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Programoversigt

Jeres hold skal:
• Identificere et problem, der skal løses.

• Designe en løsning på problemet.

• Dele jeres ideer, lære af andre og forbedre jeres 
løsning.

• Fremlægge jeres løsning på turneringsdagen.

Jeres hold skal:
• Udtænke strategier for, hvilke opgaver i 

robotkonkurrencen, der skal løses.

• Designe de eventuelle ekstra udstyrs-dele jeres 
robot har brug for, for at løse opgaven.

• Teste og forbedre jeres programmer og robotdesign.

• Deltage i en konkurrence!

INNOVATIVT 
PROJEKT
Jeres hold skal forberede en 
5-minutters præsentation, hvor I 
forklarer jeres innovative projekt.

ROBOTKON-
KURRENCEN
Jeres hold skal øve 2,5-minuts-
dysterne for at løse så mange 
opgaver, som muligt.

Jeres hold skal:
• Bruge TEAMWORK og OPDAGELSE for at 

undersøge udfordringen.

• VÆRE INNOVATIVE og tænke nye ideer ind i jeres 
robot og projekt. 

• Vise, hvordan jeres hold og løsninger vil GØRE EN 
FORSKEL  og være INKLUDERENDE!  

• Have det SJOVT med alt, hvad I laver!

Jeres hold skal:
• Designe og bygge en robot.

• Programmere den til at løse opgaver i 
robotkonkurrencen. 

• Forklare, hvad jeres robot vil gøre ud fra den kode, I 
har skrevet.

• Beskrive jeres strategier for robotkonkurrencen.

KERNEVÆRDIER
Jeres hold kommer til at vise FIRST®  
kerneværdier igennem hele sæsonen 
og langt ud i fremtiden!

TEKNOLOGI
Jeres hold skal forberede en kort 
præsentation af jeres robotdesign, 
programmer og strategi.



All around us, there are opportunities to play and be active — from 
open parks to cement courts, in our classrooms, and even when we’re 
waiting in line. But more and more people are not active enough. 

So Maya Asks...

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity—your creativity—that can 
help motivate us to be more active. 

Let's ask people 
we know!

So, how are we going to 
solve these challenges?

How and where 
can we help 

people be more 
active?

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity — your creativity — that can 
help motivate us to be more active. 

Get them 
motivated

Reward 
them!

The Park 
bench

On the 
Bus
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Challenge-historie

Der er muligheder for at lege og være aktiv allevegne – fra store parker til 
asfaltbaner, i klasseværelset og selv, når vi står i kø og venter. Men flere og 
flere mennesker er slet ikke aktive nok.

Så, Maya spørger...

HVORDAN OG HVOR 
KAN VI HJÆLPE 

FOLK TIL AT VÆRE 
MERE AKTIVE?

BELØN 
DEM!

MOTIVER 
DEM

PARK-
BÆNKEN

I BUSSEN

SÅ, HVORDAN SKAL VI LØSE DISSE 
UDFORDRINGER?

LAD OS SPØRGE 
DEM, VI KENDER!

AT LEGE GØR DET AT VÆRE AKTIV  SJOVERE. 
MAN BLIVER KREATIV, NÅR MAN  HAR LYST TIL 
AT LEGE, OG DET ER DENNE  KREATIVITET — 
JERES KREATIVITET — DER KAN HJÆLPE 
MED AT MOTIVERE OS TIL AT VÆRE MERE 

AKTIVE.



Deltagerhæfte  I  Kom i gang8

RePLAYSM Innovativt projekt

Der er muligheder for at lege og være aktiv allevegne – fra store parker 
til asfaltbaner, i klasseværelset og selv, når vi står i kø og venter. Men 
flere og flere mennesker er slet ikke aktive nok. At lege gør det sjovt 
at være aktiv. Man bliver kreativ, når man har lyst til at lege, og det 
er denne kreativitet, der kan hjælpe med at motivere os til at være 
mere aktive.

