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Tere tulemast!

FIRST® Põhiväärtused

Kasutage Teadlase töövihikus olevaid kohtumisi 
oma meeskonna teekonna juhendina läbi  FIRST® 
FORWARDSM hooaja ja CARGO CONNECTSM 
Väljakutse. Kasuta Põhiväärtusi ja ehitamise 
disainimise protsessi kogu meeskonna teekonnal. 
Uusi oskusi kogudes lõbutsege ja töötage koos. 
Käesolev töövihik on heaks juhendiks, mida jagada 
oma hindamisüritusel, kuid see pole kohustuslik.

 

Kindlasti salvestage õpitu ning rääkige, kuidas 
teie meeskond tegi koos tööd eesmärkide 
saavutamiseks. Näidage oma meeskonna 
suurepärast tööd robotiga, Innovatsiooniprojektis 
ja Põhiväärtustes kohalikul ning hindamisüritusel. 
Jätke meelde, et avastamisrõõm on suurem kui 
võitmisrõõm. 
Vaadake üle ka Karjääri võimaluste leheküljed 
juhendi lõpus, et näha reaalseid võimalusi 
transporditööstuses töötamiseks.

Sõbralik Professionaalsus® on tegutsemisviis, 
mis julgustab tegema tööd kõrgel tasemel, 
tõstab esile teiste väärtust ning austab teisi ja 
kogukonda. Väljendage Põhiväärtusi läbi Sõbraliku 
Professionaalsuse ning seda hinnatakse ka 

Robotimängu  käigus.
Meeskonnad saavad teha Konkureerivat Koostööd® 
näidates, et õppimine on tähtsam kui võit ning nad 
saavad võistluse käigus teisi aidata.

Koos töötades 
oleme tugevamad.

Arvestame oma 
erinevustega ja 
tunneme kõik end 
oodatuna.

Me lahendame 
probleeme 
loovuse ja 
sihikindlusega.

Me naudime ja 
tähistame oma 
tööd!

Me uurime uusi 
oskusi ja ideid.

Me kasutame 
õpitut maailma 
paremaks kohaks 
tegemisel..
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FIRST® LEGO® League Väljakutse Ülevaade

Võistkonnal tuleb:
• Leida probleem ja teha uurimus, kuidas seda lahendada. 

• Disainida probleemile lahendus, mis aitab teisi või nende 
kodukohta. 

• Luua oma lahendusest mudel või prototüüp.

• Jagada oma ideid, korjata tagasisidet ja mõelda mitmeid 
kordi oma lahenduse peale. 

• Rääkida oma lahendusest mõnel üritusel.

Võistkonnal tuleb:
• Ehitada missionimudelid ning järgida väljaku plaani, kuidas 

mudelid matile asetada. 

• Vaadata üle missioonid ja reeglid. 

• Disainida ja ehitada robot. 

• Uurida ehitus- ja kodeerimisoskusi, samal ajal oma robotiga 
matil harjutades.

• Võistelda üritusel!

INNOVATISIOONI 
PROJEKT
Võistkond valmistab ette 
5-minutilise ettekande 
oma Innovatsiooniprojekti 
kirjeldamiseks.

ROBOTIMÄNG
Teie meeskonnal on kokku 
kolm korda 2,5 minutit, et läbida 
võimalikult palju missioone. 

Võistkonnal tuleb:
• Kasutada tiimitööd ja avastamist, et uurida väljakutse 

ülesandeid.

• Olla innovaatiline uute ideedega nii roboti kui projekti 
suhtes.

• Näidata, kuidas meeskond ja lahendus mõjutab teisi ja on 
kaasav!  

• Tähistage seda, et teil on lõbus kõiges, mida teete.

Võistlkonnal tuleb:
• Teha kindlaks oma missioonistrateegia.

• Disainida oma robot ja programmid kasutades oma tööplaani. 

• Luua oma robot ja programmeerimise lahendus, mis 
samastub missioonistrateegiaga. 

• Korrata tegevusi ja testida robotit ning programme.

• Rääkida oma Roboti Disaini protsessist, programmidest, 
roboti lahendusest.

PÕHIVÄÄRTUSED
FIRST ® Põhiväärtusi 
hinnatakse Robotimängude, 
Innovatsiooniprojekti esitluse ja 
Roboti disaini esitluste vältel.

ROBOTI DISAIN
Meeskond valmistab lühikese
ettekande oma Roboti Disainist,
programmist ja strateegiast.
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Innovatsiooni Projekt

Kasutame järjest rohkem ja rohkem 
igapäevaste kaupade kättesaamiseks 
erinevaid transportimise võimalusi. 
Järjest rohkem on nõudmisi 
transpordisüsteemile, seega seisame 
silmitisi mitmete väljakutsetega. 
Peame leidma viise, kuidas olemas-
olevaid viise paremaks muuta, et 
transportida tooteid ühest kohast teise.

Kuidas on võimalik muuta 
toodete transportimist paremaks? 
Tuvastage antud teemaga seotud 
üks probleem,mida sooviksite 
lahendada. Seejärel looge või muutke 
paremaks seadeldis, tehnoloogia või 
transportimisviis, et oma probleemile 
lahendus leida.

*Kodukoht võib olla kui lihtsalt linn või suurem piirkond, nagu maakond või riik.

 Mõelge välja kindel 
probleem, mis muudab 
toodete transporditee 
paremaks. 
Projekti Sähvatused (räägitakse 
kohtumises 1-4) uurivad probleeme, 
mis on seotud väljakutsega. 
Innovatsiooniprojekt võib alguse 
saada mõnest Sähvatusest, kuid ei 
pea. See aitab keskenduda kindlale 
tootele ning selle transpordiviisile.

Mõelge, kuidas ligi pääseda, 
turvalisusele või ühendustele, mis 
on seotud toote teekonnaga ning 
vaadata, kas seda on võimalik 
paremaks muuta teie poolt uuritava 
tootega. 

