GHIDUL
ANTRENORULUI

Introducere în FIRST ® LEGO® League Discover
În FIRST ® LEGO® League Discover,
copiii sunt familiarizați cu fundamentele
STEM în timp ce lucrează împreună
pentru a rezolva provocări distractive
și construiesc modele folosind cărămizi
LEGO® DUPLO®. Pe parcurs copiii se
vor obișnui să învețe, își vor dezvolta
încrederea de sine și vor deprinde
lucrul în echipă.

FIRST LEGO League Discover
este una dintre cele trei divizii
ale programului FIRST LEGO
League, bazate pe grupe de vârstă.
Acest program inspiră tinerii să
experimenteze și să își dezvolte
încrederea de sine, gândirea critică
și aptitudinile de proiectare prin
intermediul unei abordări practice de
învățare STEM. Programul FIRST
LEGO League a fost creat ca urmare a
parteneriatului dintre FIRST® și LEGO®
Education.

Bine ați venit la CARGO CONNECTSM
Copiii se pot comporta și gândi precum
proiectanții și inginerii, dezvoltându-și
abilitățile de observare, de a-și pune
întrebări și de a aduna informații.
În timpul fiecărei sesiuni vor
experimenta procesul de proiectare
inginerească. Nu există o ordine fixă
pentru acest proces și de aceea ei pot
parcurge fiecare etapă de mai multe
ori într-o singură sesiune.

Asta înseamnă că pe parcursul unei
sesiuni, copiii vor explora tema și ideile
sezonului, vor crea soluții, le vor testa,
schimba și îmbunătăți de mai multe ori,
iar în final vor împărtăși ce au învățat
cu ceilalți.
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Bun venit la sezonul FIRST ®
FORWARDSM. Provocarea acestui
an a FIRST LEGO League Discover
se numește CARGO CONNECTSM.
Copiii vor învăța despre modalitățile de
transportare, sortare și livrare a mărfii
la destinațiile potrivite. Vedeți pagina
5 pentru o descriere a provocării
CARGO CONNECTSM pe care o puteți
împărtăși cu copiii. O versiune mai
mare a poveștii poate fi găsită și pe
planșă.

Lucrul în echipe
Copiii lucrează împreună în echipe
de câte 4 utilizând piese din LEGO®
Education STEAM Park și setul
CARGO CONNECT Discover. Ei vor
colabora și vor comunica pentru a
construi, învăța și juca împreună.
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Copiii trebuie să fie încurajați în fiecare
sesiune să lucreze cu colegii lor de
echipă, să se asculte unii pe alții, să-și
aștepte rândul și să împărtășească
ideile și piesele.

Procesul de
proiectare
ingineresc

CR

Povestea provocării
Haideți să ne gândim
la diverse metode
de transport ale
pachetelor.

Haideți să explorăm
modalitățile de transport ale
pachetelor în întreaga lume.

Acum vom crea un model al
echipei care va arăta cum
sunt sortate și transportate
pachetele la destinația lor.

Împărtășiți și altor
persoane ideile
voastre, modelul
echipei și tot ceea
ce ați învățat.

CARGO CONNECTSM

Învățarea prin joc - în acțiune
Cercetările arată că atunci când copiii
mici sunt atrași în experiențe STEM
jucăușe, curiozitatea lor naturală
este accentuată, își măresc setul de
cunoștințe și își dezvoltă capacitățile
de învățare. Când educatorii ajută
acești mici cercetători nativi, se
construiește o punte între lumea reală,
abilitățile STEM și alfabetizare.
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Obiceiuri de învățare
În FIRST ® LEGO® League Discover,
copiii primesc probleme importante să
le rezolve. Lucrează împreună pentru
a se minuna și a-și pune întrebări,
a construi și a meșteri, a asculta și
a împărtăși. La finalul experienței,
copiii sunt mai încrezători și mai bine
pregătiți pentru a face față provocărilor
viitoare și au descoperit bucuria
învățării.
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Pentru copii este importantă distracția.
Cu cât sesiunile sunt mai captivante,
cu atât vor fi mai motivați și mai
încântați. Vrem să construiască, să
meșterească și să reconstruiască.
Nu vă faceți griji dacă nu cunoașteți
toate răspunsurile și amintiți-vă, nu
există eșec! Dacă ceva nu merge bine,
învățăm din greșeli și apoi încercăm
din nou.
Este bine
să lucrăm
împreună!

