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Üdvözlünk!

A csapat tagjai:

Maja csoportja Markó csoportja

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Mi leszünk a kalauzaid a PLAYMAKERSSM

szezon során!

Lesz, amikor csapatban fogtok dolgozni, de olyan 
is, amikor két külön csoportban.

Írjátok ide, hogy ki lesz Maja és ki lesz Markó 
csoportjában!

Maja 
vagyok!

Markó 
vagyok!

Én Max 
vagyok! 
Gyerünk! 
Kezdjük 

már!



Explore the Challenge

Learn About Core Values

Create TeamModel

Cel
ebra

te at an Event
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A csapat útja

Ismerkedjetek meg az alapértékekkel

Vegyetek részt egy eseményen

Fedezzétek fel a versenyt

Készítsétek el a csapatmodellt

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések

Fedezzetek fel, alkossatok, teszteljetek és 
osszátok meg a tudást, amit a szezon 

során megszereztek!



Explore the Challenge

Learn About Core Values

Create TeamModel

Cel
ebra

te at an Event

Can you help them 

create new, fun ways 

for everyone to get 

moving?

 Tudsz nekik segíteni, 

hogy új és mókás 

módon bírjanak 

rá mindenkit a 

mozgásra?
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Az ötleteid segíthetnek változást hozni a 
közösségedben - és akár az egész világon is!

Kerettörténet Feltűnt nekik, hogy 
rengeteg hely van, ahol az 
emberek nem aktívak.

A mozgás 
mindkettőjüket  
egészségessé és 
erőssé teszi!Maja és 

Markó remek 
ötleteket 
találnak ki 
játékokra 
és különféle 
aktivitásokra, 
bárhol is 
vannak.

Maja és Markó folyton 
mozogásban vannak – és 
ez egy jó dolog!
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FELFEDEZÉS

INNOVÁCIÓ

HATÁS

BEFOGADÁS

CSAPATMUNKA

SZÓRAKOZÁS

Új készségeket és ötleteket fedezünk fel.

Kreativitásunk és kitartásunk segítségével 
keresünk megoldást a problémákra.

Amit tanulunk, attól jobb hely lesz a világ.

Tiszteljük egymást, és elfogadjuk, hogy különbözők 
vagyunk.

Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.

Élvezzük, amit csinálunk.

Rajzolj egy-egy 
példát mindegyik 

Alapértékre!

SZÓRAKOZZATOK, 
amíg az új 

képességeiteket 
fejlesztitek és közösen 

dolgoztok!Használd az 
Alapértékeket, hogy 
végigvezessenek 
az utazás során.

Alapértékek

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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Inspirációs eszköztár
Fel tudod használni 
ezeket a különböző 

helyekről származó valós 
fényképeket inspirációként 

az építésedhez?
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Használd az Explore készlet 
prototípus-elemeit és alaplapjait.

 Sorolj fel különféle módokat, ahogy játszani 
és mozogni szeretsz!

Hol játszol és hol vagy aktív 
szívesen?
Milyen játékokat szeretsz játszani?

 Válaszd ki a kedvenc tevékenységedet, és 
rajzolj egy képet magadról, miközben azt 
űzöd! Mutsd meg,a környezetedet is.

 Rajzold le, miként készítenél LEGO® modellt 
ebből a tevékenységből.

 Építsd meg a rajzod alapján az alaplapodra a 
tevékenységed modelljét.

 Mutasd meg a rajzodat és az építményedet a 
csapatodnak.

A mozgás erősen és 
egészségesen tartja a 

szívedet!

Ha mozogsz, 
a pulzusod 

megemelkedik.

Imádok 
szaladgálni a 

parkban!

1. foglalkozás A TELJES CSAPAT

EZ VAGYOK ÉN:
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Rajzold ide 
a modelled 

tervét!

Írd ide felülre 
az ötleteidet!

A TELJES CSAPAT1. foglalkozás
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GONDOLATOK ÉS ÖTLETEK

Használd az Explore készletet

 Kövesd a Book 1-ben található építési 
útmutatót a szív játék elkészítéséhez.

 Forgasd meg a kart! Figyeld meg, mi történik 
a zászlóval!

