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Opgave BOOMTOWN BUILDSM

Velkommen til Boomtown! Vær en del af vores hold!
Boomtown vokser.
Vi mangler din hjælp!

Design og byg
en bygning til
vores by

Husk at del det
du har lært!

Brug fantasien! Design og programmer
en bygning til Boomtown Build ved hjælp
af LEGO® Education WeDo 2.0.
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Notér hvad du arbejder med i dit
deltagerhæfte og del det med andre ved
at lave en planche.

FIRST ® LEGO® League Jr. Kerneværdier
FIRST ® LEGO® League Jr. Kerneværdier
Vi udtrykker FIRST®-filosofierne Gracious Professionalism® og Coopertition® gennem vores kerneværdier:

FIRST ® Kerneværdier
•	Opdagelse: Vi udforsker ny viden og ideer.
•	Innovation: Vi bruger kreativitet og udholdenhed for at løse problemer.
•	Indvirkning: Vi bruger det vi lærer til at forbedre verden.
•	Inklusjon: Vi respekterer hinanden og omfavner vores forskelligheder.
•	Holdarbejde: Vi er stærkere når vi arbejder sammen.
•	Sjov: Vi har det sjovt!

Kerneværdierne bliver diskuteret efter hver session i dette vejlederhæfte. Undervejs eller efter hver session, spørg
holdmedlemmerne hvordan de har brugt kerneværdierne i deres arbejde.
Forslag til spørgsmål om kerneværdierne:

•

Hvilke problemmer har de løst? Hvordan løst de dem?

•

Hvordan kan de bruge det de har lært til at forbedre verden?

•

Hvordan kan de udvise respekt for de andre holdmedlemmer?

•

Hvordan arbejder de sammen som et hold?

•

Hvad er det bedste ved at arbejde sammen som et hold?

Holdet skal:

SK
OR

BY

G

Projektperioden

UD
F

•	Hvilken ny viden og ideer har de fået?

•

Bygge en eller flere løsninger

•

Teste og komme med forslag til forbedringer på
Boomtown Build

•

Dele det de har lært

D

EL
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ST

•	
Udforske et problem

TE

Hvordan bruges vejlederhæftet
Der er beskrevet 12 sessioner i dette vejlederhæfte. Der er lagt op til at I skal bruge 1 time på hver
session. Det er anbefalet at I bruger 2 timer på session 8, 9, 10 og 11. Hver session
er organiseret som følgende:
A.	
M ålet for sessionen.

A
B

B. 	En liste over hvilket udstyr I skal bruge i sessionen.
C.

Hvad der burde forberedes før sessionen.

D.

En opvarmningsaktivitet.

C

E.	
Hvad I skal bruge i session for at udforske.
F.

Hvad deltagerne skal bruge i sessionen for at bygge.

G.

 vad og hvordan deltagerne skal dele med hinanden hvad de har bygget/
H
designet.

H.

Hvordan I skal rydde brugt udstyr op i løbet af dagens session og forberede
deltagerne på næste session.

J

D
E

F

I.	
Et bifalds-ikon
er indsat hvor deltgerne skal opfordres til at opmuntre de
andre medlemmer på holdet.
J.	
Her vil der være nyttige tips til hvordan sessionerne kan gennemføres.

G
H
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I

Hvad nu hvis vi ikke har tid til at gennemføre 12 sessioner?
Intet problem! Vejlederhæftet indkluderer detaljerede forslag til 12 sessioner for at guide dig og holdet gennem BOOMTOWN
BUILD-sæsonen. Som vejleder kan du guide holdet gennem sæsonen på den måde som passer bedst til dig og dit hold, så
længe holdet udforsker årets BOOMTOWN BUILD tema, bygger LEGO®-modellen og deler deres arbejde med andre.
Herunder vil du finde to forslag til hvordan en vejleder kan planlægge sæsonen selvom, holdet kun har mulighed for at
samles seks eller ni gange:

Seks sessioner
Session 1

Velkommen til Boomtown
Session 2

Gør byggepladsen klar
Session 3
Vælg mellem:

Gør det tilgængelig
Gør det miljøvenlig
Gør den holdbar
Session 4

Byg Boomtown Build
Session 5

Lav jeres planche
Session 6

Forbered jer på at dele

Ni sessioner
Session 1

Velkommen til Boomtown
Session 2

Gør byggepladsen klar
Session 3

Bliv ingeniør
Session 4 og 5
Vælg 2 af følgende sessioner:

Gør det tilgængelig
Gør det miljøvenlig
Gør den holdbar
Fortsæt med at udforske
Session 6 og 7

Byg Boomtown Build
Session 8

Lav jeres planche
Session 9

Forbered jer på at dele
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Hvilket udstyr behøver vi?
En liste over hvilket udstyr der skal bruges til hver session, kan findes i starten af hver session. Herunder finder du en liste.

BOOMTOWN BUILDSM Deltagerhæfte
Hver deltager bør få uddelt hver deres eget deltagerhæfte.

BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt og inspirationsmodel
Inspirationssættet indeholder over 700 LEGO®-dele. Poserne i sættet der er markeret med 1, 2, 3 og 4 indeholder
elementerne som deltagerne skal bruge for at bygge inspirationsmodellen.
Byggeinstruktionerne er vedlagt i æsken, derudover er de tilgængelige digitalt på hjernekraft.org

LEGO® Education WeDo 2.0
Alle hold skal programmere og motorisere mindst en del a deres BOOMTOWN
BUILD LEGO®-model ved brug af WeDo 2.0. Før det første holdmøde bør softwaren
være downloaded. Den er tilgængelig på education.lego.com/downloads.
Er du vejleder for mere end et hold? Super! Hvert hold skal have deres eget WeDo 2.0 inspirationssæt,
deltagerhæfte og udstyr til at lave en planche.
Vejlederne kan finde ressourcer tilknyttet årets opgave på vejledersiden på hjernekraft.org.

LEGO-kran
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LEGO-elevator

SESSION 1: Velkommen til Boomtown
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Få mere at vide om BOOMTOWN BUILDSMudfordringen

• Øve på kerneværdierne med fokus
på Samarbejde

• Bygge LEGO® modeller af bygninger i
deres eget lokalsamfund

MATERIALER
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt 1

• Deltagerhæfter

2
3
4
OPVARMING (10 minutter)
5
• Bed alle om at stå i en cirkel.
6
• Sig “Hej, jeg hedder <dit navn>!” Derefter
7 skal du udføre en handling (f.eks. klappe to
8
gange, dreje rundt eller hoppe).
9
• Bed alle om at svare ved at sige: “Hej <dit navn>!” og kopiere din handling.
10
• Forklar, at du vil gå rundt om cirklen og
11gentage denne sekvens, indtil alle har 		
introduceret sig selv. Opmuntre alle til12
at vælge deres egen unikke handling.
13
• Gå rundt om cirklen igen. Men denne gang skal du bede alle om at tilføje noget om
14 og jeg kan godt lide at løbe!”) og foretage
sig selv (f.eks. “Hej, jeg hedder <dit navn>,
en ny handling.
• Alle skal svare ved at sige “Hej <dit navn>! Du kan godt lide at løbe!” og kopiere
handlingen.

1

UDFORSK (5 minutter) 2
3

Velkommen til Boomtown! Boomtown minder rigtig meget om jeres lokalsamfund. Et
4
lokalsamfund er et sted, hvor folk bor, arbejder og leger.

5
6
Mød May og Marco. De bor i Boomtown. De siger, at
7
Boomtown
vokser. Den har brug for flere bygninger.
8
9
May10og Marco vil gerne have, at du og dit hold designer og
skaber
11 en ny bygning til Boomtown. Denne bygning skal være
jeres
1
12Boomtown Build.
2
13
Hvilke bygninger er en del
14 af dit liv? 3
4
5 tager du hen for at have det sjovt?
Hvor bor du? Hvor går du i skole? Hvor
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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1
2
3
4
5
6
7
18
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
71
14
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
10
11
12
13
14

Hvis du ikke allerede har gjort
det, skal du tage poserne
mærket “1,” “2,” “3” og “4” ud af
Inspirationssættet og lægge dem
til side. Disse poser indeholder
de nødvendige LEGO® elementer
til Inspirationssættet (en LEGO®
kran/elevator), som deltagerne
skal bygge i session 2 og 4.

Hvis du har en eller flere
holdmedlemmer, der ikke har
prøvet FIRST® LEGO® League
Jr., skal du gennemgå s. 4 i
Deltagerhæftet for at give dem et
overblik over BOOMTOWN BUILDudfordringen.

