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BricQ Motion Prime 

Znanost in šport 
Ta enota bo izzvala vaše učence, da bodo uporabili svoje znanstvene raziskovalne 

sposobnosti pri zagotavljanju dokazov o spremembi gibanja predmeta na podlagi njegove 

mase in sile. Pri načrtovanju, razvoju in optimizaciji rešitve, ki vključuje trk dveh predmetov, 

bodo uporabili tri Newtonove zakone gibanja. Skozi te lekcije bodo krepili svoje sposobnosti 

ustne komunikacije v skupnih razpravah, pri predstavljanju in analiziranju svojih rešitev.  

 

   6. do 9. razred   Hibridno učenje 

Naravoslovje, tehnika in tehnologija, likovna umetnost, matematika (STEAM) 
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Lekcije 

Hibridno 

Podajanje žoge 
BricQ Motion Prime 
Znanost in šport – 1. lekcija 
 

Kako dobro lahko sodelujete pri podajanju žoge čez 
športno igrišče? Ali lahko vaša ekipa doseže zmagovalni 
gol? 

Ta lekcija bo vašim učencem pomagala spoznati set LEGO® Education BricQ Motion Prime. 
Priporočamo, da si pred lekcijo vzamete nekaj časa in učencem pokažete, kako so elementi 
razvrščeni. Določite nekaj osnovnih pravil, da bodo seti ostali urejeni in organizirani. 

Naravoslovje, STEAM 

30-45 minut  začetniki 6. do 9. razred 

 

 

 

Hibridno 

Gimnastičar 
BricQ Motion Prime 
Znanost in šport – 2. lekcija 
 

Kaj je bolj kul od gimnastičnega droga? Drog na avtu! 
Naredimo avto na telovadni pogon. 

Naravoslovje, STEAM 

30-45 minut  začetniki 6. do 9. razred 

 

 

  

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
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Smučišče 
BricQ Motion Prime 
Znanost in šport – 3. lekcija 
 

Čas je, da se podamo na strmine in tekmujemo! Kaj 
je potrebno za spust po začetniški progi do tega, da 
postanete profesionalni smukač? 

Naravoslovje, STEAM 

30-45 minut nadaljevalci 6. do 9. razred 

 

Hibridno 

Prosti strel 
BricQ Motion Prime 
Znanost in šport – 4. lekcija 
 

Sodnik zapiska s piščalko ... Prekršek! Igralec dobi 
prosti strel. Kaj je potrebno, da lahko vsakič zadenemo 
gol? 

Naravoslovje, STEAM 

30-45 minut nadaljevalci 6. do 9. razred 

 

Kopenska jadrnica 
BricQ Motion Prime 
 Znanost in šport – 5. lekcija 
 

Ali lahko kopenska jadrnica vozi proti vetru? Raziščite, kako 
lahko nevidne sile spremenijo gibanje predmeta in kako ta sila 
deluje z razdalje. 

Naravoslovje, STEAM 

30-45 minut nadaljevalci 6. do 9. razred 

 

 

 

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
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Propelerski avto  
BricQ Motion Prime 
Znanost in šport – 6. lekcija 
 

Običajna in kopenska jadrnica ne moreta zlahka pluti proti vetru, je 
pa to mogoče doseči s pametnim inženiringom. Raziščite, kako 
lahko mehanske sile spremenijo gibanje predmeta in kako lahko te 
sile delujejo z razdalje. 

Naravoslovje, STEAM 

30-45 minut napredni 6. do 9. razred 

 

 

Zadeni žogo 
BricQ Motion Prime 
Znanost in šport – 7. lekcija 
 

 

Eden od načinov, da postanemo boljši v športu, je 
razumevanje znanosti v ozadju.  
Čas je, da svoje razumevanje sil in interakcij uporabite za izdelavo namizne igre z žogo. 

Naravoslovje, STEAM 

45-90 minut napredni 6. do 9. razred 

 

  

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-invention-squad/help
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BricQ Motion Prime 
 

Podajanje žoge 

Kako dobro lahko sodelujete pri podajanju žoge čez 
športno igrišče? Ali lahko vaša ekipa doseže zmagovalni 
gol? 

Ta lekcija bo vašim učencem pomagala spoznati set 
LEGO® Education BricQ Motion Prime. Priporočamo, da 
si pred lekcijo vzamete nekaj časa in učencem pokažete, 
kako so elementi razvrščeni. Določite nekaj osnovnih 
pravil, da bodo seti ostali urejeni in organizirani. 

