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Teretulemast RePLAYSM Väljakutsele!
Võistkonnas võib olla kuni 10 õpilast. Soovime, et kõik saaksid kogeda programmi erinevaid külgi. Mingil hetkel
jaguneb võistkond kahte erinevasse gruppi ja töötavad erinevate ülesannete kallal nagu robot ja projekt. Igal
grupil on Teadlase Töövihik. Jätke meelde, et jagada alati võistkonnakaaslastega seda, mida olete õppinud!

Võistkonnaliikmed
Grupp 1
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Programmi ülevaade

Võistkonnal tuleb:

PÕHIVÄÄRTUSED

• OLLA INNOVAATILINE uute ideedega nii roboti kui
projekti juures.

Võistkond järgib kogu hooaja vältel ja
ka peale seda Põhiväärtusi!

• Kasutada TIIMITÖÖD ja AVASTAMIST, et uurida
väljakutse ülesandeid.

• Näidata, kuidas võistkonnal ja lahendustel on MÕJU
ja kuidas kõik on KAASATUD!
• Tähistage, et teil on LÕBUS kõiges, mida teete!

Võistkonnal tuleb:

ROBOTI DISAIN
Võistkond valmistab lühikese
ettekande oma roboti disainist,
programmist ja strateegiast.

• Disainida ja ehitada robot.
• Programmeerida see lahendama Robotimängu
missioone.
• Seletada, kuidas robot käitub vastavalt kirjutatud
koodile.
• Kirjeldada Robotimängus oma strateegiaid.

Võistkonnal tuleb:

ROBOTIMÄNG

• Mõelda täpselt, milliseid Robotimängu missioone
lahendada

Võistkond harjutab 2.5-minutilisi
matše, et läbida nii palju missioone kui
võimalik.

• Disainida ükskõik milline lisavidin robotile missiooni
edukaks läbimiseks.
• Katsetada ja uuendada oma programme ja roboti
disaini.
• Üritusel võistelda!

Võistkonnal tuleb:

INNOVATSIOONI
PROJEKT

• Leida probleem, mida lahendada.

Võistkond valmistab ette 5-minutilise
ettekande oma Innovatsiooniprojekti
kirjeldamiseks.

• Jagada oma ideid, õppida teistelt ning parandada
oma lahendust.

• Disainida probleemile lahendus arvestades oma
kodukohta.

• Esitada oma lahendust ühel üritusel.

RePLAYSM
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Väljakutse lugu
Kõikjal meie ümber on väga palju erinevaid võimalusi mängimiseks ja aktiivseks olemiseks
alates parkidest kuni betoonist väljakuteni või meie klassiruumist kuni kuskil järjekorras
olemiseni. Aga järjest rohkem inimesi ei ole piisavalt aktiivsed.

Seega Maya küsib...

Premeerige
neid!

Kuidas ja kus kohas
me saaksime olla
rohkem aktiivsed?

Pargipingil

Bussis
Motiveerige
neid!

Seega, kuidas me need
väljakutsed lahendame?

Küsime inimestelt,
keda me teame

Playing
makes
being
active more
Mängimine
teeb
aktiivseks
olemise palju
fun. You get creative
whenmuutute
you
lõbusamaks.
Mängides
te
want to play, ja
andjust
it’s this
loominguliseks
see loomingulisus,
creativity—
your creativity
teie loomingulisus,
motiveerib —that
meid can
help
motivate
us to aktiivsed!
be more active.
olema
rohkem

RePLAYSM
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RePLAYSM Innovatsiooniprojekt
Kõikjal meie ümber on võimalusi mängimiseks ja olla aktiivne - alates
parkidest mänguväljakuteni, klassiruumis ja isegi kui ootame mõnes
järjekorras. Siiski on üha enam inimesi vähem aktiivsed. Mängimine
muudab liikumise lõbusamaks. Mängides muutud loovaks ja just selle
loovusega saad motiveerida teisi olla rohkem aktiivsemad.

START

See algab siit, teie kriitilisest mõtlemisest
ja kujutlusvõimest, mis sillutab kõigile
teed lõbusama ja aktiivsema eluviisini!

Leidke konkreetne probleem, mis on seotud
inimestega, kes pole piisavalt aktiivsed.
Projekti Mõttesähvatused annavad ideid mõnede väljakutsega seotud
probleemide kohta. Teie innovatsiooniprojekt võib tulla nendest
sähvatustest, kuid ei pea.

Uurige probleemi ja lahendusideid.
Millised lahendused on juba olemas? Kas on olemas spetsialiste, kes
võiks teid aidata?

Disainige uus tehnoloogiavidin/mõte/idee või
uuendage olemasolevat.
See on teie projekti lahendus. Looge mudel või prototüüp, mis näitab,
kuidas teie lahendus aitab inimestel olla rohkem aktiivsemad.

Jagage oma lahendust, saage tagasisidet ja korrastage
oma disaini.
Mida rohkem te kordate, seda rohkem õpite. Millist mõju avaldab teie
lahendus teie kodukohale?

Esitlege oma lahendust üritusel.
Valmistage ette 5-minutiline ettekanne, mis seletab täpselt ära teie
tehtud töö. Kõik võistkonnaliikmed peavad olema kaasatud.

Kodukoht võib olla teie kodulinn või küla, suurem ala näiteks nagu pealinn või kogu riik.
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Põhiväärtused
Kasutage Põhiväärtusi kogu teekonna vältel.
LÕBUTSEGE hästi palju koos töötades ja uusi oskusi arendades.

AVASTAMINE

KAASAMINE

Avastame uusi ideid ja oskusi.

Austame üksteist ja võtame omaks kõigi erinevusi.

INNOVATSIOON

TIIMITÖÖ

Kasutame loovust ja järjekindlust probleemide
lahendamiseks.

Koos töötades oleme tugevamad!

MÕJU

LÕBUTSEMINE

Kasutame oma elus seda, mida oleme õppinud.

Naudime ja tähistame seda, mida teeme!

