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Uvod
LEGO® Education vam predstavlja priročnik ‘2009686
Uvajanje mehanskih in električnih strojev’.

Komu je priročnik namenjen?
Gradivo je namenjeno vsem učiteljem, tudi tistim, ki ne poučujejo
določenih predmetov, za delo z učenci v drugi in tretji triadi. Otroci
stari od osem let naprej delajo v parih ter izdelujejo modele,
raziskujejo in se učijo, ne glede na predznanje, ki ga imajo.
Preverite razpredelnico v delu z učnim načrtom in poglejte, katere
teme se ujemajo z vašim trenutnim učnim programom.

Za kaj se priročnik uporablja?
Priročnik za učitelja ‘Uvajanje mehanskih in električnih strojev’
omogoča otrokom, da delajo kot mladi znanstveniki, inženirji in
oblikovalci. Naloge v tej zbirki se navezujejo predvsem na predmete
tehnika in tehnologija, fizika in matematika.
S pomočjo priročnika otroke spodbujate, da se ukvarjajo z
reševanjem problemov. Otroci predvidevajo in napovedujejo.
Oblikujejo in izdelujejo modele in nato opazujejo delovanje teh
modelov. O modelih razmišljajo in jih popravijo, na koncu pa
zabeležijo in predstavijo rezultate.
‘Uvajanje mehanskih in električnih strojev’ omogoča učiteljem, da
zajamejo naslednje cilje:
• Kreativno razmišljanje pri razlagi delovanja stvari.
• Vzpostavljanje povezav med vzrokom in posledico.
• Oblikovanje in izdelovanje predmetov, ki ustrezajo določenim
kriterijem.
• Preizkušanje idej s pomočjo rezultatov opazovanj in meritev.
• Postavljanje vprašanj, ki jih lahko znanstveno raziščemo.
• Razmišljanje o odgovorih, tudi s pomočjo zamišljanja novih
možnosti.
• Razmišljanje o tem, kaj bi se lahko zgodilo oz. preizkušanje stvari.
• Izvajanje testiranj s spreminjanjem ene spremenljivke in
opazovanje ali merjenje učinkov.
• Sistematično opazovanje in merjenje.
• Prikaz in predstavitev podatkov s pomočjo diagramov, risb, tabel,
stolpčnih in linearnih grafov.
• Ugotavljanje, če se zaključki skladajo s predhodno postavljenimi
napovedmi, in če omogočajo nadaljnje napovedi.
• Pregled dela in opisovanje njegovega pomena ter omejitve.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

3

Uvod

Opis in uporaba
9686 gradbeni komplet
Komplet vsebuje 396 elementov, vključno z elektromotorjem in
barvno knjižico z navodili za gradnjo 14 glavnih modelov in 37
osnovnih modelov.
Komplet vsebuje tudi pladnje za razvrščanje. Vse se shranjuje v čvrsti
modri škatli za shranjevanje, ki ima prozoren pokrov.
Knjižice z navodili za izdelavo
Izdelali smo partnerski sistem, pri katerem so modeli oblikovani
tako, da lahko hkrati delata dva otroka, kar prihrani tudi čas. Vsak
od otrok v paru s pomočjo knjižic (A in B) izdela svoj podsistem.
Nato skupaj v paru sestavita svoja podsistema in sestavita svoja
podsistema v končen model.
Nadaljni skupni koraki za sestavo v celoto, so opisani v knjižici B, v
delih označenih z rdečo barvo.
Osnovni modeli
S pomočjo osnovnih modelov bodo otroci izkusili mehanska in
strukturna načela, ki so običajno skrita v vsakdanjih strojih in
strukturah. Vsak model, ki ga je enostavno sestaviti, predstavlja na
nazoren in enostaven način enega izmed konceptov mehanskih
strojev, mehanizmov in struktur.
Z zaporednim izvajanjem dejavnosti in uporabo delovnih listov
ter navodil za izdelavo, bodo otroci izkusili in odkrili načela pri
delu, svoje znanje pa bodo uporabili pri beleženju rezultatov. V
navodilih za učitelja boste našli predlagane odgovore na vprašanja
postavljena na delovnih listih za učence.
Osnovni modeli predstavljajo pot, da bodo otroci razumeli in vključili
mehanska in strukturna načela pri uporabi lastnih modelov.
Navodila za učitelja
V navodilih za učitelja boste našli vse informacije, napotke in
nasvete za pripravo učne ure. Vsak model, ki ga otroci izdelajo,
se osredotoči na določena učna področja ter zajema določeno
besedišče, vprašanja in odgovore in nadaljnje ideje za raziskovanje.
Učne ure so zasnovane na podlagi metodologije LEGO Education,
to je pristop štirih korakov (4C): povezovanje (Connect), sestavljanje
(Construct), opazovanje (Contemplate) in nadaljevanje (Continue).
Pristop omogoča enostavno napredovanje skozi dejavnosti.
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Povezovanje
Znanje pridobivamo takrat, ko povezujemo nove učne izkušnje z
že obstoječimi, ali ko je predhodna učna izkušnja predhodna učna
izkušnja je seme za rast novega znanja.
V priročniku so podane ideje, ki pomagajo otrokom prepoznati
problem, tudi v pomoč Jaki in Jani, risanima prijateljema, ki
pomagata voditi otroke skozi dejavnost. Otrokom pokažite animacije
z Jako in Jano, oni pa naj določijo problem in najdejo najboljšo
možno rešitev. Druga možnost pristopa je, da jim preberete zgodbo
v povezavi z animacijo.
V postavljanje okolja za otroke vključite tudi osebne izkušnje iz
dogodkov, ki so se zgodili v bližnji ali daljni preteklosti. Enostavneje
kot se bodo otroci identificirali s situacijo, v kateri sta se znašla
Jaka in Jana, lažje se bodo lotili tehnike in tehnologije, znanosti in
matematike, potrebne pri situaciji.
Sestavljanje
Učenje je najbolj učinkovito, ko so pri delu vključene roke in glave.
Otroci v parih izdelujejo modele, korak za korakom. Vsak v paru
izdela polovico modela, pri tem uporabljata vsak svojo knjižico (A in
B) in izdelata vsak svoj podsistem. Nato sodelujeta pri sestavljanju
celotnega skupnega modela.
Opazovanje
Pri analizi o opravljenem delu lahko poglobite svoje razumevanje.
Ob analizi, razvijate povezave med predznanjem in novimi
izkušnjami. Otroci morajo razmišljati o tem, kaj so opazovali ali
izdelali, tako poglobijo svoje razumevanje o tem, kar so izkusili. O
rezultatih se pogovarjajo in razmišljajo o idejah. Ta proces lahko
spodbudimo s postavljanjem ustreznih znanstvenih in tehničnih
vprašanj.
Vprašanja so vključena v gradivo, da spodbujajo otroke pri izvajanju
ustreznih raziskav, pri podajanju napovedi in vzrokov ter pri
razmišljanju o odgovorih – z iskanjem novih rešitev. Ta faza vključuje
možnost za začetek vrednotenja učenja in napredka posameznih
otrok.
Nadaljevanje
Učenje je vedno bolj zabavno in kreativno, če je dovolj zahtevno.
Izzivi in zadovoljstvo ob uspehu so navdih za nadaljevanje
zahtevnejšega dela. Zato so na voljo dodatne ideje, ki bodo
spodbudile otroke, da spremenijo ali dodajo dodatke svojim
modelom, ter da bodo nadaljevali z raziskovanjem. Ta faza
omogoča otrokom individualizacijo napredka, primernega njihovim
sposobnostim.
Nič ni narobe, če pri učni uri ni dovolj časa za dokončanje faze
nadaljevanja. Prve tri faze pokrivajo spretnosti iz učnega načrta.
Fazo nadaljevanja lahko opustite ali pa jo preložite na drugo učno
uro.
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Delovni listi za učence
Vsak delovni list se osredotoči na vse štiri korake (4C) in vsebuje
enostavne slikovne smernice za delo. Otroci lahko izdelujejo in
uporabljajo svoje modele z majhno pomočjo učitelja. Znali bodo
napovedati, preizkusiti , izmeriti in zabeležiti podatke, spreminjati
modele za primerjavo in sklepati.
Otroci naj delajo v parih, napovedujejo in preizkušajo svoje
napovedi vsaj trikrat, da bodo rezultati zanesljivi. Nato naj svoje
podatke ustrezno zabeležijo. Na koncu vsake dejavnosti imajo otroci
nalogo, da oblikujejo in narišejo napravo, ki ustreza temu, kar so
pravkar raziskovali.
Delovni listi so enostavni pripomočki za vrednotenje otrokove
stopnje in dosežkov. Lahko so tudi dragocen del lastne otrokove
knjižice o napredovanju.
illustrationer_cleanUp_003_cmyk.Page 1 04-04-2006 15:34:37

