Mistrzostwa SGA - FLL
Explore/Discover
2022: PolskaNova

Witamy
Was w sezonie Mistrzostw Spice Gears Academy 2022 o nazwie PolskaNova. Podczas
pracy korzystajcie z Podstawowych Wartości i procesu projektowania inżynierskiego.
Pamiętajcie, aby podczas tego sezonu dobrze się bawić, zdobywać nowe zdolności
oraz pracować wspólnie. Pamiętajcie, aby zapisać, czego się uczycie, i zastanowić się,
jak współpracujecie, aby osiągnąć swoje cele. Przygotujcie się do zaprezentowania
swojej pracy nad robotem, Projektem Badawczym i Podstawowymi Wartościami.
Pamiętajcie, że to, czego się nauczyliście, jest dużo ważniejsze od tego, co wygracie.
Gotowi?!
No to lecimy!

Podstawowe Wartości
Pamiętajcie, wszystko, co robicie, opiera się na Podstawowych Wartościach.
Pamiętajcie, aby okazywać je na co dzień oraz podczas zajęć z Spice Gears Academy.
Twoja drużyna:
● Wykorzysta Współpracę i Odkrycie, aby zgłębić temat wyzwania.
● Wprowadzi Innowacje, dzięki nowym pomysłom na temat robota i projektu.
● Pokaże, jak Wasze rozwiązania mają Wpływ i są Włączające dla wszystkich!
● Świętuje, dobrze Bawiąc się we wszystkim, co robi!

Mistrzostwa SGA - FLL Explore/Discover
Jeżeli popatrzymy w przeszłość i cofniemy się, chociażby kilkaset lat, od razu
dostrzeżemy, w jak znacznym stopniu zmieniło się nasze otoczenie. Postępująca
urbanizacja miast i wsi niesie ze sobą wiele ułatwień, a także radości. A co jeżeli
w ciągu następnych kilkuset lat, będziemy musieli opuścić naszą planetę i znaleźć
dom w całkiem nowym, dotąd nieznanym nam, miejscu? Jakie problemy
i przeciwności losu możemy napotkać? Jak wyglądać będzie nowo zamieszkała
planeta? Jak będzie wyglądać PolskaNova okiem uczestnika zajęć Spice Gears
Academy?
W tym sezonie naszą uwagę skupimy na stworzeniu miejsca przeznaczonego do życia
na innej planecie, rozwiązując przy tym problemy, które napotkamy w nieznanym dla
nas świecie. Podczas sezonu 2022 - będziecie mieli do dyspozycji matę graficzną
PolskaNova FLL Explore/Discover, na której przedstawione grafiki oraz oznaczenia
pomogą wam podczas tworzenia projektów i budowli.

Na specjalnie przygotowanej macie, waszym zadaniem będzie przygotowanie
projektów nawiązujących do tematów opisanych poniżej. Podczas tego sezonu nie ma
jednego głównego projektu, na którym musicie się skupić, aby zaangażować jak

największą ilość do wspólnej pracy i zabawy.
Pod opieką dorosłych trenerów będziecie
wspólnie rozwiązywać wyzwania
inżynieryjne i budować modele z klocków LEGO®, nabierając przy tym nawyków
uczenia się, pewności siebie i pracy zespołowe.

PolskaNova - FLL Explore/Discover - problemy i
misje do rozwiązania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brak miejsc przeznaczonych do rozrywki.
Transport przyszłości.
Domy i mieszkania.
Klęski żywiołowe.
Infrastruktura drogowa.
Bezpieczeństwo energetyczne i wodne.
Przystosowanie nowego świata do życia dla ludzi niepełnosprawnych.
Problem z dostępem do ochrony życia i zdrowia.

