az Inspirációs Szett 
dobozába. 

Gyűjts össze a csapat Mérnöki 
Munkafüzeteit a Boomtown Épület 
és a Show Me poszter mellé, 
amelyeket elhoztok a kiállításra, 
rendezvényre. Ha készítettek fotókat, 
amelyeket nem tettetek rá a Show 
Me poszterre, fontoljátok meg, hogy 
azokat is elhozzátok magatokkal a 
kiállításra. 
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Display Background 
Use this block to display an image chosen
from a list available within the software.
You can set an image using a numeric
input.

Light Block
Lights up the LED on the Smarthub in a
specific color. The color can be changed with 
a numeric input between 0 and 10.

Flow Blocks Motor Blocks

LED Blocks

Motor This Way Block
Sets the motor to turn the axle in the 
direction shown and starts the motor.
Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.

Motor That Way Block
Sets the motor to turn the axle in the 
direction shown and starts the motor.
Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.

Motor Power Block
Sets the motor power to the specified level 
and starts the motor. The level can be set 
with a numeric input from 0 to 10.

Motor On For Block
Starts the motor for a chosen amount of time 
specified in seconds. The amount of time 
can be set with a numeric input, using whole 
or decimal numbers.

Motor Off Block
Stops any movement of the motor.

Start Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. Press on it to start the 
program string you have written.

Start On Key Press Block
When used, always placed at the
beginning of a program string. Press on it,
or on the correct letter on the keyboard
to start the program string you have
written. All of the program strings with the
same letter will start at the same time.
To change the letter of activation, long
press on the block to get access to the
keyboard.

Start On Message Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. 
It will wait for the correct message and then 
start the program string you have written.

Display Blocks

Sound Blocks
Play Sound
Plays a sound. The sound is chosen from
a list available within the software. 
You can choose a sound using a numeric
input. Choose sound number 0 to play a
sound that you have recorded yourself.

Wait For
Use this block to tell the program to wait for
something to happen. It can wait for a set
amount of time or for input from a sensor.
This block always requires input in order to
work properly.

Repeat Block
Use this block to repeat actions. 
Blocks placed inside the Repeat Block will be
looped. This can also be called the “loop
block.” The loop can be repeated forever,
for a certain amount of time, or until
something happens.

Send Message
Sends a message to the Programming
Canvas. Every Start On Message Block
with the same message will be activated.
The message can be in the form of text or
numbers.

Programming Blocks
LEGO® Education WeDo 2.0
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LEGO® Education WeDo 2.0 Programozási Blokkok

Folyamat Blokkok Motor Blokkok
Indítás Blokk
Ha ezt használod, mindig helyezd a program lánc 
elejére. Kattints rá, hogy elindítsa a programláncot, 
amit megírtál.

Üzenetre Indítás Blokk
Ha ezt használod, mindig helyezd a program lánc 
elejére. Megvárja majd a megfelelő üzenetet, és 
akkor indítja majd be a programláncot, amit megírtál.

Üzenet Küldés
Küldj üzenetet a Programozási Felületnek. Minden 
Üzenetre Indítás Blokk, ami azonos üzenettel 
rendelkezik, aktiválva lesz. Az üzenet formátuma 
lehet szöveg vagy szám.

Várd Meg
Ezt a Blokkot használd, ha azt akarod a programtól, 
hogy várjon meg valamit. Várhat egy meghatározott 
ideig, vagy egy jelre a szenzortól. Ennek a Blokknak 
mindig szüksége van bemenetre ahhoz, hogy 
megfelelően működjön.

Ismétlés Blokk
Ezt a Blokkot használd, ha szeretnél egy akciót 
ismételni. Azok a Blokkok, amik az Ismétlés Blokk 
közé vannak helyezve, egyfajta hurokba kerülnek. 
Ezt a „Hurok Blokknak” is lehet nevezni. A hurok 
ismétlődhet örökké, egy meghatározott ideig, vagy 
addig, amíg valami történik.

Gombnyomásra Indítás Blokk
Ha ezt használod, mindig helyezd a program lánc 
elejére. Kattints rá, vagy a megfelelő gombra a 
billentyűzeten, hogy elindítsd a programláncot, amit 
megírtál. Az összes azonos betűvel rendelkező lánc 
elindul majd egyszerre. Ahhoz, hogy megváltoztasd 
az aktiváló betűt, nyomj hosszan a Blokkra, hogy 
hozzáférj a billentyűzethez.

