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The mission of FIRST is to inspire young 
people to be science and technology leaders 
by engaging them in exciting mentor-based 
robotics programs that build STEM skills, 
inspire innovation, and foster well-rounded 
life capabilities including self-confidence, 
communication, and leadership. Learn more 
about FIRST Programs: firstinspires.org.

© 2019 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST ®) and the LEGO Group.  
All rights reserved.

FIRST and the FIRST logo are registered trademarks of FIRST. LEGO® is a registered trademark of the LEGO 
Group. FIRST ® LEGO® League Jr., the FIRST LEGO League Jr. logo, and BOOMTOWN BUILDSM are jointly held 

trademarks of FIRST and the LEGO Group.

Official FIRST LEGO League Jr. teams are permitted to make reproductions for immediate team use only. Any 
use, reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate FIRST LEGO League Jr. 

team as part  
of its FIRST LEGO League Jr. participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST 

and the LEGO Group.

FIRST LEGO League Jr. gratefully acknowledges its collaboration with Sea Research 
Foundation, Inc., a 501(c)(3) nonprofit organization. The mission of Sea Research 
Foundation is to inspire people to care for and protect our ocean planet through 
conservation, education, and research. Sea Research Foundation operates Mystic 
Aquarium — one of America’s premier nonprofit marine science research and 
education institutions, and an accredited member of the Association of Zoos & 
Aquariums and the Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums.

LEGO Education offers playful learning experiences and 
teaching solutions based on the LEGO system of bricks, 
curriculum-relevant material, and physical and digital resources 
to preschool, elementary, middle school and after school. 
In partnership with educators for more than 35 years, we 
support teaching in an inspiring, engaging and effective way. 
Our educational solutions enable every student to succeed by 
encouraging them to become active, collaborative learners, 
build skills for future challenges, and establish a positive 
mindset toward learning. Learn more at  LEGOeducation.com. 
Follow us on Twitter @LEGO_Education.
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Opgave BOOMTOWN BUILDSM 

Brug fantasien! Design og programmer 
en bygning til Boomtown Build ved hjælp 
af LEGO® Education WeDo 2.0.

Notér hvad du arbejder med i dit 
deltagerhæfte og del det med andre ved 
at lave en planche.

Velkommen til Boomtown! Vær en del af vores hold!

Husk at del det 
du har lært!

Boomtown vokser.
Vi mangler din hjælp! Design og byg 

en bygning til 
vores by
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Vi vil være jeres guider gennem  
BOOMTOWN BUILDSM sæsonen.

Nogle gange skal I arbejde med hele holdet.  
Andre gange skal I arbejde i mindre grupper.

Notér hvem der skal være i Mays gruppe  
og hvem der skal være i Marcos gruppe.

Holdmedlemmer

U
DF

OR
SK BYG

D

EL TE

ST
Begge grupper skal udforske, bygge, teste og dele!

May and Marcos velkomsthilsen

Mays gruppe

1)

2)

3)

Marcos gruppe

1)

2)

3)

Hej! Jeg hedder May
Og jeg hedder Marco
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SESSION 1: Velkommen til Boomtown     

Velkommen til Boomtown! Boomtown minder rigtig 
meget om jeres lokalsamfund. Et lokalsamfund er et 
sted, hvor folk bor, arbejder og leger.  
 

 
Mød May og Marco. De bor i Boomtown. De siger, at 
Boomtown vokser. Den har brug for flere bygninger. 
 
May og Marco vil gerne have, at du og dit hold designer 
og skaber en ny bygning til Boomtown. Denne bygning vil 
være jeres Boomtown Build.

May og Marco vil hjælpe dit hold med at lave en fantastisk bygning. Men først vil de 
gerne have, at I tænker over bygningerne i jeres eget lokalsamfund.  

 
Hvilke bygninger er en del af dit liv? 

Hvor bor du? Hvor går du i skole? Hvor tager du hen for at have det 
sjovt?
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Byg og del

Vælg en bygning i dit lokalsamfund, som du godt kan lide. Tegn et billede af den:

Hvad laver folk i denne bygning? (sæt en cirkel om én eller flere)

Bor       Arbejder       Går i skole       Har det sjovt      Andet ____________________

Minikonstruktion: Byg en LEGO® model af hele eller en del af din valgte bygning.