 Uurige oma probleemi ja ka 
lahendusi. 
Milliseid lahendusi on juba olemas? 
Kas teil on olemas eksperdid, kes 
teid aidata saavad? Mõelge kaubale, 
mida tuuakse sisse ja viiakse välja 
teie enda kodukohas. Uurige mõne 
toote teekonda lõpp-punktini.

 Disainige ja looge uus 
tehnoloogiline vidin, 
seadeldis või transportimise 
viis, mis võib parandada 
toodete teekonda. 
Sellest saab teie 
Innovatsiooniprojekti lahendus. 
Valmistage mudel või prototüüp, 
mis näitab, kuidas teie lahendus 
parandab toodete transportimise 
võimalusi.

 Jagage oma ideid, koguge 
tagasisidet ja mõelge oma 
lahenduse peale. 
Mida rohkem mõtlete ja arendate 
oma ideid, seda rohkem te õpite. 
Missugune mõju on teie lahendusel 
teie kodukohale? 

 Looge kaasahaarav ja 
efektiivne esitlus, mis 
annab teie lahenduse kõige 
paremini edasi.
Valmistage 5-minutiline 
esitlus, mis selgelt räägib teie 
Innovatsiooniprojekti lahendusest ja 
selle mõjust teistele. Vaata, et kogu 
meeskond oleks kaasatud.

START
Kõik algab siit, kriitlisest mõtlemisest ja 
kujutulusvõimest, mis viib paremate toodete 
transporditeenuste võimalusteni. Just teie ideed 
võivad muuta teie kodukohta* - isegi maailmas - läbi   
CARGO CONNECTSM Väljakutse.
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Roboti Disain ja Robotimäng

Selle aasta CARGO CONNECTSM 
Väljakutse seisneb teie roboti 
võimekusest kohale toimetada kaupa 
erinevate transportimisvõimalustega või 
sihtkohtadesse väljakul. 

Teie robot peab käivitama missiooni 
mudelid, mis tähistavad transportimise 
turvalisust, efektiivsust, ühendusi ja 
ligipääsetavust.

 Ehitage missioonimudelid 
ja mõelge välja oma 
missioonistrateegia. 

 Iga missioon ja mudel pakub 
teile samuti inspiratsiooni 
võimalikele lahendustele teie 
Innovatsiooniprojekti puhul. 
Missioonid jagunevad nelja 
kategooriasse: turvalisus, efektiivsus, 
ligipääsetavus ja ühendus. 

 Disainige ja looge 
eraldiseisev robot ja 
programmid. 
Mõlge tööplaanile oma Roboti 
Disaini jaoks. Ehitage robot ja selle 
lisad kasutades LEGO® Education 
SPIKE™ Prime’i või mõnda muud 
LEGO® MINDSTORMS® komplekti. 
Programmeerige Robotimänguks 
punktide teenimiseks oma robot 
iseseisvalt läbima järjest missioone 
2.5-minuti jooksul.

 Katsetage ja mõelge veel 
missioonide läbimiseks oma 
roboti lahendusele.
Mõelge oma Roboti Disainile ja 
programmidele, pidevalt neid testides 
ja tehes parandusi.

 Võistelge Robotimängu 
voorudes. 
Teie robot alustab stardialalt, püüab 
läbida missioone vastavalt valitud 
järjekorrale ning naaseb Koju. 
Teie meeskond võib robotit muuta 
Kodualas enne selle uuesti välja 
saatmist. Teie meeskond läbib mitu 
vooru, kuid arvesse läheb suurima 
punktiskooriga tulemus. 

 Rääkige oma Roboti 
Disaini lahendusest 
hindamissessioonil.

 Valmistage ette lühike selgitus, 
mis selgelt kirjeldab protsessi, 
mida teie meeskond läbis roboti ja 
programmide loomiseks ning kuidas 
te koos töötasite. Pidage meeles, 
et kogu meeskond peab olema 
kaasatud.

START
Looge ja disainige robot, mis läbib Robotimängu 
missioonid.  Teie innovatiivne Roboti Disain, selge 
missioonistrateegia ja funktsionaalsed programmid 
on võtmetähtsusega CARGO CONNECTSM 
Väljakutses.
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Meeskonna Rollid

Järgmisena on välja toodud rollid, mida teie 
meeskond võib kohtumiste jooksul kasutada. Iga 
meeskonna liige peaks jälgima rolli läbi FIRST ® 

LEGO® League Väljakutse kogemuse. Eesmärgiks 
on saavutada meeskonna enesekindlus ja võimekus 
kõigis FIRST LEGO League Väljakutse osades.

Meeskonna Kapten
Jagab meeskonna 
saavutusi 
korraldajaga.Tagab, 
et kõik ülesanded on 
täidetud.

Materjali otsija
Kogub igaks 
õpitunniks kokku 
kõik vajalikud 
materjalid ning 
hiljem tagastab 
need.

Kujundaja/Disaner
Loob lahendusele 
innovatiivseid disaine, 
mida meeskonnaga 
arutada. 

Ehitajad
Koguge 
kokku LEGO 
missioonimudelid 
järgides 
ehitusjuhiseid ning 
ehitage oma robot.

Uurijad
Otsivad ideid 
ja uuringuid 
erinevatest 
allikatest, et 
otsustamine 
kergem oleks. 

Missioonistrateegia 
looja

Analüüsib 
Robotimängu Reeglite 
raamatut ja juhib 
meeskonna strateegia 
läbirääkimisi, sellest 
milliseid missioone 
läbida.

Projektijuht
Keskendub aja 
planeerimisele 
ja üirtuse 
ettevalmistamisele.

Programmeerijad
Juhtivad seadet ja 
loovad rakenduses 
programmid.

Suhtleja
Keskendub sellele, 
kuidas meeskonnatööd 
kõige paremini esitleda. 
Teeb käsikirju ja 
valmistab ettekandeid. 



Mis on FIRST LEGO League Väljakutse neli peamist osa?

