TEADLASE
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Hooaja toob teieni:

FIRST ® LEGO® League
Globaalsed sponsorid

Challenge Division Sponsors
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Teadlase töövihik

TERE TULEMAST!
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Käesolev töövihik on suurepärane
juhend, mida oma hindamisüritusel
jagada, kuid see pole kohustuslik.
Vaadake üle ka hooajaga seotud
Karjääri võimalused juhendi lõpus.

Tuvastage

Ko

Kasutage Põhiväärtusi ja
inseneridisaini protsessi kogu

oma teekonna jooksul. Uusi oskusi
kogudes lõbutsege ja töötage koos.
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FIRST ® Põhiväärtused
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Kasutage Teadlase töövihikus
olevaid kohtumisi oma
Meeskonna juhendina läbi
FIRST ® ENERGIZESM hooaja,
mille toob teieni Qualcomm, ja
SUPERPOWEREDSM väljakutse.

ge

Koos töötades
oleme tugevamad.

Me austame
üksteist ja
arvestame oma
erinevustega.

Me kasutame
õpitut maailma
parandamiseks.

Me naudime ja
tähistame oma
tööd!

Me uurime uusi
oskuseid ja ideid.

Me lahendame
probleeme
loovuse ja
sihikindlusega.

Roboti
Disain
Innovatsiooniprojekt

Robotimäng

Kõik need neli FIRST ® LEGO®
League Challenge’i võrdselt
jagatud osa moodustavad 25% teie
kogutulemusest üritusel.
Põhiväärtuseid tuleks näidata
üritusel, kus tutvustate oma

Meeskonna suurepärast
tööd nii Roboti Disainis kui ka
Innovatsiooniprojektis. Neid kolme
osa hinnatakse hindamissessiooni
käigus. Teie roboti sooritust
hinnatakse Robotimängu ajal.

Põhiväärtused

Sõbralik Professionaalsus®
on tegutsemisviis, mis julgustab
tegema tööd kõrgel tasemel, tõstab
esile teiste väärtust ning austab
teisi ja kogukonda.

Konkureeriv koostöö® näitab,
et õppimine on tähtsam kui võit.
Meeskonnad saavad ka omavahel
võisteldes üksteist aidata.

Me väljendame oma Põhiväärtusi
läbi Sõbraliku Professionaalsuse,
mida hinnatakse Robotimängu ajal.

SUPERPOWEREDSM
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FIRST ® LEGO® League Väljakutse Ülevaade
PÕHIVÄÄRTUSED

Näidake FIRST ®’i Põhiväärtusi
kõiges mida teete. Meeskonda
hinnatakse nii kõikide
Robotimängude kui ka
hindamissessiooni ajal.

Meeskonnal tuleb:
• Kasutage 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!

ROBOTI DISAIN

Meeskond koostab lühikese
esitluse oma roboti disaini,
programmide ja strateegia kohta.

Meeskonnal tuleb:
• Teha kindlaks oma missioonistrateegia.
• Disainida oma robot ja programmid ning luua tõhus
plaan.
• Luua oma robot ja programmeerimise lahendus.
• Korrata tegevusi, testida ja täiustada robotit ja
programme.
• Rääkida oma Roboti Disaini protsessist ja kõigi
panusest.

ROBOTIMÄNG

Meeskonnal on kokku
kolm korda 2,5 minutit, et läbida
võimalikult palju missioone.

Meeskonnal tuleb:
• Ehitada missionimudelid ning järgida väljaku plaani,
kuidas mudelid väljakule asetada.
• Vaadata üle missioonid ja reeglid.
• Disainida ja ehitada robot.
• Avastada ehitus- ja kodeerimisoskusi, samal ajal
robotiga väljakul harjutades.
• Üritusel võistelda!

INNOVATSIOONIPROJEKT

Meeskond valmistab reaalajas,
kaasahaarava esitluse, et
selgitada Innovatsiooniprojektiga
tehtud tööd.

Meeskonnal tuleb:
• Leida ja uurida lahendamist vajavat probleemi.
• Kujundada uus lahendus või täiustada
olemasolevat oma valitud idee, ajurünnaku ja plaani
põhjal.
• Luua lahendusest mudel, joonistus või prototüüp.
• Mõelda korduvalt oma lahendusele jagades seda
teistega ja kogudes tagasisidet.
• Rääkida oma lahenduse mõjust.

SUPERPOWEREDSM
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Innovatsiooniprojekt
Alustades masinatest, mis viib liigutavad, kuni
elektroonikani, mis ühendab meid sellega, kuidas me
oma linnu ja alevikke toidame, on energia meie elus
hädavajalik. Kas olete mõelnud, kust energia tuleb?
Kuidas see tekitatakse? Kuidas see teieni jõuab? Kui
palju te seda kasutate?

