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Oświata

Rok szkolny dobiegł końca, a wraz z nim zakończyły 
się zajęcia z klockami FIRST® LEGO® Education, w które 
Gmina Wilkowice zaopatrzyła szkoły z Bystrej, Mesznej 
i Wilkowic. Podsumowanie zajęć odbyło się 8 czerwca 
w ZSP w Mesznej i miało formę Gminnego Przeglądu 
Projektów LEGO®, w którym wzięły udział drużyny: „Minionki” 
i „Pingwiny z Madagaskaru” ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wilkowicach, „Pogromcy Lego” i „Lego Team” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Mesznej oraz „KS Klocki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej z oddziałami sportowymi. 
Zajęcia prowadzone były przez Panie: Barbarę Włodarz, 
Barbarę Rojek, Krystynę Laszczak i Alicję Cecerską - i to 
dzięki ich zaangażowaniu i dobrze wykonanej pracy, dzieci 
mogły w pełni skorzystać z tych atrakcyjnych form nauczania.

Nagrody i medale otrzymali wszyscy uczestnicy drużyn, 
a wręczali je: Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek, 
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kwiatek, Radny Antoni 
Kufel, Dyrektor ZOSiP Ewa Majdak oraz koordynatorka 
projektu - Monika Fojt.

Przedstawione przez dzieci projekty zrobiły na oglądają-
cych ogromne wrażenie. Efektem półrocznej pracy były nie 
tylko niesamowite konstrukcje, ale przede wszystkim nowe 
umiejętności, które członkowie drużyn zdobyli i wypracowali 
podczas zajęć. Drużyny skupiały się na podstawach inży-
nierii, badając rzeczywiste problemy, ucząc się projektowania  
i kodowania oraz tworząc unikalne rozwiązania z klocków 
LEGO®. Klocki stanowiły inspirację do eksperymentowania 

i rozwijania pewności siebie. Praca w drużynie to niezwykle 
ważny element programu. Dzieci nauczyły się współpracy, 
słuchania siebie nawzajem, dzielenia się pomysłami i przede 
wszystkim tego, że podstawą pracy zespołowej jest poma-
ganie sobie nawzajem. Każde dziecko, dzięki uczestnictwie 
w tej zabawie, mogło poznać swoje mocne strony, talent 
organizacyjny, projektowy, swoją wyobraźnię, czy inne ważne 
cechy, poprzez zamianę zadaniami i możliwość spróbowania 
swoich sił w różnych rolach w zespole.

Tegoroczne Wyzwanie FIRST® LEGO® League nosiło 
nazwę CARGO CONNECTSM. W trakcie zajęć dzieci dowie-
działy się jak ładunek jest transportowany, sortowany 
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i dostarczany do miejsca przeznaczenia. Ponieważ coraz 
więcej wymagań stawia się systemom transportowym, dzieci 
musiały przemyśleć, w jaki sposób ładunek jest przewożony 
z miejsca na miejsce i następnie zaplanować jego drogę. 
Wspólnie budowały pojazdy, sortownie, dźwigi i taśmy do 
przekazywania różnej wielkości paczek. Każda drużyna miała 
do dyspozycji taką samą planszę, zestawy klocków LEGO® 
i tablety z aplikacjami do ich programowania, a powstały 
zupełnie odmienne systemy, pojazdy i różnie funkcjonujące 
urządzenia.

Ważnym elementem projektu 
była również sama prezentacja 
zbudowanych sieci transportowych. 
Każda drużyna podeszła do tematu 
w inny sposób, ale z równie dużym 
zaangażowaniem. Skomplikowane 
i zdalnie sterowane konstrukcje, 
połączone w sieci transportowe, 
zrobiły wrażenie nawet na dorosłych 
inżynierach. Same prezentacje 
także miały bardzo ciekawy i zróżni-
cowany charakter. 

Baczny obserwator od razu mógł zauważyć, jak „rozło-
żyły” się role w zespołach, kto „dowodził”, kto programował, 
kto był mediatorem, a komu spodobało się występowanie 
z mikrofonem. I to wszystko w doskonałej zabawie, której 
początkiem były sfinansowane przez Gminę Wilkowice, i tak 
lubiane przez dzieci - klocki LEGO® ! 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu niezwykle 
efektywnej, wspólnej pracy nad tworzeniem drużyny FIRST® 

LEGO® League, a Paniom Nauczycielkom serdecznie dzię-
kujemy za poprowadzenie tej wspaniałej przygody!

Elżbieta Fabirkiewicz

Zdjęcia: Ela Fabirkiewicz


