
Шановний директоре!  

Трохи раніше ми отримали важливе та захоплююче завдання! Ми вирушили в цікаву 
подорож з екіпажем Кіп на планету Кіпіноі, щоб побудувати машини майбутнього. Тука, 
Вааба, Мако й Сока керували нами в межах надихаючого процесу навчання з фокусом на 
технологіях. Кожен із нас удома побудував власну машину майбутнього з матеріалів для 
повторного використання. Нам також знадобилася допомога родичів.  

У рамках кожного модуля екіпаж Кіп інструктував нас, які матеріали потрібно знайти вдома. 
Ми також отримували невеликі домашні завдання, пов’язані з темою. Ми добре впоралися з 
роботою! Цей пакет із навчання співпраці зосереджується на технологіях, природознавчих 
науках, математиці, сталому розвитку та навичках міжособистісних взаємин, готуючи нас 
до важливих завдань XXI століття. Екіпаж Кіп навчив нас командної роботи. Персонажі – це 
геть різні особистості зі своїми сильними й слабкими рисами. Ми дізналися, що люди різних 
типів можуть сформувати дуже згуртовану й ефективну команду!  

Ми хотіли побудувати рухомі машини в невеликих командах. Проте цього разу це було 
неможливо, бо нам потрібно було працювати дистанційно. Ми все одно отримали велику 
користь від спільного навчального процесу, тому що разом складали плани й придумували 
ідеї методом «мозкового штурму». Наша подорож завершується грандіозним урочистим 
святкуванням, на якому ми представимо свої рухомі машини. Ми хотіли б запросити вас, 
директора нашої школи, на цей важливий захід. Ми також задокументували свою спільну 
подорож і процес навчання. Ви дізнаєтеся більше про це на урочистому святкуванні.  

Ласкаво просимо на наше урочисте святкування!  

З найкращими побажаннями, _______________________________________________________
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Вітаємо!

Від щирого серця запрошуємо вас відвідати дистанційне урочисте святкування «Це 
працює!». На ньому ми продемонструємо всі дивовижні машини майбутнього, які створили 
в межах цієї програми вивчення технологій. Ця подорож була цікавою та повчальною. 
Відвідайте цей захід, щоб помилуватися нашими досягненнями та послухати всі історії про 
них! Святкування проводитиметься дистанційно.  

Ласкаво просимо на наше урочисте святкування!  

З найкращими побажаннями, _______________________________________________________
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