Bed holdet om at brainstorme
på typerne af bygninger i deres
lokalsamfund (boliger, skoler,
kontorer, butikker, stadioner,
hospitaler, brandstationer,
biblioteker, biografer osv.).

				

BYG OG DEL (40 minutter)
• Bed alle om at vælge en bygning i deres lokalsamfund, som de godt kan lide. Få hver
deltager til at tegne et billede af deres valgte bygning i Deltagerhæftet.
• Forklar, at holdet skal lave et par minikonstruktioner under forløbet ved hjælp af de
LEGO® elementer og basisplader, der er inkluderet i BOOMTOWN BUILD Inspiresættet. Brug “Minikonstruktionsprocessen”, som er beskrevet på s. 7, for at hjælpe
deltagerne med at færdiggøre deres første minikonstruktion: Byg en LEGO® model af
hele eller en del af den valgte bygning.
• Få deltagerne til at dele det, de har bygget, med en makker. Få derefter hvert par til at
dele det, de har lavet, med hele holdet.
• Bed holdet om at arbejde sammen om at lave én bygning ud af alle deres 		
minimodeller. Den skal indeholde mindst én idé fra hver person i holdet.
• Læs højt fra digtet i ingeniørnotesbogen: 1
2
Er den stærk? Er den stabil?
Kan I ryste den, når den står på bordet? 3
4
Er den almindelig? Er den smuk?
5
Passer den ind i en by?
6 til?
Hvem skal bruge den? Hvad skal den bruges
7
Hvem bruger bygningen?
Engelsk versjon:
Is it strong? Is it stable?
Can you shake it on the table?
Is it plain? Is it pretty?
Will it fit into a city?
Who will use it? What’s it for?
Who will be coming through the door?

8
9
10
11
12
13
14

1
2
• Bed deltagerne om at skiftes til at besvare hvert spørgsmål fra digtet i forhold til den
3
bygning, de har lavet.
4
• Bed holdet om at forklare, hvordan de har arbejdet sammen under dagens session. 5
6
7
OPRYDNING OG NÆSTE SKRIDT (5 minutter)
8
• Få holdet til at skille deres modeller ad og fjerne LEGO® elementerne.
9
• Fortæl holdet, at de i næste session skal udforske, hvad der er brug for på en
10
byggeplads!
11
12
• Planlæg at bruge mindst 60 minutter på at blive bekendt med WeDo 2.0 Coresættet, softwaren eller appen og hardwareenheden før næste session. Se s. 29 for 13
14
WeDo 2.0 blokbeskrivelser.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Forklaring
Gå et skridt videre
Fortæl holdet, at dette digt er
inspireret af de “vitruvianske
principper” – tre principper for
opbygning af design, som den
romerske arkitekt Vitruvius
udtænkte for mere end 2000 år
siden:
1) Holdbarhed: En bygning skal
være stærk og forblive i god
stand over tid.
2) Hjælpemidler: En bygning skal
være nyttig og fungere godt for
de personer, der bruger den.
3) Skønhed: En bygning skal se
smuk ud og få folk til at føle
sig godt tilpas.
Inviter holdet til at foreslå andre
principper, som de mener er
vigtige for design af bygninger.

I denne session og alle de
kommende sessioner skal
deltagerne anerkende vigtigheden
af FIRST®-kerneværdien af
Samarbejde:
Vi er stærkere, når vi står
sammen.

SESSION 2: Gør byggepladsen klar
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Undersøge, hvad der er brug for på en
byggeplads
• Øve på kerneværdierne med fokus
på opdagelse

• Bygge LEGO® modeller af en kran
(Mays gruppe) og en alarm 		
(Marcos gruppe)

MATERIALER
• Deltagerhæfter.

• Pose med lynlås foroven

• BOOMTOWN BUILD Inspirationssættets • LEGO® Education WeDo 2.0 Corebyggevejledning (bog 1, 2 og 3)
sæt, software eller app og kompatibel
hardwareenhed
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt

FORBEREDELSE
• Byggevejledningen bestående af bog 1, 2 og 3 til BOOMTOWN BUILD er inkluderet
i Inspirationssættet. Hvis du gerne vil udskrive yderligere kopier eller få adgang til
onlineversionen, er der et link på siden “BOOMTOWN BUILD-udfordringen og
ressourcer” i FIRST® LEGO League Jr.-ressourcebiblioteket.
• Find de LEGO® elementer, der er nødvendige for at bygge Inspirationssættet (en
LEGO® kran/elevator). Disse elementer blev leveret i poserne mærket “1,” “2,” “3” og
“4” i Inspirationssættet. Hvis du allerede har åbnet alle poser, kan du bruge listen
“Oversigtover elementer til Inspirationssæt” fra linket til byggevejledningen til at
identificere elementerne. Denne liste er også trykt på bagsiden af bog 3. 1

2

• Hvis det er første gang, I bruger WeDo 2.0 Core-sættet, skal I downloade og installere
3
den tilsvarende software eller app på jeres kompatible hardwareenhed. Sæt også nye
4
batterier i Smarthub.

5
6
OPVARMNING (5 minutter)
7
8
• Spørg deltgerne, om de nogensinde har set en byggeplads i deres eget lokalsamfund.
9
• Få dem til at dele noget interessant, som de har set eller hørt.
10
11
UDFORSK (5 minutter)
12
13arbejde
May og Marco glæder sig til at se jeres Boomtown Build! Men før I begynder at
14
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?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Deltagerne skal bruge alle LEGO®
elementer i pose 1, 2 og 4 til at
bygge kranen, men de skal kun
bruge nogle af elementerne i
pose 3. Resten af elementerne i
pose 3 vil blive brugt i session 4
til at bygge elevatorudgaven af
inspirationssættet.

Forklaring

BYG (35 minutter)
• Opdel holdett i to grupper: Mays gruppe og Marcos gruppe. Deltagerne bør blive i
disse grupper under hele forløbet. Under hver session bygger én gruppe med Inspire
sættet, og den anden gruppe bygger og programmerer med WeDo 2.0. Grupperne
skifter roller ved1hver session, så alle deltagere får mulighed for at bygge og
programmere. 2

3
4
5
• Denne gruppe skal bygge en LEGO® kran, som er en version af
6
BOOMTOWN BUILD Inspirationssættet. I session 4 bygger
7
deltagerne kranen om til en elevator, som er den anden version
8
af Inspirationssættet. Bemærk, at holdet skal inkludere enten
9
kranen eller elevatoren i den Boomtown Build, som de skal 		
10
bygge senere i forløbet.
11
12 at finde bog 1, 2 og 3 med byggevejledninger og pose 1, 2, 3 og 4
• Hjælp gruppen med
13
med LEGO® elementer.
14
Mays gruppe:

• Deltagerne skal gennemføre alle trin i bog 1 og bog 2. De skal kun udføre trin 1-6 i
bog 3. Der vil være ubrugte LEGO® elementer tilbage fra pose 3, som de skal lægge i
1
en pose med lynlås og gemme til Session 4, når holdet skal bygge elevatortilbehøret.

2

• Bed gruppen om at diskutere, hvordan de kan bruge kranen på en byggeplads. 3

4
5
6
Marcos gruppe:
7
1
• Denne gruppe skal bygge og programmere en model af en alarm.
8
2
9
• Giv dem et WeDo 2.0 Core-sæt til at3bygge og programmere Spionrobot-modellen,
10
1
som er vist i ingeniørnotesbogen. 4
11
2
5
• Bed deltageren om at diskutere, hvordan en alarm kan hjælpe til at holde folk sikre.
12
3
6
• Hvis der er tid til det, kan du få dem7til at udforske alternative måder til4at ændre13deres
model og/eller program, så folk kan8være sikre på deres byggeplads. 5 Det 14
6
kan f.eks. være en lyd, når en kran eller
9 en bulldozer bakker. Hvis deltagerne
7 adgang til
gerne vil optage deres egen lyd, kan
10de bruge “Mikrofon”-ikonet for at få
8
lydoptagelsesværktøjet. De skal vælge
11 lydnummeret “0” under
12for at afspille den lyd, de optager.9
programmeringsblokken “Afspil lyd”
10
13
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.
11
14
1
12
2
DEL (10minutter)
13
3
14
• Få begge grupper til at dele deres skitser, ideer og modeller.
4
• Bed deltagerne om at dele nye færdigheder og ideer relateret
til byggepladser og
5
eller WeDo 2.0, som de har lært under denne session. 6 Bed dem også om at dele,
hvordan de har arbejdet sammen.
7
8
OPRYDNING OG NÆSTE SKRIDT (5minutter) 9
10
• Lad kranen, som Mays gruppe byggede, være intakt, fordi holdet skal bruge den til
11
fremtidige sessioner.
12
• Få Marcos gruppe til at skille deres model ad og fjerne13
LEGO elementerne.
14
• Fortæl holdet, at de i næste session skal lære om design og konstruktion af 		
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.

bygninger og arbejde sammen om at løse et problem!
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1
2
3
41
2
5
3
6
74
5
8
1
6
9
2
7
10
3
8
11
4
9
12
5
10
13
6
11
14
71
12
8
13
2
9
14
3
10
4
11
5
12
6
13
17
14
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
9
10
11
12
13
14

Få deltagerene til at registrere,
hvilken gruppe de tilhører, på s. 5 i
Deltagerhæftet.