Ebbe az irányba mozgató Blokk
Beállítja a motort, hogy a tengelyt a megadott 
irányba fordítsa és beindítja a motort. Kattints a 
blokkra, hogy gyorsan megváltoztasd a rotáció 
irányát.

Abba az irányba mozgató Blokk
Beállítja a motort, hogy a tengelyt a megadott 
irányba fordítsa és beindítja a motort. Kattints a 
blokkra, hogy gyorsan megváltoztasd a rotáció 
irányát.

Motor erő Blokk
Beállítja a motor erőt egy meghatározott szintre 
és beindítja a motort. A szintet számban lehet 
megadni 1-től 10-ig.

Motor beindítása valamire Blokk
Beindítja a motort egy maghatározott időre 
meghatározott másodperc alatt az időtartamot.

Motor Kikapcsolása Blokk
Megállítja a motor összes mozgását. 

LED Blokkok
Fény Blokkok
Felkapcsolja a LED-et a SmartHub-on egy 
bizonyos színben. A színt meg lehet változtatni 
számadattal, 1-től 10-ig.

Hang Blokkok
Lejátszási Hang
Lejátszik egy hangot. A hangot egy a 
szoftverben elérhető listából lehet kiválasztani. 
Választhatsz hangot számadatok használatával 
is. Válaszd a 0-ás számot, hogy olyan hangot 
játssz le, amit te vettél fel.

Kijelző Blokkok

Kijelző Hátterek
Ezt a blokkot akkor használd, ha szeretnél 
egy a szoftverben elérhető listából egy 
képet megjeleníteni. A képet beállíthatod 
számadatokat használva is.
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Add to Display
Adds a quantity to the number currently
shown on the display. Enter the number
you wish to add. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Subtract from Display 
Subtracts a quantity from the number
shown on the display. Enter the number
you wish to subtract. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Tilt Up
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt Up” to a
block.

Tilt Down
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt Down” to a 
block.

Tilt This Way
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt This Way” to
a block.

Numeric and Text Inputs

Other Blocks

Text Input
Inputs a text value to a block.

Bubble
Use the bubble to insert comments into your 
program. This is not a programming block.

Number Input
Inputs a numeric value to a block.

Random Input
Inputs a random value to a block. 
The range of numbers is determined by the 
block to which it is attached.

Sound Sensor Change
Inputs the Sound Sensor (from the device)
mode “sound level change” to a block. 

Display Input
Inputs the numeric value shown on the dis-
play area to a block.

Tilt That Way 
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt That Way” to 
a block.

Shake
Inputs the Tilt Sensor mode “Shake” to a
block.

Multiply Display 
Multiplies the number shown on the display 
by a specified number. 
Enter the number you wish to multiply by. 
Tap on the block to change the mathematical
operation.

Divide Display 
Divides the number shown on the display
by another number. Enter the number
you wish to divide by. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Display Closed 
Use this block to close the display area on 
the software screen. 
Tap on the block to change the size.

Display Medium Size 
Use this block to set the display area to
medium size. 
Tap on the block to change the size.

Display Full Size
Use this block to set the display area to
full size. Tap on the block to change the
size.

Sensors Inputs

Distance Change Closer
Inputs the Motion Sensor mode
“decreasing distance between the
sensor and an object” to a block.

Distance Sensor Input
Inputs the value detected by the Motion 
Sensor (from 0 to 10) to a block.

Display Block
Use this block to open the display area on
the software screen. Numbers or text will
appear in the display area.

Tilt Sensor No Tilt
Inputs the Tilt Sensor mode “No Tilt”
(or horizontal position) to a block.

Any Distance Change
Inputs the Motion Sensor mode “Any
Distance Change” to a block.

Distance Change Further
Inputs the Motion Sensor mode
“increasing distance between the
sensor and an object” to a block.
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Kijelző Blokk
Használd ezt a blokkot, ha szeretnéd megnyitni a 
kijelző felületet a szoftver képernyőn. A számok vagy 
a szöveg meg fog jelenni a kijelző felületen.