Dejavnosti reševanja problemov
Vseh šest dejavnosti reševanja problemov vsebuje realne postavitve
z zahtevami, pri katerih ni le ene možne rešitve.
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Opisi problemov in natančen opis osnutka se lahko fotokopirajo
za uporabo otrok. Opisi področij učenja, gradiva, dodatni izzivi in
napredek so informacije za učitelja.
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Dejavnosti reševanja problemov so realistične in otroci bodo lahko
preizkusili in vključili več kot le eno rešitev naenkrat. Navodila za
učitelja za vsak izziv ponujajo nasvete o tem, kaj in kako meriti,
medtem pa izvajati znanstveno testiranje rešitev.
Kot podporo smo vključili predlagane rešitve problemov. Uporabite
jih kot ‘nasvete in zvijače’ ali pa jih natisnite in obesite na steno za
navdih otrokom. Predlagani modeli reševanja problemov so le vodilo
za katerokoli ustrezno rešitev, ki jo bodo ponudili otroci sami.
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Nasveti za delo v razredu
Vrstni red dejavnosti
Začnite z osnovnimi modeli: mehanskimi stroji, mehanizmi in
strukturami. Otroci naj izdelajo nekatere ali vse osnovne modele, da
bodo razumeli vse potrebne pojme in koncepte.
Nato izberite, katere teme sovpadajo s tem, kar trenutno poučujete.
Predstavite glavne dejavnosti znotraj teme, otroci pa naj raziskujejo
ideje, ki so naštete v navodilih za učitelja in v delovnih listih.
Po koncu vsake teme lahko predstavite ustrezno dejavnost
reševanja problemov, da določite, kako dobro se znajo otroci opreti
na pridobljeno znanje in ga uporabiti.
Koliko časa potrebujem?
Dvojna šolska ura je najprimernejša za raziskovanje, izdelavo in
temeljito testiranje vseh dodatnih idej. V tem času lahko otroci
izdelajo tudi lastne kreativne različice.
Vsak model pa lahko izdelajo, preizkusijo in raziskujejo v parih, za
kar zadostuje ena šolska ura.
Kako uporabljam knjižice z navodili za izdelavo?
Za enostavno uporabo v razredu predlagamo, da knjižice shranite
vsako v svojo plastično mapo in nato vse skupaj v registrator. Tako
bodo pripravljene za uporabo na pričetku vsake ure.
Kaj potrebujem v učilnici?
Mize lahko potisnete na stran, da se bodo modeli nemoteno vozili
po gladkih tleh. Potrebovali boste namizni ventilator, da povzročite
veter, sušilnik za lase boste potrebovali za tekmovanja kopenskih
jadrnic itd.
Če je mogoče, naj bodo na voljo računalniki (ali računalnik) za
otroke za pogled kratkih animiranih predstavitev Jake in Jane.
Ko otroci delajo v parih, naj bodo obrnjeni eden proti drugemu ali
sedijo eden zraven drugega. Od učiteljev in učencev smo izvedeli,
da so zelo uporabni jedilniški pladnji, saj preprečijo, da bi elementi
popadali na tla. Dobro je, če imate v prostoru omare ali police, na
katerih shranite škatle z nedokončanimi modeli.
Vsi ostali potrebni materiali pa so običajni v vseh učilnicah in so
našteti na začetku vsake aktivnosti.
Uživajte!
LEGO® Education
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Kateri so elementi
učnega načrta?
Proces, ko otroci aktivno izdelujejo, raziskujejo, poizvedujejo
in med seboj komunicirajo, pozitivno vpliva na njihov razvoj na
veliko načinov in preseže dejavnike tradicionalnega učenja. Več
podrobnosti najdete v nadaljevanju, in sicer v razpredelnici o
elementih iz učnega načrta.
Tehnika in tehnologija
Iskanje rešitev za konkretne življenske situacije; izbor primernih
materialov in procesov, oblikovanje, izdelovanje, testiranje in
predelovanje; raziskovanje sistemov in podsistemov ter varnostnih in
kontrolnih sistemov; uporaba dvodimenzionalnih navodil; ustvarjanje
tridimenzionalnih modelov; medsebojno sodelovanje v skupini in še
več.
Fizika/Naravoslovje
Raziskovanje, zbiranje, shranjevanje in prenos energije; sile,
hitrost in učinki trenja; mehanski stroji, kalibriranje in odčitavanje
podatkov iz tehtnic, znanstveno testiranje, pridobivanje podatkov,
napovedovanje in merjenje, primerjanje podatkov, sklepanje in še
več.
Matematika
Matematika kot znanost in tehnologija; merjenje razdalje, časa,
hitrosti in teže (mase); urjenje natančnosti pri kalibriranju in
odčitavanju tehtnic; tabeliranje in interpretacija podatkov;
neformalno računanje razmerij in še več.
Učni načrt v razpredelnici
Vzemite svinčnik in beležko ter za nekaj minut opazujte in
prisluhnite paru, ki sodeluje pri katerikoli dejavnosti LEGO®.
Zabeležite si ključno znanje, spretnosti in načine ravnanja otrok, ki
jih opazite.
Prepričani smo, da vam bodo različni akademski, kreativni,
problemski in socialni vidiki dejavnosti dali mnogo dragocenih
informacij.
V nadaljevanju so v razpredelnici našteti cilji, ki naj bi jih, zajeli pri
načrtovanju učnih ur.
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Elementi učnega načrta