Märkmed:
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 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Lugege lk 4-9, mis seletavad, 
kuidas FIRST ® LEGO® League 
Väljakutse toimib. 

 Nüüd, kui olete lugenud kõike 
CARGO CONNECT’stSM, olete 
valmis alustama.

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Avage SPIKE™ Prime või EV3 
Classroom rakendus. Leidke 
oma tund.

Roboti Treenimise 
blokk: Liikumine ja 
Keeramine
Enne õpitundi viige lõpule   

tegevused, kuidas alustada.

Alustamine:  
Alusta siit, mootorid ja 
andurid

 Tuvastage õpitud ehitamise ja 
programmeerimise oskused, 
mis aitavad teil missioone 
lahendada.

 Küsimused 
mõtlemiseks:

• Kas saate kasutada 
oma suurepäraseid 
programmeerimisoskusi, 
et panna oma robot liikuma 
mudelini matil?

• Kas teie robot oskab juba 
mõnda missiooni läbida?

Kohtumine 1

Lugege  
Robotimängu 

Reegliteraamatut, et 
saada missioonide kohta 

teada täpsemaid 
detaile.



Projekti Sähvatus
Kauba transportimisel on efektiivsus oluline mitmel põhjusel.

Kuidas saate muuta kauba teekonda efektiivsemaks?  

Mõelge…
• Kauba transportimise maksumuse peale. 
• Ajale, mis kulub kauba transportimisele.
• Energiale, mis kauba transportimisele kulub. 
• Teha kindlaks, et kaup jõuab kohale kahjustamata.

Mudelid, mis te selle õpitunni käigus ehitate on seotud Robotimängu 
missioonidega, mis tähistavad kauba transportimise efektiivsuse 
parandamist. 

Ideed:

CARGO CONNECTSM 11

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Lugege Projekti Sähvatust. 

 Ehitage Efektiivsuse mudelid 
kotikestes 1-4, kasutades 
Ehitamisjuhiste raamatuid 1-4.

 Vaadake Robotimängu 
Reegliteraamatut. Sellest 
saab teile hea allikas kõigiks 
kohtumisteks.  

 Vaadake üle ülesanded, mis on 
seotud teie ehitatud mudelitega. 

 Arutage, kuidas missioonimudelid 
on Projekti Sähevatusega seotud.

 Tehke ajurünnak ja salvestage 
oma ideed, mis on seotud selle 
Projekti Sähevatusega. 

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Asetage mudelid sinna, kuhu 
need kuuluvad. Vaadake Väljaku 
ehituse osa Robotimängu 
Reegliteraamatust.

 Näidake õpitud robotioskusi.

 Näidake, kuidas mudelid töötavad 
ja selgitage, kuidas need on 
seotud Projekti Sähvatusega. 

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

  Korrastage oma töökoht.

 Küsimused mõtlemiseks:
• Kas mõni missioonimudel paneb 

teid mõtlema ideedele, mida 
kasutada Innovatsiooniprojektis?

• Mida saaksite teha, mis tõstaks 
teatud toote transportimise 
efektiivsust?

Efektiivsus

Kasutage väljakul 
olevat QR koodi, et leida 

ehitusjuhised.



Kaasamine: Me austame üksteist ja arvestame oma erinevustega. 

Märkmed:
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 Sissejuhatus  
(10 minutes)

 Mõlge kaasamisele ja oma 
meeskonnale. 

  Salvestage näiteid selle kohta, 
kuidas teie meeskond tagab, et 
kõiki austatakse ja nende häält 
kuuldakse.

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Avage SPIKE™ Prime või EV3 
Classroom rakendus. Leidke 
oma tund.

Roboti Treenimise 
blokk: Objektid ja 
Takistused 

Võistlusvalmis 
peatükk: 
Treeninglaager 1: 
Ringisõitmine

 

 Tehke kindlaks, milliseid 
kodeerimis- ja ehitusoskusi 
saate robotimängus rakendada.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kuidas saate oma robotit sihtida 
mudeli suunas? 

• Kuidas arvestate õige kauguse 
nii, et robot jõuaks mudelini?

Kohtumine 2

Kuidas 
masinaoperaator 

turvaliselt kaupa peale ja 
maha laeb?



Projekti Sähvatus
Kuidas mõjutab turvalisus seda ,kuidas kaupa transporditakse? 
Kuidas saate muuta kauba transportimist turvalisemaks? 

Mõelge…
• Inimesed sõidavad erinevate transpordivahenditega.   
• Kauba maha ja peale laadimine. 
• Kauba transportimiseks kasutatakse erinevaid võimalusi. 
• Transpordiks kasutatav infrastruktuur.

Selles õpitunnis koostatud mudelid on seotud Robotimängu 
missioonidega, mis kujutavad endast kauba transportimise ohutuse 
parandamist.

Lahenduse joonis:
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Tuvalisus

Kuidas 
turvalisuse 

eest vastutaja viib 
läbi turvalisuse kontrolli 

enne suure lasti 
transportimist?

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Avastage Projekti Sähvatusi. 

 Ehitage Turvalisuse mudelid, 
mis on kotikestes 5-9 kasutades 
Ehitamisjuhiste raamatuid 5-9.

 Vaadake üle ülesanded, mis on 
seotud teie ehitatud mudelitega.

 Rääkige, kuidas on missiooni 
mudelid seotud Projekti 
Sähvatusega.

 Joonistage oma seadeldise või 
tehnoloogia lahendus, mis võib 
turvalisust paremaks muuta.  

 Oma joonisele lisage ka, kuidas 
teie lahendus töötab ning 
märkige ära selle osad.

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Asetage mudelid sinna, kuhu 
need kuuluvad. Vaadake Väljaku 
ehituse osa Robotimängu 
Reegliteraamatust.

 Näidake õpitud robotioskusi.

 Näidake, kuidas mudelid 
töötavad ja selgitage, kuidas 
need on seotud Projekti 
Sähvatusega.

  Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas teil on huvitavaid ideid, 
kuidas turvaliselt kaupa 
transportida?

• Millised on teie kodukohast 
näited, kuidas turvaliselt kaupa 
transportida?



Meie meeskonna eesmärgid:

Meie märkmed:
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Kohtumine 3 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Nüüd kui olete tuttavad FIRST ® 
LEGO® League Väljakutsega, 
arutage selle üle, milliseid 
eesmärke sellel hooajal täita 
soovite. 

 Rääkige, milliseid protsesse 
meeskonnana läbite ja määrake 
vastutajad. 

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Avage SPIKE™ Prime või EV3 
Classroom rakendus. Leidke 
oma tund.

Roboti Treenimise 
blokk: Haara ja 
vabasta

Võistlusvalmis 
peatükk: 
Treeninglaager 2: 
Esemetega mängimine

 Tundke ära kõik omandatud 
oskused, mis on kasulikud 
missioonide täitmisel.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas oskate programmeerida 
roboti liikuma matil asuva 
mudelini? 

• Milliseid objekte tuleb robotil 
vältida?



Projekti Sähtvatus
Kuidas saate kindlaks teha, et kaup transporditakse õigesse kohta, 
eriti kui asukoht on raskesti ligipääsetav? Kaaluda tuleks hästi 
hooldatud infrastruktuuri ja uuenduslikke viise eraldatud aladele ligi 
pääsemiseks.

Mõelge…
• Teede, raudtee ja transpordisüsteemide hooldus.
• Infrastruktuuri parandamine.
• Uute transpordi ühenduste loomine kättesaadavuse parandamiseks.
• Innovatiivsed uued transpordivahendite viisid.

Mudelid, mida ehitate selles tunnis on seotud Robotimängu 
missioonidega, mis aitavad parandada  kohaletoimetamispunkti 
ligipääsetavust.

Ideed:
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Ligipääsetavus

Kudas teie 
kuller viib kohale 
pakid eraldatud 
piirkondadesse?

 Ülesanded  
(50 minutes)

 Vaadake üle Projekti Sähvatus.

 Ehitage Ligipääsetavuse 
mudelid kotikestes 10-12 
kasutades Ehitamisjuhiste 
raamatuid 5-9.

 Ühendage missioonid ehitatud 
mudelitega. 

 Arutage, kuidas on mudelid 
ühendatud käesoleva 
probleemiga. 

 Tehke arjurünnak ja salvestage 
oma ideed, mis on seotud 
Projekti Sähvatusega. 

 Koostage oma innovatiivsetest 
ideedest nimekiri. 

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Asetage mudelid õigesse kohta.

 Rääkige, kuidas mudelid 
töötavad ja oma õpitud roboti 
oskustest. 

 Näidake, kuidas mudelid 
töötavad ja selgitage, kuidas 
need on seotud Projekti 
Sähvatusega.

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas teie kodukohas on mõni 
koht, kuhu oleks raske midagi 
transportida? 

• Kas oskate anda ideid, 
kuidas parandada eraldatud 
asukohtadesse ligipääsetavust?



Avastamine: Me õpime tundma uusi oskusi ja ideid. 

Märkmed:
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Kohtumine 4

Kuidas 
saab laotööline 

kindlustada, et kaup 
sorteeritakse keskuses 

õigesti?

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Mõelge Avastamisele ja oma 
meeskonnale.  

 Kirjutage üles viisid, kuidas teie 
meeskond on omandanud uusi 
oskusi ja ideid. 

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Avage SPIKE™ Prime or EV3 
Classroom rakendus. Leidke 
oma tund.

Roboti Treenimise 
blokk: Värvid ja 
Jooned

Võistlusvalmis 
peatükk: Training 
Camp 3: Reacting to 
Lines

 Tehke kindlaks, milliseid 
kodeerimis- ja ehitusoskusi 
saate Robotimängus rakendada.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Millise lisa te oma robotile 
valmistaksite?

• Kudas te seda lisa 
programmeeriksite?



Projekti Sähvatus
Kauba transportimine erinevatel transpordiliikidel võib kogu reisi 
oluliselt mõjutada. Kuidas saaksite parandada ühendusi erinevate 
transpordiliikide vahel? 

Mõelge…
• Kauba sorteerimise mehhanismidele.
• Kauba laadimise seadeldistele. 
• Kauba teekonna jälgimisele. 
• Tarbijaga suhtlemisele. 

Mudelid, mida selles tunnis ehitate on seotud Robotimänu 
missioondega, mis aitavad prandada erinevate transpordiliikide 
omavahelist ühendust. 

Lahenduse joonis:
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Ühendused

Kuidas kaubaveo 
juht teab, millist teed 
kauba transportimisel 

kasutada?

 Ülesanded  
(50 minutes)

 Lugege Projekti Sähvatust.

 Ehitage Ühenduste mudelid 
kotikestes 13-15 kasutades 
Ehitamisjuhiste raamatuid 13-
15.

 Tuvastage missioonid, mis on 
seotud ehitatud mudelitega. 

 Arutage, kuidas on Projekti 
Sähvatus ja mudelid omavahel 
seotud. 

 Joonistage seadeldis või 
tehnoloogiline vidin, mis võiks 
aidata parandada erinevate 
sõidukite omavahelist 
ühenduvust. 

 Lisage oma joonisele viis, 
kuidas teie lahendus töötab ja 
märgistage selle osad. 

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Asetage mudelid õigesse kohta.

 Näidake, kuidas mudelid 
töötavad ja selgitage, kuidas 
need on seotud Projekti 
Sähvatusega.

 Näidake õpitud robotioskusi.

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”. 

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas teil on ideid, kuidas muuta 
erinevate transpordiliikide 
omavahelist ühenduvust 
paremaks? 

• Milliseid erinevaid 
ühenduspunkte kasutatakse 
teie kodukohas transpordiks?



