
FIRST LEGO League Jr. –
STEM-програма для дітей 6-9 років
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Мета FIRST LEGO League Jr.

Програма FIRST LEGO League Jr. cтворена для того, щоб діти 
познайомились зі STEM-освітою за допомогою інструмента, 
який вони всі знають і люблять – конструктора LEGO.
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Выступающий
Заметки для презентации
FIRST Team



Що таке FIRST LEGO League Jr.?

Це команда дітей, яка працює над проектом під керівництвом
тренера та робить презентацію цього проекта, щоб
представити його на фестивалі FIRST LEGO League Jr. Діти
будують LEGO-модель та роблять постер.
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Трохи статистики
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Junior FLL – програма, до якої готуються діти з 
усього світу!
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Выступающий
Заметки для презентации
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Основні Цінності Jr.FLL

Відео про основні цінності

∆ Ми команда
∆ Ми виконуємо свою роботу. Наші тренери і наставники 

допомагають нам вчитися, але ми самостійно знаходимо 
відповіді на поставленні задачі

∆ Ми ділимося нашим досвідом і відкриттями з іншими
∆ Ми допомагаємо один одному, ми ввічливі, ми 

поважаємо один одного та називаємо це  Gracious
Professionalism

∆ Ми всі переможці
∆ Ми весело проводимо час разом
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Выступающий
Заметки для презентации
Model examples

https://youtu.be/NuIlLg6ChNM


Команда

∆ Діти віком від 6 до 9 років
∆ Кількість учасників – від 2 до 6
∆ Мінімум 1 тренер
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Выступающий
Заметки для презентации
Poster examples



Командою можуть бути:

∆ Просто друзі
∆ Діти, які навчаються в одному навчальному закладі або в 

одному класі

На фестивалі всі команди зазвичай мають елементи 
атрибутики, які відрізняють її від інших команд. Це можуть бути:
- Футболки
- Кепки
- Капелюхи
- Значки
- Бейджі, та ін.
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Тренером можуть бути:

∆ Вчителі
∆ Батьки
∆ Старші друзі
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Де команди можуть готуватися?

∆ У школі
∆ Дома
∆ В бібліотеці
∆ У будь-якому іншому приміщенні
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Выступающий
Заметки для презентации
We are discussing global product offerings, however this is what they are currently for the US/CAN and is the same as the previous two years. 



З чого складається підготовка?

∆ Тема сезону
∆ LEGO-модель
∆ Постер
∆ Презентація роботи команди
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LEGO-модель

LEGO-модель повинна:
∆ Складатися лише з деталей LEGO
∆ Мати одну рухому частину (можна використати 

будь-який мотор LEGO)
∆ Мати один простий механізм (важіль, колесо, блок 

або похила площина)
∆ Використовувати програму Wedo для того, щоб

вчити дітей основам програмування
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Рекомендовано для першого року 
участі

∆ Пластина 48X48
∆ Мотор 
∆ Батарейний блок
∆ LEGO конструктор
∆ Набір «Прості машинні механізми»
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Пластина 48x48 Мотор

Батарейний блок Набір «Прості машинні 
механізми» 16



Рекомендовано для 2го и 3го року участі

∆ Додаємо програмування за допомогою набору 
«Робототехніка. Wedo»

Відео-приклад конструкції з застосуванням 
набору Wedo 17

https://www.youtube.com/watch?v=NZhTGbJVUuI


Постер

Включає в себе 
інформацію про:
∆ Команду
∆ Тему дослідження
∆ LEGO-модель та 

рухому частину

Також, на фестивалі 
команда має 
презентувати свій 
постер та LEGO-
модель.
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Постер
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Завдання

Кожен рік для дослідження обирається актуальна
тема, над якою працюють вчені зі всього світу. Теми
минулих років були присвячені природним
катастрофам, покращенню життя людей похилого
віку, клімату, і, навіть, ефективним інструментам
навчання.

∆ Тема цього року – «Подаруй життя сміттю»
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Завдання

∆ Після того, як тему оголошено – діти мають 4-6 
тижнів, щоб разом з тренером підготуватися до
фестивалю.
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Підготуйте презентацію

На фестивалі Jr. FLL команді необхідно буде 
презентувати:
∆ Вашу команду
∆ Ваше дослідження
∆ Вашу LEGO-модель
∆ Ваш постер

А також підготуйтесь:
∆ Продемонструвати Основні Цінності
∆ Відповісти на запитання суддів
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Візьміть участь у фестивалі!

Візьмість участь у фестивалі Robotica2016
на якому виставка робіт FIRST LEGO League Jr. буде 

проводитися вперше!!!
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Фестиваль, а не конкурс!

Кульмінаційним моментом для команд є участь у
фестивалі Jr.FLL, на якому cудді-волонтери спілкуються
з командами з приводу LEGO-моделей та Постера. Всі
команди відзначаються журі та отримують нагороди.
Кожна дитина повинна усвідомити, що її робота
унікальна та цікава.
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Де зареєструватися?

Якщо ви хочете долучитися до фестивалю 
Robotica2016 та презентувати роботу зареєструйте
вашу команду на сайті:
Fll.in.ua Реєстрація  Реєстрація Jr. FLL

Та починайте готуватись!

* Реєстрацію відкрито до 31 лютого.
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http://fll.in.ua/


Важливі дати

∆ Кінець січня-початок лютого– вебінар «Що таке Jr. 
FLL»

∆ 31 лютого – кінець реєстрації команд
∆ 14 травня– фестиваль Robotica
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Контакти

Якщо у вас є якісь запитання, або ви хочете 
долучитися до програми - зверніться до менеджера 
програми Jr.FLL в Україні – Станішевської Тетяни:
∆ e-mail - t.stanishevskaya@fll.in.ua
∆ телефон - 0673275065
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