Stroj za pometanje

Ribiška palica

Prosti tek

Kladivo

• Preučevanje
pogonov škripca za
varnost ter prestav
za hitrost.
• Preverjanje trenja in
zdrsa.
• Oblikovanje
in izdelava
najučinkovitejšega
stroja za pometanje.

• Preučevanje kolesa
z zatikalom kot
varnostnega sistema.
• Preučevanje
avtomatske
mehanske kontrole
gibanja.
• Oblikovanje in
izdelava ribiške
igre z enostavnimi
pravili in pravičnim
sistemom
točkovanja.

• Preučevanje učinkov
različnih velikosti
koles in materiala
pnevmatik na
učinkovitost vozila
(delovne značilnosti
gradiv).
• Kolesa in osi za
premikanje tovora.
• Oblikovanje in
izdelava vozila, ki
se pelje čim dlje po
hribu navzdol.

• Preučevanje
mehanskih in
časovnih kontrol
pri zapletenem
delovanju naperkov
in vzvodov.
• Preučevanje načinov,
testiranja kakovosti
sestavnih delov v
industriji.
• Oblikovanje in
izdelava mehanske
igrače s čim več
funkcijami.

• Ravnotežne in
neravnotežne sile.
• Trenje.

• Zmanjševanje hitrosti
in povečevanje sile
s pomočjo vrvice in
škripcev (škripčevje).

• Klanec.
• Trenje.

• Klanec.
• Trenje.

• Merjenje razdalje.
• Razmerja.
• Pojmovanje
učinkovitosti kot
odstotnega deleža
ali ulomka.

• Merjenje razdalje.
• Ocenjevanje in
primerjanje sil in
hitrosti.
• Oblikovanje in
vrednotenje po
pravičnih točkovalnih
sistemih in pravičnih
pravilih igre.
• Razmerja in ulomki.

• Odčitavanje in
kalibriranje tehtnic.
• Merjenje razdalje,
mase.
• Delo z negativnimi
števili (na dnu
hriba, potiskanje
avtomobila nazaj na
ničlo).
• Preizkušanje meja
natančnosti.
• Računanje povprečij.

• Merjenje števila
udarcev na časovno
enoto.
• Ocenjevanje
in primerjanje
oprijemalnih sil
LEGO® elementov.
• Izražanje relativnih
oprijemalnih
sil s pomočjo
matematičnih izrazov.

SILE IN GIBANJE
Učni načrt tehnike in
tehnologije:
Prepoznavanje potreb in razvijanje
idej. Individualno delo in delo v
skupinah. Uporaba materialov,
sestavnih delov ter kompletov za
gradnjo modelov za konstruiranje
visoko kakovostnih delovnih
prototipov. Izvajanje ustreznega
testiranja za odkrivanje izboljšav.
Sestavljanje in razstavljanje znanih
predmetov in preizkušanje, kako
dobro služijo svojemu namenu.

Učni načrt naravoslovja/fizike:
Znanstveno raziskovanje, ki
vključuje napovedovanje in
merjenje učinka spremenljivk
pri delovanju mehanskih strojev.
Natančno opazovanje, merjenje in
beleženje.