KOOSTÖÖ®

SÕBRALIK PROFESSIONAALSUS®

Näitame, et õppimine on tähtsam kui võit. Aitame
teisi isegi siis, kui üksteise vastu võistleme.

Näitame häid tulemusi, tõstame esile teiste
tähtsust, austame teisi ja kogukonda.
Täiustate seda
lehte erinevate
tundide raames!

RePLAYSM
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Leia Robotitunnid ja Ehitusjuhend
LEGO Education
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3 Klassiruum

Leia rakendus
Sul on vaja tarkvara alla
laadida? Külasta:
education.lego.com/en-us/
downloads

Leia “Lobby”

Leia “Unit”

Leia
“Lessons”
Ehitate
missioonimudelid tundides
1-4!

Ehitusjuhendid leiad siit:

firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions
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Roboti õpetused
Vali roboti õpetused vastavalt kasutatavale komplektile.
Need õpetused läbitakse tundide jooksul.

LEGO® Education SPIKE™ Prime
Õpetus (Lesson) 1

LEGO MINDSTORMS®
Education EV3 Klassiruum
Õpetus 1

• Ava Start-leht ja vali Getting Started.
• Läbi Õpetus 1(Lesson 1): Start Here.

• Ava Start-leht ja vali Getting Started.
• Läbi õpetus (Lesson) 1: Hello World.

• Ava Unit Plans-leht ja vali Competition
Ready.
• Läbi sammud (Steps) 1-4 Training
Camp 1 õpetusest (Lesson).

• Ava Unit Plans-leht ja vali Robot Trainer.
• Läbi sammud (Steps) 2-4 Moves and
Turns õpetusest (Lesson).

Õpetus 2
• Ava Unit Plans-leht ja vali Competition
Ready.
• 2A: Läbi sammud (Steps) 1-4 Training
Camp 2 õpetusest (Lesson).
• 2B: Läbi sammud (Steps) Training
Camp 3 õpetusest (Lesson).

Õpetus 3
• Ava Unit Plans-leht ja vali Competition
Ready.
• Läbi sammud (Steps) 1-5 Assembling
an Advanced Driving Base õpetusest
(Lesson).

Õpetus 4
• Ava Unit Plans-leht ja vali Competition
Ready.
• Läbi sammud (Steps) 1-5 My Code,
Our Program õpetusest (Lesson).

Õpetus 2
• Ava Unit Plans-leht ja vali Robot Trainer.
• Läbi sammud (Steps) 2-4 Objects
and Obstacles õpetusest (Lesson).
• Läbi sammud (Steps) 2-4 of the Grab
and Release õpetusest (Lesson).

Õpetus 3
• Ava Unit Plans-leht ja vali Robot Trainer.
• Läbi sammud (Steps) 2-4 of the Lines
and Color õpetusest (Lesson).

Õpetus 4
• Ava Unit Plans-leht ja vali Robot Trainer.
• Läbi Angles and Patterns õpetus
(Lesson).

Õpetus 5
• Ava Unit Plans-leht ja vali Robot Trainer.
• Läbi Guided Mission õpetus (Lesson).

Õpetus 5
• Ava Unit Plans-leht ja vali Competition
Ready.
• Läbi Guided Mission õpetus (Lesson).

RePLAYSM
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Projekti mõttesähvatus 1
Probleem
Inimesed näevad vaeva, et leida sobivaid võimalusi välja minemiseks, mängimiseks ja vormi hoidmiseks.
Kuidas muuta mitte aktiivne ala aktiivseks alaks? Võid leida esemeid igapäevaelust, et muuta inimesi
aktiivsemaks ja saada nad mängima või saad disainida spetsiaalselt ühe vahendi, mis võimaldaks kõigil
osaleda ja olla koos aktiivsed.
Need mudelid on disainitud väljendamaks tehnoloogilisi vahendeid, mis aitaksid antud probleemi
lahendada.
M08

Mängukuubikud (Kott 1)

Boccia ühismissioon Kott 5)

Boccia sihik ja raam (Kott 5)

Seda mängu saab mängida ükskõik kus, kuhu saab maha joonistada märklaua. Heitja on disainitud selleks, et
kõigil oleks kergem mängida. Ehitatakse tunnis 1

M09

Rehvi kantimine (Kott 7)

Sul pole vaja
spetsiaalseid
raskusi,
jõuharjutusteks.
Vanad rehvid
saab ülesandeks
ära kasutada.
Ehitatakse tunnis 1

M04 Pink (Kott 3)

M10 Mobiiltelefon (Kott 1)

M05 Korvpall (Kott 3)

Lülitage oma
telefonid välja ja
leidke võimalusi,
kuidas väljas
mängimist nautida.

Ehitatakse tunnis 1

M06 Lõuatõmbelatt (Kott 2)

Ära visatud piimakast kinnitatud
lambiposti külge võib muutuda
lõbusaks korvpalli lahinguks.

Ehitatakse tunnis 3

Selle pargipingi nutikas disain
muudab tavalise istumiskoha
lõbusaks ja aktiivseks
keksumänguks.

Ehitatakse tunnis 3
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Oma keharaskuse üles tõstmine
ükskõik, millisel torul, hoiab vormis
ja tugevana. Ehitatakse tunnis 3

Projekti mõttesähvatus 2
Probleem
Paljud inimesed pole vormi hoidmiseks piisavalt aktiivsed. Kuidas saate motiveerida neid aktiivselt
mängima? Võiksite julgustada inimesi LÕBUSATE kogemustega või premeerida neid peale harjutuste
läbimist. Abiks võib olla varustuse panemine ootamatutesse kohtadesse.
Need mudelid on disainitud väljendamaks tehnoloogilisi vahendeid, mis aitaksid antud probleemi
lahendada.

M02 Sammulugeja (Kott 4)

M03 Liumägi (Kott 4)

M14 Tervisepakk (Kott 1)

Sa ei pea jooksma; kõndimine on
samuti hea liikumisvõimalus ning
sammude lugemine motiveerib sind
olema rohkem aktiivsem.