Hozzáadás a kijelzőhöz
Hozzáad egy összeget a számhoz, ami épp a 
kijelzőn van. Írd be a számot, amit hozzá szeretnél 
adni. Érintsd meg a blokkot, hogy megváltoztasd a 
matematikai műveletet.

Kivonás a Kijelzőből
Kivon egy összeget a számból, ami a kijelzőn van, 
Írd be a számot, amit szeretnél kivonni. Érintsd 
meg a blokkot, hogy megváltoztasd a matematikai 
műveletet.

Kijelző szorzása
Megszorozza a kijelzőn látható számot egy 
összeggel.  Írd be a számot, amivel szorozni 
szeretnél. Érintsd meg a blokkot, hogy megváltoztasd 
a matematikai műveletet.

Kijelző osztása 
Elosztja a kijelzőn látható számot egy összeggel. 
Írd be a számot, amivel osztani szeretnél. Érintsd 
meg a blokkot, hogy megváltoztasd a matematikai 
műveletet.

Kijelző Zárása
Ezt a blokkot használd, hogy lezárd a kijelző felületet 
a szoftver képernyőn. Érintsd meg a blokkot, hogy 
megváltoztasd a méretét.

Közepes Méretű Kijelző
Ezt a Blokkot használd, hogy a kijelzőt közepes 
méretűre állítsd. Érintsd meg a blokkot, hogy 
megváltoztasd a méretét.

Teljes méretű kijelző
Ezt a Blokkot használd, hogy a kijelzőt teljes 
méretűre állítsd. Érintsd meg a blokkot, hogy 
megváltoztasd a méretét.

Szenzor Bevitelek

Bármilyen távolság változtatás
Hozzáadja a „Bármilyen Távolság Változtatás” 
mozgásérzékelő módot egy Blokkhoz.

Távolság Változtatás Közelebbre
Hozzáadja a „szenzor és tárgy közötti távolság 
csökkentése” mozgásérzékelő módot egy blokkhoz.

Távolság Változtatás Távolabbra
Hozzáadja a „szenzor és tárgy közötti távolság 
növelése” mozgásérzékelő módot egy blokkhoz.

Ráz
Hozzáadja a „Ráz” Dőlt Szenzor módot egy 
blokkhoz.

Felfelé döntés
Hozzáadja a „Felfelé döntés” Dőlt Szenzor 
módot egy blokkhoz.

Lefelé Döntés
Hozzáadja a „Lefelé Döntés” Dőlt Szenzor 
módot egy blokkhoz. 

Döntés abba az Irányba
Hozzáadja a „Döntés abba az Irányba” Dőlt 
Szenzor módot egy blokkhoz. 

Döntés ebbe az Irányba
Hozzáadja a „Döntés ebbe az Irányba” Dőlt 
Szenzor módot. 

Kijelző Zárása
Nincs Döntés Dőlt Szenzor.

Nincs Döntés Dőlt Szenzor
Hozzáadja a „Nincs Döntés” (vagy vízszintes 
pozíció) dőlt szenzor módot egy blokkhoz. 

Távolság Szenzor Bemenet
Hozzáadja a a mozgásérzékelő Szenzor által 
kimutatott értéket (0-tól 10-ig) egy blokkhoz..

Szám és Szöveg Hozzáadás

Hang Szenzor Változtatás
Hozzáadja a „hangerő változtatás” Hang 
Szenzor módot (az eszközről) egy blokkhoz.

Szám Hozzáadása
Hozzáad egy számértéket egy blokkhoz.

Szöveg Hozzáadása
Hozzáad egy szöveg értéket egy blokkhoz. 

Kijelző Hozzáadás.
Hozzáadja a kijelzőn látható számértéket egy 
blokkhoz.

Véletlenszerű Hozzáadás
Hozzáad egy véletlenszerű értéket egy 
blokkhoz. A számtartomány az a blokk 
határozza meg, amihez hozzá van 
csatlakoztatva.

Egyéb Blokkok

Buborék
Használd a buborékot, hogy kommenteket 
illessz a programodba. Ez nem programozási 
blokk.
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Akadálymentes  
Mindenki számára könnyen használható dolog

Riasztó  
Hang- vagy fény jelzés, amely figyelmezteti az embereket 

Építész  
Egy személy, aki épületeket tervez 

Boomtown – virágzó városka  
Egy közösség, amely megtapasztalja a hirtelen és gyors 
növekvést: Boomtown egy kitalált város, amely a BOOMTOWN 
BUILDSM Kihíváshoz kapcsolódik. 