 Gondolkodj Markó kérdésén és írd is le az 
ötleteidet a dobozba.

 Vedd fi gyelembe a csoportod kijelölt helyét is!

 Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. 
oldalon.

 Használd a prototípus-elemeket egy mókás 
megoldás elkészítéséhez.

 Mutasd meg a csapatnak, hogy
mit készítettél!

Markó és én versenyezni 
szeretnénk! Amikor a 

pulzusunk emelkedik, az 
a zászlót is felemeli!

Tudnál egy olyan játékot 
építeni, amit mindketten 
játszhatunk, és ami emeli 

a pulzusunkat?

MAJA CSOPORTJA
Hely: Üres parkoló

MARKÓ CSOPORTJA
Hely: Park

Szív Játék

Én is szeretnék 
játszani veletek!

2. foglalkozás 5. foglalkozás
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Használd a WeDo 2.0 készletet

 Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást.

 Végezd el a Getting Started projektek közül a 
Cooling Fan nevűt.

 Válaszolj Max kérdésére a dobozban!

 Módosítsd a kódodat!

Meg tudod növelni a ventilátor 
sebességét?
Meg tudod állítani a ventilátort?

 Változtass a ventilátor felépítésén.

Le tudod cserélni a lapátokat?
Lehet a ventilátortod magasabb?

 Rajzold le a megoldásodat a 30 oldalon.

 Mutasd meg a csapatnak, hogy mit 
készítettél!

Hogyan 
használhatod ezeket 

a blokkokat az 
elkészített kódod 

megváltoztatására?

El tudod készíteni 
a saját kódodat a 

ventilátorhoz?

Használd az alábbi 
blokkokat!

2. foglalkozás

MARKÓ 
CSOPORTJA

MAJA
CSOPORTJA

5. foglalkozás
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GONDOLATOK ÉS ÖTLETEK

Használd az Explore készletet

 Kövesd a Book 2-ben található építési 
útmutatót a futópad elkészítéséhez.

 Forgasd a karokat és a zöld görgők is 
megmozdulnak! Ez szemlélteti, hogyan 
tudod lábad erejét mozgássá alakítni.

 Tedd félre a futópadot.

 Gondolkodj Marco kérdésén és az ötleteidet 
írd le a dobozba!

 Vedd fi gyelembe a csoportod kijelölt helyét is!

 Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. 
oldalon.

 Használd a prototípus-elemeket egy mókás 
megoldás elkészítéséhez.

 Mutasd meg a csapatnak, hogy
mit készítettél!

Én is ki 
szeretném 
próbálni!

Markóval minden nap 
közösen várunk a 

buszra. Van egy park 
és egy üres parkoló 
közvetlenül mellette.

Ezek remek 
helyszínek lehetnek 
a játékhoz! Tudnál 

tervezni számunkra a 
futópadhoz hasonló 
játékállomásokat?

Futópad

Kar

MAJA CSOPORTJA
Hely: Üres parkoló

MARKÓ CSOPORTJA
Hely: Park

3. foglalkozás 6. foglalkozás
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Használd a WeDo 2.0 készletet

 Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást.

 Végezd el a Getting Started projektek közül a 
Moving Satellite nevűt.

 Válaszolj Max kérdésére a dobozban!

 Módosítsd a kódodat!

Képes vagy 10 másodpercig forgatni 
a műholdat?
A másik irányba is el tudod forgatni a 
műholdat?

 Változtass a mozgó műhold felépítésén.

Tudsz változtatni a műhold alakján?
Tudsz nagyobbat készíteni?

 Rajzold le a megoldásodat a 30 oldalon.

 Mutasd meg a csapatnak, hogy mit 
készítettél!

Hogyan 
használhatod ezeket 

a blokkokat az 
elkészített kódod 

megváltoztatására?

El tudod készíteni 
a saját kódodat a 

műholdhoz? 

Használd az alábbi 
blokkokat!

3. foglalkozás

MARKÓ 
CSOPORTJA

MAJA
CSOPORTJA

6. foglalkozás
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GONDOLATOK ÉS ÖTLETEK
Használd az Explore készletet

 Vedd elő az összeszerelt szív játékot és 
futópadot.

