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BOOMTOWN STATYBŲSM iššūkis

Sveiki atvykę į Boomtown! Prisijunk prie mūsų komandos!
Boomtown auga. Mums
Boomtown
reikiaauga.
tavo Mums
pagalbos!
reikia tavo pagalbos!

gali
sukurti
ArArgali
sukurti
ir ir
pastatyti pastatą
pastatyti
pastatą
mūsų miestui?
mūsų miestui?

Nepamiršk
Nepamiršk
pasidalinti
pasidalintituo,
tuo,
išmokai!
kąkąišmokai

Naudokitės savo vaizduote ir
LEGO® Education WeDo 2.0 sukurti
ir suprogramuoti savo Boomtown
statinį.
4 | FIRST® LEGO® League Jr.

Sekite tai, ko išmokote savo
Inžinieriaus užrašuose ir
papasakokite apie tai Show Me
plakate.

Susipažink su Maja ir Marku
Labas, aš Maja.

O aš Markas.

Mes būsime jūsų vedliai
BOOMTOWN STATYBŲ SM iššūkyje.
Kartais dirbsite su visa savo komanda,
o kartais - mažesnėse grupelėse.

Užrašyk, kas bus Majos grupėje, o kas bus Marko grupėje.

Komandų nariai
Majos grupė

Marko grupė

1)

1)

2)

2)

3)

3)

RE
LO

CRE
E
AT

EXP

Abi grupės Tyrinės, Kurs, Išbandys ir Dalinsis!
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E
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SESIJA 1: Sveiki atvykę į Boomtown
Sveiki atvykę į Boomtown! Boomtown atrodo panašiai
kaip ir tavo bendruomenė. Bendruomenė yra vieta,
kur žmonės gyvena, dirba ir žaidžia.
Susipažink su Maja ir Marku. Jie gyvena Boomtown
mieste. Vaikai sako, kad Boomtown auga. Miestui
reikia daugiau naujų pastatų.
Maja ir Markas nori, kad tu ir tavo komanda sukurtumėte ir
pastatytumėte naują pastatą Boomtown miestui. Tai bus jūsų
Boomtown statinys.
Maja ir Markas padės tavo komandai sukurti puikius
pastatus. Bet pirmiausia, vaikai nori, kad pagalvotum apie
pastatus, esančius tavo bendruomenėje.

Kokie pastatai yra tavo kasdienio gyvenimo dalis?
Kur tu gyveni? Kur eini į mokyklą? Kur linksminiesi?

6 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk ir dalinkis
Išsirink pastatą savo bendruomenėje, kuris tau patinka labiausiai. Nupiešk jį:

Ką žmonės veikia šiame pastate? (apibrauk vieną ar daugiau)
gyvena

dirba

mokosi

linksminasi

kita: ____________________

Mini-statinys 1: Pastatyk tavo pasirinkto pastato LEGO® modelį. Gali būti ir pastato dalis.
Ką pastatei?

Pasidalinkite tuo, ką pagaminote su partneriu. Tada pasidalinkite su visa komanda.
Pasakykite kiekvienam asmeniui, kas jums labiausiai patinka apie tai, ką jie pastatė.
Dirbkite kartu kurdami vieną pastatą jungdami idėjas ir dalis iš visų modelių. Įtraukite bent
vieną idėją iš kiekvieno žmogaus esančio komandoje.
Apžiūrėkite savo komandos statinį ir pagalvokite:
Ar jis stiprus? Ar jis stabilus?
Ar galite pajudinti jį ant stalo?
Ar jis paprastas? Ar jis gražus?
Ar jis tilps mieste?
Kas juo naudosis? Kam jis skirtas?
Kas eis per jo duris?
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SESIJA 2: Paruoškite savo statybvietę
Maja ir Markas nekantrauja pamatyti jūsų Boomtown statinį! Bet prieš pradėdami dirbti,
turite rasti vietą, kur jį pastatyti. Tai bus jūsų statybvietė.

Pagaminkite LEGO® kraną, kuris padės jums jūsų statybvietėje. Kranai
paima daiktus ir perkelia juos iš vienos vietos į kitą. Kaip dar galėtum
naudoti kraną?
Kokius garsus ir šviesas galėtume naudoti statybvietėje, kad visi būtų saugūs?

Paruoškime jūsų statybvietę!