Logo disain:

Juhendatud missioon:

Helikoptereid saab kasutada kauba transportimiseks raskesti 
ligipääsetavatesse piirkondadesse. Neid kasutatakse teiste 
abistamiseks, transportides olulist kaupa nagu toit.

Nagu kõik FIRST ® LEGO® League Väljakutse missioonimudelid, 
võib missioonil 8 (M08) - Õhust Kukkuv - innustada teid mõtlema 
oma Innovatsiooniprojekti lahendusele. 

Selleks, et aidata teil õppida värvianduri kasutamist väljakul 
olevate joonte järgimiseks, oleme koostanud juhendatud 
missiooni õppetunni.

Rakenduses te..:

• Laete alla programmi, mis lahendab selle missiooni. 

• Käivitate oma roboti õiges asendis käivitusalal. 

• Lasete oma roboti sõitma ning jälgite, kuidas ta lahendab missiooni 
ja teenib punkte. 

• Proovige Õhust Kukkumise missioon ühildada ühe oma 
Robotimängu vooruga. 

• Harjutage kasutama oma uusi oskusi, vaadates üle eelmised tunnid 
või liikuge edasi Edasijõudnute Sõidubaasi tunni juurde ( Advanced 
Driving Base).

18 Teadlase Töövihik  I  Kohtumised

Kohtumine 5 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Nüüd kui olete töötanud koos 
meeskonnana, pange endale ka 
nimi! 

 Disainige poster, kus 
meeskonnani on kui logo.

 Vaadake, et kõik saaksid postri 
tegemisel panustada!

 Ülesanded  
(50 minutes)

 Avage SPIKE™ Prime or EV3 
Classroom rakendus. Leidke 
oma tund.

Roboti Treenimise 
blokk: Juhendatud 
Missioon 

Võistlusvalmis 
peatükk: Juhendatud 
missioon

 Lugege üle juhendatud 
missioonid.

 Lõbutsege oma missioonidega, 
kuni need toimivad perfektselt!

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Mida juhendatud missioonid 
näitavad Konkureeriva 
Koostöö® kohta?

• Kuidas plaanite Robotimängu 
ajal teiste meeskondadega 
rääkida juhendatud 
missioonidest? 



Probleemipüstitus:

Uurimustulemused:
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Uurimused  Ülesanded  
(50 minutit)

 Külastage uuesti lk 7 ja vaadake 
üle Projekti Sähvatused.

 Mõelge kõigile suurepärastele 
lahendustele, millele olete 
eelnevatel tundidel tulnud. 

 Uurige Innovatsiooniprojekti 
kohta ning ka teiste erinevate 
probleemide kohta, mida olete 
tuvastanud. 

 Kasutage seda lehekülge, et 
oma uuringutulemused üles 
kirjutada. 

 Mõelge välja probleem, mida 
teie meeskond lahendama 
hakkab. 

 Salvestage oma 
probleemilahendus.

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage meeskonnaga väljaku 
juures kokku.

 Näidake, kuidas teie robot 
juhendatud missioonil punkte 
teenib. 

 Arutage teie meeskonna poolt 
tuvastatud probleemi üle ja 
mõelge järgmistele sammudele. 

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Missugust transpordialast 
probleemi saaksite selgelt 
kirjeldada? 

• Kas teil on võimalik sellest 
probleemist rääkida ka mõne 
eksperdiga?



Meeskonnatöö: Oleme tugevamad kui töötame koos. 

Strateegia:
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Kohtumine 6

Pseudokood on 
kirjalikud sammud 

teie roboti planeeritud 
programmile.

 Sissejuhatus  
(10 minuttit)

 Mõelge Meeskonnatööle ja 
oma meeskonnale.  

 Kirjutage üles viisid, kuidas 
on teie meeskond õppinud 
koostööd tegema. 

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Vaadake uuesti hooja videot 
Missioonide kohta.

 Hakake mõtlema oma 
missioonistrateegia peale. 

 Kujundage efektiivne tööplaan. 

 Arutage, millist missiooni teie 
meeskond esimesena läbida 
proovib.

 Lõpetage Pseudokoodi 
lehekülg.

 Mõelge, kuidas programm teie 
roboti käituma paneb.

 Vaadake eelnevaid tunde või 
läbige allolev tund (valikuline). 

 Paranda juhendatud missiooni 
kood selleks, et see töötaks 
edasijõudnute sõidubaasis 
samuti.

Roboti Treenimise 
blokk: Nurgad ja 
Mustrid 

Võistlusvalmis 
peatükk: 
Edasijõudnute 
Sõidubaasi kokku 
panemine

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Mida peab teie robot tegema 
selleks, et läbida teie poolt 
valitud esimene missioon?

• Mis on teie Robotimängu 
strateegia missioonide 
läbimiseks?
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Pseudokood

ROBOT PATH DIAGRAM

PROGRAMMI SAMMUD

Draw the route your robot will take to complete the mission.

Avage rakendus 
ja alustage uue 
projektiga. Uurige, 
millised blokid 
panevad roboti 
liikuma nagu 
eespool kirjutatud 
etapid.

Kirjutage üles käigud, mida robot peaks ülesande läbimiseks täitma.

Missiooni Nimi: Missiooni Number:

Käik 1

Käik 2

Käik 3

Käik 4

Käik 5

Käik 6

Käik 7

Käik 8

Käik 9

Käik 10

Lõpetage see lehekülg Kohtumises 6.



Kirjutage oluline informatsioon siia.
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Meeskonnatöö Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Uurige probleemi, mille valisite 
ning olmemasolevaid lahendusi. 

 Mõelge välja lahendusi.  
Pidage meeles, teie lahendus 
peaks olema seadeldis või 
tehnikavidin. 

 Tehke plaan, kuidas oma 
lahendust veelgi arendada. 
Kasutage selleks tööriistaks 
Planeerimise lehekülge. 

