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?אנחנומי

◼Pretty Smart POWER Girls 
 ,מנורדהורןחברותשלקבוצההיא

הולנד ,גרונינגן

בלבדבנותשלקבוצה◼

 FIRST LEGOברביעיתשנה◼
League

◼ 2018 BeNeLux Champions 
(Hydro Dynamics)

◼ FIRST World Festival Detroit, 
MI 2018
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?קבוצתיתזהותלפתחלמה
הקבוצהאתמחזקשלכםהקבוצתיתהזהותחקר:הקבוצהלגיבושתורםזה◼

.הקבוצהחבריכלשלהמשותףלמכנהפנייהידיעל
היטבמוגדרתקבוצתיתזהות :אחרותקבוצותמצדהקבוצהלזיהויתורםזה◼

בתחרויותהקבוצהאתולזהותלזכורולמתנדביםאחרותלקבוצותעוזרת
.שונותובעונות

 .שיפוטמבוססספורטהוא FLL :השופטיםעלרושםמותירהקבוצתיתזהות◼
.מתאימהקבוצתיתזהותבבנייתמאמציכםאתויעריכויזהושופטים

.נוסףבהסברצורךאין .כיףזה◼
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שלךהקבוצהאתהכר

מהזהותחלקיםמראשלתכנןאפשר◼
.הזמןעםיתווספואחריםחלקים .הקבוצתית

הזהותאתלמצואביותרהטובההדרך◼
היאשלכםהקבוצהולחברילקבוצהשמתאימה

.ערכים /גיבושפעילויותשיותרכמהלבצע
באתררעיונותהרבהלמצואתוכלו◼

FLLtutorials.com
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http://flltutorials.com/


ויותראחתלעונהזהות
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קבוצתיתזהותבנו :פעמיחד
אחתלעונה

רקתשתתףהקבוצהאם◼
אחת FLLבעונת

הנושאאתלהדגישתרצואם◼
השנתי

קבוצתיתזהותבנו:ממושך
עונותלמספר

להשתתףמתכווניםאתםאם◼
ורוצים FLLעונותבכמה
הקבוצהאתויזהושיכירו

הזהותאתלהדגישתרצואם◼
הקבוצהשלהאישיותאו

השניםלאורך
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לקבוצהשםבחירת
הנושאעלהקבוצהשםאתבססו :השנתיהנושאעלמבוסס◼

אתשילבוקבוצותהרבה Hydro Dynamicsבעונת .השנתי
.בשמן "מים"או "אקווה" ,"הידרו"המילים

 .מרהיב ,השנתילנושאמתאים :יתרונות ,בויילרז ,היידרובוטס :דוגמאות◼
אחתלעונהרקשימושי :חסרונות

העירעלהקבוצהשםאתבססו :מוסדאומיקוםעלמבוסס◼
.שלכםהספרביתאו
באותמתחיליםהקבוצותכלשמות ,אביב-בתל 'דעירוניבתיכון :לדוגמא◼

D דיובצליל- D++, Dgital, Dscover ו- D-Bug. לזיהויקל :יתרונות, 
בזיכרוןנחרטפחותלפעמים :חסרונות.עונותכמהלאורךשימושי

דברכללהיותיכולהוא .בעצמכםשםהמציאו :מומצאשם◼
אותיאורילהיותיכולהוא .שלכםלקבוצהאולכםשמתאים
!יצירתייםהיו .לגמרימומצא

אוהספרביתאולי :חסרונות .יצירתי ,לזיהויקל ,מרהיב :יתרונות◼
הקבוצהבשםלהופיעירצושלכםהספונסר

Copyright 2018, FLL TUTORIALS D-BUG #3316י"עלעבריתתורגם6



שלנולקבוצהשםמצאנואיך :לדוגמהמקרה
שאנחנולמרותבאנגליתשםבחרנואז ,לאומי-ביןשישמעשםרצינו◼

.מהולנד
-בנותשהמילהכך ,בנותהןהקבוצהחברותכל◼ "Girls" -צריכה

בשםלהיכלל
-שיופיכךעלצוחקותאנחנו◼ "Pretty" -שמגדירההתכונההיא

-חכמותפחותלאאנחנו .בנות "Smart" -מבנים.
לנוהסבירשלנוהמנטור .Pretty Smart Girlsאתהמצאנואז◼

משחקזה-משמעויותכמה Pretty smartלצירוףיששבאנגלית
אבל "חכמה"אומר Smartו ,"די"וגם "יפה"גםאומר Pretty !מילים

 ."אופנתי"גם
◼POWERכקבוצהעושותשאנחנולמהתיבותראשיזה:

Programming, Onderzoek (research), Wetenschap 
(science), Experimenting, Robotics.

