סקירה כללית
ערכי הליבה
ערכי הליבה של ®  FIRSTיוערכו במהלך
משחקי הרובוט ובמהלך ההצגות של פרויקט
החדשנות ותכנון הרובוט.

תכנון הרובוט
קבוצתכם תכין הסבר קצר על תכנון הרובוט,
התוכנות והאסטרטגיה שלכם.

משחק הרובוט
קבוצתכם תשתתף בשלושה מקצים בני ½2
דקות על מנת לשלים כמה שיותר משימות.

פרויקט חדשנות
קבוצתכם תכין הצגה של פרויקט החדשנות
שלכם בת  5דקות על מנת להסביר אותו.

קבוצתכם:
• תשתמש בעבודת צוות ובגילוי על מנת לחקור
את האתגר.
• תשתמש בחדשנות למציאת רעיונות יצירתיים
לתכנון הרובוט ופיתוח הפרויקט.
• תראה כיצד הקבוצה והפתרונות שלה מיישמים
השפעה ומדגימים הכלה.
• תחגוג בהנאה את פעילותיה!

קבוצתכם:
• תגדיר את אסטרטגית המשימה שלכם.
• תתכנן את הרובוט והתוכנות שלו בהתאם
לתכנית העבודה שלכם .
• תיצור ותתכנת את הרובוט בהתאם
לאסטרטגיית המשימה שלכם.
• תחזור ,תשנה ותבדוק את הרובוט והתכנות.
• תשתף את תהליך התכנון ,התכנות ואת הפתרון
לרובוט שלכם.

קבוצתכם:
• תבנה את דגמי המשימות ותמקם אותם על
השטיח על פי הנחיות סידור המגרש.
• תכיר את המשימות ואת חוקי משחק הרובוט.
• תתכנן ותבנה רובוט.
• תפתח מיומנויות בנייה ותכנות תוך התנסות עם
הרובוט על המגרש.
• תתחרה באירוע!

קבוצתכם:
• תגדיר ותחקור בעיה אותה החלטתם לפתור.
• תתכנן פתרון לבעיה ,אשר יסייע לאחרים או
לקהילה שלכם.
• תיצור דגם או אב טיפוס של הפתרון שלכם.
• תשתף את הרעיונות שלכם ,תאסוף משובים
ובהתאם תחזור ותשנה את הפתרון.
• תציג את הפתרון באירוע!

תכנון הרובוט ומשחק הרובוט
באתגר השנה הזאת,CARGO CONNECTSM ,
יידרש הרובוט שלכם לספק סחורות לסוגים
שונים של אמצעי הובלה או אתרי היעד
הפזורים על המגרש.

התחלה

תכננו וצרו רובוט שישלים משימות במשחק הרובוט.
התכנון החדשני שלכם ,אסטרטגיה ברורה לביצוע
המשימות ותוכנות פונקציונליות הם המפתח להצלחה
באתגר .CARGO CONNECTSM

 בנו את דגמי המשימות והגדירו
את האסטרטגיה שלכם לביצוע
המשימות.
כל משימה ודגם מספקים השראה
לפתרונות אפשריים של פרויקט
החדשנות שלכם .המשימות מותאמות
לארבעה תחומים :בטיחות ,יעילות,
נגישות ושילובים.

 תכננו וצרו את הרובוט האוטונומי
ואת התכנות שלכם.
הכינו תכנית עבודה לתכנון הרובוט
שלכם .בנו את הרובוט והתוספות
בעזרת ™LEGO® Education SPIKE
 Primeאו כל ערכה אחרת של
®.LEGO® MINDSTORMS
תכנתו את הרובוט שלכם כדי שישלים
באופן אוטונומי סדרת משימות
במשחק רובוט באורך של  2.5דקות
ויצבור נקודות.
 בחנו ושפרו את פתרון הרובוט
שלכם שוב ושוב ,על מנת להשלים
משימות.
חזרו שוב ושוב על בדיקות ושיפורים
בתכנון הרובוט והתכנות שלכם.

הרובוט שלכם צריך להפעיל את דגמי
המשימה ,המייצגים בטיחות ,יעילות,
שילובים ונגישות של ההובלה.

 התחרו במשחקי הרובוט.
הרובוט שלכם מתחיל באזור השיגור,
מנסה לבצע משימות על פי הסדר
שנבחר ע"י הקבוצה ואז חוזר אל אזור
כלשהו בתוך הבית .קבוצתכם יכולה
להכניס שינויים לרובוט כאשר הוא
נמצא בבית ,לפני שיגור נוסף שלו.
קבוצתכם תשתתף במספר מקצים,
אולם רק הניקוד הגבוה ביותר יילקח
בחשבון.