 Kövesd a Book 2 útmutatóját a szív játék és a 
futópad egyesítéséhez.

 Forgasd meg a kart a futópadon. Hogy 
mozgatja ez a zászlót?

 Gondolkodj Markó kérdésén és az ötleteidet írd 
le a dobozba!

 Vedd fi gyelembe a csoportod kijelölt helyét is!

 Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. oldalon.

 Használd a prototípus-elemeket egy mókás 
megoldás elkészítéséhez.

 Mutasd meg a csapatnak, hogy
mit készítettél!

Versenyezni szeretnénk! 
Én biciklizni fogok! Amikor a 
pulzusunk emelkedik, az a 

szív játék zászlaját is felemeli!

Építesz nekünk 
egy utat, ahol 
mindketten 

versenyezhetünk 
a pulzusunk 
emeléséért?

Egyesített 
modell

Győződj meg róla, 
hogy az utad Maja 

és Markó kerekeinek 
egyaránt megfelelő.

Kar

MAJA CSOPORTJA
Hely: Üres parkoló

MARKÓ CSOPORTJA
Hely: Park

4. foglalkozás 7. foglalkozás
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Használd a WeDo 2.0 készletet

 Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást.

 Végezd el a Getting Started projektek közül a 
Spy Robot nevezetűt.

 Válaszolj Max kérdésére a dobozban!

 Módosítsd a kódodat!

Tudod rögzíteni a saját hangodat?
Képes vagy új módon érzékelni a 
mozgást?

 Változtass a kém robot felépítésén!

Képes vagy mozgatni a robotot? 
Tudsz változtatni a robot alakján?

 Rajzold le a megoldásodat a 30 oldalon.

 Mutasd meg a csapatnak, hogy mit 
készítettél!

Hogyan 
használhatod ezeket 

a blokkokat az 
elkészített kódod 

megváltoztatására?

El tudod készíteni 
a saját kódodat a 
kém robothoz?

Használd az alábbi 
blokkokat!

4. foglalkozás

MARKÓ 
CSOPORTJA

MAJA
CSOPORTJA

7. foglalkozás
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Rajzold ide az üres parkoló-
hoz kapcsolódó terveidet:
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Rajzold ide a parkhoz 
kapcsolódó terveidet:
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Használhatod 
ezeket a blokkokat 

az új kódod 
elkészítéséhez!

Használd a WeDo 2.0 készletet

 Indítsd el a WeDo 2.0 alkalmazást.

 Használd az alul látható blokkokat a szív 
játékban zászlajának felemeléséhez.

 Dolgozzatok csapatban a kihívás kódjának 
elkészítése során.

1. Emeld teljesen fel, majd vissza le a 
zászlót.

2. Társíts hangot az ünnepléshez, 
amikor a zászló a legmagasabb 
pontra ér!

Használd az Explore készletet és a 
WeDo 2.0 készletet.

 Kövesd a Book 2 utasításait a motort és a hub-
ot tartalmazó épitmény elkészítéséhez.

 Vedd elő az egyesített szív játékot és futópadot.

 Kapcsold össze a frissen összerakott motort és 
a hub-ot tartalmazó épitménnyel.

8. és 9. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Csapatként 
együttműködve 
végezzétek el a 

feladatokat!

Egyesített 
modell Motort és HUB-

ot tartalmazó 
építmény

Képes a csapatod 
kódot készíteni az 

egyesített modellhez?

Képes a csapatod 
motorizálni az 

egyesített modellt?
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Használd az Explore készletet, az 
egyesített modellt és a WeDo 2.0 
készletet

 Gondolkodj a kérdéseken.

 Gyűjts ötleteket az egyes kérdésekhez.

 Nézd át a szükséges elemek listáját.

 Rajzold le az akadálypályád tervét a 20-21. 
oldalon.Jelöld a szükséges elemek helyét a 
pályán.

Meg tudnád építeni az 
akadálypályáját ezen 
helyek valamelyikén, 

vagy akár az 
összesen?