8 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk
Majos grupė: pastatykite LEGO kraną. Kaip galėtum jį
panaudoti statybvietėje?
Marko grupė: pastatykite ir suprogramuokite pavojaus
signalą. Pradėkite nuo žemiau pateikto modelio ir
programos. Kaip pavojaus signalas gali padėti apsaugoti
žmones? Kokius pakeitimus galėtumėte padaryti, kad
žmonės statybvietėje būtų saugūs?

Robotas šnipas

Suprogramuokite savo modelį skleisti
signalą, kai aptinkamas judesys.

Dalinkis
Žemiau įrašykite savo idėjas.
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SESIJA 3: Būk inžinierius
Architektai projektuoja pastatus. Statybininkai juos stato. Statybose taip
pat padeda labai daug kitų žmonių.
Inžinieriai kuria problemų sprendimus. Jie dirba su architektais spręsdami
problemas, susijusias su pastatų projektavimu. Koks stiprus turi būti pastatas?
Iš ko jis turėtų būti padarytas? Kokio aukščio jis turėtų būti?
Tu taip pat esi inžinierius! Majai ir Markui reikia tavo pagalbos išspręsti problemą. Jie yra prie
naujo pastato, kuris statomas Boomtown. Jis yra dviejų aukštų. Maja dėžėse turi statybinių
medžiagų. Markas yra antrame aukšte. Jam reikia šių medžiagų. Kaip panaudoti LEGO®
kraną, kad nugabenti dėžes Markui? Dirbkite kaip komanda, kad išspręstumėte problemą!

10 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk
Marko grupė: sukurkite ir pastatykite dviejų aukštų pastato modelį. Kiekvienam
aukštui naudokite pagrindo plokštę. Koks aukštas turėtų būti pastatas?
Įsitikinkite, kad jūsų atsakymas padės komandai išspręsti problemą.
Majos grupė: naudokite LEGO kraną, kad dėžes perkeltumėte į pastato
modelio antrąjį aukštą. Pradėkite nuo žemiau pateiktos programos. Tada atlikite
pakeitimus, kurie galėtų padėti jūsų komandai geriau išspręsti problemą.

Kranas

Suprogramuokite kraną, kad jis pakiltų
ir nusileistų.

Dalinkis
Žemiau įrašykite savo idėjas. Kaip veikė tavo sprendimai?
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SESIJA 4: Padarykite prieinamą
Maja ir Markas atvyksta aplankyti jūsų komandos. Apsižvalgyk po klasę. Ką jūs
pakeistumėte, kad padėtumėte jiems praleisti dieną kartu? Ką jūs paliktumėte?

Architektai kaip tu žino, kad žmonėms reikia skirtingų dalykų. Jie bando
padaryti taip, kad kiekvienas žmogus galėtų mėgautis pastatais. Prieinamą
pastatą lengva naudoti visiems.
Pažiūrėk į žemiau esantį paveikslėlį. Jame yra pastato durys. Ką
galėtum pakeisti, kad kiekvienas žmogus patektų į vidų? Nupiešk arba
užrašyk savo idėjas.

Tiek Maja, tiek Markas norėtų naudotis jūsų Boomtown statiniu. Juo norės naudotis ir kiti
žmonės, turintys skirtingų poreikių. Kaip padarysite savo pastatą prieinamą visiems? Maja ir
Markas turi keletą idėjų, kurias galite išbandyti!

12 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk
Majos grupė: pakeiskite savo LEGO® kraną į liftą.
Marko grupė: pastatykite ir suprogramuokite automatinių
durų modelį. Pradėkite nuo žemiau esančio modelio ir
programos. Pridėkite LEGO elementų, kad modelis būtų
panašesnis į duris. Kokius pakeitimus galėtumėte
padaryti, kad LEGO žmogeliukas neįgaliojo vežimėlyje
galėtų patekti pro jūsų duris?

Lankstytis

Suprogramuokite savo modelį, kad jis atsidarytų ir užsidarytų.

Dalinkis
Kaip galėtumėte panaudoti savo modelius, kad jūsų Boomtown statinys būtų
prieinamas? Ką dar galėtumėte padaryti, kad jūsų pastatas būtų lengvai
naudojamas visiems?
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SESIJA 5: Padarykite draugišką aplinkai
Maja ir Markas myli gamtą. Jie didžiuojasi, kas Boomtown turi kelis draugiškus
aplinkai pastatus. Tokie pastatai padeda Žemės planetai išlikti sveikai.
Pavyzdžiui, jų mokykla. Ant stogo ji turi sodą. Taip pat, saulės baterijas. Kaip tokie
dalykai padeda mokyklai? Kaip jie padeda Majai ir Markui?

