
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group.  
©2012 The LEGO Group. 044409.

47

9689

Hlavní činnost : Autíčko

Hlavní činnost : Autíčko
Poznámky učitele

Učební cíle
V této aktivitě budou studenti budovat a testovat modely používající následující
struktury:

• Jedna, pevná náprava
• Oddělené nápravy

Chcete-li tuto aktivitu vykonávat, měli by jste studenty seznámit s následující slovní
zásobou spojené s koly a nápravami:

• Tření
• Oddělené nápravy
• Jedna, pevná náprava
• Klouzání
• Řízení

Pokud studenti již pracovali s pricipy modelů, budou již mít zkušenosti s
koly a nápravami a termíny používané v této činnosti by jim měly být již známé.
Předpovědi by nyní měly být jednodušší na základě předchozích připomínek. Pokud
žáci na základních modelech nepracovali, bude zapotřebí další čas, například pro
zavedení a vysvětlení použitého odborného slovníku. Pokud potřebujete další pokyny,
přejděte na části Přehledy: Kola a nápravy nebo Části principů.

Požadované materiály
• Sada 9689 LEGO® Education Jednoduché stroje

Další potřebné materiály
• Hladkou plochu nebo zkušební dráhu, kde se mohou modely pohybovat v přímém
směru, otáčet a zatáčet a řídit v cikcaku
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Tip
Většina obrázků použitých v tomto
materiálu lze nalézt v souboru "Obrázky
pro učebny" na disku CD a lze je tak
snadno zobrazit ve třídě.

Pochopení

Sam a Sally rádi jdou do zábavného parku. Vychutnávají si závodní jízdu na trati. Je
také zábavné jen tak jezdit dokola, mávat na své přáteli a rodinu, ale musí pozorně
sledovat trať - ne všechny autíčka je snadné řídit.

Pokusili jste se řídit autíčko?
Co se vám nejvíce líbí při cestování?
Který jednoduchý stroj je potřebný k tomu, aby se pohyboval a otočil?

Postavme autíčko !
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Poznámky učitele Hlavní činnost : Autíčko

Postav
1. Nejprve vytvořte model Autíčka B5 a jezděte s ním.

 Dodržujte stavební pokyny B, strany 22 až 30, kroky 1 až 13.
   Až postavíte model Autíčka B5, zkontrolujte následující:
     • Pokud je to nutné, měli by být studenti seznámeni s tím, jak tření může ovlivnit
      pohyb ( viz pokud jsou kola příliš zatlačena směrem k tělu modelu, nemohou se
      volně otáčet.
     • Ujistěte se, že Sam nebo Sally jsou bezpečně usazeni.

Tip
Při testování autíčka použijte obě
ruce držte všechny čtyři kola na trati.
Položte jednu ruku na zadní stranu vozíku
a druhou na volant.
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Main Activity: Go-Cart

Name(s):  Date and subject: 

Main Activity: Go-Cart
Learner Worksheet

4. Next, look carefully at the pictures of the 
models and make a prediction.  

 If I compare model B5 to model B6, then I 
think that Go-Cart Model (B5 / B6) will be the 
easier to steer.

B5 B6

3. Then look carefully at the pictures of the 
models and compare Go-Cart Model B5 to 
Go-Cart Model B6.

	 •	Circle	what	is	different. 
 
 

	 •	What	do	you	notice?	Explain	how	the	models	
are	different.		

B5 B6

2. Mark which type of axle is used for the front 
set of wheels.

1. First, build Go-Cart Model B5 and steer it 
around.

 Follow Building Instructions B, pages 22 to 30, 
steps 1 to 13.

21

B5
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Main Activity: Go-CartLearner Worksheet

5. Test Go-Cart Model B5.

7. Test Go-Cart Model B6.

8. Finally, draw a conclusion and check your 
prediction.

 My tests show that Go-Cart (B5 / B6) is the 
easier to steer.

 

 My prediction was (right / wrong).
 

B5 B6

6. Build Go-Cart Model B6 and steer it around.
 Follow Building Instructions B, pages 32 to 40, 

steps 1 to 13.

31
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Easy Difficult Observation notes

 

 

 

 

Easy Difficult Observation notes
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Přemýšlej

2. Označte, který typ nápravy se používá pro přední sadu kol.

X
	 Model B5 používá jednu pevnou nápravu.

 3. Pak pečlivě prohlédněte obrázky modelů a srovnejte model Autíčka B5 s
modelem Autíčka B6.
	 	• Zakroužkujte, co je jiné.
     • Čeho jste si všimli ? Vysvětlete, jak jsou modely odlišné.
	 Model B5 používá jednu nápravu, zatímco model B6 používá samostatné nápravy.
4. Dále pečlivě prohlédněte obrázky modelů a proveďte předpověď.
     Pokud srovnám model B5 s modelem B6, pak si myslím, že model Autíčka (B5 / B6)

bude jednodušší k řízení.
	 	Povzbuďte žáky, aby diskutovali o účincích různých náprav na Autičko vlastními slovy.

Pro předpověď je správnou odpovědí model B6;cméně nezáleží na tom, zda studenti
dostanou odpověď správou nebo špatnou v tomto okamžiku, pouze jen to, že by měli
předpovídat to co může být později zkontrolováno.