Hvad har du bygget? 

 

Del det, du har lavet, med en makker. Del derefter med hele dit hold. Fortæl hver 
enkelt person, hvad du bedst kan lide ved det, de har bygget.

Arbejd sammen om at skabe én bygning ud af alle jeres modeller. Inkluder mindst én 
idé fra hver person på holdet.

Se på holdets bygning, og spørg:

Er den stærk? Er den stabil?
Kan I ryste den, når den står på bordet?
Er den almindelig? Er den smuk?
Passer den ind i en by?
Hvem skal bruge den? Hvad skal den bruges til?
Hvem bruger bygningen?
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SESSION 2: Gør byggepladsen klar 

May og Marco glæder sig til at se jeres Boomtown Build! Men før I begynder at 
arbejde på den, skal I finde et sted, hvor I kan bygge den. Dette vil være jeres 
byggeplads.  

 
Lav en LEGO® kran, som I kan bruge på jeres byggeplads. Kraner 
samler ting op og flytter dem fra ét sted til et andet. Hvordan kan I 
ellers bruge en kran?

Hvilke lyde og lys kan I bruge til at holde folk sikre på en byggeplads? 

 

Lad os få jeres byggeplads klar!
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Byg

Mays gruppe: Byg LEGO® kranen. Hvordan kan I bruge 
den på jeres byggeplads?  

Marcos gruppe: Byg og programmer en alarm. Start 
med modellen og programmet nedenfor. Hvordan 
kan en alarm hjælpe med at holde folk sikre på jeres 
byggeplads? Hvordan kan I ændre jeres alarm, så den  

       fungerer anderledes?   

 

Del

 
Noter jeres ideer nedenfor. 

Spionrobot Programmer jeres model til at afspille en 
lyd, når den registrerer bevægelse.
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SESSION 3: Bliv ingeniør  

Arkitekter designer bygninger. Bygningsarbejdere bygger dem. Mange 
andre mennesker hjælper til undervejs.  

Arkitektingeniører løser problemer i forbindelse med design og 
konstruktion af bygninger. Hvor høj kan en bygning være? Hvad skal 
den laves af? Hvor skal toiletterne være? 

Du er også en arkitektingeniør! May og Marco har brug for jeres hjælp til at løse et 
problem. De befinder sig i en ny bygning, der bliver bygget i Boomtown. Bygningen 
har to etager. May har forsyninger i kasser på jorden. Marco er på anden sal. Han 
har brug for forsyningerne. Hvordan kan I bruge LEGO® kranen til at få kasserne op til 
Marco? Arbejd sammen om at løse problemet!

 

Lad os få jeres byggeplads klar!



|  FIRST ® LEGO® League Jr.11

Byg

Marcos gruppe: Design og byg en model af en bygning med to etager. Brug 
en basisplade til hver etage. Hvor høj skal bygningen være? Sørg for, at dit 
svar hjælper dit holde med at løse problemet.

Mays gruppe: Brug LEGO® kranen til at flytte kasserne fra jorden til anden 
sal i modelbygningen. Begynd med programmet nedenfor. Foretag derefter 
ændringer, der kan hjælpe dit hold med at løse problemet bedre.

Del

 
Noter jeres ideer nedenfor. Hvor godt fungerede jeres løsninger?

Kran Programmer kranen, så den kan løfte  
og sænke sin platform. 
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SESSION 4: Gør den tilgængelig  

May og Marco kommer for at besøge dit hold. Se på rummet omkring jer. Hvad ville 
I ændre, for at de kunne være en del af jeres hold for en dag? Hvad ville I beholde, 
som det er?

Arkitekter som jer ved, at folk har forskellige behov. De arbejder på at 
sikre, at alle kan nyde deres bygninger. En tilgængelig bygning er nem 
at bruge for alle. 

Se billedet nedenfor. Den viser en dør til en bygning. Hvad kan I ændre 
for at gøre det nemt for alle at komme ind? Tegn eller skriv jeres ideer 
i cirklerne.

