
Väljakutse

Probleemide lahendamisel tulevad kasuks: 
FIRST® Põhiväärtused
Me väljendame FIRST®-i Sõbraliku Professionaalsuse® ja 
Konkureeriva Koostöö® mõtteviise läbi oma põhiväärtuste:

 ĥ Avastus: Me uurime uusi oskusi ja ideid.

 ĥ Innovatsioon: Me lahendame probleeme loovuse ja 
sihikindlusega.

 ĥ Mõju: Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.

 ĥ Kaasamine: Me austame üksteist ja mõistame üksteise erinevusi. 

 ĥ Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad.

 ĥ Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd!

Peamised materjalid 
 ĥ Juhendaja käsiraamat: 
https://www.firstlegoleague.ee

 ĥ Hindamislehed: 
https://www.firstlegoleague.ee

 ĥ ORBIIDILE!SM Väljakutse: 
https://www.firstlegoleague.ee 

Valikulised
 ĥ Teadlase töövihik (piloot): 
https://www.firstlegoleague.ee

 ĥ Ürituse juhend meeskondadele: 
https://www.firstlegoleague.ee
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FIRST® LEGO® League on FIRST®-i ja LEGO® 
Group-i vaheline liit.

https://www.firstlegoleague.ee
https://www.firstlegoleague.ee
https://www.firstlegoleague.ee
https://www.firstlegoleague.ee
https://www.firstlegoleague.ee


Lahendage probleeme: Robotimängus
 ĥ Lugege Robotimängu reegleid Väljakutse juhendis: 
https://www.firstlegoleague.ee/fll/hooajad/2018-2019-orbiidile/ 

 ĥ Valige lahendamiseks üks või enam missioone  

 ĥ Disainige missiooni(de) lahendamiseks LEGO® MINDSTORMS® 
komplekti abil robot

Allpooltoodud missioonid on ülevaatlikud. Täielikuks ja 
detailseks ülevaateks lugege täielikku Väljakutse juhendit 
https://www.firstlegoleague.ee/fll/hooajad/2018-2019-
orbiidile/

Nõuded punktide saamiseks
 ĥ Missioonide kirjelduses on spetsiifilised nõuded punktide 
saamiseks ROHELISES kirjas.

 ĥ *Tärniga tähistatud meetodid on AINSAD, mida tohib kasutada 
ja seda KONTROLLIB kohtunik.

 ĥ Allajoonitud TULEMUSED/TINGIMUSED peavad olema matši 
LÕPUS nähtavad.

M01 – KOSMOSEREIS
 ✱ Pange iga Last selgelt
Kosmosereisi rambilt alla
veerema.

 • Iga veeremise puhul peab käru
✱ olema Iseseisev
selleks hetkeks, kui see
jõuab rööbaste esimese
ühenduskohani.

 • Sõiduki Last: 22 punkti

 • Varustuse Last: 14 punkti

 • Meeskonna Last: 10 punkti

Ükskõik millises missioonis tähistab sõna “iseseisev” “ei ole 
kontaktis mitte ühegi teie varustuse osaga”. Kui käru on selgelt 
Iseseisvalt läbinud rööbaste esimese ühenduskoha, siis ei ole 
oluline, et see veereks kogu ülejäänud tee idasuunas.

M02 – PÄIKESEPANEELIDE RIVI
 • Mõlemad Päikesepaneelid on suunatud
sama väljaku suunas: 22 punkti mõlemale
meeskonnale

 • Teie Päikesepaneel on suunatud teise
meeskonna väljaku suunas: 18 punkti

M03 – 3D PRINTIMINE
 • Paisake välja 2x4 klots  ✱ asetades
Pinnaseproovi 3D Printerisse.

 • 2x4 Klots on välja paisatud ja täielikult
Kirdeplaneedi Alal: 22 punkti

 • VÕI 2x4 Klots on välja paisatud ja mitte
täielikult Kirdeplaneedi Alal: 18 punkti

M04 – KRAATRITE ÜLETAMINE
 • Kõik ületamisvarustuse kaalukandvad detailid peavad ületama
kraatrid ✱ täielikult tornide vahel.

 • Ületamine peab toimuma ✱ idast läände ja *jõudma täielikult
mööda tasandatud Väravast: 20 punkti

M05 – VÄLJAVÕTMINE
 • Liigutage kõik neli Pinnaseproovi nii, et nad ei puudutaks enam
telge, mis neid Pinnasejaama Mudelis hoidis: 16 punkti

 • Asetage Gaasiproov nii, et  see puudutab matti ja on täielikult
Maanduri Sihtringis:
12 punkti

 • VÕI tooge Gaasiproov täielikult baasi: 10 punkti

 • Asetage Veeproov nii, et seda toetab ainult
Toidukasvamiskamber: 8 punkti

M06 – KOSMOSEJAAMA MOODULID
 • Sisestatud Moodulid ei tohi puudutada
mitte midagi peale Elamiskeskuse.