 Vaadake, et kasutate 
mitmeid erinevaid allikaid 
ning pange need kirja 
Innovatsiooniprojekti 
Planeerimise leheküljele.

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Vaadake uuesti oma 
Pseudokoodi lehekülge. Tehke 
vajadusel leheküljel muudatusi. 

 Kirjeldage, mida te oma uurimise 
juures avastasite. Arutage 
erinevate lahenduste üle. 

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht. 

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas teie poolt avastatud 
probleemile on juba olemasolev 
lahendus, mida saaksite 
uuendada? 

• Kas teil on oma probleemile 
täiesti uusi lahendusi?

PROBLEEM JA LAHENDUSEANALÜÜS

Juhendavad küsimused:

• Millist informatsiooni te otsite?

• Kas sellest allikast leiab teie projekti jaoks olulist informatsiooni?

• Kas te saate kasutada erinevaid allkiaid nagu usutavad internetiallikad, 
raamatud ja erinevad eksperdid?

• Kas see on hea ja õige informatsiooniallikas?

Kohtumine 6 jätkub
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Innovatisiooniprojekti Planeerimine

PROTSESS

ALLIKAD

Kirjeldage protsessi, mida järgisite oma lahenduse arendamisel. 

Kirjutage üles, kust leidsite oma informatsiooni ja detailid nagu pealkiri, autor ja veebilehekülg. 

1.

2.

3.

Lõpetage see lehekülg Kohtumises 6.



Sõbralik Professionaalsus: Näitame kõrgetasemelist töövõimet, 
tõstame esile teiste väärtust, ja austame teisi ning oma kodukohta. 

Roboti Disain:
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Kohtumine 7

Te võite muuta 
olemasolevat robotit, 

mida olete varem 
kasutanud. 

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Mõelge Sõbralikule 
Professionaalsusele®. 

 Kirjutage üles viisid, kuidas teie 
meeskond seda kasutab kõiges, 
mida nad teevad. 

 Vaadake üle Robotimängu 
Reegliteraamatu  leheküljed 21 
ja 31, et näha, kuidas Sõbralikku  
Professionalismi®  ürituse 
käigus hinnatakse. 

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Disainige ja looge robot, 
mis suudab Robotimängus 
missioone läbida. Te võite 
kasutada ka sama robotit, mida 
olete juba eelnevates tundides 
kasutanud.

 Looge igale missioonile eraldi 
programm. Te saate ühildada 
missioonilahendused ühte 
programmi. 

 Katsetage ja täiustage oma 
robotit ja selle programme.  

 Arendage oma 
programmeerimisoskusi, 
vaadates rakendusest tunde 
uuesti. 

 Vaadake uuesti eelmisi 
kohtumisi, liikuge nendest üle 
või töötage missioonilahenduste 
kallal.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas suudate jälgida oma seadet 
ja näha, kuidas teie programm 
roboti liikuma paneb?

• Kuidas saate korrata ja 
täiendada olemasolevat 
Roboti Disaini, mida kasutasite 
eelnevates kohtumistes?
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Lahendused

PROJEKTIKIRJELDUS

PROJEKTI JOONIS

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Arendage ja looge oma projekti 
lahendus.

 Kritseldage oma lahendus 
paberile. Märkige ära selle osad 
ja kuidas see töötab. 

 Kirjeldage oma lahendust ja 
selgitage, kuidas see aitab 
probleemi lahendada. 

 Looge prototüübi mudel või 
joonistus oma lahendusest.  

 Dokumenteerige protsess 
Innovatsiooniprojekti 
Planeerimise leheküljel 23, 
mida kasutate arendades oma 
lahendust.

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Näidake meeskonnale uusi 
programmeerimisoskuseid, 
mida olete õppinud. 

 Arutage oma uurimistöö ja oma 
projekti lahenduse üle. 

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas suudate kirjeldada oma 
innovaatilist lahendust ja kuidas 
see lahendab teie probleemi?

• Kas teie lahenduses on 
seadeldis või tehnikavidin?



Konkureeriv Koostöö®: Näitame, et õppimine on tähtsam kui 
võitmine. Aitame teisi olenemata sellest, et võistleme.

Disainimise protsess:
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Kohtumine 8

Kuidas 
kavandaks 

robotiinsener 
roboteid, et muuta 

kaubavedu 
tõhusamaks?

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Rääkige Konkureerivast 
Koostööst®. 

 Pange kirja viisid, kuidas teie 
meeskond seda mõnel üritusel 
kasutab. 

 Ülesanded  
(50 minutit)

 Otsustage, millist missiooni 
järgmisena katsetada. 

 Mõelge oma 
missioonistrateegiale ja 
tööplaanile. 

 Ehitage kõik vajaminevad lisad, 
mida teil missiooni läbimiseks 
tarvis läheb.  

 Mõelge ja täiustage oma 
programmi nii, et robot läbiks 
missiooni kindla peale. 

 Kindlasti dokumenteerige 
oma disainimise protsess ja 
igaks missiooniks oma roboti 
testimine!

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas programmi iga misisoon on 
salvestatud teie elektroonilisse 
seadmesse? 

• Millises järjekorras te missioone 
Robotimängus läbite?



Jagamise plaan:

Täiustused:
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Planeerimine  Ülesanded  
(50 minutit)

 Tehke plaan, kuidas oma 
lahendust teistega jagada!

 Hinnake oma olemasolevat 
lahendust. 

 Mõelge selle üle ja täiustage 
seda vastavalt saadud 
tagasisidele. 

 Otsustage, kas saate oma 
lahendust veel kord katsetada.

 Kasutage kotikesest 16 olevaid 
elemente, et ehitada teie 
Innovatsiooniprojekti tutvustav 
lahendus. 

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures.

 Näidake ette kõik uued 
missioonid, mille kallal olete 
töötanud.  

 Arutage, kuidas te oma 
lahendust teistega jagate. 

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kuidas saate oma 
Innovatsiooniprojekti lahendust 
reaalselt rakendada?