 

May og Marco kommer begge til at bruge jeres Boomtown Build. Andre personer 
med mange forskellige behov vil også bruge den. Hvordan vil I gøre jeres bygning 
tilgængelig for alle? May og Marco har nogle ideer, som I kan prøve! 
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Byg 
 
Mays gruppe: Lav jeres LEGO® kran om til en elevator. 

Marcos gruppe: Byg og programmer en model af en 
automatisk dør. Start med modellen og programmet 
nedenfor. Tilføj LEGO® elementer for at få modellen til at 
se mere ud som en dør. Hvilke ændringer kan I foretage for 
at hjælpe en minifigur i en kørestol med at bruge jeres dør?

 

Del

Hvordan kan I bruge jeres modeller til at gøre jeres Boomtown Build mere 
tilgængelig? Hvad kan I ellers gøre for at gøre jeres bygning nem at bruge 
for alle?

Flex Programmer jeres model til at åbne og lukke.

45810_BI_Bk3_V29_V143.indd   17 1/30/19   6:37 PM
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SESSION 5: Gør den miljøvenlig     

May og Marco elsker naturen. De er stolte af, at Boomtown har miljøvenlige 
bygninger. Det er bygninger, der hjælper med at skåne planeten. 

Deres skole er et godt eksempel på dette. Den har en have på taget. Den har også 
solpaneler. Hvordan hjælper disse ting skolen? Hvordan hjælper de May og Marco? 

 
Nogle gange blæser det meget i Boomtown. Hvad nu, hvis skolen 
kunne finde en måde at bruge vindkraft på?

Kan I komme i tanke om andre måder til at gøre skolen miljøvenlig?

Lad os få jeres byggeplads klar!
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Byg

Mays gruppe: En vindmølle forvandler vind til strøm. Byg og programmer en 
model af en vindmølle. Start med modellen og programmet nedenfor. Hvilke 
ændringer kan I lave for at få jeres vindmølle til at fungere bedre? Hvordan kan 
I bruge en vindmølle som en del af jeres Boomtown Build?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos gruppe: Hvilke andre måder findes der til at gøre jeres Boomtown 
Build miljøvenlig? Byg en model, der viser jeres svar. 

Del

 
Noter jeres ideer nedenfor.

Mølle Programmer modellen så den drejer rundt.
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SESSION 6: Gør den holdbar     

Der var et jordskælv i Boomtown sidste år. Nogle bygninger blev beskadiget. Andre gik 
fri, fordi de var mere holdbare. En holdbar bygning er stærk. Den kan holde længe.

Ser disse bygninger holdbare ud? Hvordan kan I vide det?

May og Marco ved ikke, om der vil komme endnu et jordskælv i Boomtown. For en 
sikkerheds skyld har de brug for, at jeres bygning er holdbar.

Hvordan vil I gøre jeres Boomtown Build holdbar? Tegn et billede for 
at vise jeres ideer.
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Byg

Marcos gruppe: Byg og programmer en jordskælvssimulator, der kan ryste 
forskellige LEGO® bygninger. Hvordan kan I bruge det, I lærer til, at lave en 
bygning, der kan overleve et jordskælv i Boomtown?

 
Mays gruppe: Hvilke andre typer naturkatastrofer findes der? Hvordan kan 
I gøre en bygning holdbar nok til at overleve en af dem? Byg en model, der 
viser jeres svar. 

Del

 
Noter jeres ideer nedenfor.

Holdbare strukturer Programmer jeres model til at simulere 
jordskælv af forskellig styrke.
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SESSION 7: Fortsæt med at udforske   

Nu er det næsten tid til at designe jeres Boomtown Build! Der er mange udfordringer, 
I kan tænke over mens, I arbejder på jeres bygning. Hvordan kan I gøre det nemt for 
alle at bruge den? Hvordan kan I gøre den skånsom over for planeten? Hvordan kan I 
gøre den stærk? 

Hvilke andre udfordringer kan I møde?