Ehitatakse tunnis 2

Liumäest alla laskmine on nii lõbus,
et unustad ära pingutuse, mida
teed üles ronimiseks. Mängides
huvitavatel varustustel on hea
võimalus vormis püsimiseks.

Hoides ennast hõivatuna korjates ja
kätte toimetades esemeid on lõbus
viis aktiivseks olemiseks. Kogu see
trenn on sinu südamele kasulik!

M11

M12 Sõudeergomeeter (Kott 6)

M13 Jõupink (Kott 6)

Olge motiveeritud, õppides
selle lõbusa sõudeergomeetri
spetsiaalse mehaanika kohta!

Jõusaal pargis on suurepärane
võimalus julgustamaks inimesi
kasutama vahendeid jõusaalist,
mida nad tavaliselt ei teeks!

Jooksulint (Kott 7)

Sa ei pea tegelikult kuhugi minema,
kui jooksed jooksulindil. Saad olla
turvaliselt ja mängida!

Ehitatakse tunnis 4

Ehitatakse tunnis 2

Ehitatakse tunnis 4

Ehitatakse tunnis 2

Ehitatakse tunnis 4

RePLAYSM
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Robotimäng
Võistkond ehitab roboti, kasutades LEGO® elemente
ja tehnoloogiaid. Nad programmeerivad selle 2.5
minutilises Robotimängus punktide teenimiseks
võistlema iseseisvalt mitmetes missioonides. Robot
alustab stardialalt, proovib läbida missioone vastavalt
võistkonna poolt otsustatud järjekorrale ja seejärel
naaseb ükskõik kuhu kodualasse.

M04

M08

Enne uut starti võib võistkond teha kodualas roboti
juures muudatusi.Vajadusel võib roboti ka käsitsi koju
tuua, kuid sellisel juhul kaotab võistkond täpsusketta.
Võistkond mängib mitmes matšis, kuid arvestatakse
vaid kõrgema punktiskooriga matši.
Kasuta seda lehekülge aitamaks matile üles panna
missiooni mudelid. Lisainfot vaata Robotimängu
Reegliteraamatust.

M08

M10
M13
M08

M07

M04
M03

M06

M09

M12

M14
M01
M11

M00

M02
Koduala:

Käivitusala:

Välja paigutus
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M15

Robotimängu missioonid

Täispikkuses missiooni seletused ja Robotimängu reeglid on leitavad Robotimängu Reegliteraamatus.
Nimetus

Kirjeldus

Väärtus

M00

Varustuse
kontrollboonus

“Vähemaga sama tegemine” võib aidata hoida kokku aega ja ruumi.

25

M01

Innovatsiooniprojekt

Robot liigutab teie innovatsiooniprojekti mudeli RePLAYSM logole või hallile alale
pingi ümber (M04).

20

M02

Sammulugeja

Robot libistab sammuloendurit tasa ja targu. Mida kaugemale on “jalutus”, seda
parem.

10-20

M03

Liumägi

Robot libistab inimesed liumäest alla ja liigutab nad teistesse kohtadesse.  

5-50

M04

Pink

Robot eemaldab seljatoe, lükkab pingi tasaseks maha ning asetab kuubikud
keksumängu alasse.

10-65

M05

Korvpall

Robot tõstab kasti posti külge ja saab ka kuubiku sinna sisse.

15-40

M06

Lõuatõmbelatt

Robot läheb täielikult lati alt läbi ükskõik kumba pidi. Matši lõpuks peaks ta eraldi
lati küljes rippuma.

15-45

M07

Robotitants

Robot tantsib peale matši tantsupõrandal.

20

M08

Boccia

Boccia on interaktiivne missioon vastasmeeskonnaga. Räägi teise
meeskonnaga nii, et robotid saadaksid ühevärvilisi kuubikuid vastasväljakule.

5-110

M09

Rehvi kantimine

Robot kandib rehvi teistpidi nii, et nende valged keskkohad on üleval pool ja
liigutab need suurele märkringile.  

10-35

M10

Mobiiltelefon

Robot pöörab mobiiltelefoni valge poole üles.  

15

M11

Jooksulint

Robot liigutab rullikuid nii kaua kellaosuti suunas kui võimalik.

5-30

M12

Sõudeergomeeter

Robot liigutab vaba ratta suurest ringist välja ja väiksema märkringi sisse.

15-30

M13

Jõupink

Enne matši algust valid käsitsi masina hoova seadistuse.
Matši vältel liigutab robot hooba niikaua, kuni väike kollane stopper kukub alla.

10-20

M14

Tervisepakid

Robot kogub tervisepakke tervelt väljakult ning liigutab need märgitud aladele.

5-60

M15

Täpsus

Mida vähem oma robotit kodualalt eemal segad, seda rohkem punkte alles jääb.

5-60

Missiooni
Nr.

RePLAYSM
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Kuidas tunde jälgida
Järgmised 12 tundi valmistavad teid ette oma
võistkonna teekonda jagama ühel turniiril. Kindlasti
salvestage kõike, mida õpite ning mõtisklege selle
üle, kuidas teete oma eesmärkide saavutamiseks
koostööd. Olge valmis näitama oma robotit,
innovatsiooniprojekti ja põhiväärtusi.

Kasutage ruudustiku
ridasid, et oma mõtteid
joonistada või kirja panna.

Tund 1

Sissejuhatus

Igal tunnil on omad
juhendid ülesanneteks,
mis tuleb läbida:
Punased pealkirjad
tähistavad Põhiväärtuste
tegevusi.

Watch the RePLAYSM Season
Launch video.
Read pages 4-7.
Split your team into two groups.

Grupp 1
Read and complete Robot
Lesson 1 on page 11. Refer to
page 10 to start!
Check out pages 14-15.
These will be a great resource
throughout the sessions.

Grupp 2

Rohelised pealkirjad
tähistavad Robotimängu
tegevusi.