Tudnál tervezni 
nekünk egy 

akadálypályát, amin 
játszhatunk, majd 

ezt el is készítenéd 
a csapatod 

modelljeként?

Kiegészítenéd 
olyan szórakoztató 
tevékenységekkel, 

melyek emelik a 
pulzusunkat?

Szükséges elemek listája:
 Kizárólag 
LEGO®

elemekből 
készült.

 Tartalmazza 
a kombinált 
modell EGY 
részét.

 Van EGY 
motorizált része.

 LEGO 
Education 
WeDo 2.0 
kóddal készült.

Csapat Modell
Park Üres 

Parkoló
Válassz egy 

helyet.

8. és 9. foglalkozás A TELJES CSAPAT
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Rajzold ide az akadálypályád tervét:
Használd ezt a két oldalt a rajzod elkészítéséhez. Jelöld a csapatmodell szükséges részeit.

Szükséges elemek listája
 Kizárólag LEGO® 
elemekből készült

 Tartalmazza a kombinált 
modell EGY részét.

 Van EGY motorizált 
része

 LEGO Education WeDo 
2.0 kóddal készült.
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Park Üres 
parkoló

Válassz egy 
helyet.
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10. és 11. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Csapattabló

Használd a tablóalapot és a 
művészeti kiegészítőket

 Ötleteljetek arról, mit kerüljön a 
tablóra.

 Használd a következő oldalt 
piszkozatként, ahova lejegyzed 
az ötleteidet.

 Közösen készítsétek el a 
posztert.

Használhattok 
szöveget, fotót 
és rajzokat is a 

tablón.

Mutassátok be a 
csapatotok útját a 
foglalkozásokon 

keresztül.

Készítsetek egy 
csapattablót arról, 

mit tanultatok a 
PLAYMAKERSSM

során!



PLAYMAKERSSM 23

Nézd meg a 6. 
oldalon található 

alapértékeket 
ötletekért!

10. és 11. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Írd és rajzold le az ötleteidet a csapatod tablójához:
Példa témák:
• Felfedezés
• Közös munka

• Alkotás
• Alapértékek

• Tesztelés
• A csapat útja
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12. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Mindegy, 
hogy miként 
ünnepelsz, 
a lényeg a 

szórakozás.

Megmuta-
tom, 

hogy mit 
fedeztünk 

fel!

Elmagyarázom a 
WeDo 2.0 kódot 
és azt, hogy ez 

miként mozgatja a 
csaptmodellt.

Mesélek a
különböző 

alapértékekről, 
hogy ezek miként 
kapcsolódnak az 
aktivitásainkhoz.

Megmutatjuk, 
hogy a tablónk 

hogyan 
követi végig a 

csapatunk útját.

Bemutatom a 
csapatmodellt és 

az akadálypályánk 
különböző részeit.

Már közel a verseny 
napja. Számtalan 
módja van annak, 

hogy megmutasd, mit 
tanultál.

Részt vehetsz egy 
FIRST® LEGO® League 
Explore kiállításon. Hívd 
meg a családodat és a 

barátaidat erre a különleges 
bemutatóra.

Használd a befejezett 
csapatmodellt és 
csapattablót

 Beszéljetek arról, hogy mit 
szeretne megosztani a csapat 
az eseményen.

 Töltsd ki a következő oldalt a 
felkészülés során.

 Nézzétek át a mentorral 
alaposan a pontozólapot.

Bemutató az eseményen
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• Be tudod mutatni a csapatmodellt?
• Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 

egyesített modellt?

• Az építményed melyik része motorizált?
• Hogyan programoztad a motorizált részt?

• Mit tanultál a versenyről?
• Hogyan használtad az alapértékeket?

• Mivel bővítetted a csapattablót?
• Miként mutatja ez be a csapatod útját?

12. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Jegyezd le az ötleteidet, amiket megosztanál az eseményen is:

Ünnepeljetek!
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1. Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást. 
Az alkalmazást vagy ikonként találod 
meg a számítógép főképernyőjén, 
vagy a Start menüben.

