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Rolurile în echipă
Iată exemple de roluri în echipă 
pe care să le utilizați în timpul 
sesiunilor. Toată lumea din echipă 
ar putea experimenta fiecare rol 
de mai multe ori în FIRST ® LEGO® 
League Explore. 

Folosirea rolurilor ajută echipa să 
funcționeze mai eficient și asigură 
ca toți membrii echipei să fie 
implicați. Unele roluri vor fi ocupate 
de mai mulți copii în timpul unei 
sesiuni. 

De exemplu, rolurile de constructor 
și programator pot fi duplicate acolo 
unde experiența este concepută 
pentru o pereche de copii. 

Cronicarul 
călătoriei

Surprinde călătoria 
echipei făcând 
fotografii sau 

videoclipuri. Acestea 
pot fi folosite pentru 

afișul echipei.

Constructor
Asamblează 

construcțiile LEGO 
urmând instrucțiunile 

de construcție.

Căutătorul 
pieselor LEGO

Localizează 
elementele LEGO 
specifice necesare 

pentru fiecare etapă 
de construcție.

Căpitanul 
echipei

Împărtășește 
progresul echipei 
cu antrenorul. Se 

asigură că sarcinile 
sesiunii sunt 

finalizate.

Antrenor
Îndrumă echipa 
prin sesiuni și 
pregătirea ei 

pentru a obține 
rezultate.

Programator
Programează 
dispozitivul 
și creează 

programele în 
aplicație.

Managerul 
materialelor

Adună materialele 
necesare sesiunii 

și returnează 
materialele la 

sfârșitul sesiunii.
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Învățarea prin joc în acțiune

Valorile Fundamentale FIRST ®

Valorile fundamentale FIRST® sunt 
pietrele de temelie ale programului. 
Acestea se numără printre 
elementele fundamentale ale 
FIRST LEGO® League.

Prin îmbrățișarea valorilor 
fundamentale, copiii folosesc 
descoperirea și explorarea temei în 
fiecare sesiune și învață că ajutorul 
reciproc este de bază pentru 

munca în echipă. Este importantă 
și distracția.
Cu cât sunt mai distractive 
întâlnirile cu atât mai motivați vor fi 
copiii.

Suntem mai 
puternici când 

lucrăm împreună.

Ne respectăm unii pe 
alții și ne acceptăm 

diferențele.

Folosim creativitate și 
perseverență pentru 
a rezolva probleme.

Lucrăm cu 
bucurie și 
plăcere!

Explorăm abilități și 
idei noi.

Aplicăm ceea ce 
învățăm pentru a 

îmbunătății lumea.
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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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Rezultate
• Echipa va construi camionul și va 

crea noi modele de camioane.

• Echipa va folosi descoperirea pentru 
a explora provocarea CARGO 
CONNECTSM și modul în care 
mărfurile sunt transportate către 
diferite destinații.

• Citiți echipei definiția 
pentru descoperire. 
(vedeți pagina 5)

• Vorbiți despre ce este 
descoperirea. Cereți 
echipei să dea exemple 
despre această valoare 
fundamentală.

• Completare: cereți 
tuturor să deseneze 
o imagine a unui 
exemplu de descoperire 
pe pagina valori 
fundamentale din 
Caietul inginerului.

Introducere (10 minute)
Să descoperim

Sesiunea 1

2

1

3

Întrebări ajutătoare
• Cum puteți încărca și transporta 

marfa în diferite zone?

• Cum se livrează pachetele la ușa?

Sfaturile sesiunii

 Echipa va avea nevoie de 
cartea 1 și pachetul 1 ce se 
găsesc în setul Explore.

 Majoritatea sarcinilor din 
fiecare sesiune ar trebui să fie 
realizate împreună de către 
echipă.

 Spațiul de scris și desen este 
alocat în fiecare sesiune 
pentru ca fiecare copil să își 
exprime gândurile și ideile.
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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:
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Indicii pentru strângerea 
materialelor
• Camionul ar trebui să rămână 

asamblat, dar orice altceva ar 
trebui să fie demontat.

• Așezați piesele adiționale 
înapoi în cutia Explore sau într-o 
altă cutie cu eticheta “Piese 
adiționale.”

Comunicare (10 minute)
Rugați echipa să:

Să explorăm

54

6

• Comunice ce au făcut în sesiune.

• Explice cum este transportată 
marfa în și de la comunitatea lor. 

• Descrie modelele lor de 
camioane.

• Demonstreze cum funcționează 
soluțiile lor pe planșă.

Întrebări ajutătoare
• Ce rute folosesc camioanele 

pentru transport?

• Unde vedeți camioane care fac 
livrări în orașul vostru?

Sfaturile sesiunii

 Oferiți echipei piesele 
adiționale LEGO® (pachetul 
4) pentru a crea desenele. NU 
deschideți pachetele 2 sau 3. 

 Așezați planșa pe o masa sau 
podea pentru ca echipa să o 
poată vedea. 

 Max, câinele, va pune întrebări 
de reflecție echipei.

4
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