Voi continua să încerc
până reușesc!

Asumare
riscuri

Nu am încercat așa
până acum!

Cum vom
rezolva
problema?

Înțeleg ce spui!

Hm!
Mă întreb ce face
asta?

Pot folosi ce știu!

Acum sunt mult mai
bun la asta!

Ghidul antrenorului

I

Introducere

Învățarea prin joc - în acțiune
Valorile fundamentale FIRST ®
Valorile fundamentale FIRST® sunt
piatra de temelie a acestui program.
Acestea se află printre elementele
fundamentale ale FIRST LEGO
League.

Adoptând valorile fundamentale, copiii
folosesc descoperirea și explorarea
temei în fiecare sesiune și învață faptul
că ajutorul reciproc este elementul
fundamental al muncii în echipă.

Copiii descoperă că
sunt mai puternici când
lucrează împreună.

Am explorat
abilități și idei noi.

Pentru copii este importantă distracția.
Cu cât sunt mai interactive sesiunile cu
atât copiii vor fi mai motivați.

Am văzut copiii
bucurându-se și
sărbătorind ceea ce
au realizat!

Am folosit creativitatea
și perseverența pentru
a rezolva problemele.

Ne-am respectat unii pe
alții și ne-am acceptat
diferențele.

Am aplicat ce am
învățat pentru a
îmbunătăți lumea.

Abilități STEM timpurii
Copiii își vor dezvolta abilități STEM care includ:
• Știință: cauză și efect, gravitate, forță, mișcare și mecanisme simple.
• Tehnologie: unelte și investigarea modului în care funcționează lucrurile.
• Inginerie: crearea de planuri, construirea de soluții și rezolvarea de probleme.
• Matematică: raționamentul abstract și cantitativ, atributele obiectelor și identificarea formelor.

CARGO CONNECTSM

Ce resurse aveți nevoie?
Caietul inginerului (pentru fiecare copil)
Veți primi un set de Caiete ale
Inginerului CARGO CONNECTSM,
care oferă copiilor un loc în care să-și
noteze ideile și desenele, pe măsură

CAIETUL
INGINERULUI

ce progresează prin călătoria lor.
Pentru fiecare sesiune există o pagină
pe care ei să o completeze. Oferiți un
caiet fiecărui copil.

Setul Discover More (pentru fiecare copil)
Setul Discover More este proiectat
pentru a fi luat acasă de copii.
Folosiți pliantul însoțitor (disponibil
la firstlegoleague.org/discovermore)
pentru a antrena întreaga familie în
joc și activități relevante. Setul include
două seturi “Six Bricks” pentru ca un

adult și un copil să participe la aceste
activități. Mai multe informații pentru
înțelegerea și facilitarea acestor
activități pot fi găsite în broșura “Six
Bricks”. legofoundation.com/en/
learn-how/knowledge-base/six-bricksbooklet/

Setul LEGO® Education STEAM Park
(pentru fiecare 6-8 copii)
Fiecare echipă ar trebui să aibă acces
la piesele din setul STEAM Park. Toate
echipele vor folosi setul STEAM Park
pentru a explora conceptele STEM și a
forma baza modelului echipei.
Vor exista și probleme pe parcursul
sesiunilor, precum și la evenimentul
de sărbătorire, care pot fi explorate și
rezolvate folosind numeroasele piese
colorate, funcționale și ușor de utilizat
disponibile în acest set.
Ghidul STEAM Park pentru Educatori
poate fi găsit pe site-ul LEGO®
Education împreună cu alte materiale
pentru inspirație.
education.lego.com/en-us/productresources/steam-park/teacherresources/teacher-guide-pdfs
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Ghidul educatorului face introducerea
setului precum și al grilelor de învățare
și activităților suplimentare. Sugerăm
parcurgerea următoarelor sesiuni din
ghid în cazul în care este vorba de
o grupă nouă de copii nefamiliari cu
STEAM Park:
1. Elemente funcționale (Functional
Elements)
2. Bun venit la STEAM Park (Welcome
to STEAM Park)
3. Angrenaje (Gears)

Introducere

Sfat
STEAM Park vine
într-o cutie de carton.
Puteți păstra STEAM
Park într-o cutie
de plastic care ar
putea fi mai potrivită
în cazul utilizării
frecvente.