• Kas teie projektilahendust saaks 
toota ja kui palju see maksaks?



Innovatsioon: Kasutame loovust ja järjepidevust probleemide 
lahendamiseks.

Kordused ja Parandused:

Kohtumine 9 Innovatsioon
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Kuidas 
suudab insener 

luua innovaatilisi 
disaine?

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Mõelge Innovatsioonile ja oma 
meeskonnale. 

 Kirjutage üles näiteid, kuidas 
teie meeskond on olnud loov ja 
lahendanud probleeme. 

 Ülesanded  
(100 minutit)

 Programmeerige oma robot 
läbima Innovatsiooniprojekti 
missiooni (M01) kasutades 
loodud mudelit. 

 Mõelge oma missiooni-
strateegiale ja neile 
missioonidele, mida ära 
lahendate.  

 Jätkake iga missiooni jaoks 
lahenduse loomist, kui aeg seda 
võimaldab.

 Testige, korrake ja 
täiustage oma roboti- ja 
innovatsiooniprojekti lahendusi. 
Kindlasti dokumenteerige see 
kõik.

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures. 

 Näidake tehtud tööd nii 
Innovatsiooniprojekti kui 
Robotimängu puhul.

 Vaadake üle Põhiväärtuste 
maatriks. Rääkige, kuidas te 
üritusel Põhiväärtusi näitate.  

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Millised teie roboti omadused 
näitavad head mehaanilist 
disaini? 

• Kas olete teinud muudatusi oma 
projektilahenduse puhul teiste 
poolt jagatud nõuannete põhjal?



Mõju: Kasutame õpitut, et maailma paremaks muuta. 

Ettekande stsenaarium:

Kohtumine 10 Kordamine
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Kuidas 
mõjutab teie 

Innovatsiooniprojekti 
lahendus teisi?

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Mõelge Mõjule ja teie 
meeskonnale. 

 Kirjutage üles näiteid, kuidas 
teie meeskond on teisi 
positiivselt mõjutanud. 

 Ülesanded  
(100 minutit)

 Planeerige oma projekti esitlus. 
Vaadake Innovatsiooniprojekti 
maatriksist, millest tuleb rääkida.

 Kirjutage valmis 
Innovatsiooniprojekti ettekande 
stsenaarium.

 Valmistage rekvisiit või stend, 
millist teil vaja on. Olge loovad ja 
kaasahaaravad!

 Jätkake oma robotlahenduse 
loomist, katsetamist ja 
kordamist.

  Harjutage 2,5-minutilist 
Robotimängu koos kõigi 
ülesannetega.

 Jagage  
(10 minutes)

 Saage kokku väljaku juures.

 Jagage oma projektiesitluse 
raames tehtud tööd.  

 Jagage, milliseid missioone 
olete läbinud. 

 Rääkige, kuidas kaasate kõiki 
esitluse juures.  

 Arutlege küsimuste üle ja 
korrastage oma töökoht. 

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kuidas otsustasite, milliseid 
missioone läbida?

• Kuidas võiks teie 
Innovatsiooniprojekti lahendus 
mõjutada teie kodukohta? 



Meeskonnast:

Selgituse stsenaarium:

Kohtumine 11 Harjutamine
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Vaadake üle 
Hindamissessiooni Flow 

Tabel, kuidas esitada 
oma Roboti Disaini ja 
Innovatsiooniprojekti

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Loo igale meeskonnaliikmele 
sportlik mängukaart. Nende 
abil saate oma üritusel iga 
meeskonna inimest esile tõsta.

 Rääkige endast ja sellest, kuidas 
te naudite FIRST® LEGO® 
League Väljakutset!

 Ülesanded  
(100 minutit)

 Jätkake tööd oma 
Innovatsiooniprojekti 
ettekandega.  

 Planeerige ja kirjutage välja oma 
Roboti Disaini selgitus. Vaadake 
Roboti Disaini maatriksist, 
millest rääkida.  

 Veenduge, et kõik saaksid teie 
disainiprotsessi ja programmide 
kohta rääkida.

 Leppige kokku, millest iga 
meeskonnaliige räägib. 

 Harjutage oma ettekannet.

 Jagage  
(10 minutit)

 Saage kokku väljaku juures. 

 Arutage ettekande ja iga liikme 
rolli üle.

  Harjutage 2,5-minutililist 
Robotimängu vooru ja selgitage, 
milliseid missioone läbitakse. 

 Arutlege küsimuste üle. 

 Otsustage, mida veel oleks vaja 
teha ja korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas teil on plaan, mida teha kui 
üks missioonidest ei õnnestu? 

• Kas kõik saavad esitluse käigus 
rääkida?



Lõbu: Naudime ja tähistame kõike, mida teeme!

Esitluse tagasiside:

Kohtumine 12 Ettevalmistused
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Kas 
sul on aega üle? 

Jätkake missioonide 
lahendamisega ja 

Innovatsiooniprojekti 
kallal töötamisega 

enne üritust!

 Sissejuhatus  
(10 minutit)

 Rääkige sellest, kuidas teie 
meeskonnal on olnud Lõbus. 

 Kirjutage üles näited sellest, 
kuidas olete selle teekonna 
vältel lõbutsenud. 

 Ülesanded  
(100 minutit)

 Proovige läbi kogu oma 
ettekanne, rääkige robotist ja 
projektilahendustest.

 Näidake üles Põhiväärtusi oma 
ettekande vältel!

 Harjutage 2,5-minutilisi 
Robotimängu voorusid.

 Vaadake leheküljelt 32 osa 
Valmistuge oma Ürituseks.

 Jagage  
(10 minutit)

 Vaadake üle kõik Põhiväärtuste, 
Innovatsiooniprojekti ja 
Robotimängu maatriksid. 

 Andke pärast ettekannet 
üksteisele kasulikku tagasisidet 
maatriksite põhjal.

 Arutage küsimuste üle osas 
“Küsimused mõtlemiseks”.