Read Project Spark 1 on page
12.
Build the Session 1 models.
Find the missions that relate to
the models you built.
Discuss how the models are
linked to the problem presented.
Brainstorm other solutions to the
problem.
Make a list of your amazing
ideas.

Sinised pealkirjad
tähistavad
Innovatsiooniprojekti
tegevusi.

Get your team together at the
mat.
Position each model where it
belongs.
Group 1: Show the robot skills
you learned.
Group 2: Show how the models
work.
Discuss the questions below.

Jagage

Kasutage neid
juhendavaid küsimusi
Jagamise ajal!

ROBOT

Tunnid

PROJEKT

• Can you use your fantastic
coding skills to navigate your
robot to a model on the mat?

• Do any of the mission models
make you think of good ideas for
the project?

• Can your robot complete any of
the missions?

• Are there any spaces in your
community where people could
be more active?

RePLAYSM
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VÕISTKONNA EESMÄRGID

Mida loodate saavutada? Võid neid vihjeid inspiratsiooniks kasutada.
Kasutame Põhiväärtusi selleks, et ...Me püüdleme, et… Me planeerime… Tahame aidata… Tahame kogeda…
Meie robot võiks… Meie Innovatsiooniprojekt võiks…

1.

Täidate
võistkonna
sihtmärkide osa
tunnis 3!

2.
3.
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Tund 1

Sissejuhatus
Vaadake RePLAYSM Hooaja
Alustamise videot.
Lugege leheküljed 4-7.
Jagage oma võistkond kaheks
grupiks.

Grupp 1
Lugege ja lõpetage
Robotiõpetus 1 leheküljel 11.
Viidake alustamiseks leheküljele
10!
Vaadake järgi leheküljed 14-15.
Need on kogu tundide vältel
heaks allikaks.

Grupp 2
Lugege Projekti mõttesähtvatust
1 leheküljelt 12.
Ehitage tunni 1 mudelid.
Leidke missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid
seotud esitatud probleemiga.
Tehke ajurünnak, otsides
probleemile teisi lahendusi.
Tehke oma suurepärastest
ideedest nimekiri.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Pange iga mudel sinna, kuhu
see kuulub.
Grupp 1: Näidake õpitud roboti
oskusi.
Grupp 2: Näidake, kuidas
mudelid töötavad.
Arutage allolevate küsimuste
üle.

ROBOT

Tunnid

PROJEKT

• Kas saate oma fantastilist
kodeerimisoskusi kasutada, et
navigeerida oma robot liikuma
matil oleva mudelini?

• Kas ükskõik milline missiooni
mudel paneb teid mõtlema
headele ideedele, mida projektis
kasutada?

• Kas teie robot suudab läbida
ükskõik millise missiooni?

• Kas on olemas kohti teie
kodukohas, kus inimesed
saaksid olla rohkem
aktiivsemad?

RePLAYSM

17

Tund 2

Sissejuhatus
Lugege Põhiväärtusi lk 9.
Mõelge Kaasamisele ja oma
võistkonnale.
Salvestage võimalused,
kuidas teete kindlaks, et kõiki
austatakse ja nende häält on
kuulda.

Grupp 1
Lugege ja lõpetage
Robotiõpetus 2 lk 11(SPIKE™
Prime: 2A).

Grupp 2
Lugege Projekti Mõttesähvatust
2 lk 13.
Ehitage tunni 2 mudelid.
Leidke missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid
seotud esitatud probleemiga.
Joonistage oma lahendus
seadme või tehnoloogia jaoks,
mis võiks inimesi innustada
aktiivsemad olema.
Lisage oma joonistusele, kuidas
töötab teie disain ja sildistage
nende osad.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Pange iga mudel sinna, kuhu
see kuulub.
Grupp 1: Näidake õpitud roboti
oskusi.
Grupp 2: Näidake, kuidas
mudelid töötavad.
Arutage allolevate küsimuste
üle.
Kui olete lõpetanud, võtke oma
robot tükkideks.

ROBOT
• Kuidas saate oma robotit sihtida
mudeli juurde?
• Kuidas saate oma roboti
asetada vastavale kaugusele, et
see jõuaks mudelini?

18
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PROJEKT
• Kas oskate mõelda huvitavatele
viisidele, kuidas motiveerida
inimesi rohkem liikuma?
• Kas teie kodukohas on
konkreetne probleem, mis
takistab inimesi liikumast?

Tund 3

Sissejuhatus
Arutage võistkonnana
eesmärkide üle, mida soovite
see hooaeg saavutada.
Salvetage need leheküljele 16.
Rääkige, missuguseid protsesse
teie võistkond järgib ja tehke
kindlaks, kes mille eest vastutab.

Grupp 1
Lugege Projekti mõttesähtvatust
1 leheküljelt 12.
Ehitage tunni 3 mudelid.
Leidke missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid
seotud esitatud probleemiga.
Tehke ajurünnak probleemi
teistele lahendustele, mis
on välja toodud Projekti
mõttesähvatustes.
Tehke oma suurepärastest
ideedest nimekiri.

Grupp 2
Lugege ja lõpetage
Robotiõpetus 1 leheküljel 11.
Viidake alustamiseks leheküljele
10!
Vaadake järgi leheküljed 14-15.
Need on kogu tundide vältel
heaks allikaks.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Pange iga mudel sinna, kuhu
see kuulub.
Grupp 1: Näidake õpitud roboti
oskusi.
Grupp 2: Näidake, kuidas
mudelid töötavad.
Arutage allolevate küsimuste
üle.

ROBOT

PROJEKT

• Kas saate oma fantastilist
kodeerimisoskust kasutada, et
navigeerida oma robot liikuma
matil oleva mudelini?

• Kas ükskõik milline missiooni
mudel paneb teid mõtlema
headele ideedele, mida projektis
kasutada?

• Kas teie robot suudab läbida
ükskõik millise missiooni?

• Kas on olemas kohti teie
kodukohas, kus inimesed
saaksid olla rohkem
aktiivsemad?
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Tund 4

Sissejuhatus
Viidake Põhiväärtustele lk 9.
Mõelge ka Avastamisele ja
oma võistkonnale.
Salvestage viisid, kuidas teie
võistkond on õppinud koostööd
tegema.