-לאותנוהופךביחדהכל◼ Pretty Smart POWER Girls.

Copyright 2018, FLL TUTORIALS 7

.הקבוצהבעינימשמעותלושישתוודאועודכל ,תבחרושםאיזהמשנהלא
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לקבוצהלוגופיתוח

שםצריכהקבוצהכל◼
!כיףאבל ,חובהלאהואקבוצתילוגו◼
גיוון ,כיףמשקףהוא .צבעונישלנוהלוגו◼

שלהמאפייניםשהם ,למדעותשוקה
.הקבוצה

אתשתואםבגופןכתובותבלוגוהמילים◼
.שלהןהמשמעות

דיגיטל/לחומריםשוניםלוגואיםלנויש◼
עםמזוהיםשניהםאבל ,ולחולצות
.הקבוצה
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קבוצתיתזהותלפתחעוזריםוכובעיםחולצות

עיצובעםהתחלנו .שנהכלמשתנותשלנוהחולצות◼
בלבושזמןיותרהשקענו ,ניסיוןשצברנוככלאך ,פשוט

.שלנוובמראה

הרבהכךכלזה .כלשהומסוגכובעחובשיםתמידאנחנו◼
!כיףיותר

.קטים'וגסוודריםגםהוספנוהשנה◼
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בדצמברהקבוצהבצבעיכריסמסכובעי הולנדייםואיפורסרטים ,כובעים
העולמיתבתחרות

שלנווהחולצותהרובוט
!תואמים
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קבוצתיעידוד

להגדירלעזוריכוליםשיראוצעקה ,עידוד◼
.כקבוצהאתכם

בעזרתשלכםהזהותאתלהעשירתוכלו◼
הנוכחותאתשמחזקמיוחדעידודשיריצירת

.שלכםהקבוצתית
!ייחודיריקודלהוסיףתוכלואפילואולי◼
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קמעות ,כרזות ,דגלים

טובהדרךהםדגלים◼
באתםמאיפהלהראות

ביתאועיר ,מדינה)
.(ספר

כרזות◼
קבוצותשלכמו)קמעות◼

(!ספורט
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Photo: Dutch 
Delta
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חברתיותרשתות

 :הקבוצתיתהזהותלחיזוקמאודחשוב◼
!החברתיותברשתותנוכחות

 ,טוויטר ,אינסטגרם ,אתר ,פייסבוק◼
...יוטיוב

והמטרותהיעדים ,הקבוצהעלדברו◼
חברי ,שלכםהחלומות ,שלכם

וכלשלכןהחדשנותפרויקט ,הקבוצה
שתגלואחרמופלאדבר

כדיהחברתיותברשתותהשתמשו◼
!השראהולעוררלשתף
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אותנטייםהיו :טיפ

 ,ליצוררוציםאתםזהותאיזואולכםישזהותאיזומשנהלא◼
.כקבוצהשאתםלמינאמניםהיו ,אותנטייםהיותמיד

הרושםאתליצורתנסואל ,ביישניםילדיםהםהקבוצהחבריכלאם ,למשל◼
תנסואל ,ושמחיםקופצנייםילדיםאתםאםאו .מוחצניםמסיבותאנשישאתם

!אתכםשמשמחמהעשו ."מקצועיים"להיראות

לאזה.מוצלחותנראותהןכירקאחרותמקבוצותתעתיקואל◼
.למעלהראו .עבורכםיעבוד
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Pretty Smart supporting the 
Droids at 2018 Detroit 
World Festival
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תודות

- Pretty Smart POWER Girlsי"ענכתבזהשיעור•
https://www.facebook.com/prettysmartfll

-תל ,'דעירונימתיכון D-Bug #3316י"עלעבריתתורגם•
אביב

:במדריכיםעודלמצואתוכלו•
•www.ev3lessons.com
-ו• www.flltutorials.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution -
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
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