Gå et skridt videre
Få deltagerne til at bruge LEGO®
elementer fra Inspirationssættet
til at lave en model, der viser,
hvordan de kan bruge deres kran
på en byggeplads.

Spionrobot:
Sådan får du adgang:
Brug ikonet “Bog” til at
åbne “Projektbibliotek”.
Gå derefter til “Kom
godt i gang”, og vælg
“Spionrobot.
Sværhedsgrad:

Gå et skridt videre
Få deltagerne til at bruge LEGO®
elementer fra WeDo 2.0 Coresættet til at designe og bygge en
bærbar version af Spionrobotten.
Bed dem om at diskutere,
hvordan en bærbar alarm kan
være nyttig på en byggeplads.

Dette vedrører følgende FIRST®kerneværdi Opdagelse:
Vi udforsker nye færdigheder og
ideer.

SESSION 3: Bliv ingeniør
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Beskrive, hvordan arkitekter og 		
ingeniører arbejder sammen om at
designe bygninger

• Øve på kerneværdierne med fokus
på Innovation
• Bruge LEGO® elementer til at designe en
løsning på et problem

MATERIALER
• Deltakerhefter

• LEGO® kran 1

2 WeDo 2.0 Core• BOOMTOWN BUILD inspirationssættets • LEGO® Education
byggevejledning (bog 3)
sæt, software3eller app og kompatibel
4
hardwareenhed
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt

5
6
7
OPVARMNING (5 minutter)
8
• Bed deltagerne om at beskrive en fantasifuld bygning, hvor9de kunne have det sjovt
(for eksempel en legeplads med træhytter, en undervandsforlystelsespark
eller et slot
10
udelukkende fremstillet af mad).
11
12
• Få holdet til at beskrive et eller flere problemer, som de måske skal løse for at designe
og konstruere deres fantasibygning.
Få dem derefter til at 13
brainstorme på måder at
1
14
løse problemerne på.
2
3
UDFORSK (5 minutter) 4
5
Arkitekter designer bygninger. Bygningsarbejdere bygger dem. Mange andre
6
mennesker hjælper til undervejs.
7
Ingeniører designer løsninger
8 på problemer. De arbejder sammen1med arkitekter
9
om at løse problemer i forbindelse
med design af bygninger. Hvor2stærk skal en
10laves af? Hvor høj skal den være? 3
bygning være? Hvad skal den
11
4
12
Du er også en arkitektingeniør!
May
og
Marco
har
brug
for
jeres
hjælp
til
at løse et
5
1
13
problem. De befinder
2 sig i en ny bygning, der bliver bygget i Boomtown.6Bygningen har
14
7 Han har brug
to etager. May har forsyninger
i kasser
på jorden. Marco er på anden sal.
3
8
for forsyningerne. 4 Hvordan kan I bruge LEGO® kraner til at bringe kasserne
til Marco?
9
Arbejd sammen om5at løse problemet!
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
11
12
13
14
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LEGO® kranen er den version
af BOOMTOWN BUILD
Inspirationssættet, som
deltagerne bygger i session 2.

Opmuntre deltagerne til at foreslå
fantasifulde løsninger!

Gå et skridt videre
Bed deltagerne om at dele
historier, der omfatter
arkitektoniske udfordringer, f.eks.:
De tre små grise og Aladdin.

Bed deltageren brainstorme på,
hvad der kan være i kasserne.

BYG (35 minutter)
• Få deltagerne til at samle sig i de grupper, de var i under sidste session – Mays
gruppe og Marcos gruppe.
• Grupperne skal arbejde sammen om at programmere en LEGO® kran til at bringe fire
kasser fra jorden til anden etage i en LEGO® bygning med to etager.
Marcos gruppe:
• Denne gruppe skal designe og skabe en LEGO® model af en bygning med to etager,
der skal repræsentere bygningen i afsnittet Udforsk.
• Giv gruppen et udvalg af LEGO® elementer fra Inspirationssættet for at bygge deres
1
model. De skal bruge en basisplade til hver etage i bygningen.

2

• Opmuntre deltagerne til at arbejde sammen med Mays gruppe, når de
3 designer
bygningen. De bør f.eks. undersøge kranen for at beslutte, hvor høj bygningen
skal
4
være. Anden etage må ikke være så høj, at kranen ikke kan nå den. 5

6
7
8
Mays gruppe:
9
• Denne gruppe skal programmere LEGO® kranen til at flytte kasserne10
fra jorden til den
anden etage af bygningen, som Marcos gruppe bygger.
11
12
®
• Giv gruppen LEGO kranen og et WeDo 2.0 Core-sæt.
13
• Få deltagerne til at følge trinene på s. 19-23 i bog 3 med byggevejledningen
for at
14
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.

bygge den håndbetjente kran om til en WeDo 2.0-drevet kran. Bemærk, at deltagerne
ikke skal bygge elevatortilbehøret endnu (som vist på s. 6-17), da de først skal gøre
dette i session 4.

• Få deltagerne til at starte et “Nyt projekt” i WeDo 2.0-softwaren 1eller -appen. Bed dem
derefter om at bruge de to programstrenge, der er vist i ingeniørnotesbøgerne,
til at
2
løfte kranen og sænke dens platform. Bed gruppen om at foretage
3 eventuelle
ændringer, der kan forbedre programmernes funktion. De kan f.eks.
4 øge eller reducere
det antal sekunder, motoren er tændt, og/eller kombinere programstrengene
for at få
5
kranen til at hæve og sænke sin platform i et enkelt program. 6
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet. 7

8
1
9
2
DEL (10minutter)
10
3
• Få begge grupper til at dele deres skitser, ideer og modeller. 11
4
• Bed holdet om at forklare, hvordan de har brugt kreativitet og12
vedholdenhed
til at
5
13 løste
transportere kasserne fra jorden til anden etage. Hvilke problemer
de
6
14
undervejs? Hvordan arbejdede de sammen for at løse problemerne?
7
8
9
10
• Få Marcos gruppe til at skille deres model ad og fjerne LEGO® elementerne.
11
• Holdet skal bruge den kran, som Mays gruppe brugte, i fremtidige sessioner.
12
Gruppen skal dog lave kranen om til den håndbetjente version, før den13
opbevares.
Det kan de gøre ved at fjerne trinnene i s. 19-23 i bog 3 med byggevejledningen.
Bed
14

OPRYDNING OG NÆSTE SKRIDT (5minutter)

dem om at fjerne WeDo 2.0 LEGO® elementerne.
• Fortæl holdet, at de i næste session skal udforske, hvordan man gør bygninger
nemme at bruge for alle!
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Forklaring
Gå et skridt videre
• Få deltagerne til at lave en
grundplan for hver af de to
etager af deres model og/eller
lave en tredje etage.
• Opmuntre dem til at bruge
LEGO® elementer til deres
plantegninger og/eller tegne
deres ideer i deres 		
Deltagerhæfter

Gå et skridt videre
Bed gruppen om at programmere
kranen, så den kan gøre et eller
flere af følgende:
1) Tage mindst to ture fra jorden
og bygningens anden etage.
2) Lave en lyd og/eller blinke med
en advarselslampe, når den er i
bevægelse.
3) Vise en meddelelse på 		
hardwareenhedens skærm,
når forsyningerne ankommer
til anden etage.

Kreativ problemløsning er
et eksempel på FIRST®kerneværdien Innovation:
Vi bruger kreativitet og
vedholdenhed til at løse
problemer.
Fortæl deltagerne, at det er okay,
hvis det tog dem mere end ét
forsøg at få kasserne op til anden
etage.