 Korrastage oma töökoht.

 Küsimused 
mõtlemiseks

• Kas teil on valmis kõik LEGO® 
jupid, mida teil igas missioonis 
kinnitada on vaja? 

• Kas kõik on valmis rääkima 
selge ja kõva häälega, 
naeratama ja lõbutsema?



Mida oma ürituselt oodata?
• Teie meeskonnal peaks olema lõbus ning üritusel 

üles näitama meeskonnatööd ja entusiasmi. 
Pidage meeles kõiges kasutama Põhiväärtusi. 

• Kogu teie meeskond kohtub hindajatega 
hindamissessioonil, et jagada kogu meeskonna 
teekonda hooaja vältel. Mõelge, mida olete 
saavutanud ja milliseid takistusi olete koos 
ületanud. 

• Räägite hindamissessioonil oma meeskonna 
Innovatsiooniprojektist, Roboti Disainist 
ja kuidas olete meeskonnana ühendanud 

Põhiväärtused kogu sellele teekonnal. Sõbralikku 
Professionalismi® hinnatakes Robotimängu laua 
taga.

• Hindajad kasutavad teie töö hindamiseks 
maatrikseid, seega olge nendega tuttavad. 

• Robotimängu ajal tegelevad matil kaks 
meeskonnaliiget iga 2,5-minutilise vooru käigus. 
Te saate saate vahetada liiget teise missiooni 
tarbeks. 
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Valmistuge oma Ürituseks

 Mõelge oma meeskonnale.
 Kuidas iga meeskonnaliige osaleb ettekandes ja 

näitab, mida on õppinud?

 Mõelge Põhiväärtustele, mida olete kasutanud.
 Kas teil on näiteid, kuidas olete Põhiväärtusi 

kasutanud? Kuidas näitate üles Sõbralikku 
Professionalismi® ja Põhiväärtusi Robotimängu 
laua ääres ja hindamisel?

 Mõelge oma Roboti Disainile.
 Kuidas selgitate oma roboti loomisel ja testimisel 

kasutatud disainiprotsessi ja tööplaani?

 Rääkige roboti jaoks loodudu programmidest.
 Kuidas teie programmid ühilduvad 

missioonistrateegiaga? Kuidas programmid 
panevad teie roboti käituma?

 Mõelge tehtud tööle Innovatsiooniprojektis.
 Kuidas esitate uuritud probleemi? Kuidas 

selgitate oma projektilahenduste loomisel 
kasutatud protsessi ja sellele mõtlete?

Meie 
selgitame 

oma erinevaid 
programme ja kuidas 
need roboti liikuma 

panevad.

Meie 
räägime 

meeskonna 
teekonnast.

Meie räägime, 
kuidas ühendasime 

Põhiväärtused. Meie 
kirjeldame 

roboti disaini ja 
selle erinevaid 

osasid.

Me esitame oma 
Innovatsiooniprojekti!
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Märkmed



Avastamine
(Soovitatav läbida peale Kohtumist 4 või 8)

Vaadake sellel lehel olevaid karjäärivõimalusi. Valige 
tööülesanne, uurige seda ja vastake küsimustele. 

• Kirjeldage tööd. Mis on selle töö 
igapäevased tööülesanded?

• Milline haridus või koolitused on 
vajalikud?

• Mis on selle töö aastapalk?

• Milliste teiste frimade jaoks 
võiks need inimesed töötada?

34 Teadlase Töövihik  I  

Karjäärivõimalused

Kaubajuht

Roll: 
Disainib viise, kuidas turvaliselt 
kaupa transportida. 

Seotud Tunniga 8

Kaubaauto juht
Roll: 
Veab kaupa ühest kohast teise.  

Seotud Tunniga 4

Laotööline

Roll: 
Sorteerib tooted ja paigutab need 
saatmiseks karpidesse. products 
and place into boxes for shipping.

Seotud Tunniga 4

Õppesuunad

• Transport & materialide liigutamine

• Logistika ja tarneahela juhitmine

• Tootimine & teenuste opereerimine

• Laotöö

• Lennunduse hooldus 



Peegeldamine
(Soovitatud lõpetada peale Kohtumist 12)

Vaadake sellel lehel olevaid karjäärivõimalusi. Mõelge neile 
töökohtadele ja sellele, mis teid huvitab.

• Milliseid oskusi on antud 
töökohtade juures vaja?

• Mis teid nende töökohtade 
juures huvitab?

• Kas oskate mõelda muudele 
töödele, mis on seotud kauba 

transportimisega?

• Kas tahaksite ühte karjääri 
kohta uurida, et saada rohkem 
informatsiooni?
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Turvalisuse spetsialist

Roll:
Ta kasutab ohutusmeetodeid ja 
tagab nende järgimise.

Ühendatud Tunniga 2

Masinaoperaator

Roll: 
Jälgib ja hooldab 
laosorteerimismasinaid. 

Ühendatud Tunniga 2

Kuller

Roll: 
Transpordib ja toimetab klientidele 
pakke.

Ühendatud Tunniga 3

Seotud tööd transpordis

• Automatiseerimise insener
• Teekonna juht
• Kauba saabumise juht 

(vastutaja)
• Masinõppe spetsialist
• Transpordispetsialist
• Transpordi analüütik



Lorem ipsumKuna nõudlus transportimise järele on üha suurenev, siis peame
järjest rohkem mõtlema, kuidas tooteid ühest kohast teise liigutada. 

Teie ülesandeks on parendada 
kauba transportimisviise.

Kuidas leida viise 
väljakutse 

lahendamiseks?  

Tehke toote teekond 
turvalisemaks või 
efektiivsemaks! Tehke parem 

ühendus erinevat 
viisi teekondade 

vahel.

Looge ideid! Lähme planeerimine 
nüüd oma lahenduse.

Kas tuled 
appi?

Looge ligipääs 
keerulistesse 

sihtkohtadesse.
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