Dažnai Boomtown būna labai vėjuota. Kas būtų, jeigu mokykla rastų būdą,
kaip panaudoti ir vėjo energiją?
Kokių dar yra būdų, kaip padaryti pastatus draugiškus aplinkai?

14 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk
Majos grupė: vėjo malūnas paverčia vėją į energiją. Pastatykite ir
suprogramuokite vėjo malūno modelį. Pradėkite nuo žemiau esančio modelio ir
programos. Kokius pakitimus galima padaryti, kad vėjo malūnas veiktų geriau?
Kaip galėtumėte panaudoti vėjo malūną savo Boomtown statinyje?

Vėjo malūnas

Suprogramuokite savo modelį, kad jis suktųsi.

Marko grupė: kokių dar yra būdų, kaip padaryti jūsų Boomtown statinį
draugišku aplinkai? Pastatykite modelį, kad galėtumėte atsakyti.

Dalinkis
Žemiau įrašyk savo idėjas
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SESIJA 6: Padarykite patvarų
Praėjusiais metais Boomtown buvo žemės drebėjimas. Kai kurie pastatai buvo sugadinti. Kiti
išliko sveiki, nes jie buvo labiau patvarūs. Patvarus pastatas yra stiprus. Jis gali išlikti ilgiau.

Ar šie pastatai atrodo patvarūs? Kodėl taip manai?

Maja ir Markas nežino ar Boomtown dar bus žemės drebėjimas. Bet jie nori, kad tavo
pastatas būtų patvarus, jei vėl taip atsitiktų.

Kaip padarysite, kad jūsų Boomtown statinys būtų patvarus? Nupiešk
savo idėjas.

16 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk
Marko grupė: Sukurkite ir užprogramuokite žemės drebėjimo modelį, kad
supurtytumėte įvairius LEGO® pastatus. Kaip galėtumėte panaudoti tai, ko
išmokote, kad pastatytumėte pastatą, kuris galėtų išgyventi per žemės drebėjimą
Boomtown mieste?

Tvirtos struktūros

Suprogramuokite savo modelį, kad
jis atkartotų žemės drebėjimą.

Majos grupė: kokių būna stichinių nelaimių? Kaip galima padaryti pastatą patvarų,
kad jis jų išvengtų? Pastatykite modelį, kad galėtumėte atsakyti.

Dalinkis
Žemiau įrašyk savo idėjas
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SESIJA 7: Tyrinėkite toliau
Jau beveik laikas pradėti kurti savo Boomtown statinį! Dirbdami prie savo pastato turite
pagalvoti apie daugybę iššūkių. Kaip galite palengvinti naudojimąsi pastatu visiems
žmonėmis? Kaip jūs galite padaryti jį draugišką planetai? Kaip galite padaryti jį stipriu?

Kokių dar iššūkių gali iškilti?

Kurdami ir statydami pabandykite ištirti visus sunkumus. Bandykite surasti
sprendimus!

18 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk
Majos grupė: į Boomtown statinį turėsite įtraukti LEGO® kraną ar liftą. Kaip
galėtumėte panaudoti vieną iš jų, kad padėtumėte išspręsti iššūkį?
Sukurkite ir užprogramuokite modelį savo idėjoms parodyti.

Kranas

Liftas

Suprogramuokite modelį, kad
jis pakiltų ir nusileistų.

Marko grupė: Vienas iššūkių, su kuriuo
susiduria architektai, yra tai, kaip įsitikinti, kad jų pastatai yra naudingi. Pagalvokite
apie savo bendruomenės pastatus. Pasirinkite vieną, kurį jums patinka naudoti.
Sukurkite modelį, kuris parodytų, kaip juo naudojatės ir kas jums patinka.

Dalinkis
Užraškyk savo idėjas.
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SESIJOS 8 ir 9: Sukurkite savo Boomtown statinį
Laikas sukurti jūsų Boomtown statinį! Jis turėtų parodyti viską, ko išmokote.