START

Avasta oma energiateekond. Kuidas kujutleda
paremat energiatulevikku? See algab siit, kus teie
kriitiline mõtlemine ja innovatsioon juhatavad
teed homsesse energiat täis maailma läbi FIRST ®
ENERGIZESM väljakutse, mille toob teieni Qualcomm.

Leidke kindel probleem, mis on seotud
teie energiateekond parandamisega.

Jagage oma ideid, koguge tagasisidet
ja mõelge korduvalt oma lahendustele.

Energiateekond seletab, kust energia tuleb
ja kuidas seda levitatakse, säilitatakse
ja kasutatakse. Projekti Sähvatused
(vaata Kohtumised 1-4) uurivad erinevate
energiateekondadega seotud probleeme.Teie
probleem võib tuleneda Projekti Sähvatusest või
olla ka mõni teine probleem, mida lahendada
soovite.

Mida rohkem mõtlete ja arendate oma ideid, seda
rohkem õpite. Missugune mõju on teie lahendusel
teie kodukohale?

Uurige oma probleemi ja lahenduste
ideid.

Uurige energiaallikaid ja seda, kuidas energiat
teie kodukohas hoiustatakse, levitatakse ja
kasutatakse. Kas leiate viise, kuidas osa oma
energiateekonnast paremaks muuta? Kas
ühte sammu parandades saate olla tõhusam,
usaldusväärsem, taskukohasem, kättesaadavam
või jätkusuutlikum? Millised lahendused on juba
olemas? Kas teil on eksperte või kasutajaid, keda
saaksite intervjueerida?

Kujundage ja looge lahendus, mis võib
teie energiateekonda paremaks muuta.
Kasutage oma uurimistööd ja avastusi, et oma
energiateekonnal kasutatud olemasolevat
lahendust täiendada või looge uudne lahendus.
Kas saate teha erinevaid energiatehnoloogia
valikuid? Tehke oma lahendusest joonis, mudel või
prototüüp.
Vaadake Teadlase töövihiku taga olevat koomiksit!
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Tutvustage oma lahendust üritusel
seda kaasahaaravalt esitledes.
Koostage loominguline ja tõhus esitlus, mis
kirjeldab selgelt teie Innovatsiooniprojekti
lahendust ja selle mõju teistele. Veenduge, et kogu
teie Meeskond oleks kaasatud.
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Roboti Disain ja
Robotimäng
Selle aasta SUPERPOWEREDSM Robotimängus
tuleb väljakul erinevatest allikatest energiaühikuid
koguda ja need jaotada sinna, kus energiat
tarbitakse. Punkte kogutakse nii energiaühikute
mudelitest vabastamise kui ka nende viimise eest
sihtkohta.

START

Roboti
lid
Materja

Kujundage ja looge robot, mis läbib Robotimängu
missioonid. Teie uuenduslik Roboti Disain, selge
missioonistrateegia ja funktsionaalsed programmid
on võtmetähtsusega FIRST ® ENERGIZESM hooajal,
mille toob teieni Qualcomm.

Ehitage missioonimudelid ja mõelge
välja oma missioonistrateegia.

Katsetage ja mõelge veel oma roboti
lahendusele missioonide läbimiseks.

Iga missioon ja mudel pakub teile
inspiratsiooni võimalike lahenduste leidmiseks
Innovatsiooniprojekti juures. Väljakult leiate
neli erinevat energiateekonda. Missioone võite
lahendada endale sobivas järjekorras!

Mõelge oma Roboti Disaini ja programmide peale
ning testige ja täiustage neid pidevalt .

Disainige ja looge eraldiseisev robot ja
programmid.
Koostage oma Roboti Disainiks plaan. Ehitage
robot ja selle lisad kasutades LEGO® Education
SPIKE™ Prime või mõne muu LEGO Educationi
sobiva komplekti abil. Programmeerige
Robotimängus punktide teenimiseks oma robot
iseseisvalt läbima järjest missioone 2.5-minuti
jooksul..

Rääkige oma Roboti Disaini
lahendusest hindamissessioonil.
Valmistage lühike esitlus, mis kirjeldab selgelt
protsessi, mida teie meeskond kasutas roboti
ja programmide loomiseks ning kuidas need
töötavad. Veenduge, et kogu teie meeskond oleks
kaasatud.

Võistelge Robotimängu voorudes.
Robot alustab stardialalt, püüab missioone läbida
teie meeskonna valitud järjekorras ja naaseb
Kodualale. Saate oma robotit Kodualas muuta
enne selle uuesti välja saatmist.Teie meeskond
läbib mitu vooru, kuid arvesse läheb suurima
punktiskooriga tulemus.

SUPERPOWEREDSM
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Meeskonna Rollid
Siin on välja toodud rollid, mida teie meeskond võib
kohtumiste jooksul kasutada. Iga meeskonna liige
võiks FIRST ® LEGO® League Väljakutses osalemise

aja jooksul kogeda kõiki rolle. Eesmärgiks on
saavutada meeskonna enesekindlus ja võimekus
kõikides FIRST LEGO League väljakutse osades..