Učni načrt matematike:
Uporaba matematičnih pojmov.
Računanje z vsemi številčnimi
operacijami. Računanje in
uporaba pojmov kot so površina,
povprečje in razmerje. Merjenje
časa, razdalje in teže do določene
stopnje natančnosti. Uporaba
besednih enačb; reševanje
enostavnih enačb za računanje
hitrosti. Prepoznavanje vzorcev
in rezultatov; zbiranje in urejanje
podatkov v tabelah. Izražanje
matematičnih pojmov v pogovoru,
pisni in grafični obliki.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

9

Elementi učnega načrta

Merilno kolo

Tehtnica za pisma

Tik – tak

• Preučevanje menjave
prestav.
• Oblikovanje
natančne in
enostavno čitljive
merilne skale.
• Oblikovanje in
izdelava natančne in
enostavne naprave
za merjene razdalje.

• Preučevanje
sistemov vzvodov in
veznih sistemov.
• Oblikovanje
natančne in
enostavno čitljive
merilne skale.
• Oblikovanje in
izdelava natančne in
enostavne naprave
za tehtanje.

• Preučevanje
sistema za povratne
informacije (nihalo in
kotvica) ter menjava
prestav navzgor.
• Oblikovanje
natančne in
enostavno čitljive
merilne skale.
• Oblikovanje in
izdelava najdlje
delujoče in
najnatančnejše
merilne naprave.

• Kalibriranje in
odčitavanje merilne
skale.
• Merjenje razdalje do
določene stopnje
natančnosti.

• Sile v ravnovesju.
• Kalibriranje in
odčitavanje merilne
skale.
• Merjenje teže do
določene stopnje
natančnosti.

• Nihalo.
• Kalibriranje in
odčitavanje merilne
skale.
• Merjenje teže do
določene stopnje
natančnosti.

• Odčitavanje in
kalibriranje merilne
skale.
• Merjenje razdalje.
• Štetje naprej in nazaj.
• Primerjanje
natančnosti različnih
metod merjenja.
• Razmerja in ulomki.
• Določanje velikosti
napake.

• Odčitavanje in
kalibriranje merilne
skale.
• Merjenje razdalje.
• Primerjanje
natančnosti različnih
metod merjenja.
• Delo z negativnimi
števili.
• Določanje velikosti
napake.

• Merjenje časa.
• Odčitavanje in
kalibriranje merilne
skale.
• Primerjanje
natančnosti različnih
metod merjenja.
• Določanje velikosti
napake.

MERITVE
Učni načrt tehnike in
tehnologije:
Prepoznavanje potreb in razvijanje
idej. Individualno delo in delo v
skupinah. Uporaba materialov,
sestavnih delov ter kompletov za
gradnjo modelov za konstruiranje
visoko kakovostnih delovnih
prototipov. Izvajanje ustreznega
testiranja za odkrivanje izboljšav.
Sestavljanje in razstavljanje znanih
predmetov in preizkušanje, kako
dobro služijo svojemu namenu.

Učni načrt naravoslovja/fizike:
Znanstveno raziskovanje, ki
vključuje napovedovanje in
merjenje učinka spremenljivk
pri delovanju mehanskih strojev.
Natančno opazovanje, merjenje in
beleženje.

Učni načrt matematike:
Uporaba matematičnih pojmov.
Računanje z vsemi številčnimi
operacijami. Računanje in
uporaba pojmov kot so površina,
povprečje in razmerje. Merjenje
časa, razdalje in teže do določene
stopnje natančnosti. Uporaba
besednih enačb; reševanje
enostavnih enačb za računanje
hitrosti. Prepoznavanje vzorcev
in rezultatov; zbiranje in urejanje
podatkov v tabelah. Izražanje
matematičnih pojmov v pogovoru,
pisni in grafični obliki.
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Elementi učnega načrta

Mlin na veter

Kopenska jadrnica

Vztrajnik

• Preučevanje gradiva
za jadra, oblike
in površine za
učinkovito zajemanje
vetrne energije.
• Preučevanje struktur.
• Oblikovanje
in izdelava
učinkovitega sistema
shranjevanja in
izpusta energije za
mlin na veter

• Preučevanje oblike
jader, površine in
kota nastavitve za
učinkovito zajemanje
vetrne energije.
• Preučevanje
mehanizmov za
učinkovito rabo
energije v transportu.
• Oblikovanje
in izdelava
učinkovitega vozila
na vetrni pogon, ki
vozi v vse smeri.

• Preučevanje
vztrajnika kot
mehanizma za
nadzor kontrole
(prestavljanje
navzgor) in
varnostnega
mehanizma.
• Preučevanje
vztrajnika kot
skladišča energije.
• Uporaba prestava za
povečevanje hitrosti.
• Oblikovanje in
izdelava tekoče
premikajočega se
vozila, ki se pelje
najdlje z uporabo
na krovu shranjene
energije.

• Zajemanje vetrne
energije za pogon
strojev.
• Shranjevanje in
prenos energije;
pretvorba kinetične
in potencialne
energije.
• Ravnovesje in
neravnovesje sil.

• Zajemanje vetrne
energije za transport.
• Pretvorba energije
s prestavljanjem
navzdol.
• Sile in zračni upor.
• Ravnovesje in
neravnovesje sil.

• Shranjevanje
kinetične energije/
energije gibanja.
• Trenje.
• Ravnovesje in
neravnovesje sil.

• Merjenje sil.
• Ocenjevanje in
primerjanje hitrosti in
učinkovitosti glede
na obliko in površino
jader.

• Ocenjevanje in
merjene razdalje,
površine, časa in
kota.
• Izražanje hitrosti in
učinkovitosti glede
na kot vetra.
• Izražanje hitrosti in
učinkovitosti glede
na obliko in površino
jadra.

• Merjenje razdalje in
časa.
• Izražanje hitrosti in
opravljene razdalje
glede na maso
vztrajnika.