 

30-45  

min.  začetniki        6 do 8. razred  hibridno 

 

Podpora za učitelje 

Ključni cilji 

Učenci bodo: 

• spoznali, kako uporabljati ta set za gradnjo modelov, 
• raziskali, kako lahko različni mehanizmi pretvorijo vhode v izhode z drugačnim 

gibanjem, 
• napovedali, kako lahko sile, ki delujejo na predmet, spremenijo njegovo gibanje. 

 

Potrebovali boste: 

• sete LEGO® Education BriQ Motion Prime (en na dva učenca). 
 

Dodatni viri: 

• Navodila za sestavljanje, str. 2-3, 
• Ocenjevalna tabela. 

 

Viri za hibridno učenje: 

• Učna priprava za Set za osebno rabo. 
 

 

https://education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/blt7a4b98776abc8af9/5f2bc5f57ca22b018aed73fe/45400_BI_V29_V143_6324958_6324965.pdf
https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-prime/pass-the-ball
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Pripravite se 

• Preglejte spletno gradivo za učence. Pri pouku uporabite projektor za prikaz gradiva. 

• Poskrbite, da so bili v kateri izmed predhodnih lekcij obravnavani ustrezni koncepti 
(tj. vzroki in posledice, sistemi, vhodi, procesi in izhodi). 

• Upoštevajte sposobnosti in izkušnje vseh svojih učencev. Diferencirajte lekcijo, da bo 
dostopna vsem. Za predloge glejte spodnji razdelek Diferenciacija. 

 

Pritegni 

(Cel razred, 5 minut) 

• Oglejte si video za učence spodaj oz. na spletni povezavi. 

• Izvedite hitro razpravo o silah, ki pomagajo nogometašem podajati žogo od enega do 
drugega igralca. 

• Vprašajte, na primer: 

o Katere veščine potrebujejo nogometaši, da si podajajo žogo po igrišču? (Dve 
najpomembnejši veščini sta podajanje in sprejemanje žoge.) 

o Katera sila je potrebna, da se žoga premakne? (Nogometaši uporabljajo silo 
potiska z nogo, da ustvarijo zagon naprej in brcnejo žogo. Nogo uporabljajo 
tudi za upočasnitev in zaustavitev žoge, ko jo sprejmejo.) 

• Povejte učencem, da bodo zgradili mehanizem, ki bo lahko podajal žogo, nato pa si 
bodo skupaj kot ekipa podajali žogo z ene strani učilnice na drugo. 

• To lahko storite kot cel razred ali v manjših skupinah. 

https://education.lego.com/en-us/lessons/bricq-motion-prime/pass-the-ball#engage
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• Učencem pojasnite, da ne bodo dobili navodil za sestavljanje, ampak naj namesto teh 
kot vodilo uporabljajo slike na straneh 2-3 v svojih knjižicah z navodili za sestavljanje. 
Povejte jim, da vsaka skupina: 

o lahko kopira modele, prikazane na slikah na straneh 2-3 v knjižici z navodili za 
sestavljanje, jim kaj doda ali izumi lastne dizajne, 

o vsaka skupina naj si prizadeva izdelati vsaj dva modela podajalca in 
sprejemalca žoge. 

• Razdelite sete vsem skupinam učencev. 
 

Razišči 

(Majhne skupine, 30 minut) 

• Učenci naj v parih zgradijo mehanizem, ki lahko poda in ujame rumeno žogo. 

• Za to lekcijo ni posebnih navodil za sestavljanje, vendar si lahko učenci za navdih 
pomagajo s slikami na straneh 2-3 v knjižici z navodili za sestavljanje. Lahko oblikujejo 
tudi lastne modele. 

• Podporo za gradnjo najdete v spodnjem razdelku Nasveti. 

• Ko učenci zaključijo z gradnjo, jim naročite, naj preizkusijo svoje modele.  
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Razloži 

(Cel razred, 5 minut) 

• Zberite svoje učence in naj pokažejo, kaj so zgradili. 

• Vprašajte, na primer: 

o Kaj je moral vaš model narediti, da je žogo premaknil k naslednjemu igralcu? 
(Moral je imeti mehanizem, ki lahko povzroči, da se žoga premika v ravni črti.) 

o Kateri od modelov navdiha vam je pomagal ustvariti učinkovit mehanizem? 

o Kako je delovalo? 

o Kako je mehanizem podajal žogo? 

o Kako je upočasnil žogo? 
 

Razdelaj 

(Cel razred, 5 minut) 

• Če čas dopušča, naj učenci poskusijo združiti dva mehanizma, da naredijo bolj 
zapleteno podajanje žoge. 