Kujundaja/Disainer

Meeskonna kapten

Loob lahendustele
uuenduslikke
disaine, mida
meeskonnaga
arutada.

Jagab meeskonna
edusamme
juhendajaga. Tagab,
et kõik ülesanded
oleks täidetud

Materjali otsija
Kogub igaks
tunniks kokku kõik
vajalikud materjalid
ning hiljem
tagastab need.
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Suhtleja
Uurijad
Otsivad ideid
ja uuringuid
erinevatest
allikatest, et
otsustamine
kergem oleks.

Ehitajad
Koguvad
kokku LEGO
missioonimudelid
järgides
ehitusjuhiseid ning
ehitavad roboti.

Teadlase Töövihik I Alustamine

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

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

Projektijuht
Keskendub aja
planeerimisele
ja ürituste
ettevalmistamisele.

Programmeerijad
Juhivad seadet ja
loovad rakenduses
programmid.

Energia Teekonnad

Energiaallikas

aailma
Päris m ed
s
ühendu

Energia salvestamine/
salvestaja

Energiakulu

Valge Energia Teekond

Sinise Energia Teekond

Kollase Energia Teekond

Oranž Energia Teekond

Vaadake väljakut, et avastada erinevaid viise, kuidas energia on selle allika, salvestamise ja tarbimise vahel
jaotatud.

SUPERPOWEREDSM

9

Kohtumine 1

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Vaadake hooaja videosid ja lugege
lk 3-9, mis seletavad, kuidas
töötavad FIRST ® LEGO® League
Challenge ja SUPERPOWEREDSM
väljakutse.

Mis on FIRST LEGO League Väljakutse neli peamist osa?

	Ülesanded

(50-60 minutes)

Avage SPIKE™ Prime’i rakendus.
Leidke oma tund.

Märkmed:

Alustamine
Tegevused: 1-6

Leidke missioonid, mida on võimalik
lahendada selles tunnis õpitud
programmeerimise abil.
Vaadake Robotimängu reeglistikku,
missioonide üksikasjadeks.
Proovige järele! Vaadake kas
saate õpitud oskuseid kasutada
missioonide läbimiseks.

Küsimused mõtlemiseks
• Kuidas võiks mootori peatamine
aidata teil oma robotiga missiooni
lahendada?
• Mida te teate energiast? Millised
ressursid aitavad teil rohkem teada
saada?
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Valge Energia Teekond

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Lugege Projekti Sähvatust.

Projekti Sähvatus
Taastuv energia pärineb
looduslikest allikatest, mis ei
saa kunagi otsa. Seda tüüpi
taastuvatest energiaallikatest
energia kogumiseks ja
salvestamiseks töötatakse
välja hämmastavaid uusi
tehnoloogiaid.

Mõelge ja uurige:
• Kas taastuva energia allikad on
usaldusväärsed?
• Kuidas saaksime energiat
salvestada, kui on tuulevaikus
või päike ei paista?
• Kuidas laiendada
taastuvenergia tehnoloogiate
kasutamist?
• Milline on nende taastuvenergia
tehnoloogiate kasutamise
mõju?

Ehitage Valge Energia Teekonna
mudelid kottidest 4, 7 ja 8,
kasutades Ehitamisjuhiste
raamatuid 4, 7 ja 8.
Vaadake Valge Energia Teekonda
leheküljel 9.
Tuvastage missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid Projekti
Sähvatusega seotud.
Jäädvustage oma ideed.

Ideed:

Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Asetage iga mudel sinna, kuhu see
kuulub. Vaadake Robotimängu
reeglistikus Väljaku ülesehituse
osa.
Näidake kohtumisel õpitud
robotioskuseid.
Näidake, kuidas mudelid töötavad,
ja selgitage, kuidas need on seotud
Projekti Sähvatusega.
Arutage küsimuste üle osas
“Küsimused mõtlemiseks”
Puhastage oma töökoht.

Küsimused mõtlemiseks
• Milliseid Innovatsiooniprojekti ideid
teil missioonimudelitega tekib?
• Millised on Valge Energia
Teekonna erinevate osade plussid
ja miinused?

Millist tööd teevad
tuuleenergia
insenerid?

SUPERPOWEREDSM
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Kohtumine 2

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge mõnele eesmärgile,
mida soovite saavutada. Need
võivad kogu teie teekonna jooksul
muutuda ja kasvada.

Minu isiklikud eesmärgid:

Kasutage inseneridisaini
protsessi ja proovige lk 8 välja
toodud meeskonnarolle sellel
kohtumisel kasutada.

	Ülesanded

Märkmed:

(50-60 minutit)

Avage SPIKE™ Prime’i rakendus.
Leidke oma tund.
Võistlusvalmis peatükk:
Treeninglaager 1: Ringi
sõitmine.

