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Oszd meg az 
ötleteidet, a csapat-
modelledet, és azt, 
hogy a csapatod mit 

tanult másoktól!

Fedezd fel, hogy a 
csomagokat miként 

szállítják a világ 
minden részére!

Gondold át, hogy  
milyen sokféle 

módon működik az 
áruszállítás!

Most egy csapatmodellt fogunk 
készíteni megmutatva, hogy a 
csomagokat miként válogatják 
szét és szállítják a célhelyükre.

A kihívás



4 Engineering Notebook  I  Sessions

Draw and write your ideas.

Szia! Az én nevem Ruby.
Mutasd meg a kedvenc 
szállítmányozási formádat.

2. foglalkozás: Kézbesítsünk! 

Rajzold és írd le az ötleteidet.

Mérnöki jegyzetfüzet | Foglalkozások 
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Rajzold le az ötleteidet.

Szia! Jákob vagyok.
Mutasd meg, hova kerül a csomag 
miután kikerült a válogató központból.

4. foglalkozás: Válogassunk! 
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Draw and write your ideas.

Mesélj nekünk egy 
foglalkozásról, ahol 
csomagokkal kell dolgozni. 

6. foglalkozás: Munkakörök 

Rajzold és írd le az ötleteidet.

Mérnöki jegyzetfüzet | Foglalkozások 
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Eljött a kreativitás ideje! Mutad 
meg, hogy a csomagszállítást 
miként egyszerűsítenéd.

Javítottam az elképzeléseimen...

8. foglalkozás: Fejlesszük tovább! 
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Ezeket készítettem:

10. foglalkozás: Ünnepeljünk! 

Nagyszerűen építettél, 
és dolgoztál csapatban. 
Mutasd be, mit készítettél.
Reméljük, hogy legalább 
olyan jól szórakoztál, 
amennyire mi!

A csomag

Mérnöki jegyzetfüzet | Foglalkozások 

útja
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A csomag

útja

Hideg célhely Meleg célhely Otthoni célhely

Csomagok (Feladó)

Válogató központ

Szállítási opciók
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Használd ezt az oldalpárt a terveid és ötleteid 
feljegyzéséhez!
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Oszd meg az ötleteidet, 
a csapatmodelledet, és 
azt, hogy a csapatod 
mit tanult másoktól!

Fedezd fel, hogy a 
csomagokat miként 

szállítják a világ 
minden részére!

Gondold át, hogy 
milyen sokféle 

módon működik az 
áruszállítás!

Most egy csapatmodellt 
fogunk készíteni 

megmutatva, hogy a 
csomagokat miként 
válogatják szét és 

szállítják a célhelyükre.