Grupp 1
Lugege Projekti Mõttesähvatust
2 lk 13.
Ehitage tunni 4 mudelid.
Leidke missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid
seotud esitatud probleemiga.
Joonistage oma lahendus
seadme või tehnoloogia jaoks,
mis võiks inimesi innustada
aktiivsemad olema.
Lisage oma joonistusele, kuidas
töötab teie disain ja sildistage
nende osad.

Grupp 2
Lugege ja lõpetage
Robotiõpetus 2 lk 11(SPIKE™
Prime: 2B).

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Pange iga mudel sinna, kuhu
see kuulub.
Grupp 1: Näidake õpitud roboti
oskusi.
Grupp 2: Näidake, kuidas
mudelid töötavad.
Arutage allolevate küsimuste
üle.
Kas teil on
lõbus õppida
uusi asju?

ROBOT
• Kuidas saate oma robotit sihtida
mudeli juurde?
• Kuidas saate oma roboti
asetada vastavale kaugusele, et
see jõuaks mudelini?
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PROJEKT
• Kas oskate mõelda huvitavatele
viisidele, kuidas motiveerida
inimesi rohkem liikuma?
• Kas teie kodukohas on
konkreetne probleem, mis
takistab inimesi liikumast?

Tund 5

Sissejuhatus
Töötage võistkonnana koos, et
panna endale nimi!
Kujundage oma nimest kui
logost plakat.
Kõik võistkonna liikmed
peaksid plakati kallal võrdselt
panustama!

Võistkond
Lugege ja lõpetage Roboti
õpetus 3 leheküljel 11. 
MINDSTORMS®: Kodeerige ja
näidake korda mööda, mida robot
teha suudab.
SPIKE™ Prime: Ehitage oma uus
robot ja looge kood, et see liikuma
saada.

Võistkond
Vaadake uuesti missioonide osa
Hooaja Avamise videost.
Arutage, milliseid missioone te
esmalt läbima hakkate. 
Töötage koos, et lõpetada
pseudokood lk 30.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Vaadake üle oma pseudokoodi
lehekülg matile vaadates.
Tehke oma leheküljel muudatusi
kui vaja.
Arutage allolevate küsimuste
üle.

ROBOT
• Planeerige ette, mida on teie
robotil vaja, et läbida esimene
missioon, mille võistkond on
välja valinud.

• Kust robot alustab? 
• Kas juurde lisatavaid LEGO®
juppe saab kiiresti ja lihtsalt
roboti külge kinnitada?
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Tund 6

Sissejuhatus
Viidake Põhiväärtustele lk 9.
Mõelge ka Tiimitööle ja oma
võistkonnale.
Kirjutage üles viisid, kuidas teie
võistkond on õppinud koostööd
tegema.

Võistkond
Lugege ja lõpetage Roboti
õpetus 4 leheküljel 11. 
Laadige oma programmid korda
mööda robotisse ja näidake,
mida see teha oskab.

Võistkond
Lugege RePLAYSM
Innovatsiooniprojekti lk 8 ja
Projekti mõttesähvatusi lk 12-13.
Mõelge suurepärastele
lahendustele, milleni olete
eelmistes tundides jõudnud.
Leidke probleem, mida
lahendama hakkate.
Kirjutage üles probleemlause.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Näidake võistkonnale ükskõik
millist uut kodeerimisoskust,
mida olete õppinud.
Arutage küsimuste üle.

TEIE PROBLEEMLAUSE
Kas töötate koos ja
aitate üksteist?

ROBOT
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PROJEKT

• Milliseid missioone saaksite
läbida juba õpitud oskustega?

• Millist probleemi saaksite selgelt
kirjeldada?

• Kas kasutaksite lisakoopiaid,
pseudokoodi lehekülgi,
mis aitaks planeerida
lisamissioonideks?

• Kas on keegi spetsialist, kellega
saaksite antud probleemist
rääkida?

Tund 7

Sissejuhatus
Viidake Põhiväärtustele
lk 9. Mõelge ka
Koostööle® ja Sõbralikule
professioaalsusele®.
Kirjutage üles viisid, kuidas teie
võistkond üritustel neid kasutab.

Grupp 1
Alustage oma projekti
arendamist.
Uurige oma probleemi ja
olemasolevaid lahendusi.
Mõelge läbi oma lahendusideed.
Kasutage Uurimistöö lk 31
tööriistana.
Kasutage kindlasti erinevaid
allikaid ja jälgige neid.

Grupp 2
Lugege ja lõpetage Roboti
õpetus 5 leheküljel 11 ja
Juhendatud missioonid lk 33.
Lõbutsege juhendatud
missiooniga niikaua, kui see
töötab perfektselt!

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Grupp 1: Seletage, mida oma
uurimises avastasite. Arutage
lahenduste üle.
Grupp 2: Näidake, kuidas
teie robot teenib juhendatud
missioonides punkte.

Mida
näitavad
juhendatud
missioonid
Koostöö kohta?

ROBOT

PROJEKT

• Kas suudate jälgida, kuidas
seadmes olev kood paneb roboti
liikuma? 

• Kas on olemas juba lahendusi
teie leitud probleemile, mida
saaksite edasi arendada?

• Kuidas plaanite Robotimängus
teise võistkonnaga juhendatud
missioonist rääkida?

• Kas teil on täiesti uusi lahendusi
oma probleemile?
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Tund 8

Sissejuhatus
Otsustage võistkonnana, milline
on teie tuvastatud probleemi
põhjal teie projekti lahendus.

Grupp 1
Lugege ja lõpetage Roboti
õpetus 5 leheküljel 11 ja
Juhendatud missioonid lk 33
Lõbutsege juhendatud
missiooniga niikaua, kui see
töötab perfektselt.