 הציגו את תכנון הרובוט שלכם
במפגש שיפוט.
הכינו הסבר קצר המתאר באופן ברור
את התהליך בו קבוצתכם השתמשה
ליצירת הרובוט והתוכנות שלו ,וכיצד
הם עובדים .וודאו שכל הקבוצה
מעורבת.

פרויקט החדשנות
כל אחד תלוי בהובלת סחורות לצרכי היום
יום שלו .ככל שהדרישות ממערכות
ההובלה תלכנה ותגדלנה ,נעמוד בפני
אתגרים ,אלא אם כן נמצא דרכים חדשות,
או נשפר את הדרכים הקיימות להוביל
מוצרים ממקום למקום.

התחלה
 זהו בעיה ספציפית ,הקשורה לשיפור
דרכי ההובלה של מוצרים.
רעיונות לפרויקט (המתוארים
במפגשים  1עד  4במחברת ההנדסית)
חוקרים מספר בעיות הקשורות
לאתגר .פרויקט החדשנות שלכם יכול
לקבל מהם השראה ,אבל אינו חייב
להיות כזה .הרעיונות לפרויקט יעזרו
לכם להתמקד במוצר מסוים וכיצד
מובילים אותו.
חשבו כיצד נגישות ,בטיחות ,יעילות או
שילובים מתייחסים לדרכי הובלת
מוצרים ,ובחנו כיצד אתם יכולים לשפר
כל אחד מהם עבור המוצר הספציפי
אותו אתם חוקרים.

 חקרו את הבעיה שבחרתם ואת
רעיונותיכם לפתרונה.
אילו פתרונות כבר קיימים? האם ישנם
מומחים שיכולים לסייע לכם? חשבו על
המוצרים שמובלים אל ומתוך הקהילה
שלכם .חקרו מספר דרכים שהמוצרים
עוברים ליעדם הסופי.

איך תוכלו לשפר את הובלת המוצרים ?
זהו בעיה ספציפית בנושא זה ,אותה
ברצונכם לפתור .צרו או שפרו פריט ציוד,
טכנולוגיה או שיטת ההובלה כדי לפתור
את הבעיה שבחרתם.

זה מתחיל כאן ,מחשיבה ביקורתית ודמיון ,שמובילים
לשיפור דרכי הובלת מוצרים .בכוחם של רעיונותיכם
לעזור לשנות את הקהילה* שלכם  -ואולי אפילו את
העולם – באתגר .CARGO CONNECTSM

 תכננו וצרו פריט טכנולוגי ,ציוד או
שיטת הובלה חדשים ,שעשויים
לשפר את מסע המוצרים.
זה יהיה פתרון פרויקט החדשנות
שלכם .בנו דגם או אב-טיפוס כדי
להדגים כיצד הפתרון שלכם משפר את
דרך ההובלת מוצרים.

 שתפו את רעיונותיכם ,אספו
משובים וחזרו ושנו את הפתרון
שלכם.
ככל שתחזרו יותר פעמים על התהליך
ותפתחו את רעיונותיכם ,תלמדו יותר.
איזו השפעה תהיה לפתרון שפיתחתם
על הקהילה שלכם?

 הכינו הצגה יצירתית ותכליתית
כדי לשתף את הפתרון שלכם
באירוע.
הכינו הצגה של הפרויקט באורך של
עד  5דקות שמסבירה בצורה ברורה
את פתרון פרויקט החדשנות שלכם
ואת השפעתו על אחרים .וודאו שכל
חברי הקבוצה משתתפים.

*קהילה ניתנת להגדרה כישוב ,כעיר ,או כישות גדולה יותר כמו אזור או מדינה.

ככל שהדרישות ממערכות הובלה תלכנה ותגדלנה  ,עלינו לחשוב מחדש איך לשנע
סחורות ממקום למקום.

האתגר שלכם הוא לשפר שיטות
להובלת מוצרים.

איך נוכל למצוא דרכים
לפתור את האתגר?

גרמו למסע של המוצרים להיות
יותר בטוח או יותר יעיל!

רעיונות נפלאים! בואו נתכנן איך
לפתח את הפתרון שלנו

האם תוכלו
לעזור לנו?

השיגו גישה
ליעדים קשים
להגעה

שפרו שילובים בין
חלקים שונים של המסע