SESSION 4: Gør den tilgængelig
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Udforsk, hvordan I kan bygge 		
handicapvenlige bygninger.
• Øve påkerneværdierne med fokus
på inklusion

• Bygge LEGO® modeller af en elevator
(Mays gruppe) og en automatisk
(Marcos gruppe)

MATERIALER
• Deltagerhæfter
• Farveblyanter, farvekridt eller tuscher
• LEGO®-kran 1

• LEGO® Education WeDo 2.0 Coresæt, software eller app og kompatibel
hardwareenhed

1 elementer til
2
• BOOMTOWN BUILD
Inspirationssættets • Pose med lynlås med
2
elevatortilbehør
3
byggevejledning (bog 3)
3 Inspirationssæt
4
• BOOMTOWN BUILD

4
5
5
6
FORBEREDELSE7
6
7
8
• Byggevejledningen bestående af bog 3 til BOOMTOWN BUILD er inkluderet i Inspire8
9
sættet Hvis du gerne vil udskrive yderligere kopier eller få adgang til onlineversionen,
9
10
er der et link på siden “BOOMTOWN BUILD-udfordringen og ressourcer” i FIRST®
10
11
LEGO League Jr.-ressourcebiblioteket.
11
12
®
®
• Find de LEGO13
elementer, der er nødvendige for at bygge LEGO
kranen om til 		
12
13
en elevator. Disse
I session 2
14 elementer blev leveret i pose “3” i Inspirationssættet.
14
blev Mays gruppe instrueret om at placere disse elementer i en pose med lynlås. Hvis
du ikke har lagt disse elementer til side, skal du bruge listen “Oversigt over elementer
til elevatortilbehøret” fra linket til byggevejledningen til at identificere de elementer,
der skal bruges til elevatoren.

OPVARMNING (5 minutter)
• Bed deltagerne om at beskrive indgangen til den bygning, som I 1befinder jer i. Hvor
nemt var det for deltagerne at bruge indgangen? Hvor nemt ville2indgangen være at
bruge for en person i kørestol eller en person, der ikke kan se? 3

4 for at gøre den
• Få gruppen til at brainstorme, hvordan de kan forbedre indgangen
5
nemmere for alle at bruge.

15

6
7
UDFORSK (5 minutter)
8
May og Marco kommer for at besøge dit hold. Se på rummet omkring jer.
9 Hvad ville I ændre,
for at de kunne være en del af jeres hold for en dag? Hvad ville I beholde,
10 som det er?
11
12 på at sikre, at alle
Arkitekter som jer ved, at folk har forskellige behov. De arbejder
13 for alle.
kan nyde deres bygninger. En tilgængelig bygning er nem at bruge
1
14
2
Se billedet til højre Den viser en dør til en bygning. Hvad kan I ændre3for at gøre det
nemt for alle at komme ind? Tegn eller skriv jeres ideer i cirklerne. 4
5
6
7
8
9
®
®
10
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2
3
4
5
1
6
2
37
8
4
9
5
10
6
11
71
12
8
2
13
9
3
14
10
4
11
5
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6
1
13
7
2
14
8
3
9
4
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5
11
6
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7
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8
14
9
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14

I session 2 blev Mays gruppe
instrueret om at lægge de
nødvendige elementer til
elevatortilbehøret i en pose med
lynlås.

LEGO® kranen er den version
af BOOMTOWN BUILD
Inspirationssættet, som
deltagerne bygger i session 2 og
bruge i session 3. De skal bygge
den om til elevatorversionen
af Inspirationssættet i denne
session.

Inviter deltagerne til at se på
døråbningerne, og hvordan
møblerne er placeret i lokalet.
Spørg dem, hvad de kunne
have brug for at ændre eller
flytte, for at byde May og Marco
velkommen til deres hold.

Deltagerne kan f.eks. tegne en
rampe, en skydedør eller en
elevator. Opmuntre dem også til
at finde på deres egne kreative
løsninger!

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!

BYG (35 minutter)
• Få deltagerne til at samle sig i de grupper, de var i under sidste session – Mays
gruppe og Marcos gruppe.
• Gruppene skal samarbeide om å programmere en LEGO® kran til å flytte fire kasser fra
bakken til andre etasje i en LEGO-bygning med to etasjer.
Mays gruppe:
• Denne gruppe skal forvandle LEGO® kranen til en elevator.

1

• Giv gruppen LEGO® kranen, og få dem til at følge trinnene på s. 6-17 i bog 3 med
2
byggevejledningen for at bygge den håndbetjente kran om til en håndbetjent elevator.

3

• Spørg gruppen,
4 hvordan de kan bruge en elevator til at gøre deres Boomtown Build
tilgængelig. 5

6
7
1
8
2
Marcos gruppe:
1
9
3
• Denne gruppe
og programmere en model af en automatisk dør.
2
1
10skal bygge
4
2 er3
11 2.0 Core-sæt
• Giv dem et WeDo
til at bygge og programmere Flex-modellen, som
5
3 4
12
vist i Deltagerhæftet. 6
4 5
13
7
• Bed deltagerne
LEGO elementer fra WeDo 2.0-sættet for at få modellen
6 til
5
14 om at tilføje
8
at ligne en dør. Opmuntre dem til at være kreative! Spørg dem, hvilke ændringer
de 7
6
1 9
kan foretage for at hjælpe en minifigur i en kørestol med at bruge deres dør? 7 8
2 10
8 9
• Få dem til at notere3deres
11 ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.
10
9
4 12
11
10
DEL (10minutter) 5 13
12
11
6
• Få begge grupper til at14dele deres skitser, ideer og modeller.
12 13
7
• Bed holdet om at forklare,
hvorfor det er vigtigt, at alle nemt kan komme ind13
i og14
8
14
bruge bygninger. 9
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.

10
OPRYDNING OG11NÆSTE SKRIDT (5minutter)
12
• Lad LEGO® elevatoren, som Mays gruppe byggede, være intakt, da holdet skal 		
13
medtage den eller LEGO® kranen i deres Boomtown Build.
14

• Få Marcos gruppe til at skille deres model ad og fjerne LEGO® elementerne.

• Fortæl holdet, at de i næste session skal udforske, hvordan man gør bygninger
miljøvenlige!
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Forklaring
Gå et skridt videre
• Bed gruppen om at designe
en model af en bygning, der
indeholder LEGO® elevatoren.
• Giv gruppen et udvalg af
LEGO® elementer fra Inspiresættet for at bygge deres
model.

Flex

Sådan får du adgang: Brug
ikonet “Lyspære” til at åbne
“Modelbibliotek”. Vælg derefter
“6. Flex.”
Sværhedsgrad:

Hvis deltagerne har brug for
hjælp til at finde ud af, hvordan
man laver en Flex-model om
til en dør, kan du foreslå dem
at se på Floodgate-modellen
fra “Modelbiblioteket” for at få
inspiration.

Gå et skridt videre
• Få deltagerne til at føje 		
bevægelsessensoren til deres
model og bygge et program,
der får døren til at åbne, når en
minifigur nærmer sig.

Dette handler om FIRST®kerneværdien inklusion:
Vi respekterer hinanden og
rummer hinandens forskelligheder

SESSION 5: Gør den miljøvenlig
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Udforske, hvordan de kan designe
miljøvenlige bygninger
• Øve påkerneværdierne med 		
fokus på Påvirkning

• Bygge LEGO® modeller af en vindmølle
(Mays gruppe) og en anden miljøvenlig
funktion (Marcos gruppe)

MATERIALER
• Deltagerhæfter
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt

• LEGO® Education WeDo 2.0 Coresæt, software eller app og kompatibel
hardwareenhed

OPVARMNING (5 minutter)
• Bed deltagerne om at beskrive, hvad de gør i hverdagen for at skåne planeten.
• Få dem til at dele deres ideer til, hvordan man designer en bygning, så den er 		
skånsom over for planeten.

UDFORSK (5 minutter)
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? 1

2

Nogle gange blæser det meget i Boomtown. Hvad nu, hvis skolen kunne finde en
3
måde at bruge vindkraft på?

1

Kan I komme i tanke om andre måder til at gøre skolen miljøvenlig? 2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Opmuntre deltagerne til at dele
deres ideer, for eksempel:
• En tagterrasse kan hjælpe med
at holde skolen varm om
vinteren og kølig om
sommeren. Planterne kan få
bygningen til at se pæn ud og
hjælpe med at rense luften.
May og Marco nyder måske at
spise mad fra haven
• Solpaneler kan hjælpe med at
levere noget af den energi,
som skolen har brug for til
belysning, opvarmning
nedkøling og madlavning.

