FIRST ® LEGO® League Challenge Overzicht
CORE VALUES

Laat FIRST® Core Values zien
in alles wat jullie doen. Het team
wordt daarop beoordeeld tijdens
de robotwedstrijd en de jurysessie.

Het team zal:
• Teamwork en Ontdekking toepassen om de
uitdaging te verkennen.
• Innovatie laten zien met nieuwe ideeën voor de
robot en het innovatieproject.
• Laten zien hoe de oplossingen van het team Impact
hebben en dat er Inclusie is!
• Plezier hebben in alles wat het team doet!

ROBOTONTWERP

Het team bereidt een korte
presentatie voor over het
robotontwerp, de programma’s en
de strategie.

Het team zal:
• De missiestrategie bepalen.
• De robot en programma’s ontwerpen aan de hand
van een effectief werkplan.
• De robot en codeeroplossing ontwerpen.
• De robot en programma’s testen en verbeteren.
• Het robotontwerpproces, de programma’s en de
robotoplossing presenteren.

ROBOTWEDSTRIJD
Het team heeft 3 wedstrijden van
2,5 minuten om zoveel mogelijk
missies uit te voeren.

Het team zal:
• De missiemodellen bouwen en de veldopbouw
volgen om de modellen op de mat te plaatsen.
• De missies en regels doornemen.
• Een robot ontwerpen en bouwen.
• Bouw- en codeervaardigheden ontdekken terwijl het
team oefent met de robot op de wedstrijdmat.
• Deelnemen aan een evenement!

INNOVATIEPROJECT

Het team legt in een live en
boeiende presentatie uit wat
jullie hebben gedaan voor het
innovatieproject.

Het team zal:
• Een probleem definiëren en onderzoeken om op te
lossen.
• Een nieuwe oplossing ontwerpen of een bestaande
oplossing verbeteren gebaseerd op het gekozen
idee, brainstorming en plan.
• Een model, tekening of prototype creëren.
• De oplossing verbeteren door ze met anderen te
delen en feedback te verzamelen.
• De impact van de oplossing presenteren.

SUPERPOWEREDSM
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Van de machines die ons vervoeren, de elektronica
die ons verbindt tot de manier waarop we onze
dorpen en steden van energie voorzien: energie is
essentieel in ons leven. Hebben jullie nagedacht
over waar energie vandaan komt? Hoe wordt
dit opgewekt? Hoe komt het bij jullie? Hoeveel
gebruiken jullie?

START

Verken jullie energietraject. Hoe kunnen jullie een betere
energietoekomst bedenken? Het begint hier, met jullie
kritisch denken en innovatie die de weg leiden naar de
energieke wereld van morgen met FIRST® ENERGIZESM
aangeboden door Qualcomm.

Definieer een specifiek probleem dat
betrekking heeft op het verbeteren van
het energietraject.
Een energietraject is het volledige proces van
begin tot eind: Waar komt energie vandaan? Hoe
wordt het wordt gedistribueerd, opgeslagen en
gebruikt? De Project Inspiraties (zie sessies 1-4)
onderzoeken verschillende energietrajecten en
hun bijkomende problemen. Jullie probleem kan
voortkomen uit zo’n Project Inspiratie of het kan
een probleem zijn dat jullie zelf hebben bedacht.

Onderzoek jullie probleem en ideeën
voor de oplossing.

Deel jullie ideeën, verzamel
feedback en verbeter jullie oplossing

Hoe meer jullie evalueren en ideeën ontwikkelen,
hoe meer jullie leren. Welke impact zal jullie
oplossing hebben op de omgeving?

Deel jullie oplossing in de vorm van een
live presentatie op het evenement.
Bereid een creatieve en effectieve presentatie
voor die de oplossing van jullie innovatieproject en
de impact ervan op anderen duidelijk uitlegt. Zorg
ervoor dat het hele team betrokken is bij het delen
van jullie vooruitgang.

