FIRST®LEGO®League Jr.
CREATURE CRAZESM Challenge
Coaches zullen hun teams door de Onderzoek ’t,
Maak ‘t, en Deel ‘t fases van de Challenge leiden.

Onderzoek ‘t!

Begin door een honingbij zoals ik, Elisa, te onderzoeken
met de Inspiratieset als inspiratiebron. Ontdek waarom
honingbijen belangrijk zijn.
Kies daarna een dier dat één van onze leefgebieden deelt.
Leer zo veel mogelijk over het door jullie gekozen dier en
zijn leefgebied. Loopt de honingbij of jullie dier tegen een
probleem aan of heeft hij een uitdaging in zijn leefgebied?
En zo ja, kunnen jullie oplossingen verzinnen?

CREATURE CRAZESM

Slingeren jullie als een aap? Vliegen als een vleermuis?
Of springen als een kikker? De keuze is aan jullie!

In de 2016–2017 FIRSTLEGOLeague Jr.
Challenge gaan jullie:
• een dier kiezen dat z’n leefgebied
deelt met de honingbij;
• leren over dit dier en zijn leefgebied;
• anderen laten zien wat ze hebben
geleerd door een LEGO® model te
bouwen en een Laat Zien poster
te maken.

Maak ‘t!

Bouw een LEGO® model dat jullie dier, samen met een
honingbij en de Inspiratieset in hetzelfde leefgebied laat zien.
Gebruik het model om te laten zien wat jullie hebben geleerd.
Gebruik in ieder geval een LEGO® motor om ten minste één
onderdeel van jullie model te laten bewegen.
Maak een Laat Zien poster. Jullie poster zal jullie helpen anderen
te laten zien wat jullie hebben geleerd. De poster moet jullie
onderzoek, het door jullie gekozen dier, jullie model en jullie
team in beeld brengen.

Deel ‘t!

Elisa

Hoi, Ik ben
de honingbij!
Ik ben enorm blij dat ik jullie dit jaar mag
begeleiden tijdens het CREATURE CRAZESM
seizoen. Kom snel met me mee en leer
over de wonderlijke wereld van dieren!

Er zijn veel manieren waarop jullie team kan delen wat jullie
hebben geleerd.
• Jullie kunnen een ‘open’ team bijeenkomst organiseren. 		
Nodig familie, vrienden en anderen uit. Presenteer jullie 		
LEGO® model en Laat Zien poster.
• Doe mee aan een FIRSTLEGOLeague Jr. Expo.
Jullie praten dan met juryleden en andere teams.
Jullie delen daar wat jullie hebben geleerd en gemaakt 		
tijdens het CREATURE CRAZESM seizoen.
• Deel je werk op de FIRSTLEGOLeague Jr. Online Showcase.
Wat je ook doet, maak plezier!
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