ENERGIJA
Učni načrt tehnike in
tehnologije:
Prepoznavanje potreb in razvijanje
idej. Individualno delo in delo v
skupinah. Uporaba materialov,
sestavnih delov ter kompletov za
gradnjo modelov za konstruiranje
visoko kakovostnih delovnih
prototipov. Izvajanje ustreznega
testiranja za odkrivanje izboljšav.
Sestavljanje in razstavljanje znanih
predmetov in preizkušanje, kako
dobro služijo svojemu namenu

Učni načrt naravoslovja/fizike:
Znanstveno raziskovanje, ki
vključuje napovedovanje in
merjenje učinka spremenljivk
pri delovanju mehanskih strojev.
Natančno opazovanje, merjenje in
beleženje.

Učni načrt matematike:
Uporaba matematičnih pojmov.
Računanje z vsemi številčnimi
operacijami. Računanje in
uporaba pojmov kot so površina,
povprečje in razmerje. Merjenje
časa, razdalje in teže do določene
stopnje natančnosti. Uporaba
besednih enačb; reševanje
enostavnih enačb za računanje
hitrosti. Prepoznavanje vzorcev
in rezultatov; zbiranje in urejanje
podatkov v tabelah. Izražanje
matematičnih pojmov v pogovoru,
pisni in grafični obliki.
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Elementi učnega načrta

Električni avto

Vozilo

Sprehajalec

Pes-robot

• Preučevanje
prestavljanja
navzdol, različni tipi
pnevmatik in koles
za boljši navor.
• Preučevanje hitrosti
in vlečne sile
različnih razporeditev
prestav in koles.
• Oblikovanje in
izdelava električnega
vozila, ki lahko vleče
čim težji tovor.

• Preučevanje
prestavljanja
navzgor.
• Oblikovanje in
izdelava vozila, ki bo
opravil najdaljšo pot,
ko ga učenec spusti.

• Preučevanje ročic,
vzvodov in veznih
členov v stabilnosti
in dolžini korakov ali
izmeničnem gibanju.
• Preučevanje koles z
zatikalom za kontrolo
zdrsov in ustvarjanje
enosmernega
gibanja.
• Preučevanje
relativnih položajev
ročic za ustvarjanje
različnih vrst naravne
‘hoje’.
• Preučevanje
polžnih zobnikov
za ekstremno
prestavljanje navzdol.
• Oblikovanje in
izdelava sprehajalca,
ki lahko premaga
strme hribe in
težavne terene.

• Preučevanje vzvodov,
veznih členov,
naperkov in ročic za
ustvarjanje zahtevnih
in nadzorovanih
gibov.
• Preučevanje škripcev
in zdrsov glede
varnosti.
• Uporaba različnih
gradiv za ustvarjanje
‘kože’ dinamičnega
modela.
• Oblikovanje
in izdelava
‘animatroničnega’
modela, ki oponaša
vedenje psa.

• Preučevanje učinka
tovora na trenje;
zmanjševanje trenja.
• Klanec in delo

• Preučevanje in
prenos gibanja in
energije.
• Preučevanje zveze
med hitrostjo in
maso; zagon in
kinetična energija.

• Natančno
opazovanje načina
gibanja človeka
za primerjavo
z gibanjem
sprehajalca.

• Natančno
opazovanje načina
gibanja psa za
primerjavo z
gibanjem psa-robota.

• Merjenje razdalje in
časa potovanja.
• Merjenje in izražanje
kotov in nagiba.
• Računanje premera
in obsega kolesa
glede na opravljeno
razdaljo za en obrat.

• Merjenje razdalje in
časa potovanja.
• Primerjava
prepotovane razdalje
glede na maso
kolesa.

• Merjenje razdalje,
časa.
• Računanje hitrosti.
• Primerjava dolžine
korakov glede na
dolžino ročice.
• Merjenje in izražanje
kotov in nagiba.

• Merjenje in izražanje
stopnje in smeri
gibanja ‘delov telesa’
ter število dejavnosti
na enoto časa.
• Prepoznavanje
vzorcev gibanja oči
glede na položaj
vrtišča pri naperku.
• Vrednotenje in
izražanje delovanja
modela (vedenje),
kvalitativno in
kvantitativno.

ELEKTRIČNI STROJI
Učni načrt tehnike in
tehnologije:
Prepoznavanje potreb in razvijanje
idej. Individualno delo in delo
v skupinah. Uporaba gradiv,
sestavnih delov ter kompletov za
gradnjo modelov za konstruiranje
visoko kakovostnih delovnih
prototipov. Izvajanje ustreznega
testiranja za odkrivanje izboljšav.
Sestavljanje in razstavljanje znanih
predmetov in preizkušanje, kako
dobro služijo svojemu namenu.

Učni načrt naravoslovja/fizike:
Znanstveno raziskovanje, ki
vključuje napovedovanje in
merjenje učinka spremenljivk
pri delovanju mehanskih strojev.
Natančno opazovanje, merjenje in
beleženje.

Učni načrt matematike:
Uporaba matematičnih pojmov.
Računanje z vsemi številčnimi
operacijami. Računanje in
uporaba pojmov, kot so površina,
povprečje in razmerje. Merjenje
časa, razdalje in teže do določene
stopnje natančnosti. Uporaba
besednih enačb; reševanje
enostavnih enačb za računanje
hitrosti. Prepoznavanje vzorcev
in rezultatov; zbiranje in urejanje
podatkov v tabelah. Izražanje
matematičnih pojmov v pogovoru,
pisni in grafični obliki.
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Klanec
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Delovni list

Mehanski stroji, naprave in orodja: klanec
Klanec se uporablja za dvigovanje predmetov, npr. rampa.

a

Višina

n
lži

Do

Ali veš?
Prednosti klanca
poznamo in uporabljamo
že tisoče let. Stari
Egipčani so uporabljali
princip klanca,
narejenega iz prsti, da
so si olajšali transport
velikanskih kamnitih
blokov na vrh piramid.