• Učencem dajte čas, da razstavijo svoje modele, razvrstijo gradnike nazaj v škatle in 
pospravijo svoje delovne površine. 

 

Ovrednoti 

(V času poteka lekcije) 

• Vsakemu učencu podajte povratne informacije o njegovi uspešnosti. 

• Omogočite samoocenjevanje. 

• Za poenostavitev postopka uporabite priloženo ocenjevalno tabelo. 

 

Kontrolni seznam za opazovanje 

• Izmerite uspešnost svojih učencev pri opisovanju sil, ki delujejo pri njihovih modelih. 

• Ustvarite lestvico, ki ustreza vašim potrebam, na primer: 

1. Potrebuje dodatno podporo. 

2. Lahko dela samostojno. 

3. Lahko nauči druge. 
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Samoocenjevanje 

• Vsak učenec naj izbere gradnik, za katerega meni, da najbolje predstavlja njegovo 
uspešnost: 

o Zelen: Z nekaj pomoči lahko opišem sile, ki delujejo pri mojem modelu. 

o Moder: Vem, da lahko opišem sile, ki delujejo pri mojem modelu. 

o Vijoličen: Lahko opišem in razložim sile, ki delujejo pri mojem modelu. 

 

Povratne informacije 

• Spodbujajte učence, naj ocenijo svoje sošolce tako, da:  

o uporabijo omenjeno lestvico gradnikov za oceno uspešnosti drug drugega,  

o predstavijo svoje ideje in dajo konstruktivne povratne informacije.  

 

Nasveti 

Nasveti za modele 

• Slike za navdih na straneh 2-3 v knjižici z navodili za sestavljanje prikazujejo osem 
modelov, ki jih lahko uporabite za navdih. Opomba: Ni dovolj elementov, da bi lahko 
zgradili vse te modele hkrati. Grajenje na eni od modrih plošč bo učencem pomagalo 
izdelati modele v pravem razmerju. 

 

1. Zobniki 
2. Zobata letev 
3. Štirirobna povezava 
4. Stožčasti zobniki 
5. Zaskočka 
6. Polžasto gonilo 
7. Univerzalni zglob 
8. Škarjasti mehanizem  
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Diferenciacija 

Poenostavite to lekcijo: 

• Vsaki skupini dodelite gradnjo posebnih ovir. 
o Predlagajte, naj začnejo s štirirobno povezavo ali škarjastim mehanizmom; ti 

mehanizmi zlahka potisnejo neko stvar, da se premakne. 

 

Povečajte težavnost: 

• Učenci naj poskušajo svojo žogo premikati v krivulji. 

• Izberite naključni element in izzovite učence, naj najdejo način, kako ga uporabiti v 
modelu. 

 

Razširitve 

(Opomba: za to bo potreben dodaten čas) 

Da bi vključili razvoj matematičnih veščin, naj učenci izračunajo prestavna razmerja, izmerijo 
premike povezav ali izvedejo druge izračune, ki bi jim pomagali razumeti, kako se ena sila 
prenese v drugo silo. 

 

Hibridno učenje 1:1 

S spletnih virov za hibridno učenje prenesite Učno pripravo za Set za osebno rabo (Personal 
Learning Kit). 
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Kontrolni seznam za opazovanje 

• Izmerite uspešnost svojih učencev pri opisovanju, kako lahko sile, ki delujejo na 
predmet v določeni smeri, spremenijo njegovo gibanje. 

• Ustvarite lestvico, ki ustreza vašim potrebam, na primer: 

10. Potrebuje dodatno podporo. 

11. Lahko dela samostojno. 

12. Lahko nauči druge. 

 

Samoocenjevanje 

• Vsak učenec naj izbere gradnik, za katerega meni, da najbolje predstavlja njegovo 
uspešnost: 

o Zelen: Z nekaj pomoči uspem opisati, kako lahko sile, ki delujejo na predmet, 
spremenijo smer njegovega gibanja. 

o Moder: Znam opisati, kako lahko sile, ki delujejo na predmet, spremenijo 
smer njegovega gibanja. 

o Vijoličen: Znam opisati in razložiti, kako lahko sile, ki delujejo na predmet, 
spremenijo smer njegovega gibanja. 

 

Povratne informacije 

• Spodbujajte učence, naj ocenijo svoje sošolce tako, da:  

o uporabijo omenjeno lestvico gradnikov za oceno uspešnosti drug drugega,  

o predstavijo svoje ideje in dajo konstruktivne povratne informacije.  
 

 

 

 

 