2. Kövesd a bemutató lépéseket, 
amennyiben először használod az 
alkalmazást.
Különben kattints az X-re.

3. Kattints a Classroom Projects-re a 
főoldalon.

4. Válaszd a megfelelő Getting Started 
projektet a listából.

Fedezd fel a projekteket
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Programozási blokkok leírása

Folyamat blokkok

Start blokk

Ha használod, helyezd a programszálad elejére. Nyomd 
meg, és elindul az általad készített programszál.

Várakozz valamire

Használd ezt a blokkot, ha azt szeretnéd, hogy a progra-
mod várjon valami bekövetkezésére. A várakozásra 
adhatsz meg időt és szenzoros bemenetet is. Ezen blokk-
nak szüksége van bemenetre a megfelelő működéshez.

Ismétlő blokk

Használd ezt a blokkot akciók ismétléséhez. Az Ismétlő 
blokkba helyezett akciók újra és újra végrehajtásra kerül-
nek (hívhatod Hurok blokknak is). Az ismétlés tarthat a 
végtelenségig, egy bizonyos ideig, vagy egy eseményig.

Motor blokkok

Motort ebbe az irányba blokk

Beállítja a motort, hogy az a tengelyt a jelzett irányba 
forgassa, és beindítja a motort.
Kattints a blokkra, ha gyorsan meg szeretnéd változtatni a 
forgás irányát.

Motor teljesítmény blokk

Beállítja a motor teljesítményét a megadott szintre, és 
beindítja a motort. A szintet 0 és 10 közötti numerikus 
bemenettel adhatod meg.

Motor be valameddig blokk

Elindítja a motort egy bizonyos ideig, amit másodpercekben 
adhatsz meg. Az időtartam numerikus bemenettel állítható 
be, egész és tizedes pontosságú számokat használhatsz.

Motor ki blokk

Megállítja a motor bármely mozgását.

Szenzoros bemenetek

Bármely távolságban változás

A mozgásérzékelő módot adja meg bemenetként a 
“Bármely távolságban változás” egy blokknak.

Távolság szenzoros bemenet

A mozgásérzékelő által mért (0 és 10 közötti) értéket 
bemenetként adja át egy blokknak.

Rázás

A döntésérzékelő „Rázás” értékét egy blokkba írja be.

Motor ki blokk

Megállítja a motor bármely mozgását.

Egyéb blokkok és bemenetek

Fény blokk

Felvillantja a Smarthub LED-jét a meghatározott színben. 
A szín megváltoztatása egy 0 és 10 között megadott 
numerikus bemenettel módosítható.

Hang lejátszó

Hangot játszik le. A hangot a szoftverben elérhető listából 
választja ki ki. Hang értékét egy numerikus bemenet 
segítségével adhatod meg. Válaszd ki a 0 hangszámot, 
hogy az általad rögzített hangot játsza le a blokk.

Buborék

Használd a buborékot, hogy megjegyzéseket illessz a 
programodba. Ez nem egy programozó blokk.

Numerikus bemenet

Egy számot ad bementként a blokknak.

Szöveg bemenet

Szöveges értéket ad bementként a blokknak.
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Jay Flores
STEM nagykövet

Itt dolgozom: Rockwell Automation

Kapcsolatom a FIRST®-tel: Segítettem a FIRST 
Robotics Competition megtervezésében és segítek 
kidolgozni a stratégiájukat, hogy még több gyereket 
érjenek el. 

Érdekes infók rólam:  Két tévés sportversenyben 
is szerepeltem, az Exatlon Estados Unidos-ban a 
Telemundon (2019-ben) és a BattleFrog Leauge 
Championshipen az ESPN-en (2016-ban). 

A STEM-hősöm: FIRST® LEGO® League diákok, 
akik a közösségük valódi problémáit oldják meg. 

Tanácsom a csapatoknak: Találjátok fel ti azt a 
változást, amit látni szeretnétek a világban.

Javion Mosley
vezető gépészmérnök

Itt dolgozom: Rockwell Automation

Kapcsolatom a FIRST®-tel: Riverside Robotigers 
2830 csapat mentora, FIRST öregdiák 

Érdekes infók rólam: Szeretek utazni, és a lehető 
legtöbb új élményt megtapasztalni. Voltam a 
Rockwell Automation gyakornoka Kínában is. 