Gå et skridt videre
Inviter deltagerne til at
undersøge yderligere eksempler
på miljøvenligt design,
f.eks. brug af bæredygtige
byggematerialer, miljøvenlig
isolering, en tagterrasse, et
vandgenanvendelsessystem osv.

BYG (35 minutter)
• Få deltagerne til at samle sig i de grupper, de var i under sidste session – Mays
gruppe og Marcos gruppe.

1
2
• Denne gruppe skal bygge og programmere en model af en vindmølle. 3
4
• Giv dem et WeDo 2.0 Core-sæt til at bygge og programmere Køleblæser-modellen,
5
som er vist i Deltagerhæftet.
1
6
• Spørg deltagerne, hvilke ændringer
de kan foretage for at få deres vindmølle
til at
2
7
fungere bedre. Spørg dem
3 også, hvordan de kan bruge en vindmølle som
8 en del af
deres Boomtown Build. 4
9
5
10
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.
6
11
7
12
Marcos gruppe:
8
13
1
• Denne gruppe skal designe
og skabe en eller flere LEGO® modeller for14
at vise, 		
9
2
hvordan de kan gøre deres
10 Boomtown Build miljøvenlig.
3
11LEGO® elementer fra Inspirationssættet for at bygge deres
• Giv deltagerne
4 et udvalg af
12
model(ler). 5
13
6
• Få dem til at notere deres
ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.
14
7
1
8
DEL (10 minutter) 2
9
3
• Få begge grupper
10 til 4at dele deres skitser, ideer og modeller.
11 at brainstorme
• Bed holdet om
på, hvordan de kan gøre deres egne hjem og skoler
5
12
mere miljøvenlige. 6
13
7
14
OPRYDNING OG NÆSTE
SKRIDT (5 minutter)
8
9
• Få grupperne til at skille deres modeller ad og fjerne LEGO® elementerne.
10
• Fortæl holdet, at de11
i næste session skal udforske, hvordan man bygger bygninger,
der kan holde i lang12
tid!
13
14
Mays gruppe:
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Forklaring
Køleblæser
Sådan får du
adgang: Brug
ikonet “Bog”
til at åbne
“Projektbibliotek”.
Gå derefter til “Kom
godt i gang”, og
vælg “Køleblæser.”
Sværhedsgrad:

Gå et skridt videre
• Få deltagerne til at bygge et
program, der simulerer blæst
ved forskellige hastigheder, og
bed dem tilføje lydeffekter, der
passer til hver hastighed.
• Bed gruppen om at vise,
hvordan de vil indarbejde deres
vindmøllemodel i designet af
en bygning.

Gå et skridt videre
Bed gruppen om at designe og
bygge en model af en bygning,
der passer ind i det omgivende
miljø og/eller hjælper det lokale
dyreliv. Se Multimedieressourcer
for at se eksempler på disse
typer miljøvenlige funktioner i den
virkelige verden.

Dette handler om FIRST®kerneværdien påvirkning:
Vi anvender det, vi lærer, til at
forbedre vores verden.

SESSION 6: Gør den holdbar
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Udforske, hvordan de kan bygge 		
holdbare bygninger
• Øve på kerneværdierne med fokus
på Sjov

• Bygge LEGO® modeller af en 		
jordskælvssimulator (Marcos gruppe)
og en holdbar bygning (Mays gruppe)

MATERIALER
• Deltagerhæfter
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt
• Farveblyanter, farvekridt eller tuscher

• LEGO® Education WeDo 2.0 Coresæt, software eller app og kompatibel
hardwareenhed

OPVARMNING (5 minutter)
• Bed deltagerne om at nævne naturkatastrofer, der kan forekomme, hvor de bor (f.eks.
orkaner, tornadoer, oversvømmelser, jordskælv, skovbrande, tsunamier).
• Få dem til at dele deres ideer til, hvordan de kan bygge en bygning, der kan overleve
en af disse katastrofer. 1

2

3
UDFORSK (5 minutter)
4

Der var et jordskælv i Boomtown sidste år. Nogle bygninger blev beskadiget. Andre gik fri,
5
fordi de var mere holdbare. En holdbar bygning er stærk. Den kan holde længe.

6
7
Ser disse bygninger holdbare
ud? Hvordan kan I vide det?
8
9
10
11
12
13
14

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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Hvis deltagerne har brug for
hjælp, kan du evt. dele nogle af
eksemplerne fra den virkelige
verden nedenfor (men du kan
også opfordre dem til at være
fantasifulde med deres egne
ideer!):
• Høje bygninger, der bedre
kan svinge under jordskælv,
end bygninger, der slet ikke
giver sig.
• Næsten ingen bygninger kan
overleve en ekstremt alvorlig
tornado, men hvis der er en
kælder, kan folk i bygningen
overleve.
• En bygning på en bakke 		
kan måske overleve en 		
oversvømmelse.

BYG (35 minutter)
• Få deltagerne til at samle sig i de grupper, de var i under sidste session Mays gruppe
og Marcos gruppe.
Marcos gruppe:
• Denne gruppe skal opbygge og programmere en jordskælvssimulator. De skal bruge
den til at ryste forskellige LEGO® bygninger af forskellige størrelser og observere,
hvad der sker.

1

• Giv dem et WeDo 2.0 Core-sæt til at bygge
2 og programmere Robuste strukturer1
modellen, som er vist i Deltagerhæftet. 3

2
4
• Spørg deltagerne om, hvordan de kan bruge
3 det, de lærer, til at lave en bygning, der
5
kan overleve et jordskælv i Boomtown. 4
6
5 Del i Deltagerhæftet.
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet
7
6
8
7
Mays gruppe:
9
8
• Denne gruppe skal designe og skabe en10
9eller flere LEGO® modeller af en bygning
11
med holdbare funktioner.
10
12
• Få deltagerne til at vælge en anden form11
13for naturkatastrofe end et jordskælv. Bed
1
dem om at designe LEGO®model(ler) af12
en bygning, der vil kunne overleve deres
14
2
13
valgte katastrofe.
3
14
• Giv dem et udvalg
af LEGO® elementer fra Inspirationssættet for at bygge deres
4
model(ler). 5
6
1
• Få dem til at notere
deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.
7
2
8
3
DEL (10 minutter)
9
4
• Få begge grupper
10 til at dele deres skitser, ideer og modeller.
5
11 at dele det, de syntes var mest sjovt under denne session. 6
• Bed holdet om
12
7
13OG NÆSTE SKRIDT (5 minutter)
8
OPRYDNING
14
9

• Hvis Mays gruppe brugte LEGO® elevatoren, skal den forblive intakt, fordi holdet skal
10
inkludere den eller LEGO® kranen i deres Boomtown Build.

11

• Få grupperne til at skille deres modeller ad og fjerne LEGO® elementerne. 12

13
• Fortæl holdet, at de i den næste session skal vælge deres bygningsdesign-		
14
udfordring, der skal udforskes!
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Forklaring
Robuste strukturer

Sådan får du adgang: Brug
ikonet “Bog” til at åbne
“Projektbibliotek”. Gå derefter til
“Guidede projekter – Videnskab”,
og vælg “3. Robuste strukturer.”
Sværhedsgrad:
Bemærk, at dette er en mere
tidskrævende model. Hvis
deltagerne ikke bliver færdige
med at bygge den under denne
session, kan de gøre den færdig
under næste session.

Gå et skridt videre
• Få deltagerne til at designe og
skabe deres egne
bygningsformer og -størrelser,
som de kan teste med deres
jordskælvssimulator.
• Bed gruppen om at diskutere,
hvilke af deres design der
er mest holdbare, og hvordan
de kan bruge denne viden, når
de designer deres Boomtown
bygning.

Gå et skridt videre
• Få deltagerne til at undersøge,
hvor godt deres model tåler en
simuleret naturkatastrofe.
• Bed deltagerne om at simulere
deres naturkatastrofe på en
sikker måde. De kan f.eks.
ryste deres model, vippe den
eller blæse med en blæser på
den. De må ikke hælde vand
på, prøve at brænde den eller
kaste den rundt i lokalet.
• Få dem til at se, hvad der
sker med deres model under
simuleringen. Spørg derefter,
hvordan de kan forbedre
modellens holdbarhed.

Dette handler om FIRST®kerneværdien sjov:
Vi nyder og fejrer, hvad vi gør!