 • Liigutage Koonusmoodul täelikult Baasi:
16 punkti

 • Sisestage Torumoodul Elamiskeskuse
läänepoolsesse avasse:
16 punkti

 • Teisaldage/Sisestage Sildumismoodul
Elamiskeskuse idapoolsesse avasse:
14 punkti

M07 – KOSMOSEKÕNNI HÄDAOLUKORD
 • Liigutage Gerhardi nii, et tema keha on lükatud
vähemalt osaliselt Elamiskeskuse Õhulüüsi-
kambrisse.

 • Täielikult sees: 22 punkti

 • VÕI Osaliselt sees: 18 punkti

Selles missioonis tähistab “keha” kõiki osasid peale suure 
silmuse. 

M08 – AEROOBIKAHARJUTUS
 • Pange Aeroobikaharjutusmasina osuti
seierilaul edasi liikuma ✱ liigutades ühte
või mõlemat sanga.

 • Osuti ots on täielikult oranžis või
osaliselt katmas emba-kumba oranži ala
piirjoont: 22 punkti

 • VÕI Osuti ots on täielikult valges alas: 20
punkti

 • VÕI Osuti ots on täielikult hallis alas või osaliselt katmas emba-
kumba halli ala piirjoont: 18 punkti
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M09 – TUGEVUSHARJUTUS
 • Tõstke Tugevuskangi nii, et sakilise pikliku
klotsi 4. auk on vähemalt osaliselt näha (nagu
illustreeritud): 16 punkti

M10 – TOIT
 • Keerutage Toidukasvatamiskambri värve
nii, et hall raskus KUKUTATAKSE pärast
rohelist, aga enne helepruuni, ✱ liigutades
Lükkamiskangi: 16 punkti

M11 – PAOKIIRUS
 • ✱ Vajutage/lööge Löögiplaati alla nii, et
kosmoselaev liiguks nii kiiresti ja kõrgele, et see
püsib üleval: 24 punkti

M12 – SATELLIIDI ORBIIDID
 • Liigutage Satelliidi
ükskõik millist osa
Väliorbiidi kahe joone
vahelise ala peale või
kohale: 8 punkti igaüks

M13 – TÄHETORN
 • Tehke nii, et osuti ots on täielikult oranžis
alas või osaliselt katmas emba-kumba 
oranži ala piirjoont: 20 punkti

 • VÕI osuti ots on täielikult valges alas: 18
punkti

 • VÕI osuti ots on täielikult hallis alas või osaliselt katmas emba-
kumba halli ala piirjoont: 16 punkti

M14 – METEOROIDI KÕRVALEKALLE
 • Saatke Meteoroidid ✱ üle
Vabajoone, et nad puudutaksid
matti Meteoroidipüüdjas.

 • Meteoroide peab lööma/vabastama sel ajal, kui nad on ✱ selgelt
ja täielikult Vabajoonest läänesuunas.

 • Löömise/vabastamise ja punktide saamiseks vajaliku asendi
vahepeal peab Meteoroid ✱ olema selgelt Iseseisev.

 • Meteoroidid Keskalas: 12 punkti igaüks

 • Meteoroidid kummalgi pool Keskala: 8 punkti igaüks

Kui väikses mustas rõngas olnud Meteoroid on ühel hetkel rõngast 
väljas, võite ise rõnga oma käega väljakult eemaldada (see on 
spetsiaalne erand reeglites. 
M15 – MAANDURI MAABUMINE

 • Liigutage Maandurit nii, et see oleks ühes tükis,
puudutaks matti ja täielikult oma Sihtringis: 22
punkti

 • VÕI Liigutage Maandurit nii, et see oleks
ühes tükis, puudutaks matti ja täielikult
Kirdeplaneedi alal: 20 punkti

 • VÕI Liigutage mõlemad Maanduri osad täielikult baasi:
16 punkti

Maandur on “ühes tükis”, kui selle osasid ühendavad omavahel 
vähemalt kaks neljast helepruunist asukohateljest.

Kuidas saaks elada kosmosejaamas või reisida teisele planeedile? Kas oskate oma meeskonnaga 
välja mõelda ülivajaliku uuenduse, mille abil maalased Marsile viia? Kui olete valmis FIRST® 
LEGO® League abil ORBIIDILESM ja kaugemalegi lendama, on meil kõigil kosmose uurimise 
raskuskohtade ületamisest tohutult palju õppida!  