Ce resurse aveți nevoie?
Setul Discover (pentru maxim 4 copii)
Setul Discover este format din
modelul CARGO CONNECTSM
(camion, pachete, centru de sortare și
destinații), figurine LEGO® DUPLO®,
seturi “Six Bricks”, planșa de joc și
instrucțiunile de asamblare.
Modelul Discover este destinat să
ajute copiii să se conecteze la tematica
sezonului și să ofere un punct de
plecare pentru discuții și construcția
ulterioară. Planșa este folosită ca un
spațiu de colaborare pentru a aduce
modelele împreună.

Fiecare set Discover include cinci
seturi “Six Bricks” pentru utilizare în
clasă. Există destule seturi pentru a
da câte unul fiecărui copil, plus unul
pentru profesor.
Fiecare copil va avea nevoie de
câte o cărămidă din cele șase culori
disponibile. Cărămizile “Six Bricks”
sunt în plus față de cărămizile “Six
Bricks“ din seturile Discover More ce
pot fi luate acasă.
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Puteți păstra seturile
“Six Bricks” ale
copiilor într-o cutie
separată, mai mică.
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CE ESTE

La finalul experienței lor, toate echipe ar trebui
să participe la evenimentul de sărbătorire
(sesiunea 10). Copiilor le va plăcea să
împărtășească cu ceilalți ce au construit și
învățat. Poate fi ținut în spațiul de întâlnire
obișnuit, o sală de clasă, o bibliotecă sau
oriunde există un spațiu adecvat pentru ca
echipele să se răspândească, să construiască
și să se distreze.
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I:

• Așezați planșele, astfel încâ
t două echipe să
poată lucra împreună.
• Alocați cel puțin un evaluator
pentru fiecare
pereche de echipe.
• Pregătiți copiii pentru provoc
area finală.
• Asigurați-vă că evaluatorii vorb
esc cu copiii.
• Înmânați diplomele la final.
• Distrați-vă și sărbătoriți realiză
rile copiilor.
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Sfat
Vedeți paginile 23-24
pentru mai multe
detalii privind ziua
evenimentului.

CARGO CONNECTSM

Structura sesiunilor
Sarcina 1
(Explorare)

Încălzire
(Activitate
”Six Bricks”)

Sarcina 2
(Creare)

Sarcina 3
(Discuții)

Sesiunea 1
Să descoperim

Descoperim ”Six
Bricks” I

Transporturi

Explorăm STEAM
Park

Povestim și
învățăm

Sesiunea 2
Să livrăm

Descoperim Six
Bricks II

Provocarea

Camioane și
vehicule

Activitatea din
caietul inginerului

Sesiunea 3
Să transportăm

Ce putem
construi?

Prezentarea
planșei

Încărcăm și
descărcăm
pachete

Povestim și
învățăm

Sesiunea 4
Să sortăm

Spațiul de
depozitare

Caracteristicile
planșei

Sortăm pachetele

Activitatea din
caietul inginerului

Sesiunea 5
Să inovăm

Trenul de marfă

Zonele planșei

Inovăm folosind
piese în mișcare

Povestim și
învățăm

Sesiunea 6
Să explorăm
locuri de muncă

Mutarea
pachetelor

Locuri de muncă
în transporturi

Profesii, unelte și
echipamente

Activitatea din
caietul inginerului

Sesiunea 7
Să folosim
rampe

Construim
imaginea

Rampe și vehicule

Rampe și vehicule

Povestim și
învățăm

Aerul și apa

Nevoia pentru
transporturi

Îmbunătățim
călătoria
pachetelor

Activitatea din
caietul inginerului

Construim un pod

Discuții

Combinăm idei

Povestim și
învățăm

Sesiunea 8
Să îmbunătățim

Sesiunea 9
Să combinăm

Sesiunea 10
Să sărbătorim

Evenimentul final de sărbătorire!

CARGO CONNECTSM

Sesiunea 1: Să descoperim
Nu vă îngrijorați dacă pe măsură ce parcurgeți aceste
sesiuni nu știți toate răspunsurile – țineți minte că
putem învăța din greșeli! De asemenea este valabil și
pentru copii, vor face greșeli și vor itera proiectele lor,
îmbunătățindu-le.
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Ce putem construi cu
STEAM Park legat de
transportul mărfurilor?
Încălzirea cu “Six Bricks”

Descoperim ”Six Bricks” I (vedeți anexele pentru activitatea completă)
Copii vor utiliza “Six Bricks” atât în clasă cât și acasă împreună cu setul Discover
More pentru a învăța noi abilități și a explora idei noi. 1

Sarcina 1
Introduceți tematica transporturilor. Aveți o discuție pe baza întrebărilor de mai
jos pentru a începe sesiunea și a explora înțelegerea copiilor. Recunoașteți
momentele din zi când copiii sunt implicați în activități de transport.
Pentru a încuraja utilizarea limbajului puteți să-i întrebați:
• Ce este transportul?
• Ce este o destinație?
• Cum sunt transportați oamenii și lucrurile?