Vælg én udfordring, som I udforsker. Prøv derefter at finde en løsning!  
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Byg

Mays gruppe: I skal inkludere LEGO® kranen eller elevatoren i Boomtown 
Build. Hvordan kan I bruge én af dem til at hjælpe med at løse en 
udfordring i forbindelse med designet af jeres bygning? Byg og 

          programmer en model, der viser jeres ideer. 

Marcos gruppe: En udfordring arkitekter står over for er at skulle sikre, 
at deres bygninger er nyttige. Tænk på bygningerne i jeres lokalsamfund. 
Vælg den, I vil bruge. Lav en model for at vise, hvordan I bruger den, og 

          hvad I godt kan lide ved den.  

Del

 
Noter jeres ideer nedenfor.

Kran
Programmer jeres model så,  

den kan køre op og ned.Elevator
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Nu er det tid til at bygge jeres Boomtown Build! Den bør vise alt, hvad I har lært.

Jeres Boomtown Build bør opfylde følgende...

 ❑ Vise et eksempel på mindst ét af disse:

• Tilgængeligt design

• Miljøvenligt design

• Holdbart design

 ❑ Vise jeres løsning(er) til eventuelle andre udfordringer, I har udforsket

 ❑ Udelukkende være lavet af LEGO® elementer

• I må bruge LEGO® klodser, minifigurer, basisplader og andre elementer.

• I må IKKE bruge lim, maling eller andre materialer.

 ❑ Inkludere LEGO® kranen eller LEGO®  elevatoren

 ❑ Der skal være mindst en motoriseret del, som er programmeret med LEGO® 
Education WeDo 2.0

 ❑ Den må ikke være mere end 90 x 120 cm

Lav en plan. Begynd derefter at bygge. May og Marco kan næsten ikke vente med at 
se, hvad I bygger til Boomtown!

SESSION 8 og 9: Byg jeres Boomtown Build 
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Byg og del

Minikonstruktion: Byg en model af en bygning, du gerne vil lave til Boomtown. 

Hvilken type bygning har du lavet?

Del det, du har lavet med dit hold. Fortæl hver enkelt person, hvad du bedst kan lide 
ved det, personen har bygget. Derefter skal I sammen beslutte, hvad I vil lave til jeres 
Boomtown Build. 
 
Hvilken type bygning valgte jeres hold? Hvad skal det bruges til?  

Hvordan vil I gøre jeres Boomtown Build tilgængelig, miljøvenlig og/eller holdbar?
Tilgængelig:   

Miljøvenlig:  

Holdbar:  

Har I udforsket andre udfordringer? Hvordan vil I fremvise jeres løsning(er)?
Udfordring(er): 

Løsning(er): 

Hvordan medtager I LEGO® kranen eller elevatoren?

 

Hvilken del vil I motorisere?

 

Tegn et design til jeres Boomtown Build:
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I har lært så meget om at designe bygninger! Nu er det tid til at dele det, I har lært. I 
skal begynde med at lave en planche.

 
Jeres planche skal have tre hoveddele: Udforsk, byg og test, og del.

I kan bruge ord, tegninger og fotos på jeres planche. I kan også fastgøre små 
genstande. 

Nedenfor kan I se nogle ideer til, hvad I kan inkludere i hver del af 
jeres planche.

Vårt WeDo 2.0-program

Utfordringer 
og løsninger:

Vår Boomtown Build:

Designing Buildings:

Water, Energy, and Air:

Challenges and 
Solutions:

Our Boomtown Build:

Our WeDo 2.0 Program:

Our Team:

SESSION 10 og 11: Lav jeres planche
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Udforsk

Hvad har du lært om at designe bygninger?  

Hvilke udfordringer udforskede du?  

 ❑ Hvordan bygninger gøres tilgængelige

 ❑ Hvorda bygninger gøres miljøvenlige

 ❑ Hvordan bygninger gøres holdbare

 ❑ Andet:   

Hvilke løsninger fandt I til de udfordringer, I udforskede?

Byg og test

Hvilken type bygning er jeres Boomtown Build?  

Hvordan byggede I den?  

Hvilken del motoriserede I?   

Hvordan testede og forbedrede I WeDo 2.0-programmet?   