Grupp 2
Uurige oma valitud lahendust.
Kirjutage see leheküljele 31.
Looge oma projekti lahendus
kasutades Projekti arendamise
lehekülge 32 selle tööriistana.
Tehke oma lahendusest
joonis. Sildistage osad ning
töötamisviis.
Kirjeldage oma lahendust ning
kuidas see probleemi lahendab.
Dokumenteerige seda protsessi,
mida kasutasite oma lahenduse
arendamiseks.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Grupp 1: Näidake, kuidas
teie robot teenib juhendatud
missioonides punkte 
Grupp 2: Arutage oma
uurimistöö ja projekti lahenduse
üle.

ROBOT
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PROJEKT

• Kas suudate jälgida, kuidas
seadmes olev kood paneb roboti
liikuma? 

• Kas oskate kirjeldada oma
suurepärast lahendust ning viisi,
kuidas see probleemi lahendab?

• Kuidas plaanite Robotimängus
teise võistkonnaga juhendatud
missioonist rääkida?

• Kas teie lahendus hõlmab
seadet või tehnoloogiat?

Tund 9

Sissejuhatus
Viidake Põhiväärtustele lk 9.
Mõelge ka Innovatsioonile ja
oma võistkonnale.
Kirjutage üles viisid, kuidas
teie võistkond on olnud loov ja
lahendanud probleeme.

Nüüd jagate
üksteist Roboti ja
Innovatsiooniprojekti
Gruppi

Innovatsiooniprojekti
Grupp
Tehke plaan, kuidas jagate oma
lahendust teistega!
Hinnake oma avastusi eelmisest
tunnist. Korrastage ja parandage
kui selleks on vajadus.
Tehke kindlaks, kas teil on vaja
teha katsetusi.
Kasutage kotist 8 valgeid klotse,
et ehitada mudel, mis väljendab
teie lahendust.

Roboti Grupp
Otsustage, millist missooni te
järgmiseks läbite.
Ehitage ükskõik milline lisavidin,
mida teil vaja on.
Aeg kodeerimiseks! Viimistlege
oma koodi nii, et robot lõpetaks
missioonid kindlalt.
Kindlasti kirjutage üles oma
disainimise protses ja testimine
iga missiooni puhul!

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Näidake ükskõik millist
missiooni, mille kallal olete tööd
teinud.
Andke võistkonnale uut infot
lahendusest ja näidake, kuidas
seda teistega jagada soovite.

ROBOT
• Kas iga missiooni programm on
salvestatud arvutisse?
• Millises järjekorras te
Robotimängus missioone
lahendama hakkate?

PROJEKT
• Kuidas saaksite oma projekti
lahendust realistlikult
rakendada?
• Kas teie projekti lahendust
on võimalik toota ja mis see
maksaks?

RePLAYSM
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Tund 10

Sissejuhatus
Viidake Põhiväärtustele lk
9. Mõelge ka Mõjule ja oma
võistkonnale.
Kirjutage üles viisid, kuidas
on teie võistkond mõjutanud
üksteist ja teisi.

Innovatsiooniprojekti
Grupp
Planeeriga oma projekti
ettekanne. Vaadake maatriksit et
näha, millest rääkida.
Pange kirja oma
Innovatsiooniprojekti ettekande
kondikava.
Valmistage erinevaid rekvisiite
või stende, mida võib teil vaja
minna. Tehke kaasa ja olge
loovad!

Roboti Grupp
Kui aeg võimaldab, jätkake
lahenduse loomist iga missiooni
jaoks.
Tehke kindlaks, et saate iga
missiooni koodist aru ja suudate
seda seletada.
	Mõelge oma mängustrateegiale
väljakul ning missioonidele,
mida lahendama hakkate.
	Harjutage 2.5-minutilisi
Robotimänge kõigi lõpetatud
missioonide puhul.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Arutage projekti ettekandes
tehtud töö üle.
Arutage, millised missioonid
olete läbinud.
Arutage, kuidas mõlema
ettekande puhul saaksid kõik
olla kaasatud.

ROBOT

Kuidas
teie projekti
lahendus aitab
kohalikku
kogukonda?
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PROJEKT

• Millised osad teie roboti puhul
näitavad head mehhanilist
disaini?

• Mida te planeerite valgete
klotsidega ehitada, mis esindaks
teie lahendust?

• Kuidas otsustasite, milliseid
missioone te lahendama asute?

• Kas jagamise ajal saadud
nõuannetest olete teinud oma
lahendusele ka muudatusi?

Tund 11

Sissejuhatus
Looge iga võistkonna liikme
jaoks üks spordimängu kaart.
Rääkige endast ja kuidas
naudite FIRST® LEGO® League
Väljakutse hooaega!

Innovatsiooniprojekti
Grupp
Jätkake tööd oma projekti
ettekandega. Olge selged ja
organiseeritud!
Planeeriga, mida iga
võistkonnaliige räägib.

Roboti Grupp
Kasutage Missioonis 1 valgetest
klotsidest ehitatud projekti
lahendust.
Programmeerige robot nii, et
see läbiks selle missiooni.
Planeerige oma robotidisaini
ettekanne. Vaadake maatriksit et
näha, millest rääkida.
Pange kirja oma Roboti disaini
ettekande kondikava.
Harjutage oma ettekandeks.

Jagage
Kutsuge võistkond matile kokku.
Arutage projekti ettekande ja iga
isiku rolli üle.
	Tehke üks 2.5-minutiline
harjutusmatš ning rääkige,
millised missioonid on tehtud.
Arutage robotidisaini ettekande
üle.
Otsustage, mida oleks vaja veel
teha.

ROBOT

PROJEKT

• Kas kõik LEGO jupid, mida
soovite kinnitada roboti külge iga
missiooni ajal, on valmis?

• Kas olete organiseerinud oma
ettekande nii, et igal ühel on
olemas võimalus rääkida?

• Kas teil on olemas plaan, mida
teha, kui üks missioon ei tööta?

• Kas olete öelnud kõigile,
et nad räägiksid kõvasti,
NAERATAKSID ja et neil oleks
LÕBUS?