Jūsų Boomtown statinys turėtų…
❑❑ Parodyti bent vieną iš šių pavyzdžių:
• Prieinamumo dizainas
• Draugiškumo aplinkai dizainas
• Patvarumo dizainas
❑❑ Parodyti jūsų sprendimą(us) bet kuriam kitam iššūkiui(iams) kuriuos ištyrėte
❑❑ Būti pagamintas tik iš LEGO® elementų

• Galite naudoti LEGO kaladėles, žmogeliukus, pagrindo plokšteles ir kitus
elementus.

• NEGALIMA naudoti klijų, dažų ar kitų panašių reikmenų.

❑❑ Panaudoti LEGO kraną arba liftą
❑❑ Turėti bent vieną motorizuotą dalį, užprogramuotą LEGO® Education WeDo 2.0
❑❑ Būtų ne didesnis nei 76 cm ilgio ir 38 cm pločio

Padarykite planą. Tada pradėkite statyti! Maja ir Markas
nekantrauja pamatyti, ką sukursite Boomtown!

20 | FIRST® LEGO® League Jr.

Kurk ir dalinkis
Mini-statinys: Sukurkite pastato modelį, kurį norėtumėte sukurti Boomtown. Kokį
pastatą pastatėte?
Pasidalinkite tuo, ką pastatėte, su savo komanda. Pasakykite kiekvienam asmeniui, kas
jums labiausiai patinka apie tai, ką jie pastatė. Tada kaip komanda nuspręskite, ką
padaryti jūsų Boomtown statiniui.
Kokį pastatą pasirinko tavo komanda? Kam jis bus naudojamas?
Kaip padarysite savo Boomtown statinį prieinamą, draugišką aplinkai ir (arba)
patvarų?
Patvarumas:
Draugiškas aplinkai:
Patvarus:
Ar ištyrėte kitus iššūkius? Kaip parodysite savo sprendimus?
Iššūkiai:
Sprendimai:
Kaip panaudosite LEGO kraną arba liftą?

Kas bus motorizuota?
Nupieškite savo Boomtown statinio planą:
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SESIJOS 10 ir 11: Padarykite Show Me plakatą
Tiek daug išmokote apie pastatų kūrimą! Laikas pasidalinti tuo, ką išmokote.
Pradėsite nuo Show Me plakato sukūrimo.

Jūsų plakatas turėtų turėti tris pagrindines dalis: tyrinėti, kurti ir
išbandyti, ir dalintis.
Savo plakate galite naudoti žodžius, piešinius ir nuotraukas. Taip pat galite prisegti mažus
daiktus.

Žemiau yra keletas idėjų, ką galėtumėte įtraukti
į kiekvieną savo plakato dalį.
Our Team:
Water, Energy, and Air:

Designing Buildings:
Challenges and
Solutions:
Our Boomtown Build:

22 | FIRST® LEGO® League Jr.

Our WeDo 2.0 Program:

Tyrinėk
Ko išmokai apie pastatų kūrimą?

Kokius iššūkius ištyrinėjai?
❑❑ Kaip padaryti pastatus prieinamus

❑❑ Kaip padaryti pastatus draugiškus aplinkai
❑❑ Kaip padaryti pastatus patvarius
❑❑ Kita:
Kokius sprendimus priėmei savo ištirtiems iššūkiams?

Kurk ir išbandyk
Kokio tipo pastatas yra jūsų Boomtown statinys?
Kaip jį sukūrėte?
Kokia dalis yra motorizuota?
kaip išbandei ir patobulinai savo WeDo 2.0 programą?

Dalinkis
Mano vardas yra
Mano mėgstamiausia BOOMTOWN STATYBŲ SM iššūkio dalis

Dalykas kurio išmokau

Man patinka
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SESIJA 12: Pasiruoškite pasidalinti
Yra daug būdų, kaip galite pasidalinti tuo, ką išmokote.
Galite:

Dalyvauti FIRST® LEGO® League Jr. parodoje.
Pakvieskite savo šeimą ir draugus į specialų komandos susitikimą ar
demonstraciją.
Nesvarbu, ką darote, mėgaukitės! Parodykite savo Boomtown statinį ir Show Me plakatą.
Papasakokite savo auditorijai, kaip juos pagaminote. Paaiškinkite, kaip veikia jūsų WeDo
2.0 programa. Pasidalinkite tuo, ko išmokote. Kalbėkite apie visus jūsų išspręstus
iššūkius. Kai baigsite, švęskite duodami visiems penkis!

24 | FIRST® LEGO® League Jr.

Šie klausimai padės pagalvoti, kuo norėtumėte pasidalinti.