 5. Otestuj Autíčko model  B5.
	 	Studenti pozorují a otestují míru, s jakou mohou řídit model v přímce a kolem
    rohu. Povzbuzujte je, aby zkusili víc pokusů než jeden,aby se ujistili, že jejich
    pozorování jsou správná.

	 		Studenti si všimnou, že Autíčko model B5 je velmi snadné řídit při jízdě v přímém
směru. Všimnou si však, že je těžké ho řídit v ostrých zatáčkách nebo cikcakem,
protože kola se nemohou otáčet různými rychlostmi. Jedno kolo se vždy při sklonu
rohů sklouzne. Studenti musí v grafu napsat své odpovědi.

 Poznámka: Je-li to možné, ujistěte se, že model Autíčka B5 mohou studenti
porovnat s modelem Autíčka B6.
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Main Activity: Go-CartLearner Worksheet

5. Test Go-Cart Model B5.

7. Test Go-Cart Model B6.

8. Finally, draw a conclusion and check your 
prediction.

 My tests show that Go-Cart (B5 / B6) is the 
easier to steer.

 

 My prediction was (right / wrong).
 

B5 B6

6. Build Go-Cart Model B6 and steer it around.
 Follow Building Instructions B, pages 32 to 40, 

steps 1 to 13.
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Easy Difficult Observation notes
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6. Postavte model Autíčka B6 a ovládejte ho.
Dodržujte pokyny pro stavění B, strany 32 až 40, kroky 1 až 13.

	 Povzbuďte studenty k identifikaci částí, zatímco oni zkouší model.

 7. Otestuj Autíčko model B6.
	 	Studenti pozorují a otestují míru, s jakou mohou řídit model v přímce a kolem
    rohu. Povzbuzujte je, aby zkusili víc pokusů než jeden,aby se ujistili, že jejich
    pozorování jsou správná.

Studenti si všimnou, že Autíčko model B6 je velmi snadné řídit, a to jak
    jízdy v přímce a při sledování cikcaků s ostrými zákrutami.
    Oddělené nápravy umožňují otáčení kol různými rychlostmi. Studenti musí
    napsat jejich odpovědi do grafu.

 8. Nakonec nakreslete závěr a zkontrolujte předpověď.
	 	Model Autíčka B6 se snadněji otáčí díky použití samostatných náprav.
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Main Activity: Go-CartLearner Worksheet

Build a test track and explore the movements of the go-carts. Your test track must 
have turns and a straight section, and part of the track must also be built in a 
zigzag pattern.

The width of the test track should be at least 13 cm (6 inches). 

Draw some everyday machines and mechanisms where wheels and axles are used. 

Rebuild the go-cart, for example by exploring the effects of using separate axles 
for the back wheels, or by using different wheels.

What	do	you	notice?
Explain	how	the	axles	are	different.
Record observations.
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Overview: Wheels and Axles

Overview: Wheels and Axles

Did you know?
A disc is only a wheel when an axle runs 
through it.

Axle

Wheel

A wheel is most commonly defined as a solid disc or as a circular ring with spokes, 
designed to turn around a smaller axle (a rod) passing through its centre. The circle 
traced in the air by a crank handle is also a wheel. As the crank handle goes round, 
the crank turns an attached axle. The wheel and attached axle both turn at the same 
speed. However, the force needed to turn one or the other differs, because the 
diameter of the wheel is larger than that of an axle. Applying a small force to turn 
the larger wheel produces a larger force to turn the smaller axle, as in a winch, for 
example.

Wheels and axles can be used to create the following effects:

•	 To	control	the	direction	of	movement
•	 To	increase	turning	force,	also	called	torque
•	 To	reduce	friction	and	to	make	objects	easy	to	move

Wheels and axles are found in many machines where there is a need to control the 
direction of movement and turning force, such as windmills, bicycles, roller skates, 
vehicles, rolling pins, helicopters, fishing reels, trolleys, push-chairs and door knobs.

Poznámka učitele Hlavní činnost : Autíčko

Pokračuj

Studenti jsou požádáni, aby sestavili testovací stopu a prozkoumali pohyby autíček.
Studenti jsou také vyzváni, aby znovu sestavili autíčko, například zkoumáním účinků
použití samostatných náprav pro zadní sadu kol nebo použitím různých kol. Musí zapsat
jejich pozorování.

Poznámka: Neexistují žádné stavební pokyny, které by vedly studenty prostřednictvím
Pokračující fáze.

Povzbuďte studenty, aby diskutovali o účincích různých kol a náprav na vozidlech
vlastními slovy a vyzvěte je k takovým otázkam, jako jsou:

• Popište, co se stalo, když jste se pokusili řídit autíčko.
• Jak snadné / obtížné bylo řídit  na zkušební dráze? Proč myslíš, že to bylo?
• Popište, jak funguje model.
• Co jste udělali, abyste se ujistili, že vaše pozorování byla správná?

Doporučuje se, aby studenti nakreslili různé předměty, kde najdou kola a nápravy
používané v běžných strojích a mechanismech. Pro inspiraci přečtěte nebo zobrazte
část "Přehled: Kola a nápravy".

Volitelný
U pokročilejších studentů byste mohli zvážit představení kol jako válečků nebo
zkoumání kola a nápravy jako navijáku. Kola nemusí být na zemi, aby byla účinná;
Kladkové dopravníky používají kola pro snadné přemisťování objektů. V navijáku je
kolečko kruhovou dráhou, která je zachycena vzduchem rukojetí kliky.