Tehke kindlaks, milliseid
kodeerimis- ja ehitusoskusi saate
Robotimängus rakendada.
Proovige järele! Vaadake, kas te
saate õpitud oskuseid kasutades
roboti missioonimudelini sõitma.

Küsimused mõtlemiseks
• Kuidas saate oma robotit mudeli
poole suunata?
• Kuidas kasutasite inseneridisaini
protsessi ja meeskonnarolle
sellel kohtumisel?

tsiooniks neid
Kasutage inspira
eesmärgivihjeid!
hiväärtusi, et . . .
Me kasutame põ
da. . .
Me tahame koge
eie robot . . .
Me tahame, et m
eie
Me tahame, et m
jekt oleks . . .
ro
ip
on
io
ts
Innova
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Sinise Energia Teekond

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Avastage Projekti Sähvatust.

Projekti Sähvatus
Hüdroelektrijaamad saavad
liikuva vee abil elektrit toota.
Turbiine läbivat vett saab
pumbata tagasi tammi ülaosas
asuvasse reservuaari, et seda
uuesti kasutada. See on hea
võimalus kasutada ära energia,
mis tarbijatest üle jääb.

Mõelge ja uurige:
• Kuidas saaks taastuvatest
energiaallikatest toodetud
energia ülejääki teie kodukohas
kasutada?
• Kuidas kasutatakse energiat
tööstuses ja kodudes?
• Kuidas kasutatakse ookeanides
olevat vett energia kogumiseks?
• Kas teie kodukohas saaks
energia kogumiseks kasutada
vett?

Ehitage Sinise Energia Teekonna
mudelid, kottides 11-13,
kasutades Ehitamisjuhiste
raamatuid 11-13.
Vaadake Sinise Energia
Teekonda leheküljel 9.
Tuvastage missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Rääkige, kuidas on
missioonimudelid seotud Projekti
Sähvatusega.
Jäädvustage oma ideed.

Ideed:

	Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Asetage mudelid sinna, kuhu
need kuuluvad. Vaadake Väljaku
ehituse osa Robotimängu
Reeglistikust.
Näidake kohtumisel õpitud
robotioskuseid.
Näidake, kuidas mudelid töötavad
ja selgitage, kuidas need on
seotud Projekti Sähvatusega.
Rääkige küsimustest osas
“Küsimused mõtlemiseks”.
Korrastage oma töökoht.

Küsimused mõtlemiseks

Milliseid oskuseid
vajate, et olla
hüdroelektri
spetsialist?

• Millised on Sinise
Energia Teekonna
osade positiivsed
ja negatiivsed
tagajärjed?
• Milliseid näiteid
taastuvatest
energiaallikatest
leidub teie
kodukohas?

SUPERPOWEREDSM

13

Kohtumine 3

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Leidke kotist 15
energiasalvestusekraani seina
(kotis 4) kujundusplaadid, mida
kasutate sellel kohtumisel koos
energiasalvestusmudeliga.

Meeskonna kujundus:

Looge meeskonnale kujundus
kasutades kujundusplaate, mille
panete oma ekraani seinale.
Ehitage oma kujundus paneelile,
kasutades disainiplaate.
Jälgige, et iga inimene saaks
oma panuse anda!

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Avage SPIKE™ Prime’i
rakendus. Leidke oma tund.
Võistlusvalmis
peatükk:
Treeninglaager 2:
Esemetega mängimine
Mõtisklege, millised õpitud
oskused on kasulikud
missioonide läbimiseks.
Proovige järele! Vaadake, kas
saate roboti programmeerida
missiooni lahendama.

Küsimused
mõtlemiseks
• Kuidas saate robotit juhtides
koguda laetava aku?
• Milliseid objekte peab teie robot
vältima?

14
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Märkmed:

Kollase Energia Teekond

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Vaadake üle Projekti Sähvatus.

Projekti Sähvatus
Energia varustamine õigel
ajal sinna, kus seda vajatakse
taskukohase hinnaga, on suur
väljakutse. Oleme hakanud
sõltuma taastumatutest
energiaallikatest, sest need on
mugavamad ja maksavad sageli
vähem.

Mõelge ja uurige:
• Kui levinud on mittetaastuvate
ressurside kasutamine?
• Mis on taastumatu energia
kasutamise lõpetamine raske?
• Millised lahendused ühendavad
taastuvate ja taastumatute
energiaallikate kasutamise?
• Millist mõju avaldab
taastumatute energiaallikate
kasutamine?
• Milliseid süsinikdioksiidi
kogumise tehnoloogiaid
arendatakse?

Ehitage Kollase Energia
Teekonna mudelid, kottides 2, 3
ja 6 kasutades Ehitamisjuhiste
raamatuid 2, 3 ja 6.
Vaadake Kollase Energia
Teekonda leheküljel 9.
Tuvastage missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid
seotud Projekti Sähvatusega.
Jäädvustage oma ideed.