Tyrinėk
• Ko išmokai apie pastatų statymą?
• Kokius iššūkius ištyrinėjai?
❑❑ Kaip padaryti pastatus prieinamus
❑❑ Kaip padaryti pastatus draugiškus aplinkai
❑❑ Kaip padaryti pastatus patvarius
❑❑ Kita:
• Kokius sprendimus priėmei savo ištirtiems iššūkiams?

Boomtown Statybos
• Kaip nusprendėte, kokį statysite Boomtown statinį?
• Kurią dalį statei? Kodėl statei šią dalį?
• Kaip panaudojote LEGO® kraną arba liftą?
• Kuo dar norėtumėte pasidalinti apie savo Boomtown statinį?

WeDo 2.0 programa
• Kuri Boomtown statinio dalis yra motorizuota? Kodėl motorizavote ir suprogramavote šią
dalį?
• Ar panaudojote WeDo 2.0 jutiklius? Jei taip, paaiškinkite, kaip juos panaudojote
• Kuo dar norėtumėte pasidalinti apie savo WeDo 2.0 programą?

Show Me plakatas
• Ką įtraukėte į savo Show Me plakatą?
• Kaip naudojote komandinį darbą kurdami Show Me plakatą?
• Kuo dar norėtumėte pasidalinti apie savo plakatą?

Užrašyk savo klausimus
1)

2)

3)
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WeDo 2.0 Programavimo blokelių paaiškinimai

Srauto blokai
Pradžios blokelis

Kai naudojamas, visada turi būti įdėtas į
programos eilutės pradžią. Paspauskite jį, kad
paleistumėte parašytą programos eilutę.

Pranešimo pradžios blokelis

Kai naudojate, visada įdėkite į programos eilutės
pradžią.
Jis lauks teisingo pranešimo ir tada paleis jūsų
parašytą programos eilutę.

Išsiųskite pranešimą

Siunčia pranešimą į programavimo ekraną. Bus
suaktyvintas kiekvienas pranešimas
prasidedanti Pranešimo pradžios blokeliu.
Pranešimas gali būti teksto arba skaičių
pavidalu.

Palaukite

Naudokite šį blokelį norėdami pasakyti
programai, kad kažkas įvyks. Programa gali
laukti nustatytą laiką arba įvesties iš jutiklio.
Šiam blokui visada reikia įvesties, kad jis
tinkamai veiktų.

Pakartojimo blokelis

Naudokite šį blokelį norėdami pakartoti
veiksmus.
Pakartojimo blokelio viduje esantys blokeliai bus
kartojami. Tai taip pat gali būti vadinama ciklu.
Ciklas gali būti kartojama amžinai, tam tikrą
laiką arba tol, kol kažkas atsitiks.

Pradėkite su klavišu blokelis

Kai naudojamas, visada įdėkite į programos
eilutės pradžią. Paspauskite jį arba tinkamą
klaviatūros raidę, kad paleistumėte parašytą
programos eilutę. Visos programos eilutės su ta
pačia raide prasidės tuo pačiu metu. Norėdami
pakeisti įjungimo raidę, ilgai paspauskite bloką,
kad gautumėte prieigą prie klaviatūros.

Motoro blokai
Motoro pusės blokelis

Variklis pasuka ašį nurodyta kryptimi ir užveda
variklį. Bakstelėkite bloką, kad greitai
pakeistumėte sukimosi kryptį.

Motoro pusės blokelis

Variklis pasuka ašį nurodyta kryptimi ir užveda
variklį. Bakstelėkite bloką, kad greitai
pakeistumėte sukimosi kryptį.

Motoro greičio blokelis

Nustato variklio greitį iki nurodyto lygio ir
užveda variklį. Lygį galima nustatyti skaitine
įvestimi nuo 0 iki 10.

Motoro laiko blokelis

Užveda variklį pasirinktą laiką, nurodytą
sekundėmis. Laiką galima nustatyti skaitine
įvestimi, naudojant sveikus arba dešimtainius
skaičius.

Motoro išjungimo blokelis

Sustabdo bet kokį variklio judesį.

Šviesos diodų blokai
Lemputės blokelis

Uždega specifinės spalvos valdiklio šviesos
diodą. Spalvą galima pakeisti skaitine įvestimi
nuo 0 iki 10.

Garso blokai
Paleiskite garsą

Paleidžia garsą. Garsas pasirenkamas iš
sąrašo, esančio programinėje įrangoje.
Garsą galite pasirinkti naudodamiesi skaitine
įvestimi. Pasirinkite garso numerį 0, jei norite
leisti garsą, kurį įrašėte patys.