Pri uporabi principa klanca za dvigovanje predmeta na določeno višino, mora predmet opraviti
daljšo pot, vendar je potrebna sila manjša, kot če bi predmet dvignili naravnost navzgor.
Odločimo se, ali bomo uporabili večjo silo, da dvignemo tovor naravnost navzgor in opravimo
kratko razdaljo, ali pa uporabimo veliko manjšo silo, da ga dvignemo postopoma in na klancu
opravimo daljšo pot.
Primeri klancev so rampe, lestev in stopnice.
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Mehanski stroji, naprave in orodja: klanec

Delovni list

D1
Izdelaj D1, knjiga II, strani 2 do 12
Spusti tovor. Opiši, kaj se zgodi.

D2
Izdelaj D2, knjiga II, strani 13 do 15
Spusti tovor. Opiši, kaj se zgodi.
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Navodila za učitelja

Mehanski stroji, naprave in orodja: klanec
Klanec se uporablja za dvigovanje predmetov, npr. rampa.

a

Višina

n
lži

Do

Ali veš?
Prednosti klanca
poznamo in uporabljamo
že tisoče let. Stari
Egipčani so uporabljali
princip klanca,
narejenega iz prsti, da
so si olajšali transport
velikanskih kamnitih
blokov na vrh piramid.

Pri uporabi principa klanca za dvigovanje predmeta na določeno višino, mora predmet opraviti
daljšo pot, vendar je potrebna sila manjša, kot če bi predmet dvignili naravnost navzgor.
Odločimo se, ali bomo uporabili večjo silo, da dvignemo tovor naravnost navzgor in opravimo
kratko razdaljo, ali pa uporabimo veliko manjšo silo, da ga dvignemo postopoma in na klancu
opravimo daljšo pot.
Primeri klancev so rampe, lestev in stopnice.
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Mehanski stroji, naprave in orodja: klanec

Navodila za učitelja

D1
Model prikazuje kratek klanec. Tovor se ne premakne, ker
utež ni dovolj težka, da dvigne tovor na vrh klanca. Če
dodamo uteži še eno kolo, bo dovolj težka, da dvigne tovor.

Tovor

Utež

D2
Model prikazuje dolg klanec. Ker smo s povečanjem dolžine
klanca zmanjšali nagib rampe, lahko utež dvigne tovor na
vrh klanca.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

44

Voziček

Navodila za učitelja

Povezovanje
Jaka in Jana se prepirata. V parku izdelujeta vozičke in merita, kateri se bo peljal dlje po hribu
navzdol.
Jana pravi, da se bo njen voziček peljal dlje, če bo bolj obtežen. Jaka meni, da se bo njegov
voziček peljal dlje, ker se težek tovor težje premika. Raje ima velika kolesa, Jana pa ni prepričana,
da bo ta pristop pomagal.
Kateri se bo peljal dlje? Težji ali lažji voziček, tisti z večjimi ali tisti z manjšimi kolesi?
Poglejmo!
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Voziček

Navodila za učitelja

Sestavljanje
Pripravi klančino.
Nariši startno črto, ki je od enega konca
deske oddaljena 1 m. Desko podloži tako, da
bo startna črta 15 cm dvignjena od tal. Zakaj
potrebujemo startno črto?

Startna črta
15 cm

Z njo bodo testiranja enakovredna; vsi vozički se
bodo namreč peljali po enaki klančini.
1 m od startne črte
do konca deske
Kos lepenke

Nasvet:
Če bi zaradi debeline
deske vozički padali
na tla, uporabite kos
lepenke za gladek
prehod med desko in
tlemi.

Približno 4 m gladke talne površine

Izdelaj voziček
(knjiga 3A in knjiga 3B do strani 6, korak 12).
• Preizkusi modelček na klančini. Ali gladko
teče? Če ne, preveri vse osi in ležaje. Preveri
tudi, če so vsi elementi trdno pritrjeni drug na
drugega.

Pripravi merilno ploščo
Nariši oznake na modri plastični disk ali pa ga
obriši in izreži iz papirja. Označi merilno skalo
in papir prilepi na modri plastični disk.
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Voziček

Navodila za učitelja

Opazovanje
Izmeri, kako daleč se pelje prazni voziček.
Izmeri z merilom in primerjaj s kazalcem na
skali. Zapiši razdaljo in uporabi LEGO® kocko
za oznako na mestu, kjer se je voziček ustavil.
Preizkusi vsaj trikrat, da dobiš znanstveno
pravilen odgovor.
Neobtežen voziček bi se moral peljati približno
160 cm. To je več kot en krog na skali. Skala je
natančna do nekaj centimetrov.

Pred vsako testno
vožnjo ponovno
nastavi kazalec

Na plastičnem krogu zariši merilno skalo 1 m.
Uporabi flomaster za belo tablo. Voziček spusti
po rampi in poglej, če se bo peljal približno 160
cm. To je razdalja, ki jo predstavlja en cel obrat
in še polovica drugega obrata plošče. Izvedi
več poizkusov.
Ni potrebno uporabiti meril ali merilnih trakov
– uporabi le podatek, ki ga odčitaš na merilni
plošči.

Nasvet:
Poglej razdaljo, ki jo
opravi voziček po deski
navzdol. Kazalec na
plastični plošči prvič
prečka oznako ničle
ravno takrat, ko voziček
pripelje na tla. V enem
obratu izmeri skoraj
natančno 1 m.

Vozičku dodaj utežno kocko (stran 7, korak
13). Napovej, kako daleč se bo peljal tokrat,
tako da ob stezo položiš drugo kocko za
označevanje. Nato opravi preizkus.
Voziček se bo peljal skoraj dvakrat tako daleč.
Utežna kocka, ki ‘pada’ z vozičkom, mu da skoraj
dvakrat toliko kinetične energije. Zapomni pa
si, da dodatna teža povzroča dodatno trenje ali
drgnjenje na oseh, kar upočasnjuje voziček.