Onderzoek energiebronnen en hoe energie wordt
opgeslagen, verdeeld en gebruikt wordt in jullie
omgeving. Kunnen jullie manieren vinden om
een deel van het energietraject beter te maken?
Kunnen jullie één stap verbeteren om efficiënter,
betrouwbaarder, betaalbaarder, toegankelijker of
duurzamer te maken? Welke oplossingen bestaan
er al? Zijn er experts of gebruikers die jullie kunnen
interviewen?
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Ontwerp en creëer een oplossing die
jullie energietraject kan verbeteren.
Gebruik jullie onderzoek en ontdekkingen
om een bestaande oplossing te verbeteren in
jullie energietraject of een nieuwe innovatieve
oplossing te ontwerpen. Kunnen jullie andere
energie-technologische keuzes maken? Maak een
tekening, model of prototype van jullie oplossing.
Kijk eens naar het stripverhaal op de achterkant deze gids!
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Robotontwerp en
robotwedstrijd
De SUPERPOWEREDSM robotwedstrijd van dit jaar
gaat over het verzamelen van energie-eenheden uit
verschillende bronnen rond de wedstrijdmat en ze te
verdelen naar waar de energie zal worden verbruikt.
Punten worden gescoord door het vrijgeven van
energie-eenheden uit de modellen en voor het
afleveren van energie-eenheden op de plaats van
bestemming.

START

Ontwerp en maak een robot die missies zal uitvoeren
tijdens de robotwedstrijd. Jullie innovatieve robotontwerp,
duidelijke missiestrategie en functionele programma’s zijn
de sleutel in de FIRST® ENERGIZESM seizoen aangeboden
door Qualcomm.

Bouw de missiemodellen en definieer
jullie missiestrategie.

Test en verbeter de robotoplossing om
missies te voltooien.

Elke missie en elk model biedt inspiratie voor
mogelijke oplossingen voor het innovatieproject. Er
zijn vier verschillende energietrajecten te vinden op
de wedstrijdmat. Jullie kunnen de volgorde van het
voltooien van de missies zelf bepalen!

Verbeter het robotontwerp en de programma’s door
deze continu te testen.

Ontwerp en creëer een autonome robot
en programma’s.
Maak een werkplan voor het robotontwerp. Bouw
een robot en hulpstukken met LEGO® Education
SPIKE™ Prime of een LEGO® MINDSTORMS®
set. Codeer de robot om autonoom een reeks
missies uit te voeren in een 2,5 minuten durende
robotwedstrijd om punten te scoren.

ME
ROBOT GAOK
RULEBO

Presenteer het robotontwerp tijdens de
jurering.
Bereid een korte presentatie voor waarin jullie de
jury goed meenemen in het proces. Hoe hebben
jullie de robot en de programma’s gemaakt en hoe
werken ze? Zorg dat het hele team erbij betrokken
is.

Doe mee aan robotwedstrijden.
De robot start in het startgebied, voert missies uit
in de door het team gekozen volgorde en keert
dan ergens terug in THUIS. Het team kan de robot
aanpassen als deze in THUIS is voordat deze
opnieuw wordt gestart. Het team zal meerdere
wedstrijden spelen, maar alleen de hoogste score
telt.

SUPERPOWEREDSM
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Energie is een belangrijk onderdeel van ons leven. Onze FIRST ® LEGO® League
helden weten dat de keuzes die we maken invloed hebben op onze wereld.

Laten we beginnen in
onze omgeving - zij
hebben onze
hulp nodig!

Hoe komen we aan energie?

Jullie uitdaging is het
verbeteren van het
energietraject in JOUW
omgeving!
Hoe distribueren en
bewaren we het?

Hmm ... laten we een probleem
definiëren en een oplossing
ontwerpen!

We hebben
meer helden
nodig.

Hoe gebruiken
we het?

Jullie zijn

helden die deen
wereld kunnn!
verandere