RePLAYSM

27

Tund 12

Sissejuhatus
Viidake Põhiväärtustele lk 9.
Mõelge ka LÕBULE ja oma
võistkonnale.
Kirjutage üles viisid, kuidas
teie võistkonnal on olnud selle
kogemuse vältel lõbus.

Võistkond
Harjutage oma
Innovatsiooniprojekti ettekannet.
Ettekannet tehes kasutage
Põhiväärtusi!

Võistkond
Harjutage oma Roboti disaini
ettekannet.
Kindlasti rääkige, kuidas
teie võistkond on kasutanud
Põhiväärtusi!
Tehke 2.5-minutilisi
Robotimängu harjutusmatše.

Jagage
Vaadake üle kõik maatriksid.
Andke abistavat tagasisidet iga
ettekande kohta, mis põhineb
maatriksil.

Vaja rohkem aega?
Jätkake enne oma üritust
missioonide lahendamist ja oma
projekti kallal töötamist!
Kas teil on
olnud FIRST®
LEGO® League
Väljakutsel
lõbus?

MIDA OODATA TEIE ÜRITUSEL
• Teie võistkonnal peaks olema üritusel LÕBUS ning
ühendama Põhiväärtused kõigega, mida teete.
• Kogu teie võistkond kohtub kohtunikega ühel
koosolekul, et jagada oma võistkonna teekonda
hooaja vältel. Mõelge tagasi sellele, kust alustasite
ning kuhu olete nüüdseks jõudnud. Mõelge, mida
olete saavutanud ning milliste väljakutsetega olete
silmitsi seisnud ning milliseid ületanud.
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• Te räägite oma võistkonna Innovatsiooniprojektist,
Roboti disainist ja kuidas teie võistkond on
kaasanud Põhiväärtusi kogu kogemuse vältel.  
• Robotimängu ajal panevad kaks võistkonnaliiget
roboti matile iga 2.5-minutilise robotimatši ajal.
Saate vahetada liikmeid erinevate missioonide
puhul.

Valmistage ette oma üritus
Mõelge oma võistkonna teekonnale kogu hooaja
ja tundide vältel.
Kas teil tuli silmitsi seista katsumustega? Kuidas
te need ületasite?
Mõelge põhiväärtustele, mida kasutasite
sissejuhatuse tegevustes.
Kuidas te olete Põhiväärtusi kasutanud?

Rääkige programmidest, mille oma roboti jaoks
olete loonud.
Kuidas te selgitaksite neid kohtunikule, kes ei
tunne teie kasutatud tarkvara?

Mõelge sellele, kuidas te iga tunni lõpus oma
tööd jagasite.
Kuidas te saaksite sarnasel viisil oma tehtud
tööd ka kohtunikega jagada?

Mõelge kogu tööle, mida olete
Innovatsiooniprojektiga teinud.
Kas oskate mõelda loovale viisile, kuidas
näidata kogu oma raskelt tehtud tööd?

Mina jagan
meie võistkonna
teekonda!.
Me esitame oma
Innovasiooniprojekti!

Lisa

Vaadake üle lk 16 kirjutatud eesmärgid.
Kas saavutasite oma eesmärgid? Miks või miks
mitte?

Mina räägin
seda, mida oleme
õppinud!
Mina kirjeldan meie
roboti disaini ja selle
erinevaid juppe!

Mina selgitan
meie programme ja
kuidas need roboti
liikuma panevad!

Mina räägin
sellest, kuidas
me oleme kasutanud
Põhiväärtusi kõiges,
mida teeme.
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Pseudokood
Missiooni nimi:

Missiooni number:

KODEERIMISSAMMUD
Kirjutage liigutused, mida robot peaks missiooni läbimiseks tegema.

Liigutus 1

Liigutus 6

Liigutus 2

Liigutus 7

Liigutus 3

Liigutus 8

Liigutus 4

Liigutus 9

Liigutus 5

Liigutus 10

ROBOTI TEEKOND
Joonista roboti teekond, mida see teeb missiooni läbimiseks.

Pseudokood
on kirja pandud
sammud teie
planeeritud
koodile.

Mine rakendusse,
et alustada
uut projekti.
Uuri, millised
kodeerimisblokid
panevad roboti
liikuma nii nagu ette
nähtud planeeritud
koodi sammud
näitavad.
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Uurimistöö
Kasutage seda lehekülge, et kirja panna uurimistöö, mida teete projekti probleemi ja lahenduse kallal. Kasutage
lisalehti kui vaja, et jäädvustada oma uurimistöö.
PROBLEEMI JA LAHENDUSE ANALÜÜS
Tähtis informatsioon pange kirja siia

Juhendavad
küsimused:
Millist infot soovite
saada?
Kas antud allikal on
olulist informatsiooni teie
projekti jaoks?
Kas saate kasutada
erinevaid allikaid nagu
internet, raamatud ja
spetsialistid?
Kas see on hea ja täpne
informatsiooniallikas?

Täidate
seda lehekülge
tundides
7-8.

ALLIKAD
Kirjutage üles, kust leidsite informatsiooni ning selle detailid nagu pealkiri, autor ja veebileht.

1.

2.

3.
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Projekti areng
Kasutage seda lehekülge oma projekti lahenduse arendamiseks ja kirjeldage selle tegemise protsessi.

JOONISTUS
Tehke lahenduse joonis ja sildistage selle osad.

KIRJELDUS
Seletage oma lahendust ning kirjeldage, kuidas see probleemi lahendab.

Täidate seda
lehekülge tunnis
8.