Ali veš?
Prazen voziček tehta
približno 58 g. Utežna
kocka tehta 53 g.
Torej, skoraj enako!

Kaj opaziš pri kazalcu?
Kazalec se zavrti več kot enkrat. Moral boš šteti,
koliko krogov naredi.
Opravi več preizkusov, da bodo tvoji rezultati
dosledni.
Voziček z velikimi kolesi
Ali bodo velika kolesa pomagala vozičku, da
se bo peljal dlje kot z majhnimi kolesi? Pritrdi
jih na zadnjo os in preizkusi na klančini (stran
7, korak 14).
Najprej preizkusi prazen voziček (stran 7, korak
14), nato preizkusi obtežen voziček (stran 8,
korak 15).

Ali veš?
Velika kolesa tehtajo
približno 16 g in majhna
kolesa približno 8 g.

Voziček se običajno pelje dlje. Za to obstajata
dva razloga: večja teža = več energije, zadnja os
se vrti počasneje, kar pomeni manj trenja.
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Voziček

Navodila za učitelja

Nadaljevanje
Velik merilnik
Izdelaj model iz knjige 3B do strani 12, korak 12.
8-zobno kolo prestave zamenjaj s 24-zobnim
kolesom. Napovej in nato preizkusi, kako daleč
se bo peljal voziček, preden kazalec opravi en
obrat.
Peljal se bo tri metre. Novo kolo prestave ima
trikrat toliko zob kot majhno kolo. Polžasti zobnik
se mora obrniti trikrat, da se 24-zobno kolo
obrne enkrat. Sedaj moraš nastaviti merilno
ploščo, da natančno izmeriš razdaljo do treh
metrov.
Velika klančina
Najprej napovej in nato preizkusi,
kaj se zgodi, če podvojiš višino hriba.
Podvojiš potencialno energijo, podvojiš
kinetično energijo, ne podvojiš
pa trenja osi.
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Delovni list

Voziček
Ime(-na):

Kateri se bo peljal dlje? Težji ali lažji voziček,
tisti z večjimi ali tisti z manjšimi kolesi?
Poglejmo!

Izdelaj voziček
(knjiga 3A in knjiga 3B do strani 6, korak 12).
• Preveri vse osi in ležaje in se prepričaj, da se kolesa
gladko vrtijo.
• Voziček spusti po rampi navzdol.

Kateri voziček se bo peljal dlje – tisti s težkim
ali tisti z lažjim tovorom?

Preizkusi vse možnosti v tabeli:

• Nasvet: Ob stezo položi označevalno kocko tam, kjer
predvidevaš, da se bo voziček ustavil.
• Kazalec na merilniku postavi na začetek po vsak
preizkusu.

Moja
napoved

Moje
meritve

15 cm

Dodatna utež

Velika kolesa

... Ali so večja kolesa boljša kot majhna?
• Velika kolesa preizkusi na zadnji osi.

Velika
kolesa
in dodatna utež

?
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Voziček

Večji merilnik in strmejši hribi
Izdelaj merilnik, knjiga 3B, stran 12, korak 12.
Spremeni položaj klančine, da bo dvignjena za 30 cm.
Preizkusi različne modele vozičkov.

Delovni list

Moja
napoved

Moje
meritve

Kaj sem ugotovil(-a), ko je bila klančina strmejša:

Moj voziček
Nariši model svojega najljubšega vozička.
Razloži, kako delujejo trije najboljši deli.
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Navodila za učitelja

Kladivo
Tehnika in tehnologija
• Uporaba mehanizmov – vzvodov, naperkov in klancev
• Značilnosti materialov
• Preizkušanje varnosti proizvodov
• Kombiniranje materialov
• Mehansko programiranje
Naravoslovje
• Beleženje podatkov
• Trenje
• Sila
• Gonilna sila
• Znanstveno raziskovanje
Besedišče
• Naperek
• Sosledje
• Trenje
• Varnost proizvodov
Ostali potrebni materiali
• Okrasni materiali: volna, folija, lepenka
• Škarje
• Lepilni trak

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

108

Tik tak

Navodila za učitelja

Sestavljanje
Izdelaj merilec Tik tak
(knjiga 7A in knjiga 7B do strani 17, korak 26).
Popusti zapiralo, ki ustavlja zgornjo os,
razmakni zobnike in uporabi ročico, da naviješ
protiutež. Ponovno združi zobnike, ponovno
nastavi zapiralo in poženi nihalo, da bo nihalo.
Kaj se zgodi?
Merilec prične tiktakati.

Zapiralo
Kazalec

Nihalo

Protiutež
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Opazovanje
Čas teče počasneje ali hitreje
Najprej napovej, nato preizkusi.
A. Veliko kolo naj bo v najnižjem položaju.
Koliko sekund potrebuje kazalec, da enkrat
zaokroži po številčnici?
Potrebuje približno 70 sekund.

B. Veliko kolo pomakni visoko na os, poženi
nihalo in ponovno poizkusi meriti čas.
Ura tiktaka še hitreje. Kazalec se obrne v
približno 55 sekundah.

C. Nihalo prestavite na majhno kolo kot je
prikazano na strani 18, korak 27. Koliko
sekund potrebuje kazalec sedaj, da enkrat
zaokroži po številčnici?
Potrebuje približno 56 sekund. Je hitrejši
kot v enakem položaju na velikem kolesu,
kajti majhno kolo je lažje in potrebuje manj
energije, da premika nihalo.