	Jagage

Ideed:

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Asetage mudelid sina, kuhu
need kuuluvad.
Rääkige, kuidas töötavad
mudelid ja õpitud robotioskused.
Näidake mudelite töötamist ja
kuidas need seostuvad Projekti
Sähvatusega.
Rääkige küsimustest osas
“Küsimused mõtlemiseks”.
Korrastage oma töökoht.

Küsimused
mõtlemiseks
• Millised on Sinise Energia
Teekonna osade positiivsed ja
negatiivsed tagajärjed?
• Milliseid näiteid taastumatutest
energiaallikatest leidub teie
kodukohas?

Kuidas aitab
alajaama
tehnik energia
jaotamisega?

SUPERPOWEREDSM
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Kohtumine 4

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge, kuidas olete oma
meeskonna teekonnal kasutanud
avastamise Põhiväärtust.

Avastamine: Uurime uusi oskuseid ja ideid.

Pange kirja näited, kuidas teie
meeskond on õppinud uusi
oskuseid ja ideid.

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Avage SPIKE™ Prime’i
rakendus. Leidke oma tund.
Võistlusvalmis peatükk:
Treeninglaager 3:
Joontele reageerimine

Tehke kindlaks, milliseid
programmeerimis- ja ehitusoskusi
saate Robotimängus rakendada.
Proovige järele! Vaadake, kas
saate õpitud oskuseid kasutada
mõne missiooni läbimiseks.

Küsimused mõtlemiseks
• Kuidas aitas programmi testimine
ja silumine robotit täpsemaks
muuta?
• Kas teie robot on võimeline
vasakult käivitusalalt
energiasalvestusmudelini joont
järgima?
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Märkmed:

Oranži Energia Teekond

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Lugege Projekti Sähvatust.

Projekti Sähvatus
Energia võib pärineda paljudest
erinevatest allikatest ja seda
kasutatakse elektri tootmiseks.
See energia kantakse
võrgustikku, mis jaotab elektrit
energiatarbijatele.

Mõelge ja uurige:
• Mis on tarkvõrgud? Kuidas need
varustavad tarbijaid elektriga?
• Kuidas saaksime muuta
nõudlust elektri järele nii, et
tarbijad kasutaksud seda siis,
kui elektrit on palju?
• Kuidas saaksite energiat oma
kogukonnas koguda, et see
oleks saadaval siis, kui seda
vajatakse?
• Kuidas laetavad akud
töötavad? Miks on see parem
kui ühekordsete patareide
kasutamine?

Ehitage Oranži Energia
Teekonna mudelid, kottides 5, 9
ja 10 kasutades Ehitamisjuhiste
raamatuid 5, 9 ja 10.
Vaadake Oranži Enerigia
Teekonda leheküljel 9.
Tuvastage missioonid, mis on
seotud ehitatud mudelitega.
Arutage, kuidas on mudelid
seotud Projekti Sähvatusega.
Jäädvustage oma ideed.

	Jagage

Ideed:

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Asetage mudelid õigesse kohta
väljakul.
Näidake, kuidas mudelid töötavad
ja selgitage, kuidas need on
seotud Projekti Sähvatusega.
Näidake õpitud robotioskuseid.
Arutage küsimuste üle osas
“Küsimused mõtlemiseks”.
Korrastage oma töökoht.

Küsimused mõtlemiseks
• Millised on Oranži Energia
Teekonna pikaajalised
keskkonnamõjud?
• Kuidas salvestatakse ja
jaotatakse energiat teie
kodukohas?

Kuidas saaks
jätkusuutlikkuse
meeskond aidata
vähendada tehases
tarbitavat
energiat?

SUPERPOWEREDSM
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Kohtumine 5

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge meeskonnatööle ja oma
meeskonnale.
Kirjutage üles viisid, kuidas on
teie meeskond õppinud koostööd
tegema.

Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad..

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Avage SPIKE™ Prime’i rakendus.
Leidke oma tund.
Võistlusvalmis peatükk:
Juhendatud missioon

Lugege üle juhendatud missioonid.
Lõbutsege oma missioonidega,
kuni need toimivad perfektselt!

Küsimused mõtlemiseks
• Mida näitavad juhendatud
missioonid Konkureeriva Koostöö®
kohta?
• Kas saate oma programmi muuta
nii, etmissioon toimiks, kui käivitate
roboti teisest stardialast?

Juhendatud missioon: Missioon 5 Tarkvõrk

Selleks et aidata
Uus tarkvõrgu tehnoloogia
teil õppida mudelis
kasutab andmeid elektri
navigeerimist ja sellega
jaotamiseks seal, kus seda
suhtlemist, viige see
antud hetkel vajatakse.
juhendatud missioon
lõpule.
elle
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m
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progra b ja punkte
a
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Nagu kõik
missioonimudelid,
võib ka Missioon 5
Tarkvõrk innustada
teid mõtlema oma
Innovatsiooniprojekti
lahendusele.
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Mõelge, kuidas lisada
missioon Tarkvõrk oma
missioonistrateegiasse.
Rakendage oma
uut joonejärgimise
oskust mõne teise
missioonimudeli peal.