PROTSESS
Kirjeldage protsessi, mida järgisite oma lahenduse arendamisel.
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Juhendatud missioon
Aktiivsus ja koos mängimine on väga lõbus. Me saame
aidata inimesi olema rohkem aktiivsemad, luues mänge
ja aktiivseid tegevusi, mida saavad mängida kõik. Boccia
on heaks näiteks ning see on kõige konkureerivam
spordimäng Olümpial.
Nagu ka kõik missiooni mudelid FIRST® LEGO® League
võistlusväljakul, võib näiteks Boccia mudel missioonis
8 (M08) inspireerida teid mõtlema lahendusele oma
Innovastiooniprojektis.
Värvianduri kasutamise kohta matil olevate joonte
järgimiseks oleme loonud juhendatud missioonitunni.
Teil on vaja lugeda lk 11 tund 5. See juhendab teid
rakenduseni, mida kasutada kas SPIKE™ Prime’i või
LEGO MINDSTORMS® Education EV3 Klassiruum.

M08

Mängukuubikud (Kott 1)

Boccia Jagaja(Kott 5)

Boccia Sihik & Raam (Kott 5)

Seda mängu saab mängida ükskõik kus, kuhu saate maapinnale joonistada märklaua. Heitja on disainitud nii, et
kõigil on sellega kerge mängida.

Rakenduses te:
• Muudate robotit, mille kallal olete töötanud.
• Ehitate spetsiaalse vidina, mis aitab teil missioone
lahendada.
• Käivitate roboti stardialas õiges asendis.
• Laete alla programmi, mis lahendab antud missiooni.
• Käivitate roboti ja vaatate, kuidas see missiooni läbib ja
punkte teenib.
• Jooksulindi mudelini jõudmiseks rakendage oma uut
joone jälgimise oskust.
• Mõelge, kuidas kaasata ka Boccia missiooni oma
2.5-minutilise Robotimängu vooru jooksul.
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Karjäärivõimalused
Jay Flores

Global STEM Ambassador
Kus ma töötan: Rockwell Automation
Minu kokkupuude FIRST®’ga: Aitasin disainida
FIRST Robotics Competition kogemust ja FIRST’il
luua strateegiaid, kuidas jõuda rohkemate lasteni.
Fakte minust: Osalesin kahel võistlusel
teleshowdes: Exatlon Estados Unidos on Telemundo
(2019) ja BattleFrog League Championship ESPNis
(2016).
Minu STEM superkangelane: FIRST ® LEGO®
League õpilased, kes lahendavad oma kodukoha
reaalelu probleeme.
Nõuanne võiskondadele: Leiutage see muutus,
mida soovite maailmas näha!

Javion Mosley

Vanem mehaanika insener
Kus ma töötan: Rockwell Automation
Minu kokkupuude FIRST’iga: meeskonna Riverside
Robotigers 2830 mentor, FIRST’i vilistlane
Fakte minust: Mulle meeldib palju reisida ning kogeda
kõike, mida võimalik. Olin ka Rockwell Automation intern
Hiinas.
Minu STEM superkangelane: Wilbur ja Orville Wright.
Ma jumaldan lendamist.
Nõuanne võiskondadele: FIRST on suurepärane
võimalus alustada inseneerijaga. Võta seda kui oma
elu esimesi klotse, tehes täna samme, mis mõjutavad
tulemusi homme.
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Leanne Cushing
Mehaanika insener

Kus ma töötan: Bellwether Coffee
Minu kokkupuude FIRST’iga: Võtsin osa FIRST
Robotics Competition programmist oma koolis ja
mentorite abiga õppisin, et mehaaniline disain on see
asi, milles ma hea olen ja mida ma teha armastan.
Fakte minust: Enamus oma vabast ajast olen
pühendatud Battlebots’le ja oma võistkonnale Valkyrie,
kus ma disainin, ehitan ja võistleme oma 113kg robotiga
Discovery kanalil.
Minu STEM superkangelane: Bill Nye, tema
meelelahutusarmastuse ning inseneri- ja
õpetusarmastuse eest. Ta näitas, et võid olla
meelelahutaja, sotsiaalne ja ka taibukas. Ta toitis palju
mu uudishimu ja õpetas mind nii palju, kui olin väike.
Nõuanne võiskondadele: Kirg pole täiuslikkus. Ole
iseenda lemmikversioon; ärge laske teistel inimestel
teile öelda, kes olla või mida saate või ei saa teha. Ärge
keelduge ära proovimast midagi uut. Halvimal juhul on
teil uus arvamus või lugu, mida jagada.

Pedro Alejandro Yang
Juhataja

Kus ma töötan: LEGO® Education
Minu kokkupuude FIRST-iga: Töötan LEGO
Education’is võistluste meeskonnas ja me oleme
FIRST’i strateegilised partnerid.
Fakte minust: Mängisin sulgpalli 2004
Suveolümpial. Minu hobiks on teha süüa retseptide
järgi, mida kuulsad kokad YouTube’i postitavad.
Minu STEM superkangelane: Woodie Flowers.
Ehkki ta oli STEM-i eestkõneleja, tunnustas
ta ka inimeste empaatiategurit inimeste edu
saavutamiseks, leiutades seeläbi selle, mida me täna
teame oma FIRST LEGO League kogukonnas kui
Sõbralik Professionaalsus®.
Nõuanne võiskondadele: Võit ei ole oluline,
vaid see mida õpite ja kui palju sõpru saate oma
teekonnal.
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Kõikjal meie ümber on väga palju erinevaid võimalusi mängimiseks ja aktiivseks olemiseks
alates parkidest kuni betoonist väljakuteni või meie klassiruumist kuni kuskil järjekorras
olemiseni. Aga järjest rohkem inimesi ei ole piisavalt aktiivsed.

Seega Maya küsib...

Premeerige
neid!

Kuidas ja kus kohas
me saaksime olla
rohkem aktiivsed?

Pargipingil

Bussis
Motiveerige
neid!

Seega, kuidas me need
väljakutsed lahendame?

Küsime inimestelt,
keda me teame

Playing
makes
being
active more
Mängimine
teeb
aktiivseks
olemise palju
fun. You get creative
whenmuutute
you
lõbusamaks.
Mängides
te
want to play, ja
andjust
it’s this
loominguliseks
see loomingulisus,
creativity—
your creativity
teie loomingulisus,
motiveerib —that
meid can
help
motivate
us to aktiivsed!
be more active.
olema
rohkem
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