Del

Mit navn er: 

Min yndlingsdel af BOOMTOWN BUILDSM var:

 

Én ting, jeg har lært, er : 

For sjov ville jeg gerne :  
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Der er mange måder hvorpå, I kan dele hvad, I har 
lært. I kan f.eks.:

Deltage i en  FIRST® LEGO® League Jr. turnering. 

Invitere jeres familie og venner til et særligt holdmøde eller en særlig 
udstilling.

Fremvis jeres Boomtown Build og planche. Fortæl, hvordan I har lavet det. Forklar, 
hvordan jeres WeDo 2.0-program fungerer. Del det, I har lært. Tal om de udfordringer, 
I har løst. Når I er færdige, kan I fejre det med at give hinanden highfives!

SESSION 12: Forbered jer på at dele   
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Disse spørgsmål vil hjælpe dig med at tænke over hvad, du gerne vil dele. 

Udforsk
•  Hvad har du lært om at designe bygninger?
• Hvilke udfordringer udforskede du?

 ❑ Hvordan bygninger gøres tilgængelige
 ❑ Hvordan bygninger gøres miljøvenlige
 ❑ Hvorda bygninger gøres holdbare
 ❑ Andet:   

• Hvilke løsninger fandt I til de udfordringer, I udforskede?

Boomtown Build
• Hvordan besluttede I, hvad I ville lave til jeres Boomtown Build?   
• Hvilken del byggede I? Hvorfor byggede I den del?
• Hvordan brugte I LEGO® kranen eller elevatoren?
• Hvad vil I ellers gerne dele om jeres Boomtown Build?

WeDo 2.0-programmet
• Hvilken del af jeres Boomtown Build er motoriseret? Hvorfor valgte I at 
   motorisere og programmere den del?
• Brugte I nogen WeDo 2.0-sensorer? Hvis ja, forklar, hvordan I brugte sensoren 
   sensorerne.
• Hvad vil I ellers dele om jeres WeDo 2.0-program?

Planche
• Hvad har I inkluderet i jeres planche?
• Hvordan brugte I teamwork til at lave jeres planche?
• Hvad vil I ellers dele om jeres planche?

Skriv jeres egne spørgsmål

1)

2)

3)
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Flytblokker
 
Start
Bruges alltid i begynnelsen af et program.  
Tryk på startblokken for at starte programmet.  
 
Kodemodtager
Når denne skal bruges, er det alltid i begyn-
delsen af et program som en startblok. Blok-
ken vil kun aktiveres og køres når rigtig kode 
bliver modtaget fra «Send besked». 
 
Send kode
Sender en kode til brevmodtager startblokken. 
Alle brevmodtager-blokke med samme kode vil 
aktiveres og køres. Koden kan være i form af 
tekst eller tal  
 
Vente på
Brug denne blok for at få programmet til at 
vente på at noget skal ske. Blokken kan vente 
på en angivet tid eller en tilstand på en sensor. 
Blokken kræver altid at det enten er tid eller 
sensor, der er angivet.  
 
Løkke/gentagelse
Brug denne blok for at gentage handlinger. Alle 
blokke som er placeret indeni løkken, vil blive 
gentaget. Løkken kangentages for altid, et vist 
antal gange eller til en tilstand på sensoren 
opnås.  
 
Start ved tastetryk blok
Når denne skal bruges, er det altid i starten af 
et program. Tryk på den eller tryk på et rigtig 
bogstav på tastaturet for at starte programmet 
som er lavet. Alle programmer med samme 
bogstav vil starte samtidig. For at ændre 
bogstav, tryk længe på blokken, for derefter at 
vælge bogstav på tastaturet.  
 

WeDo 2.0 Blokbeskrivelser

Motorblokke
 
Motor denne vej 
Motoren sættes til at dreje aksen i angivet 
retning og starter. Ved at trykke hurtigt på 
blokken, kan retningen ændres.
 
Motor anden vej 
Motoren sættes til at drejei aksen i angivet 
retning og starter. Ved at trykke hurtigt på 
blokken, kan retningen ændres.  
 