Uurige ideid
Uurimistulemused:

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Vaadake uuesti lehekülge 9 ja
vaadake Pojekti Sähvatusi.
Mõelge kõigile suurepärastele
lahendustele, millele eelnevatel
tundidel tulite.
Uurige Innovatsiooniprojekti ja
erinevate tuvastatud probleemide
kohta.
Kasutage seda lehte, et
uuringutulemused üles kirjutada.
Tuvastage probleem, mille
teie meeskond lahendab ja
salvestage probleemilahendus.

	Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Näidake, kuidas robot juhendatud
missioonil punkte teenib.
Arutage meeskonna poolt
tuvastatud probleemi üle ja
mõelge järgmistele sammudele.
Arutage küsimuste üle osas
“Küsimused mõtlemiseks”.
Korrastage oma töökoht.

Küsimused mõtlemiseks
• Millist energia probleemi
otsustasite lahendada?
• Kas leidub eksperti või
lõppkasutajat, kellega saate
probleemist rääkida?
Probleemipüstitus:

SUPERPOWEREDSM
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Kohtumine 6

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Leidke kott 14, milles on
LEGO® klotsid, mida kasutate
Innovatsiooniprojekti mudeli
loomiseks.

Innovatsiooniprojekti Mudeli Disain:

Töötage meeskonnana, et luua
tuvastatud probleemile esialgne
lahendusidee.

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Strateegia:

Vaadake videot “Robot Game
Missions”.
Hakake mõtlema oma
missioonistrateegia peale.
Kujundage efektiivne tööplaan.
Arutage, milliseid missioone te
esimesena läbida proovite.
Lõpetage Pseudokood leheküljel
22.
Mõelge, kuidas programm teie
roboti käituma paneb.
Vaadake eelnevaid tunde või
läbige all olev valiktund.
Võistlusvalmis
peatükk:
Edasijõudnute
Sõidubaasi kokku
panemine

Küsimused
mõtlemiseks
• Kuidas saaksite joonejärgimist
kasutada väljaku ülaosas asuval
horisontaalsel joonel, selleks, et
jõuda päikeseparki?
• Kuidas kasutasite
inseneridisaini protsesse oma
missioonistrateegia loomiseks?
teie
Pseudokood on
ti
bo
ro
ud
at
kavand
e
ud
m
m
sa
i
m
program
kirjeldus
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Leidke lahendusi

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Uurige probleemi, mille oma
meeskonnaga valisite ning
olemasolevaid lahendusi.

PROBLEEM JA LAHENDUSE ANALÜÜS

Mõelge välja lahendusi.
Tehke plaan, kuidas oma
lahendust arendada. Kasutage
selleks leheküljel 23 olevat
Innovatsiooniprojekti Planeerijat.

Kirjutage oluline informatsioon siia.

Vaadake, et kasutate mitmeid
erinevaid allikaid ning pange
need kirja Innovatsiooniprojekti
Planeerimise lehele.
Valige meeskonnana oma
projekti lõplik lahendus.

	Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
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.

Suunavad Küsimused:

?

??

Küsimused
mõtlemiseks
• Milliseid täiendusi vajavad
olemasolevad lahendused?
• Millised on teie uhiuued ideed
probleemi lahendamiseks?

tata?
• Millistele küsimustele püüate vas
te?
otsi
• Millist teavet
i allikaid, nagu
• Kas saate kasutada erinevat tüüp
ud ja eksperdid?
usaldusväärsed veebisaidid, raamat
s asjakohast teavet?
• Kas teie allikal on teie projekti jaok
ikas?
• Kas see on hea ja täpne teabeall
i plaanid seotud
jekt
ipro
ioon
vats
Inno
• Kuidas on teie
Innovatsiooniprojekti rubriigiga?

SUPERPOWEREDSM
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Pseudokood
Missiooni Nimi:

Missiooni Number:

PROGRAMMI SAMMUD
Kirjutage üles käigud, mida robot peaks ülesande läbimiseks tegema.

Käik 1

Käik 6

Käik 2

Käik 7

Käik 3

Käik 8

Käik 4

Käik 9

Käik 5

Käik 10

ROBOTI TEEKOND
Joonistage marsruut, mille teie robot missiooni lahendamiseks läbib.

N
W

E
S

Avage rakendus
ja alustage uue
projektiga. Uurige,
milliste blokkide abil
liigub robot eespool
kirjutatud käikude
järgi.

Lõpetage see lehekülg Kohtumises 6.
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Innovatsiooniprojekti
Planeerimine
PROTSESS
Kirjeldage protsessi, mida järgisite oma uuendusliku lahenduse arendamisel.

