FIRST® LEGO® League Jr.
“hayvanların çılgın dünyası””
(CREATURE CRAZE )sezonu
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Koçlar takımlara; Keşfet, yap ve paylaş aşamalarında
rehberlik edecekler.

………… Keşfet!…………
Önce, keşif setinizi kullanarak, ben Elisa gibi bal arıları
hakkında bilgi edinin! Bizim yaşam alanlarımızı keşfedin.
Bizim neden önemli olduğumuzu bulun.

2016-2017 sezonunda FIRST® LEGO®
League Junior takımları:
 Bal arısı ile aynı habitatta yaşayan bir
hayvan seçecek.
 Seçtikleri hayvanı ve bu hayvanın
yaşadığı habitatı öğrenecek.
 Öğrendiklerini LEGO® modeli ve “Anlat
Bana” posterleri ile gösterecek.

Daha sonra, bizimle aynı habitatı paylaşan başka bir hayvan
seçin. Seçmiş olduğunuz hayvan ve habitatı ile ilgili mümkün
olduğu kadar çok bilgi edinmeye çalışın. Paylaştıkları
habitatta, arılar ya da sizin seçtiğiniz hayvan sorun yaşıyor
mu? Eğer yaşıyorlarsa, bu soruna çözüm önerileri getirebilir
misiniz?
Bir maymun gibi sallanacak mısın? Bir yarasa gibi uçacak
mısın? Kurbağa gibi zıplayacak mısın? Karar senin!

…………... Yap!…………..
Seçtiğiniz hayvanı ve bal arısını, yaşadıkları habitatta gösteren
bir LEGO® modeli inşa edin. Modelinizi, öğrendiklerinizi
göstermek için kullanın. Modelinizde en az bir hareketli
parçanın olmasını sağlayan, LEGO® motoru kullandığınızdan
emin olun.
“Anlat Bana” posterinizi yapın. Posteriniz öğrendiklerinizi
başkalarına aktarmak için size yardımcı olacak. Posteriniz;
yaptığınız araştırmaları, seçtiğiniz hayvanı ve takımınızı
anlatmalı.

…………. Paylaş!…………
Takım olarak öğrendiklerinizi paylaşmanın birçok yolu var:
●
●

Merhaba, ben bal arısı Elisa! Size
“hayvanların çılgın dünyası”
(CREATURE CRAZE℠) sezonu
boyunca yol göstereceğim için çok
heyecanlıyım. Hadi, hep birlikte
hayvanların harika dünyasını
öğrenelim!

Ailenizi, arkadaşlarınızı ve diğerlerini davet edeceğiniz
açık bir toplantı düzenleyin. Onlara LEGO® modelinizi
ve “Anlat Bana” posterinizi sunun.
FIRST® LEGO® League Jr. Fuarına katılın.
Gözlemciler, diğer takımlar ve ziyaretçiler ile konuşun.
“hayvanların çılgın dünyası” (CREATURE CRAZE℠)
sezonu boyunca öğrendiklerinizi ve yaptıklarınızı
onlarla paylaşın.

Ne yaparsanız yapın, eğlenmeyi asla unutmayın!
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