Boomtown épület 
Épület, amelyet a FIRST® LEGO® League Jr. csapat tervez 
és hoz létre Boomtown városában; a Csapat Modell, amely a 
BOOMTOWN BUILD Kihívás során épül  

Építőmester 
Egy személy, aki építi az épületeket

Építési terület  
Egy hely, ahol az épületeket felépítik vagy helyreállítják 

Közösség 
Egy terület, ahol az emberek élnek, dolgoznak és játszanak

Alap értékek  
Iránymutatás, amely segít az embereknek, hogy hogyan kell 
viselkedni; FIRST® alap értékek: Felfedezés, Innováció, Hatás, 
Bevonás, Csapatmunka és Szórakozás 
Daru  
Egy gép, amely felvesz dolgokat és egyik helyről a másikra 
mozgatja, teszi le őket 

Időtálló  
Valami, ami úgy épül, hogy erős és sok ideig megmaradjon 

Földrengés  
A Föld felszínének rázkódása, amelyet a föld alatti kövek 
hirtelen mozgása és törése okoz

Lift  
Egy gép, amely az embereket vagy dolgokat fel-le szállítja egy 
épület emeletei között 

Mérnök  
Egy személy, aki megoldásokat tervez és dolgoz ki mérnöki 
problémákra 

Mérnöki tervezés folyamata   
Lépések sorozata, amelyet a mérnök használ, hogy egy 
problémára kidolgozza a megoldást: a probléma felfedezése; 
egy vagy több megoldás kitalálása; a megoldás letesztelése; 
tanultak megosztása 

környezetbarát   
Valami úgy van megtervezve, hogy a Föld egészségét, 
fenntarthatóságát szemmel tartsa

FIRST® LEGO® League Jr. Expo  
Egy esemény, ahol a FIRST LEGO League Jr. csapatok 
összejönnek, hogy megmutassák, mit tanultak a Kihívás során, 
minden csapat bemutatja a Csapat Modelljét és a Show Me 
poszterét az önkéntes bíráknak, és minden csapat kap egy 
elismerő díjat

Inspirációs Modell 
Kihívás-specifikus modell, amely LEGO® elemekből épül, 
amely tartalmazza az Inspirációs Szettet, amelyet egyesíteni 
kell a Csapat Modellel; az Inspirációs Modell a BOOMTOWN 
BUILD Kihívásban egy LEGO daru/lift 

Inspirációs Szett 
A Kihívás-specifikus LEGO® Education szet 700 LEGO elemet 
tartalmaz, amelyet a csapat be tud építeni a Csapat Modelljébe

Motor  
Egy gép, amely lehetővé teszi, hogy valamit átmozgassunk 
egyik helyről a másikra

Motorizált  
Valamire motort tenni, hogy lehetővé tegyük a mozgását 

Környezeti katasztrófa   
Környezet által okozott kár, pusztítás; ilyen például: földrengés, 
áradás, tornádó, erdőtűz

Show Me poszter  
Egy poszter, amelyet a FIRST LEGO League Jr. csapatok 
alkotnak meg, hogy megmutassák, hogy mit tanultak és mit 
valósítottak meg a Kihívás alatt 

Napelem   
Egy eszköz, amely a napsütést elektromossággá alakítja 

Megoldás  
Probléma megoldásának útja-módja

Csapat Modell  
Egy modell, amelyet a FIRST LEGO League Jr. csapatok 
terveznek és építenek meg LEGO elemekből, amely 
tartalmazza a Kihívás-specifikus Inspirációs Modellt egy 
motorizált elemmel, amelyet LEGO Education WeDo 2.0. 
szettel programoztak; a Csapat modellt a BOOMTOWN BUILD 
Kihíváshoz Boomtown épületnek hívják 

Kerekesszék 
Szék kerekekkel, amely segíti a mozgásképtelen emberek 
mozgását  

Szél turbina   
Egy gép, amely a szél energiáját erővé, teljesítménnyé alakítja 
át  

Szójegyzék 
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