ALLIKAD
Kirjutage üles, kust leidsite oma informatsiooni. Lisage juurde detailid pealkirjade, autorite ja veebilehtede kohta.

1.

2.

3.

Lõpetage see lehekülg Kohtumises 6.

SUPERPOWEREDSM
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Kohtumine 7

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge Sõbralikule
Profesionaalsusele®.
Kirjutage üles viisid, kuidas teie
meeskond kasutab seda kõiges
mida te teete.

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

Vaadake üle Robotimängu
Reeglistiku lehekülg 6, et
näha, kuidas Sõbralikku
Professionaalsust ürituse käigus
hinnatakse
Roboti Disain:

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Jätkake roboti ja selle
lisade arendamist, et läbida
Robotimängu missioone.
Võite täiustada eelmistel
kohtumistel kasutatud robotit või
luua uue kujunduse.
Looge programm iga
uue missiooni jaoks.
Missioonilahendused võib
ühendada üheks programmiks.
Testige ja täiustage oma robotit
ja selle programme.
Vaadake uuesti
varasemaid tunde, et oma
programmerimisoskuseid
arendada või töötada
missioonide lahendamise 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
eelnevatel Kohtumistel?
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uuta,
Võite m umistel
el Koht
eelmist ud robotit.
kasutat

Looge Lahendusi
PROJEKTI JOONIS

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Arendage ja looge oma
Innovatsiooniprojekti lahendus.
Visandage lahendus. Kirjeldage
paberil osi ja kuidas see toimib.
Kirjeldage lahendust ja selgitage,
kuidas see aitab probleemi
lahendada.
Looge oma lahendusest prototüüp,
mudel või joonis.
Talletage lahenduse arendamise
protsess Innovatsiooniprojekti
Planeerijas leheküljel 23.

	Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Näidake missioone, mille kallal
töötate või olete lõpetanud.
Arutlege uurimuse ja Innovatsiooniprojekti lahenduse üle.
Arutage küsimuste üle osas
“Küsimusi mõtlemiseks”.

PROJEKTI KIRJELDUS

Korrastage oma töökoht.

Küsimused mõtlemiseks
• Kas oskate oma uuenduslikku
lahendust vähem kui viie minutiga?
• Kuidas teie lahendus teie
tuvastatud probleemi käsitleb?

SUPERPOWEREDSM
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Kohtumine 8

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Rääkige Konkureerivast
Koostööst®.
Pange kirja viisid, kuidas
meeskond seda üritustel kasutab.

Konkureeriv Koostöö: Näitame, et õppimine on tähtsam kui
võitmine. Aitame teisi ka omavahel võisteldes.

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Otsustage, millist missiooni
järgmisena katsetate.

Disainimise protsess:

Mõelge oma missioonistrateegiale
ja tööplaanile.
Ehitage kõik vajaminevad lisad,
mida missiooni läbimiseks vajate.
Mõelge ja täiustage oma
programmi nii, et robot läbiks
missiooni kindla peale.
Kindlasti talletage oma
kujundamise protsess ja iga
missiooni testimine!

Küsimused mõtlemiseks
• Kuidas on teie meeskond
kasutanud Põhiväärtuseid oma
roboti lahenduse arendamiseks?
• Millises järjekorras te Robotimängu
missioone läbite?

Suunavad küsimused:

?

??

• Kirjeldage ehitatud lisasid.
• Selgitage oma programme ja seda, mida robot teeb.
• Kuidas te oma programme ja lisasid testisite?
• Milliseid muudatusi tegite oma robotis ja programmides?
• Kuidas on teie roboti plaan seotud Roboti Disaini maatriksiga?

26

Teadlase Töövihik I Kohtumised

Jätkake loomist

	Ülesanded

(50-60 minutit)

Tehke plaan, kuidas oma
lahendust teistega jagada!

Jagamise plaan:

Hinnake olemasolevat lahendust.
Mõelge ja täiustage lahendust
vastavalt saadud tagasisidele.
Otsustage, kas saate oma
lahendust veel kord kastetada.
Kasutage elemente kotist 14,
et luua Innovatsiooniprojekti
tutvustava lahenduse mudel.

Täiustused:

	Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Näidake missioone, mille kallal
töötate või mille olete lõpetanud.
Arutage, kuidas jagate oma
lahendust ja projektiplaani
teistega.
Arutage küsimste üle osas
“Küsimusi mõtlemiseks”.
Korrastage oma töökoht.

Küsimusi mõtlemiseks
• Kuidas saate oma
Innovatsiooniprojekti lahendust
reaalselt kasutada?
• Kas teie Innovatsiooniprojekti
lahendust saaks toota? Kui palju
see maksma läheks?

Miks on oluline,
et elektrik
tagaks oma töö
usaldusväärsuse ja
korrektsuse?

SUPERPOWEREDSM
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Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge innovatsioonile ja oma
meeskonnale.
Kirjutage üles näiteid, kuidas
teie meeskond on olnud loov ja
lahendanud probleeme.