Sarcina 2
Puneți-i pe copii să construiască folosind diferitele piese din STEAM Park.
Încurajați-i să se joace liber și să construiască orice doresc, folosindu-și
imaginația și descoperind funcțiile pieselor. Ajutați-i să identifice piese care ar
putea fi legate de transport și vehicule.

Sarcina 3
Puneți-i pe copii să împărtășească ce au construit și să explice cum se referă
piesele pe care le-au identificat la transport. Toate construcțiile copiilor sunt bune
și nu există doar un singur răspuns corect la aceste sesiuni.

Ghidul antrenorului
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Rezultate
Copiii se vor juca cu
STEAM Park, construind
creativ și încercând
lucruri noi.
Copiii vor identifica
elementele LEGO®
legate de transporturi.

Sfaturi
1 Trimiteți acasă prin copil

scrisoarea pentru părinți
(vedeți pagina 10) și setul
Discover More.

2 Vedeți lecția Functional

Elements (elemente
funcționale) (education.
lego.com/en-us/
lessons?grades=PreK-K)
pentru exemple.

AZ

Vocabular cheie
destinație, funcție, transport

Învățarea prin joc - în
acțiune
Copiii vor folosi descoperirea
pentru a explora idei noi cu
STEAM Park. Se vor întreba și
vor pune întrebări despre ce
fac piesele.

Activități ”Six Bricks”
În plus față de activitățile “Six Bricks” descrise în
acest Ghid al antrenorului puteți găsi mai multe
detalii aici: legofoundation.com/en/learn-how/

knowledge-base/six-bricks-booklet/. Câteva
din activitățile “Six Bricks” de aici sunt versiuni
modificate ale celor de pe site-ul menționat.

Descoperim ”Six Bricks” I
Activitatea de bază
1. Fiecare copil își separă cărămizile și
le răspândește.
2. Cu ochii închiși, își amestecă
cărămizile.
3. Ținând ochii închiși, fiecare copil
alege orice cărămidă și o ridică.
4. Acum deschid ochii și văd ce
culoare au ales.

Partea 2
5. Lăsați-i să aleagă orice cărămidă,
să o privească cu atenție și să o
examineze cu mâinile.

Întrebări ajutătoare:
• Ce culoarea are cărămida aleasă?
• Puteți denumi toate culorile?
• Puteți sorta cărămizile în culori
calde și reci?
• Puteți crea un curcubeu folosind
cărămizile?
• Ce culoare are cărămida voastră?
Cum se simte (aspru, neted, dur,
moale, lucios, mat, etc.)?
• Ce forme vedeți pe cărămida
voastră? Câte crampoane are
fiecare cărămidă?

Descoperim ”Six Bricks” II
Activitatea de bază
1. Copiii își așează cărămizile în orice
ordine (vedeți imaginea de mai jos).
2. Apoi pun un deget pe cărămida
roșie și o mișcă la stânga.
3. Întorc cărămida albastru închis cu
fața în jos (sau pe lateral).
4. Copiii pun cărămida verde
peste cea roșie și acoperă toate
crampoanele.

Întrebări ajutătoare:
• Cum ți-ai păstrat atenția (încurajați
câțiva copii să explice pe rând)?
• Cum putem face această activitate
mai grea? (Dați mai multe
instrucțiuni, spuneți-le mai repede
...?)

Copiii învață să:
• Se joace și să se
familiarizeze cu cărămizile.
• Asculte și să răspundă la
întrebări.
• Folosească limbaj descriptiv.

Copiii învață să:
• Folosească abilități de
orientare spațială.
• Fie atenți și să rămână
concentrați.
• Inițieze activități.

Variați instrucțiunile pe care le dați,
cum ar fi culorile, mișcarea cărămizilor
stânga / dreapta și pozițiile.

Anexe
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Pachete (Origine)

Centrul de sortare

Opțiuni de transport

Destinație rece

Destinație caldă

În fața ușii
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