Motorstyrke/hastighed
Sætter motorstyrken til en specifiseret styrke/
hastighet (1-10), og starter motoren.  
 
Motortid
Starter motoren og kører denne for et angivet 
antal sekunder. Antal sekunder kan sættes i 
hele tal eller i decimaltal.  
 
Motor stop
Stopper motoren.
 

LED-blokke 
 
Lys blok
Tænder LED-lys på smarthub i angivet farve. 
Farven kan ændres ved at angive et nummer 
mellom 0 og 10. 0 (sort farve) angiver at lyset er 
slukket. 

Lydblokke 
 
Spil lyd
Spiller en lyd, valgt fra en liste af lyde som 
følger med i softwaren. Du kan vælge en lyd 
ved at bruge et tal mellem 0 og 20. Lyd 0 giver 
dig muligheden for at indsætte en lyd som du 
har lavet selv

Skærmblokke 
 
Skærm baggrund
Brug denne blok til at vise et billede fra skær-
men på en tilkoblet enhed. Billedet vælges fra 
en liste af tilgængelige billeder i softwaren. Du 
vælger billedet, ved at angive et tal. (0-28). 
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Tal/tekst til skærm
Brug denne blok for at vise tekst eller tal på 
skærmen i WeDo 2.0. Tekst/tal vil vises i pro-
grammets skærmløsning.  
 
Addition med tal
Tilføjer et tal til det nuværende tal på skærmen. 
Indtast det tal du ønsker at lægge til. Tryk på 
blokken for at ændre den matematiske opera-
tion. (-+/*)  
 
Subtraktion med tal
Trækker et tal fra det nuværende tal på skær-
men. Indtast det tal du ønsker at trække fra. 
Tryk på blokken for at ændre den matematiske 
operation. (-+/*)  
 
Multiplikation med tal
Multiplicerer et tal med det nuværende tal på 
skærmen. Indtast det tal du ønsker at multipli-
cere med. Tryk på blokken for at ændre den 
matematiske operation. (-+/*)  
 
Division med tal
Dividerer et tal med det nuværende tal på 
skærmen. Intast det tal du ønsker at divi-
dere med. Tryk på blokken for at ændre den 
matematiske operation. (-+/*)  
 
Luk skærm
Brug denne blok for at lukke skærmfremvisnin-
gen. Tryk på blokken for at ændre størrelsen 
på skærmen.  
 
Skærm medium 
Brug denne blok for at sætte skærmen til me-
dium størrelse. Tryk på blokken for at ændre 
størrelse.   
 
Skærm fuld størrelse
Brug denne blok for at seætte skærmen til fuld 
størrelse. Tryk på blokken for at ændre stør-
relse. 
 

Sensor-blokke 
 
Alle afstandsændringer 
Sætter bevægelsessensor i tilstand «Alle af-
standsændringer» til en blok.  
 
Afstandsændring mindre
Sætter bevægelsessensor i tilstand «Afstand 
aftager» til en blok.   
 
Afstandsændring større
Sætter bevægelsessensor i tilstand «Afstand 
øger» til en blok.  

Ryst
Sætter vippesensor i tilstand «ryst» til en blok.  
 
Vip ned
Sætter vippesensoren i tilstand «vip ned» til en 
blok.  
 
Vip op 
Sætter vippesensoren i tilstand «vip op» til en 
blok.  
 
Vip denne vej
Sætter vippesensoren i tilstand «vip denne vej» 
til en blok.  
 
Vip anden vej
Sætter vippesensoren i tilstand «vip anden vej» 
til en blok.  
 
Ingen vip
Sætter vippesensoren i tilstand «ingen vip» 
eller horisontal/liggende til en blok  
 
Indsæt afstand fra sensor 
Indsætter værdien som er indlæst af bevægel-
sessensoren, (fra 0 til 10) til en blok.  
 

Indsætte tal/tekst 
 
Lydsensor ændring 
Sætter lydsensor (fra enhed)
I tilstand “lydniveau ændret” til en blok. 
 
Indsætte tal
Indsætter tal til en blok.  
 
Indsætte tekst
Indsætter tekst til en blok.  
 