Robotimängu missioonid on justkui reaalelulised näited teie Projekti uurimuse tarvis. Lugege Missioonide taga olevatest lugudest 
lähemalt Väljakutse juhendist. : https://www.firstlegoleague.ee/fll/hooajad/2018-2019-orbiidile/.

P01 – VAHELESEGAMISE KARISTUSED
 • Kui te ✱ segate/katkestate robotit: saate iga korra
eest miinus kolm (-3)

 • Karistuse korral asetab kohtunik ühe Karistusketta kagusuunas
olevasse kolmnurka ja see on püsiv ja muutumatu märk
vahelesegamisest. Selliseid karistusi võib saada kuni kuus

 • Kui Karistusketas liigub mingil põhjusel kolmnurgast välja,
asetatakse see tagasi. Punktiseisu tagasiasetamine ei mõjuta.
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Probleemide lahendamiseks koostage: Projekt
 ĥ Määratlege füüsiline või sotsiaalne probleem, mis inimestel pika 
kestvusega kosmoseuurimisreiside ajal tekib

 ĥ Kavandage probleemile lahendus 

 ĥ Jagage valitud probleemi ja kavandatud lahendust teistega 

Inimeste kosmosesse saatmine on inimkonna üks suurimaid 
väljakutseid. Raketid on väga keerukad ja ohtlikud ning kosmos 
eksimusi ei andesta. Kosmoseuurijate füüsilised probleemid on 
seotud ellujäämisega ning kui nad on korraga Maalt aastaid eemal, 
võivad neil tekkida ka sotsiaalsed probleemid. 

MÄÄRATLEGE
Mõelge kõigile nendele probleemidele, millele inimesed peavad 
meie päikesesüsteemis pikajaliselt reisimiseks lahenduse leidma. 
Nimetame siinkohal ainult mõned neist: äärmuslikud temperatuurid, 
vee-, õhu- ja toidupuudus, jäätmekäitlus või taaskasutus, üksildus ja 
eraldatus ja vajadus trenni teha, et vormis püsida. 

Pärast probleemi valimist tuleks otsida üles need lahendused, mida 
me juba hetkel selle probleemi lahendamiseks või leevendamiseks 
kasutame. Miks on seda probleemi raske lahendada? Kas oskate 
mõne uue lahenduse välja pakkuda? Ehk saab mõnda olemasolevat 
lahendust paremaks teha? 

KAVANDAGE
Nüüd tuleks mõelda probleemi võimalike lahenduste peale. 
Igasugune lahendus on alustuseks hea. Teie eesmärk on 
kavandada uuenduslik  lahendus, mis loob ühiskonnale lisaväärtust, 
parendades mõnda olemasolevat lahendust, kasutades midagi 
olemasolevat uudsel viisil või leiutades midagi täiesti uut.

JAGAGE
Mõelge, kellel teie lahendusest abi võiks olla ja jagage oma 
ideed vähemalt ühe inimesega. Esitlege oma lahendust 
inimestele, keda huvitab kosmos, inimeste tervis või kes töötavad 
kosmosetööstuses. Rääkige sellest näiteks mõnele spetsialistile 
või inimesele, kes aitas teil probleemi kohta rohkem teada saada. 
ORBIIDILE!SM Võistluse juhendis on näiteid eri tüüpi inimestest, 
kes teie kogukonnas teid aidata võiksid:  
https://www.firstlegoleague.ee. 

VALMISTAGE
Lõpuks valmistage ette 5-minutiline esitlus, et oma tööd üritusel 
hindajatega jagada. Esitlus peab toimuma reaalajas ja selles võib 
kasutada plakateid, slaidiesitlusi, mudeleid, multimeediaklippe, 
rekvisiite, kostüüme jne. Olge loomingulised, aga ärge unustage 
tutvustada oma probleemi, selle lahendust ja lahenduse jagamist.
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ORBIIDILE!SM Võistluses tähendab füüsiline 
probleem sellist probleemi, mis mõjutab 
astronaudi otsest tervist või ohutust, näiteks 
vajadus õhu, vee, toidu või trenni järele. 
Sotsiaalne probleem võib aga mõjutada inimese 
pikaajalist võimekust olla kosmoses kasulik, 
näiteks nagu erladatus ja igavus. “Pikaajaline” 
kosmose uurimine viitab ühele või enamale 
aastale avakosmoses. 

Teie Projekti ülesanne ORBIIDILE!SM hooajaks on 
määratleda inimeste füüsiline või sotsiaalne 
probleem pika kestvusega kosmoseuurimis-
reiside ajal meie päikesesüsteemis ja pakkuda 
sellele lahendus.
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