Ekrano blokai
Ekrano fonas

Naudokite ši blokelį norėdami parodyti vaizdą,
pasirinktą iš programinės įrangos turimo
sąrašo. Galite nustatyti vaizdą naudodami
skaičių įvestį.
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Ekrano blokelis

Naudokite šį blokelis norėdami atidaryti
ekraną programinės įrangos ekrane. Ekrano
srityje pasirodys skaičiai arba tekstas.

Sudėtis

Prideda prie skaičiaus, kuris šiuo metu
rodomas ekrane. Įveskite numerį, kurį norite
pridėti. Norėdami pakeisti matematinę
operaciją, bakstelėkite bloką.

Atimtis

Atimkite iš skaičiaus, rodomo ekrane. Įveskite
skaičių, kurį norite atimti. Norėdami pakeisti
matematinę operaciją, bakstelėkite bloką.

Daugyba

Padaugina ekrane rodomą skaičių iš nurodyto
skaičiaus.
Įveskite skaičių, iš kiek norite padauginti.
Norėdami pakeisti matematinę operaciją,
bakstelėkite bloką.

Dalyba

Padalina ekrane rodomą skaičių iš nurodyto
skaičiaus.
Įveskite skaičių, iš kiek norite padalinti.
Norėdami pakeisti matematinę operaciją,
bakstelėkite bloką.

Uždarykite ekraną

Naudokite šį blokelį norėdami uždaryti ekrano
plotą programinės įrangos ekrane.
Norėdami pakeisti dydį, bakstelėkite blokelį.

Vidutinis ekranas

Naudokite ši blokelį norėdami nustatyti vidutinį
ekrano didį.
Norėdami pakeisti dydį, bakstelėkite blokelį.

Viso dydžio ekranas

Papurtykite

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas, kai
jutiklis yra supurtomas.

Palenkite į priekį

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas, kai
jutiklis palenkiamas į priekį.

Palenkite į apačią

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas, kai
jutiklis palenkiamas į apačią.

Palenkite į kairę pusę

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas, kai
jutiklis palenkiamas į kairę pusę.

Palenkite į dešinę pusę

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas, kai
jutiklis palenkiamas į dešinę pusę.

Jokio palenkimo

Į blokelį įvedamas padėties jutiklio režimas, kai
jutiklis yra horizontalioje padėtyje.

Atstumo jutiklio įvestis

Įveda judesio jutiklio aptiktą vertę (nuo 0 iki 10) į
blokelį.

Skaičių ir teksto įvestys
Garso jutiklio keitimas

Įveda garso jutiklio (iš įrenginio) režimą „garso
lygio keitimas“ į blokelį.

Skaičių įvestis

Įveda skaičius į blokelį.

Teksto įvestis

Įveda tekstą į blokelį.

Naudokite šį blokelį, norėdami nustatyti
ekrano dydį visu dydžiu. Norėdami pakeisti
dydį, bakstelėkite blokelį.

Rodymo įvestis

Jutiklių įvestys

Atsitiktinė įvestis

Bet kokio atstumo pakeitimas

Įveda judesio jutiklio režimą „Bet koks atstumo
keitimas“ į blokelį.

Įveda skaitinę vertę, rodomą ekrano srityje, į
blokelį.

Įveda atsitiktinę vertę į bloką.
Skaičių diapazonas nustatomas pagal blokelį,
prie kurio jis pritvirtintas.

Kiti blokai

Atstumo artumo pakeitimas

Įveda judesio jutiklio režimą mažinantį atstumą
tarp jutiklio ir objekto į blokelį.

Atstumo nuotolio pakeitimas

Įveda judesio jutiklio režimą didinantį atstumą
tarp jutiklio ir objekto į blokelį.