Samfund kan defineres som jeres by eller et større område, fx jeres kommune eller land.

	Identificer	et	specifikt	problem,	der	medfører,	at	folk	
ikke er aktive nok. 
Projekt-eksemplerne undersøger problemer relaterede til udfordringen. 
Jeres innovative projekt kan have udspring i et af Projekt-eksemplerne, 
men det er ikke nødvendigt.

	Undersøg,	det	problem	I	har	valgt	og	jeres	
løsningsforslag.	
Hvilke løsninger eksisterer allerede? Er der eksperter, der vil kunne 
hjælpe jer? 

	Design	en	ny	teknologi	eller	gør	en	allerede	
eksisterende	teknologi	bedre.	
Dette er jeres projektløsning. Lav en installation eller prototype der 
viser, hvordan jeres løsning hjælper folk til at være aktive. 

	Del	jeres	løsning,	få	tilbagemeldinger	og	byg	designet	
igen.	
Jo flere gange I bygger designet igen, jo mere lærer I. Hvilken forskel 
gør jeres løsning i jeres samfund?

	Fremlæg	jeres	løsning	på	turneringsdagen.	
Forbered en 5-minutters præsentation, der tydeligt forklarer jeres 
projekt. Sørg for, at hele holdet er involveret.

START Det	starter	her,	med	jeres	kritiske	
tænkning	og	fantasi,	der	skal	føre	til	en	
sjov	og	aktiv	livsstil	for	alle!
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Opgaver i Regelhæfte for robotkonkurrencen
Komplet beskrivelse af opgaver og robotkonkurrenceregler kan findes i Robotkonkurrencens regelhæfte.

Opga-
venr.

Navn Beskrivelse Point

M00 Bonus ved udstyr-
sinspektion “Gør det samme med mindre” kan spare tid og plads. 25

M01 Innovativt projekt Robotten flytter LEGO-modellen fra jeres innovative projekt hen på RePLAYSM 
logoet eller det grå område rundt om bænken (M04). 20

M02 Skridttæller Robotten skubber skridttælleren langsomt og roligt. Jo længere ”gåtur”, jo bedre. 10-20

M03 Rutsjebane Robotten skubber folk ned af rutsjebanen og flytter dem til andre områder.  5-50

M04 Bænk Robotten fjerner rygstøtten, gør bænken flad og placerer terninger 
i hinkeruderne. 10-65

M05 Basketball Robotten hejser kassen op i lygtepælen og putter en terning i kassen. 15-40

M06 Armhævnings-
stang

Robotten passerer uden problemer under stangen på alle tidspunkter. Derud-
over, holdes den oppe fra robotmåtten af stangen i slutningen af dysten. 15-45

M07 Robotdans Robotten danser på dansegulvet i slutningen af dysten. 20

M08 Boccia
Boccia er en interaktiv opgave, der udføres sammen med det modsatte hold. Tal 
med det andet hold, således at robotterne kaster terninger i samme farve ind på 
den modsatte robotbane.

5-110

M09 Dækflip Robotten flipper dæk, så det hvide centrum vender opad, og flytter dem derefter 
ind i den store målskive.  10-35

M10 Mobiltelefon Robotten flipper mobiltelefonen, så den hvide side vender opad.  15

M11 Løbebånd Robotten roterer rullerne, så viseren bevæges så langt med uret, som muligt. 5-30

M12 Romaskine Robotten bevæger det frie hjul ud af den store cirkel og ind i den lille målcirkel.  15-30

M13 Vægttrænings- 
maskine

Inden dysten sætter I manuelt maskinens grebsindstilling.
Under dysten bevæger robotten grebet, indtil det lille gule stop falder ned. 10-20

M14 Sundhedsenheder Robotten indsamler sundhedsenheder fra robotbanen og flytter dem 
til målområder. 5-60

M15 Præcisionsbrikker Jo mindre I forstyrrer robotten, når den ikke er i Hjem, jo flere point beholder I. 5-60




