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Călătoria echipei Comunicare

Creare șitestare

Explorare
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Călătoria echipei

EX
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Explorați provocarea

Învățați despre  
valorile fundamentale

Creați modelul echipei

Sărbătoriți în cadrul 
unui eveniment

Explorați, creați, testați și 
împărtășiți pe măsură ce 
parcurgeți sesiunile

Realizați posterul echipei
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DESCOPERIRE

INOVARE

IMPACT

INCLUZIUNE

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

DISTRACȚIE

Explorăm abilități și idei noi.

Ne folosim creativitatea și perseverența pentru a 
rezolva probleme.

Aplicăm ceea ce învățăm pentru a îmbunătăți 
lumea.

Ne respectăm unii pe alţii și ne acceptăm 
diferențele.

Suntem mai puternici când lucrăm împreună.

Ne distrăm și sărbătorim ce facem împreună!

Desenați sau scrieți un exemplu privind 
modul în care echipa voastră a demonstrat 
fiecare valoare fundamentală pe parcursul 

sesiunilor.

DISTRAȚI-VĂ 
cât mai mult pe 

măsură ce dezvoltați 
aptitudini noi și lucrați 

împreună.

Folosiți valorile 
fundamentale 

pentru ghidarea 
echipei în această 

călătorie.

Valorile fundamentale
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8 Caietul inginerului  I  Sesiuni

Sarcini (20 minute)

 Discutați despre întrebările lui Ruby și Jacob.

 Folosiți spațiile de mai jos pentru a nota ideile 
voastre inventive!

 Folosiți instrucțiunile din cartea 1 pentru a 
construi camionul.

 Uitați-vă la planșă și descoperiți cum 
funcționează camionul! Cum este 

împachetată 
marfa și 

încărcată pe 
vehicule?

Ce produse trebuie 
transportate către 
și din comunitatea 

voastră?

Sesiunea 1
Echipa voastră are nevoie de:
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Sarcini (20 minute)

 Înconjurați traseele pe care camionul le poate 
parcurge pe imaginea planșei.

 Desenați modelul camionului care transportă 
marfa.

 Etichetați ce produse sunt în marfa 
transportată de camion.

 Arătați ce ați creat echipei!

 Lucrați în echipă pentru a vă construi 
uimitoarele modele de camioane folosind 
piesele adiționale LEGO® (pachetul 4).

 Așezați camioanele construite pe planșă și 
arătați cum funcționează.

Ce ai 
descoperit? 
Discutați cu 

echipa!

Să explorăm

SCHIȚE

Desenează aici schițele tale!

Echipa voastră are nevoie de:



Haideți să explorăm modalitățile 
de transport ale pachetelor în 

întreaga lume. 

Împărtășiți altor persoane ideile 
voastre, modelul echipei și tot 

ceea ce ați învățat.

Haideți să ne gândim la 
diverse metode de transport 

ale pachetelor.

Acum vom crea un model al 
echipei care va arăta cum sunt 

sortate și transportate pachetele 
la destinația lor.

Nume:          Echipa:
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