Indsætte tal fra skærm
Indsætter tal som vises på programmets 
skærmløsning, til en blok.    
 
Tilfældig
Sætter en tilfældig talværdi til en blok. 
Udvalget af tal er bestemt af blokken som den 
er festet til.  
 

Andre blokke 
 
Snakkeboble 
rug snakkeboble til at indsætte dine kommen-
tarer til programmet. Dette er ikke en program-
meringsblok. 
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Ordliste

Alarm  
Et signal som varsler mennesker om noget, for eksempel et lys 
eller en alarm.

Arkitekt 
En person som designer bygninger.

Boomtown  
Et lokalsamfund som oplever en pludselig og hurtig vækst. 
Boomtown er en fiktiv by som vi bliver bekendt med i 
BOOMTOWN BUILD opgaven.

Boomtown Build 
Bygningen som et FIRST® LEGO® League Jr. hold designer og 
bygger til Boomtown. 

Byggearbejder 
En person som bygger bygninger.

Byggeplads  
Pladsen hvor en bygning bygges eller repareres.

Elevator 
En maskine som bærer mennesker eller gods op og ned mellem 
etagerne i en bygning.

FIRST ® LEGO® League Jr. turnering 
En event hvor FLL Jr. hold mødes for at vise hvad de har 
arbejdet med gennem sæsonen. Hvert hold fremviser deres 
holdmodel og planche til dommere og fremmødte. 

Holdmodel 
Modellen som et FIRST® LEGO® League Jr.-hold designer 
og bygger ved hjælp af LEGO®-elementer, og som inkluderer 
den udfordringsspecifikke inspirationsmodel og mindst en 
motoriseret del programmeret med LEGO® Education WeDo 2.0. 

Ingeniør  
Enperson som designer løsninger på problemer.

Ingeniør design proces 
De steps en ingeniør gennemgår for at designe en løsning på 
et problem: Udforsk et problem, lav en eller flere løsninger, test 
løsningerne. del det du lærer.

Inspirasjonsmodel 
En udfordringsspecifik model som er bygget af LEGO®-
elementer inkluderet i inspirationssættet og som må 
integreres i holdmodellen. For BOOMTOWN BUILD-opgaven er 
inspirationsmodellen en LEGO® kran/elevator.

Inpirationssæt 
Et udfordringsspecifikt LEGO® Education-sæt som indeholder 
omkring 700 LEGO®-elementer som et hold kan bruge til at 
bygge deres hold model.

Jordskjælv  
Rystelser af jordoverfladen forårsaget af et underjordisk bjerg 
der pludselig bevæger sig eller går i stykker.

Kerneværdier 
Vi udtrykker FIRST®-filosofierne Gracious Professionalism® 
og Coopertition® gennem vores kerneværdier: opdagelse, 
innovation, påvirkning, inkludering, samarbejde og sjov!  

Kran 
En maskine som løfter gods og flytter det fra en plads til en 
anden.

Lokalsamfund  
Et område hvor mennesker bor, arbejder og leger.

Løsning 
En måde at løse et problem på.

Miljøvenlig 
Noget som bidrager til at holde jordkloden ren.

Motor  
En maskine som kan bruges til at få noget andet til at bevæge 
sig.

Motorisere  
At forsyne med en motor, så noget er i stand til at bevæge sig.

Naturkatastrofe 
En hændelse forårsaget af naturen som kan skade eller 
ødelægge ting; for eksempel jordskælv, oversvømmelse, 
tornadoer og skovbrande.

Planche 
Planchen som et FIRST LEGO League Jr-hold laver for at vise 
hvad de lærte og opnåede i løbet af FLL Jr.-sæsonen.

Rullestol 
En stol med hjul for at hjælpe folk at bevæge sig rundt.

Solcellepanel 
En enhed som kan lave sollys om til strøm.

Solid  
Noget som er solidt, er bygget for at være stærkt og vare længe.

Tilgængelig 
Mennesker har forskellige behov, en tilgængelig bygning er let 
at bruge for alle mennesker.

Vindmølle 
En maskine som gør vindens bevægelige energi om til strøm.
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Her kan du tegne og skrive notater
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