Burbulas

Norėdami įterpti komentarus į savo programą,
naudokite burbulą. Tai nėra programavimo
blokas.
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Žodynėlis
prieinamas

Tai, kuo lengva naudotis visiems žmonėms

pavojaus signalas

Signalas, pavyzdžiui, garsas ar šviesa, kuris įspėja
žmones

architektas

Žmogus, kuris kuria pastatus

boomtown

Bendruomenė, patirianti staigų ir greitą
augimą; išgalvotas miestelis, esantis
BOOMTOWN STATYBŲSM iššūkyje,
vadinamas Boomtown

Boomtown statinys

FIRST® LEGO® League Jr. paroda
Renginys, kuriame susirenka FIRST LEGO League Jr.
komandos, norėdamos parodyti, ko išmoko per
sezoną; kiekviena komanda pristato savo komandos
modelį ir Show Me plakatą savanoriams,
vadinamiems teisėjais, ir kiekvienas komandos narys
gauna apdovanojimą

Inspire modelis

Specifinis iššūkio modelis, pagamintas iš LEGO®
elementų, įtrauktų į Inspire rinkinį, ir kuris turi būti
įtrauktas į komandos modelį; BOOMTOWN STATYBŲ
iššūkio įkvėpimo modelis yra LEGO kranas / liftas

Inspire rinkinys

Pastatas, kurį FIRST® LEGO® League Jr. komanda
suprojektuoja ir sukuria Boomtown; BOOMTOWN
STATYBŲ iššūkio komandos modelis

Specifinis iššūkio LEGO® Education rinkinys,
kuriame yra apie 700 LEGO elementų, kuriuos
komanda gali panaudoti kurdama savo komandos
modelį

statybininkas

motoras

žmogus, kuris stato pastatus

statybvietė

vieta, kur yra statomi arba remontuojami pastatai

bendruomenė

vieta, kur žmonės gyvena, dirba ir žaidžia

pagrindinės vertybės

gairės, pagal kurias žmonės sprendžia kaip elgtis;
pagrindinės FIRST® LEGO® League Jr. vertybės yra:
atradimas, naujumas, įtaka, įtraukimas, komandinis
darbas ir smagumas.

kranas

Mašina, kuri paima daiktus ir juos perkelia iš
vienos vietos į kitą

patvarus

Mašina, kurią galima naudoti norint priversti ką
nors judėti

motorizuoti

Suteikti kažkam variklį, kad jis judėtų

Stichinė nelaimė

Gamtos sukeltas įvykis, galintis sugadinti ar sunaikinti
daiktus; tai yra žemės drebėjimai, potvyniai, tornadai
ir miško gaisrai

Show Me plakatas

Plakatas, kurį FIRST LEGO League Jr.
Komanda sukuria ta, kad parodytų ko išmoko
viso iššūkio sezono metu

saulės baterija

prietaisas, kuris gali paversti saulės šviesą į elektrą

Kažkas, kas pastatyta būti tvirta ir ilgai tarnauti

sprendimas

Žemės paviršiaus drebėjimas kylantis, kai
požeminės uolienos staiga pajuda ar lūžta

komandos modelis

žemės drebėjimas
liftas

Mašina, gabenanti žmones ar daiktus aukštyn ir
žemyn tarp pastato aukštų

inžinierius

žmogus, kuris kuria problemų sprendimus

Inžinerinio planavimo procesas

Veiksmai, kuriuos inžinierius naudoja kurdamas
problemos sprendimą: ištiria problemą; sukuria vieną
ar daugiau sprendimų; išbando sprendimus; pasidalina
tuo, ko išmoko

draugiškas aplinkai

Kažkas, kas skirta išlaikyti Žemę sveiką
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būdas išspręsti problemą
Modelis, kurį FIRST LEGO League Jr. komanda
sukuria ir pastato iš LEGO elementų ir kuriame yra
panaudotas iššūkiui skirtas Inspire modelis, bent
viena motorizuota dalis užprogramuota naudojant
LEGO Education WeDo 2.0; komandos modelis
BOOMTOWN STATYBŲ iššūkiui yra vadinamas
Boomtown statiniu.

neįgaliojo vežimėlis

kėdė su ratukais, padedanti žmonėms judėti

vėjo malūnas

Mašina, paverčianti judančią vėjo energiją į
elektrą

Užrašai ir piešiniai
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Užrašai ir piešiniai
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Užrašai ir piešiniai
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Užrašai ir piešiniai
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Vardas:
Komanda:
Boomtown
auga.
Boomtown
auga.Mums
Mums
reikia
tavo
reikia tavo
pagalbos!
pagalbos!

Ar
sukurtiirir
Ar gali
gali sukurti
pastatyti pastatą
pastatyti
pastatą
mūsų miestui?
mūsų miestui?

Nepamiršk
Nepamiršk
pasidalinti
tuo,
pasidalinti tuo,
ką
išmokai
ką išmokai!
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