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 נדרשת קריאה! -כיצד להתכונן לפסטיבלים? הכנת התוצרים 

 לגו דגם
להתייחסות  נקודות מספר לכם להזכיר רוצים אנחנו מסיימים שאתם לפני רגע. הדגמים בבניית עסוקיםוודאי  כבר כולכם

 :הדגם בבניית

 ם אלמסע של שימוש המים שהקבוצה בחרה? הוקשור  מדגים הוא האם? מים -האתגרלנושא  קשור הדגם האם
 האם שילבתם את ערכת ההשראה )משאבת המים(? זיהיתם במסע זה בעיה ופיתרון?

 בכל צורה שהיא (י הלגו האישיים )אלו שחולקו כחלק מערכת האתגרבסיס על לבנות יש הדגם את  

 מלגו צריך להיות בנוי הדגם (LEGOואך ) מלגו  ורק 

 ידי על תכנות/  ידנית/  גומיה/  גלגל באמצעות - נעלפחות ש אחדולב חלק יש דגםב WeDo או NXT או EV3 
 

 פוסטר

 אתכם מייצג הפוסטר... מזכירים אנחנו אתכם למקד כדי? מוכן כבר שלכם הפוסטר האם! 

 שלכם והמדריך הקבוצה מחברי אחד כל, שבחרתם השם -הקבוצה על ספרו 

 פגשתם מי את? דיברתם מי עם? הייתם היכן, שלכם החקר תהליך על ספרו? 

 ועוד..  על הפיתרון שמצאתם, שנתקלתם בה במהלך עבודת החקרבעיה על ה שימוש המים שבחרתם. על ספרו 

 אותו בחרתם לבנות דווקא למה? אותו בניתם איך - הדגם על ספרו? 

 70  פוליגל בגודל / בקאפה השתמשוX100 
 

 הכנת הילדים 
 ... גדול כיף לכם מחכה הכל שלפני לכם מבטיחים אנחנו? בפסטיבל לכם מחכה מה כבר יודעים אתם האם

  השנתי לאתגר שקשורות פעילות תחנות במספר הפסטיבל במהלך לבקר הולכת שלכם הקבוצה
 מה שואלים בטח אתם. העונה לאורך שלכם העבודה על לשמוע משתוקק אשר הבוחנים צוות את תפגשו התחנות בין

 במיוחד? אותם מסקרן

 חבריה הם ומי הקבוצה זו מי? 

  במהלך הפסטיבלכיצד התנהלתם כקבוצה? במהלך העונה וגם 

 ועוד... ?חשיבותם, כיצד הם נוצרים בנושא של מים? שימושים, כיצד הם מגיעים אלינו? למדתם מה 

 שלכם בפוסטר מוצג מה? 

 בו יש ומה פועל כיצד הדגם? 

 שלכם הפעילות על יודעים החברים אחים, האם ההורים? שלמדתם מה את חלקתם מי ועם איך? 

 

 עדכוני קבוצות 

 פסטיבלים של המחזור הראשון  על מה העדכון שלנו היום?
 

  , המלצות ודגשיםלקראת האירוע ם לגו, פוסטר, הכנת הילדיםדג -לפסטיבליםכיצד להתכונן  (1)
 שיבוצים והזמנות לשליחה לאורחים, מתנדבים ומתעניינים  (2)
  תנאי להשתתפות הקבוצות בפסטיבלים -הסכמה וויתורטופס  (3)
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 .ההתרגשות מפלס את להוריד כדי הפסטיבל לקראת הילדים את ולהכין להתכונן מוזמנים מנטורים יקרים, אתם
 !זוכים וכולם ליהנות באים אנחנו - לילדים והזכירו זכרו

 
 דגשים והמלצות

  
 דגשים:

 אחד בוגר מלווה עם לפחות להגיע צריכה קבוצה כל 

 וכל המדליות, התעודות מחושבות זה מספר פי על. ילדים 6 מונה עד קבוצה כל לפיה ההנחיה על הקפידו אנא 
 הפעילות תחנות

  ערכת( כל קבוצה אמורה לשלב תכנות בדגם הלגו שלהWeDo/EV3 ולכן )הגיע עם מחשב/טאבלט אישי לכל יש ל
. גם ארגון המונה מספר קבוצות המגיעות לפסטיבל, צריך טרם כניסה לחדר הבוחנים קבוצה ולדאוג להטעין אותו
 בוצהלדאוג למחשב אישי לכל ק

 לכל קבוצה יש לו"ז לפיו היא עוברת  -אותו קיבלתם במערכת הרישום את חברי הקבוצה במספר הקבוצה ויידע
או לחילופין ילד הלך לאיבוד, נוכל  ,מתחנה לתחנה. כך שבמקרה שחל בלבול וקבוצה לא יודעת לאן עליה להגיע

 ביתר קלות לעזור לאתר את מיקום הקבוצה לפי מספר הקבוצה

 ר הסכמה וויתועל טופס פסטיבלים, מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה בהמעוניינות להשתתף  קבוצות

 נו את "הצהרת המנטור". ובסיום התהליך, המנטור יישלח אלי

   כאןהקליקו   -הצהרת המנטורלהורדת טופס  | כאן נמצא  -טופס ידני| קישור ל כאן נמצא -דיגיטלי קישור לטופס            

 .153-509040466 או לפקס   jr.fll@firstisrael.org.il   דוא"ל            

 המלצות: 

 והקופסה, והפוסטר הדגם עם הבוחנים לתחנת להגיע תצטרכו הפסטיבל במהלך. בקופסה הביאו הדגמים את 
 נועדה לשמור על דגם ולמנוע את התפרקותו

 להפסקת אוכל ושתייהייעודי מוקצה זמן  הפסטיבל במהלך. לילדים לכיבוד דאגו 

 הם אותו והתהליך הפוסטר, הדגם הצגת על איתם ודברו הבוחנים עם המפגש לקראת הילדים את והכינו ספרו 
 עברו

  ך לאיבוד הולמומלץ לשים מדבקה/ תג עם פרטי הילדים והתקשרות עם המנטור למקרה שבו אחד מחברי הקבצה
 .בשטח הפסטיבל

  גשומה, אנא הערכו בהתאם עם בגדים חמים ומטריות לילדיםהפסטיבלים מתקיימים בעונה. 
 

 והכי חשוב, 
 !עברתם אותה הדרך על ולכם לילדים הכבוד כל, טוב רוח מצב המון עם לפסטיבל גיעוה

 

 נדרשת בדיקה!  -שיבוצים והזמנות לפסטיבלים 

  כאןהקליקו  -לשיבוצים לפסטיבלים
 ןנרשמתם, וודאו את כמות הקבוצות והמספרים שלהאליו אנא ודאו שהקבוצה שלכם רשומה לפסטיבל ש

 
  כאןהקליקו  -להזמנות לפסטיבלים

 מוזמנים לשלוח לקהילה המקומית שלכם, בני משפחה וחברים 
 

 
 להתראות בקרוב בפסטיבלים,                                                                           

 ישראל LEGO League Jr FIRST.צוות                                                                                   
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