SESSION 7: Fortsæt med at udforske
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Udforske andre udfordringer i 		
forbindelse med design af bygninger

• Bygge LEGO® modeller for at vise, hvad
de har lært

• Øve på kerneværdierne

MATERIALER
• Deltagerhæfter
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt
• BOOMTOWN BUILD Inspirationssættets
byggevejledning (bog 3)

• LEGO® kran eller elevator 1

• LEGO® Education WeDo 2.02Core3
sæt, software eller app og kompatibel
4
hardwareenhed

5
6
7
OPVARMNING (5 minutter)
8
• Bed deltagerne beskrive de smukkeste bygninger, de nogensinde har set.9Få dem til at
dele deres tanker om, hvordan disse bygninger får dem til at føle sig. 10
• Spørg deltagerne, hvilke designfunktioner i en bygning der kan få dem til11
at føle sig
12
glade (f.eks. ovenlys, gigantiske rutsjebaner, lyse farver, legeplads på taget).
13
14

UDFORSK (5 minutter)

Nu er det næsten tid til at bygge 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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LEGO® kranen og elevatoren
udgør de to versioner
af BOOMTOWN BUILD
Inspirationssættet, som
deltagerne bygger i henholdsvis
session 2 og 4. Mays gruppe
kan bruge begge versioner under
denne session.

BYG (35 minutter)
• Få deltagerne til at samle sig i de grupper, de var i under sidste session – Mays
gruppe og Marcos gruppe.
Mays gruppe:
• Denne gruppe skal arbejde med LEGO® kranen eller elevatoren. Mind dem om, at de
skal inkludere en af disse versioner af Inspirationssættet i deres Boomtown Build.
• Spørg deltagerne, hvordan de kan bruge kranen eller elevatoren til 1at løse en 		
udfordring i forbindelse med designet af deres Boomtown Build. 2

3

• Giv dem et WeDo 2.0 Core-sæt til at programmere kranen eller elevatoren til at gå op
4
og ned, som vist i ingeniørnotesbøgerne. Hvis de har brug for hjælp til at konvertere
5
den håndbetjente kran eller elevator til en WeDo 2.0-drevet kran eller elevator, skal du
6
få dem til at følge trinene i s. 17-23 i bog 3 med byggevejledningerne.

1

7

• Bed deltagerne
2 om at ændre deres model og/eller program for at løse
8 deres valgte
udfordring. 3
9

4
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet. 10
5
11
6
12
Marcos gruppe:
7
13
• Denne gruppe8skal udforske aspektet “hjælpemidler” i bygningsdesignet.
14 Fortæl 		
deltagerne, at9arkitekter arbejder hårdt for at sikre, at de bygninger, de designer, er nyttige.
• Bed gruppen10
om at tænke på bygningerne i deres lokalsamfund. Få dem til at vælge
11 lide at bruge. Få dem derefter til at bygge en eller flere modeller for at
en, de godt kan
1
12
vise, hvordan de bruger deres valgte bygning, og hvad de kan lide ved den.
2
13
• Giv dem et udvalg
af LEGO® elementer fra Inspirationssættet for at bygge deres
3
14
model(ler). 4
5
• Få dem til at notere deres ideer i afsnittet Del i Deltagerhæftet.
6
7
DEL (10 minutter)
8
• Få begge grupper
til at dele deres skitser, ideer og modeller.
9
10 om at skiftes til at dele det, de har lært, og hvordan de har arbejdet
• Bed deltagerne
11 videre i forløbet.
sammen indtil
12
13 OG NÆSTE SKRIDT (5 minutter)
OPRYDNING
14
• Lad LEGO® kranen eller elevatoren, som Mays gruppe byggede, være intakt, da holdet
skal medtage den eller den anden version af Inspirationssættet til deres Boomtownbygning.

• Få grupperne til at skille deres modeller ad og fjerne LEGO® elementerne.
• Fortæl holdet, at de i de næste to sessioner skal designe og bygge deres 		
Boomtown Build!
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Forklaring
Eksempler på udfordringer kan
være:
• Hvordan man bruger kranen
til at levere forsyninger til
bygningens tag
• Hvordan man ændrer kranen,
så der kan transporteres flere
forsyninger ad gangen
• Hvordan man indarbejder
elevatoren i bygningens design
• Hvordan man ændrer 		
elevatoren, så den laver en
lyd, når den kommer ned på
hver etage i bygningen

Gå et skridt videre
• Få deltagerne til at diskutere,
hvordan LEGO® kranen eller
elevatoren kan bruges til mere
end én ting til deres 		
Boomtown Build.
• Bed dem om at oprette to
forskellige programmer til
kranen eller elevatoren, som
hver især er tilpasset
forskellige anvendelser

Gå et skridt videre
• Bed deltagerne
navngive bygninger i
deres lokalsamfund, der har
mere end én anvendelse, og
beskrive nogle af de forskellige
anvendelsesmuligheder. En
skole kan f.eks. være et sted,
hvor elever lærer om dagen,
men det kan også være et
sted, hvor folk kan dyrke sport,
gå til aftenundervisning eller
lave andre aktiviteter om
aftenen og i weekenden.
• Få deltagerne til at bruge
LEGO® elementer, herunder
forskellige minifigurer,
til at vise, hvordan deres
valgte bygning kan have flere
anvendelsesmuligheder.

SESSION 8 og 9: Byg jeres Boomtown Build
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Gennemgå retningslinjerne for deres
Boomtown Build

• Tegne et design til deres Boomtown
Build

• Øve på kerneværdierne

• Arbejde sammen om at bygge deres
Boomtown Build

MATERIALER
• Deltagerhæfter

• LEGO® kran eller elevator 1

• BOOMTOWN BUILD Inspirationssæt

2 Core• LEGO® Education WeDo 2.0
sæt, software eller app og 3kompatibel
4
hardwareenhed

• Valgfrit: Flere forskellige LEGO® 		
elementer

5 tuscher
• Farveblyanter, farvekridt eller

6
7
FORBEREDELSE
8
• Find en stor beholder eller et robust bræt til opbevaring og/eller transport af deres
9
Boomtown Build.
10
11
OPVARMNING (5 minutter)
12
13 af en
• Få deltagerne til at gennemføre følgende minikonstruktion:
Byg en model
1
14
bygning, du gerne vil lave til Boomtown. 2
3 Få dem til at fortælle hinanden, hvad de
• Bed deltagerne om at dele det, de har bygget.
4
bedst kan lide ved hver model.
5
• Bed holdet om at stemme på, hvilke ideer 6
de vil bruge til deres Boomtown Build.
Mind dem om, at deres bygning kan have mere
end én anvendelse.
7
8
UDFORSK (5 minutter - bare session
8)
9
10 Den bør vise alt, hvad I har lært.
Nu er det tid til at bygge jeres Boomtown Build!
11
12
Jeres Boomtown Build bør opfylde følgende...
13
□□ Vise et eksempel på mindst ét af disse: 14
o Tilgængeligt design
o Miljøvenligt design
o Holdbart design
□□ Vise jeres løsning(er) til eventuelle andre udfordringer, I har udforsket.
□□ Udelukkende være lavet af LEGO® elementer.
		
o I må bruge LEGO® klodser, minifigurer, basisplader og andre elementer.
		
o I må IKKE bruge lim, maling eller andre materialer.
□□ Inkludere for LEGO® kranen eller 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!
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LEGO® kranen og elevatoren
udgør de to versioner
af BOOMTOWN BUILD
Inspirationssættet, som
deltagerne bygger i henholdsvis
session 2 og 4. De skal inkludere
en af disse i deres Boomtown
Build

Giv deltagerne maks. 3-5 minutter
til at bygge. Mind dem om, at de
ikke behøver at færdiggøre deres
model, men at de bare har brug
for noget at tale om.

BYG OG DEL (I alt 90 minutter: 35 min i session 8 og 55 min i session 9)
Byg Boomtown Build
• Efter du har gennemgået afsnittet Utforsk, skal du spørge deltagerne, om de har nye
ideer til, hvad deres Boomtown Build bør omfatte.