A STEM-hősöm: Wilbur és Orville Wright. Imádom a 
repülést.

Tanácsom a csapatoknak: A FIRST remek 
lehetőség, hogy megtegyétek az első lépéseiteket 
a mérnöki pályán. Kezeljétek úgy, mint a jövőtök 
építőkockáit, mert a lépések, amiket ma megtesztek, 
hatással lesznek a jövőtökre.

Karrier kapcsolódási pontok
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Leanne Cushing
gépészmérnök

Itt dolgozom: Bellwether Coff ee

Kapcsolatom a FIRST®-tel: Részt vettem FIRST 
robotversenyen a gimiben, és a mentoraim segítségével 
rájöttem, hogy a gépészeti tervezés az, amiben jó 
vagyok, és szeretem is csinálni.

Érdekes infók rólam: A szabadidőm legnagyobb részét 
a Battlebots és a csapatom, a Valkyre tölti ki, ahol az 
általunk tervezett és épített 250 fontos (113 kg) robottal 
vesenyzünk a Discovery Channel műsorában.

A STEM-hősöm: Bill Nye, mert a szórakoztatás 
mellett imádja a műszaki tudományokat és a 
tanítást is. Ő mutatta meg nekem, hogyan lehetek 
egyszerre szórakoztató, közösségi ember, és okos is. 
Folyamatosan táplálta a kíváncsiságomat, és rengeteg 
mindent tanított nekem gyerekkoromban.

Tanácsom a csapatoknak: A szenvedély nem 
egyenlő a tökéletességgel. Saját magatokért akarjatok 
a legjobbá válni. Ne hagyjátok, hogy mások mondják 
meg, kik lehettek és mire vagytok képesek. Soha ne 
beszéljétek le magatokat valami új dolog kipróbálásról. 
A legrosszabb, ami történhet, hogy véleményetek lesz 
róla, illetve gazdagabbak lesztek egy történettel, amit 
megoszthattok másokkal.

Pedro Alejandro Yang
menedzser

Itt dolgozom: LEGO® Education

Kapcsolatom a FIRST®-tel: A LEGO Education 
versenyekért felelős csapatában dolgozom, a FIRST 
stratégiai partnerei vagyunk.

Érdekes infók rólam: Indultam a 2004-es olimpián 
tollaslabdában. A hobbim, hogy megfőzöm híres 
szakácsok YouTube-on közzétett receptjeit.

A STEM-hősöm: Woodie Flowers. A STEM 
szószólója volt, ugyanakkor felismerte az empátia 
fontosságát a siker elérésében, így felfedezte azt, 
amit ma a FIRST LEGO League közösségünkben 
udvarias professzionalizmusnak hívunk. 

Tanácsom a csapatoknak: Ez az egész nem a 
győzelemről szól, hanem mindarról, amit az út során 
tanultok, és a barátokról, akiket szerztek.
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Rajzold ide a terveidet:
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May and Marco have great ideas 
for games and activities, wherever 
they go.

Can you help us create
new, fun ways for everyone 
to get moving?

There are lots 
of places where 
people are not 
active.

May and Marco don’t like to stay 
still – and that’s a good thing!

Feltűnt nekik, hogy 
rengeteg hely van, 
ahol az emberek 
nem aktívak.

Tudsz nekük segíteni, hogy 
új és mókás módon bírjunk 
mozgásra mindenkit?

Név: Csapatod neve:

A LEGO, a LEGO logó, valamint a Minifi gura kifejezés a LEGO Group védjegyei. ©2020 a LEGO Group. 
A FIRST® a For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) bejegyzett védjegye. 

A LEGO® a LEGO Group bejegyzett védjegye. 
A FIRST® LEGO® League és a PLAYMAKERSSM a FIRST és a LEGO Group együttes védjegyei. 

©2020 FIRST és a LEGO Group. Minden jog fenntartva. 20082002 V1

Maja és Markó folyton mozogásban 
vannak – és ez egy jó dolog!

Maja és Markó remek ötleteket találnak ki 
játékokra és különféle aktivitásokra, bárhol
is járnak.