Nastavljanje 1 minute
Merilnik lahko nastavimo na skoraj eno minuto.
Premikaj majhno kolo po nihalu navzgor in
navzdol, dokler ne najdeš položaja, ko bo
kazalec zaokrožil po številčnici v približno 60
sekundah.
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Nasvet:
Eno minuto lahko
dosežeš, če namestiš
kolo približno 3 cm
navzgor po nihalu.
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Nadaljevanje
Dolgo nihalo
(knjiga 7B do strani 20, korak 3).
Kaj se zgodi, če je nihalo veliko daljše?
Merilec Tik tak postavi na rob mize. Spodnji del
drži, da bo stabilen. Kaj se zgodi?
Merilec teče veliko počasneje. Nihalo se giba
počasneje, kar pomeni, da lahko sedaj izmeriš
veliko več časa kot eno minuto, kajti daljše in
težje nihalo potrebuje več energije in porabi več
časa za gibanje sem ter tja.
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Mlin na veter
Tehnika in tehnologija
• Uporaba mehanizmov – prestave
• Oblikovanje in izdelovanje
• Kombiniranje materialov
• Zaskočke
• Varnost ni in kontrolni sistemi
Naravoslovje
• Sile in gibanje
• Obnovljiva energija
• Merjenje teže
• Merjenje časa
• Sila
• Površina
• Testiranje
• Zajemanje, shranjevanje in uporaba energije
• Znanstveno raziskovanje
Besedišče
• Obnovljiva energija
• Sila
• Površina
• Teža
• Kot
• Oblika
• Prestavljanje navzdol
• Učinkovitost
Ostali potrebni materiali
• Namizni ventilator
• Medeninaste uteži ali plastelin
• Štoparica ali drugi merilec časa, ki meri sekunde
• Izbirno: lepenka in škarje za vetrnico mlina na veter
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Povezovanje
Jaka in Jana sta našla veliko, a težko skrinjo z zakladom, zakopano blizu starega rudnika.
Je zelo težka in se trudita po najboljših močeh, vendar je ne moreta potegniti iz luknje.
Stari mlin na veter, ki je v bližini, je včasih služil za dvigovanje vode iz rudnika
in tako razmišljata, ali bi lahko pomagal tudi njima.
Pes Zog jima je zelo pomagal pri izkopavanju skrinje, zato je tudi on utrujen. Odide od
Jake in Jane, da bi si odpočil in nenadoma najde dolg kos vrvi. Steče nazaj k otrokoma,
da bi ga peljala na sprehod z njegovim novim ‘povodcem’.
Jaka je nekoč gledal film, kjer so uporabljali mlin, da so nekaj dvignili in ko vidi vrv,
takoj pove Jani svojo zamisel. Zdaj vesta, da lahko najdeta rešitev za dvig zaklada
iz luknje.
Kako lahko uporabiš mlin na veter in vrv za dvigovanje težkega tovora?
Poglejmo!
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Sestavljanje
Izdelaj Mlin na veter
(knjiga 8A in knjiga 8B do strani 12, korak 17).
• Z roko zavrti mlin. Ali se vetrnica vrti gladko?
• Če jo je težko obrniti, sprosti ležaje na osi
in se prepričaj, da se ostali elementi tesno
prilegajo drug drugemu.
Sestavljanje mlina
Nasvet: V začetni fazi boš moral narediti en
osnovni model, ki bo v pomoč pri postavljanju
testnega območja.
• Ventilator postavi na tla blizu električne
vtičnice.

Okoli 2m od
ventilatorja

• Model položi približno 2 m vstran.
• Izberi moč vrtenja ventilatorja, model pa
premikaj naprej in nazaj, dokler ne najdeš
razdalje, kjer je moč vetra RAVNO DOVOLJ
VELIKA, da mlin počasi dvigne utežno kocko.
• OBDRŽI ENAKO NASTAVITEV MOČI
VENTILATORJA ZA VSE PREIZKUSE (dokler
seveda ne boš želel testirati učinka različnih
moči vetra)
• Pred mlinom naredi dolgo črto (npr. s trakom).
To je območje testiranja, za črto pa lahko več
skupin preizkuša več mlinov naenkrat. Preveri,
da imajo vsi mlini enako količino vetra.
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Opazovanje
Katero število vetrnic je najboljše?

1

2

3

Napovej in preizkusi, katera kombinacija bo
najhitreje dvignila skrinjo z zakladom (utežna
kocka). Ali lahko razložiš, zakaj?
Primerek 3 je najboljši. Ima največ površine, ki
lahko ujame energijo vetra. Presenečenje!
Primerek 2, pri katerem krila vetrnice niso
razporejena enakomerno, je po navadi najslabši.
Je preveč neuravnovešen, da bi deloval
učinkovito, kljub temu, da ima večjo površino kot
primerek 1, ki ima le dve krili.

Ideja:
Ali je oblika pomembna?
Če imaš čas, poizkusi
izdelati krila različnih
oblik iz kosov lepenke,
vendar naj imajo enako
površino kot tvoj model.

Nasvet:
Površina vsakega krila je
približno 40 cm².

Kaj se dogaja z zaskočko, ko:
• Se tovor dviguje in se veter ustavi?
Mlin se ustavi, zaskočka pa prepreči, da bi
tovor padel na tla. To je dobra varnostna
lastnost.
• Veter piha, zaskočko pa premakneš v
položaj, kot kaže slika?
Mlin obstane. Delujejo nasprotne sile.
• Je tovor dvignjen, veter se ustavi, zaskočko
pa premakneš v položaj, kot kaže slika?
Vetrnica se bo vrtela zaradi energije, ki je
shranjena v padajočem tovoru. Veter se bo
ponovno vrnil!

Gumijasti trak kot merilec sile
Gumijasti trak pritrdi na dvižno vrvico ali pa
za merjenje dvižne sile uporabi vzmetno
tehtnico, preden mlin obstane. Izmeri, koliko se
raztegne. Moč, ki nastane, te bo presenetila!

Zaskočka

Gumijasti trak
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