1

• Uddel blyanter og farveblyanter, og bed deltagerne om at2 skrive og tegne deres ideer
på den plads, der findes på s. 2 i deres Deltagerhæftet. 3

1

4

• Hvis deltagerne har problemer med at beslutte,
2 hvilken del af deres Boomtown
5
1
Build, de vil motorisere, skal du opfordre dem3til at kigge tilbage på deres tidligere
6
2
1 Deltagerhæftet for at få ideer. 4
bidrag i deres

2

5

4

7

7

3

• Bed deltagerne om at dele deres design med holdet. Sørg
8 for, at4de beskriver, hvordan
3
6
deres design opfylder alle retningslinjerne i afsnittet Utforsk.
9
5

10

6
• Bed holdet5 om at stemme om, hvilket design (eller
8 hvilke designelementer) de bedst
11
7
kan lide. 6
9

12
8
1
7
10
13
9
8 Build2
Byg Boomtown
11
14
10
3
9
12
• Du kan evt. opdele holdet i par eller små grupper for at bygge Boomtown
Build,
11
4
10
13
og få dem til at rotere mellem opgaverne med bestemte intervaller.
12
5
11
14
• Du kan også
spørge,
om forskellige holdmedlemmer vil arbejde13
på bestemte dele af
6
12
14
7
Boomtown
Build.
Mens
nogle
arbejder
på
programmet,
kan
andre
bygge og/
13
8
eller udføre
14 research.
9
OPRYDNING OG10NÆSTE SKRIDT (5 minutter)
11
• Få holdet til at flytte deres Boomtown Build til den beholder eller det bræt, som
12
de skal bruge. Hvis deres model anvender flere basisplader, skal du sørge for, at de
13
har måder at stabilisere dem på.
14
• Fortæl deltagerne, at det er okay at dele deres Boomtown Build op i flere dele, så
de nemt kan opbevare og transportere dem mellem de forskellige sessioner.
• Fortæl holdet, at de i de næste to sessioner skal lave deres planche for at 		
vise, hvad de har lært og opnået under forløbet!
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Forklaring
Før deltagerne begynder at
arbejde på deres design, skal du
vise dem WeDo 2.0 Core-sættet,
Inspirationssættet og eventuelle
andre LEGO® elementer, som
de kan bruge til at bygge deres
Boomtown Build.

Hvis deltagerne ikke har en
original idé til en motoriseret del,
kan de altid bruge og/eller ændre
et eksisterende WeDo-program,
f.eks. det, der bruges til at bevæge
LEGO® kranen eller elevatoren.
Hvis de bruger et eksisterende
program, skal du sørge for, at de
forstår programmet, og opfordre
dem til på en eller anden måde at
ændre det.

Mind deltagerne om, at de kan
fokusere på tilgængelighed,
miljøvenlighed, holdbarhed og/
eller andre udfordringer og
løsninger. De behøver ikke at
dække alle disse emner.

Mind dit hold om FIRST®kerneværdierne:
• Samarbejde: Vi er stærkere,
når vi står sammen.
• Sjov: Vi nyder og fejrer, hvad vi
gør!

Sørg for, at alle har mulighed
for at bygge og arbejde på de
motoriserede og programmerbare
dele af Boomtown Build.

SESSION 10 og 11: Lav jeres planche
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Gennemgå reglerne for planchen

• Lav planchen

• Øve på kerneværdierne

• Indsamle oplysninger, som skal med på
planchen

MATERIALER
• Deltagerhæfter

• Sakse

• Fotografier af holdmedlemmerne, der
arbejder på the BOOMTOWN BUILDudfordringen

• Limstifter eller tape
• Valgfrit: Ekstra kontorartikler

• Boomtown Build

• Valgfrit: Udskrifter fra LEGO Education
WeDo 2.0-dokumentationsværktøjet 1

• En plancheplade på 90 x 120 cm

• Farveblyanter, farvekridt eller tuscher2

3
4
5
FORBEREDELSE
6
1
7
• Udskriv de fotos, I har taget under forløbet. 2
8
3
9
4
OPVARMNING (10 minutter - bare session
10)
10
5
11et
• Fortæl deltagerne, at de skal indsamle oplysninger om hinanden ved at gennemføre
6
12
interview. Forklar, at de kan bruge disse oplysninger til at lave afsnittet “Vores hold”
7
13
på planchen.
8
14
9
• Bed holdet om at sætte sig i en cirkel.
10
• Du starter med at være journalisten. Stil hvert holdmedlem et interviewspørgsmål,
11
f.eks.: Hvor gammel er du? Hvad kan du lide at gøre for at have sjovt? Hvad synes
12
du har været det bedste ved at arbejde på BOOMTOWN BUILD-udfordringen? Nævn én
13
ting, du har lært? Hvordan har du hjulpet dit hold? Hvilken eller hvilke dele af Boomtown
14
• Papir

bygningen arbejdede du på?

• Få deltagerne til at skiftes til at optræde som journalist og stille spørgsmål til den
anden person.

UDFORSK (5 minutter - bare session 10)
I har lært så meget om at bygge bygninger! Nu er det tid til at dele det, I har lært. I
begynder med at fremstille en
Our Team:

Water, Energy, and Air:

Designing Buildings:

Our WeDo 2.0 Program:

Challenges and
Solutions:

Jeres planche skal have tre hoveddele:
Vår Boomtown Build: Designe bygninger:
Udforsk, byg og test, og del.

Our Boomtown Build:

Vårt WeDo 2.0-program

I kan bruge ord, tegninger og
Utfordringer
fotos på jeres planche.
I kan også
og løsninger:
fastgøre små genstande.
Her kan I se nogle ideer til, hvad I kan
inkludere i hver del af jeres planche.
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Hvis dit hold har brugt WeDo
2.0-dokumentationsværktøjet,
kan du overveje at eksportere og
udskrive noter, skærmbilleder af
holdets programmer osv., som
kan være med på Vis mig detplanchen.

Prøv at udskrive mindst ét foto af
hvert holdmedlem og vejleder, et
holdfoto, et foto af den færdige
Boomtown Build og flere fotos af
holdmedlemmerne, der arbejder
under forløbet.

Fortæl deltagerne at de
ikke behøver at gennemgå
alle temaerne relateret til
bygningens design. Mind dem om
udfordringer som tilgængelighed,
miljøvenlighed, holdbarhed osv.,
som de kan fokusere på og
foreslå at de inkluderer det på
planchen.

Hvis holdet har et navn, så
foreslå at de skriver det på
planchen.

1
2
3
4
BYG OG DEL (I alt 95 minutter: 40 min i session10, 55 min i session 11) 5
6
Planlæg planchen
7
8
• Be barna om å gå tilbake til de to gruppene sine, nemlig Mays gruppe og Marcos
9
gruppe.
10
11
Mays gruppe
12
• Bed deltagerne diskutere, hvordan de har besvaret spørgsmålene i afsnittet Utforsk
13
på side 23 i Deltagerhæftet.
14
• Hjælp dem med at beslutte, om de skal fokusere på tilgængelighed, miljøvenlighed,
holdbarhed og/eller andre udfordringer og løsninger.
• Få også hver enkelt person til at besvare spørgsmålene i afsnittet Del.
Marcos gruppe
• Bed deltagerne diskutere, hvordan de har besvaret spørgsmålene i afsnittet “Byg og
test” på side 23 i Deltakerheftet.
• Hjælp dem med at beslutte, om de skal medtage en skitse eller en udskrift af deres
WeDo 2.0-program.
• Få også hver enkelt person til at besvare spørgsmålene i afsnittet Del.
Lav planchen
• Få begge grupper til at dele, hvad de gerne vil have med i deres del af planchen, og
1
hvordan de vil præsentere den.

2

• Uddel skriveredskaber, papir, sakse og andre kontorartikler, som du har til rådighed,
3
og få deltagerne til at forberede deres indhold til planchen.

4

• Når alle er færdige, skal deltagerne lægge alle elementerne frem
5 på planchen for
at sikre, at de passer og er placeret i den rigtige rækkefølge. 6 Først skal de tilføje
afsnitsoverskrifter (“Bygg af bygninger,” “Vores Boomtown Build,”
7 “Vores hold”
8
osv.). Derefter skal de sætte resten af elementerne fast på planchen
med limstift
9
eller tape.

10

• Opmuntre deltagerne til at dekorere deres planche for at gøre den farverig, sjov og
11
visuelt tiltalende.

OPRYDNING OG NÆSTE SKRIDT (5 minutter)

12
13
14

• Få holdet til at rydde op og gemme deres Boomtown Build og planche.
• Fortæl holdet, at de i næste session skal øve sig i at dele det, de har lært under dette
forløb!
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Forklaring
Hvis deltagerne ikke blev færdige
med deres Boomtown Build under
de forrige sessioner, skal du
fortælle dem, at de kan fortsætte
med at bygge, programmere og/
eller foretage ændringer under
disse to sessioner.

Før de samler planchen, skal du
spørge deltagerne, om de gerne
vil have noget andet med. Måske
vil de gerne vedhæfte eksempler
af tekst eller skitser fra deres
ingeniørnotesbøger fra tidligere
sessioner, udskrifter fra WeDo
2.0-dokumentationsværktøjet
osv. Sørg for, at der er plads nok
til disse elementer.