Wyjaśnienie:
1.
Brak miejsc przeznaczonych do rozrywki. Wszyscy dobrze wiemy, ile radości
sprawiają nam takie miejsca jak: place zabaw, kina, lodowiska, boiska przeznaczone
do gier zespołowych, parki naukowe i wiele innych, w których czujemy się szczęśliwi.
Nie zapomnijcie przystosować je lub stworzyć całkiem nowe projekty na nowej
planecie, którą wybierzecie do zamieszkania.
2.
Transport przyszłości. W jaki sposób na waszej planecie będzie można
przetransportować ludzi i towary w krótkim i bezpiecznym czasie z punktu a do punktu
b. Stwórzcie własny projekt transportu.
3.
Domy i mieszkania. Jak powinny wyglądać domy, mieszkania, biura, szkoły,
placówki ochrony zdrowia i życia w waszym świecie?
4.
Klęski żywiołowe. Jak myślicie, z jakimi trudnościami związanymi z pogodą
będziemy musieli radzić sobie na nowo zamieszkałej planecie? Spróbujcie
przedstawić te problemy na macie.
5.
Infrastruktura drogowa. Jak powinna wyglądać infrastruktura drogowa? Jakie
zasady poruszania i przemieszczania się powinny być ustalone na planecie, którą
wybraliście?
6.
Bezpieczeństwo energetyczne i wodne. W jaki sposób zapewnimy sobie i innym
dostęp do energii elektrycznej oraz wody pitnej.

7.
Przystosowanie nowego świata do życia dla ludzi niepełnosprawnych. Tak jak
i na planecie Ziemia, będziecie musieli przystosować miejsca do życia dla wszystkich.
8.
Problem z dostępem do ochrony życia i zdrowia. Na waszej planecie będziecie
musieli pomyśleć o ośrodkach zdrowia, szpitalach lub innych miejscach, które
stworzycie do ochrony, życia i zdrowia.

Zadania FLL Explore w skrócie:
●
Nauka podstawowych zasad Podstawowych Wartości (Core Values), a także
ich
stosowanie w życiu codziennym, jak i na turniejach. Plakat
Podstawowych
Wartości nie jest obowiązkowy w tym sezonie. Jeżeli
jednak starczy wam
czasu, na jednej ze stron plakatu możecie
pokazać współczesnych wizjonerów
i przedstawić ich plany na przyszłość.
●
Przygotowanie plakatu „SHOW ME”, który ma na celu przedstawić drużynę
i pokazać sędziom jak pracowała przez cały rok oraz jak wspólnie się bawili
i spędzali czas;
●
Budowa konstrukcji nawiązująca do przedstawionych misji podczas tego
sezonu.
●
Prezentacja plakatu „SHOW ME” oraz sezonu pracy podczas turnieju;
●
Prezentacja stworzonych prac na Mistrzostwach SGA.
Pamiętajcie! Każde z was powinno brać udział w pracy podczas sezonu, a także
w prezentacji dla sędziów.
Jakie materiały potrzebne są do pracy w sezonie?
Zestaw do zbudowania konstrukcji – zestaw LEGO® WeDo lub LEGO® Spike Essential
do zbudowania konstrukcji konkursowej. Wszystkie rodzaje klocków LEGO® są
dozwolone do budowy ruchomych elementów konstrukcji poza tymi, wymienionymi
poniżej.

Wyjątki:
●
●

czujniki z zestawów LEGO® SPIKE PRIME oraz LEGO® MINDSTORM EV3;
silniki z zestawów LEGO® SPIKE PRIME oraz LEGO® MINDSTORM EV3.

Drużyna i Trener
W kategorii FLL Explore trener powinien przede wszystkim nakierowywać swoich

podopiecznych do kreatywnego myślenia, podczas rozwiązywania przedstawionych
im zadań.
Od samego trenera nie jest wymagana specjalistyczna wiedza techniczna, musi on
jedynie pamiętać, że każdy członek drużyny posiada talent, który warto wykorzystać
podczas pracy z drużyną.

POWODZENIA!