SESSION 12: Forbered jer på at dele
MÅLSÆTNINGER

Forklaring

Holdmedlemmerne skal:
• Gennemgå, hvad de har lært i løbet af
BOOMTOWN BUILDSM-udfordringen

• Lave en kort præsentation af deres
erfaringer

• Øve sig i at fremlægge præsentationen

MATERIALER
• Valgfrit: Pose med lynlås foroven

• Deltagerhæfter
• Assorterede LEGO elementer eller
andre små genstande
®

• Boomtown Build
• Planche

• Valgfrit: Stikordskort og blyanter

OPVARMING (10 minutter)
• Hjælp deltagerne med at øve sig i at tale for en forsamling ved at introducere sig selv
på en sjov måde.
• Spred en håndfuld LEGO® elementer eller andre små genstande ud på en plan 		
overflade. Prøv at medtage objekter med forskellige former, farver, størrelser osv.
• Bed hver deltager om at vælge et objekt, de synes godt om, eller som bedst 		
repræsenterer dem. Giv et par eksempler, der kan hjælpe dem med at komme i gang
(et LEGO® hjul, der viser, at de kan lide at skate, et objekt, der er deres yndlingsfarve osv.).
• Bed alle om at finde en makker, og bed dem skiftes til at sige sit navn, dele hvilket
objekt, de har valgt, og forklare, hvorfor de har valgt det. Opmuntre deltagerne til at
have øjenkontakt og tale tydeligt, mens de introducerer sig til deres makker.
• Hvis det er muligt, kan alle også dele med hele holdet.

UDFORSK (5 minutter)
I kan dele, hvad I har lært, på mange forskellige måder. I kan f.eks.:

1
2
3 eller en særlig udstilling.
Inviter jeres familie og venner til et særligt holdmøde
4
5
Fremvis jeres Boomtown Build og planche. Fortæl, hvordan I har lavet det. Forklar,
6
hvordan WeDo 2.0-programmet fungerer. Del det, I har lært. Tal om de udfordringer, I har
7
løst. Når I er færdige, kan I fejre det med at give hinanden highfives!
8
9
10
11
12
13
14
Deltage i en FIRST® LEGO® League Jr. turnering.
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Vil I gerne deltage i et lokal
FIRST® LEGO® League Jr.udstilling, hvor deltagerne kan
dele, hvad de har lært?
Se hjernekraft.org for at søge
efter begivenheder i dit område.

BYG OG DEL (25-30 minutter)
Forbered en præsentation
• Forklar, at der er mange måder, hvorpå deltagerne kan dele, hvad de har lært.
• Understreg, at uanset hvordan de deler deres arbejde, skal de øve sig.
• Få hver deltager til at forberede en kort præsentation om et eller flere af afsnittene
på planchen.
• Valgfrit: Bed deltagerne om at skrive de vigtigste punkter fra præsentationen på
stikordskort, så de nemt kan se dem.
Øv præsentationen
• Få deltagerne til at øve sig i deres præsentation.
• Bed dem om at dele deres ideer til, hvordan de kan forbedre præsentationen.
Øv svar til præsentationen
• Fortæl deltagerne, at de også bør være forberedt på at besvare spørgsmål og forklare
deres projekt med deres egne ord.
• Hjælp dem med at øve sig:
◦◦ Saml

holdet omkring deres færdige planche og Boomtown Build, og få dem til
at stille endnu et spørgsmål efter tur. De kan vælge mellem de spørgsmål, der er
angivet på side 25 i deltagerhæftet, eller de kan stille deres egne spørgsmål.
◦◦ Giv feedback på deltagernes svar, og få dem til at evaluere deres egne svar.

DEL (10 minutter)
• Bed deltagerne om at reflektere over deres forløb, og hvad de har lært.
• Opmuntre dem til at fortælle, hvordan de har efterlevet FIRST®-kerneværdierne
1
Opdagelse, Innovation, Påvirkning, Inklusion, Samarbejde og Sjov. 2

3
4
OPRYDNING OG NÆSTE SKRIDT (5-10 minutter)
5
6
• Giv holdet masser af tid til at rydde op og sætte deres planche og Boomtown
7
Build til side.
81
2
• Mind deltagerne om, at når de er færdige med at præsentere deres Boomtown		
9
®
3
Build, skal de skille den ad og lægge alle LEGO elementer på plads. 10
1
4
11
• Hvis dit hold deltager i en FIRST® LEGO2® League Jr.-udstilling, og/eller
hvis du vil
5
12
3
holde et specielt holdmøde eller en fremvisning,
kan du fortælle deltagerne,
hvor og
6
13
hvornår arrangementet vil finde sted. 4
7
14
5
• Del også disse oplysninger med deltagernes forældre/værger, og fortæl
8 dem, at de
6
også kan invitere flere venner og familie, hvis det er relevant.
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
13
14
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Forklaring
Du behøver ikke bruge navnene
på FIRST®-kerneværdierne. Brug
beskrivelserne på s. 5 til at stille
de underordnede spørgsmål,
der vedrører kerneværdierne.
For Opdagelse kunne du f.eks.
spørge: “Hvilke nye færdigheder
og ideer udforskede I?”

Hvis du planlægger at få et andet
hold til at deltage i BOOMTOWN
BUILDSM-udfordringen i fremtiden,
skal du bede deltagerne om at
adskille de LEGO® elementer, der
er en del af Inspirationssættet
(LEGO® kranen og elevatoren).
Disse elementer er anført
på bagsiden af bog 3 med
byggevejledningerne. Kom
elementerne i en pose med
lynlås, før du lægger dem tilbage i
Inspirationssættet.

Udover Boomtown Build
modellen og planchen, skal
holdmedlemmerne og tage
deres deltagerhæfte med til
turneringen. Hvis I har nogle
billeder af holdet som ikke kom
på planchen, kan disse tages med
til turneringen.

WeDo 2.0 Blokbeskrivelser
Flytblokker

Motorblokke

Start

Motor denne vej

Bruges alltid i begynnelsen af et program.
Tryk på startblokken for at starte programmet.

Kodemodtager

Motoren sættes til at dreje aksen i angivet
retning og starter. Ved at trykke hurtigt på
blokken, kan retningen ændres.

Når denne skal bruges, er det alltid i begyndelsen af et program som en startblok. Blokken vil kun aktiveres og køres når rigtig kode
bliver modtaget fra «Send besked».

Motor anden vej

Send kode

Motorstyrke/hastighed

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.

Motoren sættes til at drejei aksen i angivet
retning og starter. Ved at trykke hurtigt på
blokken, kan retningen ændres.
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 skærmen 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 programmets 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 operation. (-+/*)

Subtraktion med tal

Trækker et tal fra det nuværende tal på skærmen. 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 multiplicere 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 dividere med. Tryk på blokken for at ændre den
matematiske operation. (-+/*)

Luk skærm

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 bevægelsessensoren, (fra 0 til 10) til en blok.

Indsætte tal/tekst

Brug denne blok for at lukke skærmfremvisningen. Tryk på blokken for at ændre størrelsen
på skærmen.

Lydsensor ændring

Skærm medium

Indsætte tal

Brug denne blok for at sætte skærmen til medium 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 størrelse.

Sensor-blokke
Alle afstandsændringer

Sætter bevægelsessensor i tilstand «Alle afstandsændringer» 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.
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Sætter lydsensor (fra enhed)
I tilstand “lydniveau ændret” til en blok.
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 kommentarer til programmet. Dette er ikke en programmeringsblok.

Ordliste
Alarm

Jordskjælv

Arkitekt

Kerneværdier

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

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

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

Lokalsamfund

Byggearbejder

Løsning

Byggeplads

Miljøvenlig

Elevator

Motor

FIRST ® LEGO® League Jr. turnering

Motorisere

En person som bygger bygninger.

En måde at løse et problem på.

Pladsen hvor en bygning bygges eller repareres.

Noget som bidrager til at holde jordkloden ren.

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

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.

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.

Solcellepanel

En enhed som kan lave sollys om til strøm.

Solid

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

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.
®

Et udfordringsspecifikt LEGO® Education-sæt som indeholder
omkring 700 LEGO®-elementer som et hold kan bruge til at
bygge deres hold model.
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At forsyne med en motor, så noget er i stand til at bevæge sig.

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

Ingeniør design proces

Inpirationssæt

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

Rullestol

Enperson som designer løsninger på problemer.

Inspirasjonsmodel

Et område hvor mennesker bor, arbejder og leger.

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.

Her kan du tegne og skrive notater
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