Kohtumine 9

Lahenduste
Planeerimine

Innovation: Kasutame loovust ja järjepidevust probleemide lahendamisel.

Ülesanded

(100-120 minutit)

Programmeerige robot läbima
Innovatsiooniprojekti missiooni 1,
kasutades loodud mudelit.

Kordused ja parandused:

Mõelge väljakul oma
missioonistrateegiale ja neile
missioonidele, mille lahendate
Jätkake iga missiooni lahenduse
loomist, kuni aega jätkub.
Testige, korrake ja täiustage oma
roboti ja Innovatsiooniprojekti
lahendusi. Kindlasti
dokumenteerige see kõik.

Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Näidake tehtud tööd nii
Innovatsiooniprojekti kui
Robotimängu puhul.
Vaadake üle Põhiväärtuste
maatriks. Rääkige, kuidas te
üritusel ja hindamissessioonil
Põhiväärtusi esitlete.
Korrastage oma töökoht.

Küsimused mõtlemiseks
• Millised teie roboti omadused
näitavad head mehaanikat?
• Milliseid muudatusi olete
teiste tagasiside põhjal oma
Innovatsiooniprojekti lahenduses
teinud?
• Milliseid edusamme olete teinud
Kohtumises 2 seatud eesmärkide
saavutamisel?
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Kuidas kasutab
päikesepaneelide
paigaldaja oma
töös meeskonnatöö
oskust?

Kohtumine 10

Korrake
Lahendusi

Mõju: Kasutame õpitut, et maailma paremaks muuta.

Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge mõjule ja teie
meeskonnale.
Kirjutage üles näiteid, kuidas teie
meeskond on teisi positiivselt
mõjutanud.

Ülesanded

(100-120 minutit)

Ettekande Stsenaarium:

Planeerige oma projekti esitlus.
Vaadake Innovatsiooniprojekti
maatriksist, millest teil tuleb
rääkida.
Kirjutage Innovatsiooniprojekti
ettekande stsenaarium.
Valmistage vajadusel rekvisiit
või stend. Olge loovad ja
kaasahaaravad!
Jätkake oma robotlahenduse
loomist, katsetamist ja kordamist.
Harjutage 2,5-minutilist
Robotimängu kõigi lõpetatud
missioonidega.

	Jagage

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Jagage projektiesitluse raames
tehtud tööd.
Jagage, millised missioonid olete
läbinud.
Arutlege, kuidas kaasate kõiki
esitluse juures.
Arutlege küsimuste üle osas
“Küsimusi mõtlemiseks” ja
korrastage oma töökoht.

Küsimusi mõtlemiseks
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• Kuidas otsustasite, milliseid
missioone proovida?
• Kuidas saab teie
Innovatsiooniprojekti lahendus
aidata teie kodukohta?
• Millised oskuseid olete
oma SUPERPOWEREDSM
kogemuse jooksul
arendanud?

SUPERPOWEREDSM
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Sissejuhatus
(10-15 minutit)

Mõelge Kaasamisele ja oma
meeskonnale.
Pange kirja näited selle kohta,
kuidas teie meeskond hoolitseb
selle eest, et kõiki asutatakse ja
võetakse kuulda.

Ettekande
Kohtumine 11 Planeerimine
Kaasamine: Me austame üksteist ja arvestame oma erinevustega.

	Ülesanded

(100-120 minutit)

Jätkake tööd oma Innovatsiooniprojekti ettekandega.

Ettekande Stsenaarium:

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

(10-15 minutit)

Saage väljaku juures kokku.
Arutage ettekande ja iga liikme
rolli üle.
Harjutage 2,5-minutilist
Robotimängu vooru ja selgitage,
milliseid missioone läbitakse.
Arutlege küsimuste üle osas
“Küsimused mõtlemiseks”.
Otsustage, mida veel oleks vaja
teha ja korrastage oma töökoht.

Küsimused Mõtlemiseks
• Mida teete juhul kui missioon ei
tööta nii nagu lootsite?
• Kuidas on kõik esitlusega
seotud?
• Kuidas on FIRST ® LEGO®
League sind mõjutanud?
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Vaadake üle
Hindamissessiooni
Voodiagramm, et
näha kuidas esitleda
oma Roboti Disaini ja
Innovatsiooniprojekti.

Edastage
Kohtumine 12 Lahendused
Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd!

Sissejuhatus
(10 minutit)

Mõelge ja arutage, kuidas teie
meeskonnal on lõbus olnud.
Pange kirja näiteid, kuidas
teie meeskonnal on kogu selle
kogemuse jooksul lõbus olnud.
Mõelge oma meeskonna
eesmärkidele. Kas täitsite need?

	Ülesanded
(100 minutit)

Ettekande Tagasiside:

Harjutage tervet esitlust
edastades oma roboti ja
Innovatsiooniprojekti lahendusi.
Esitledes näidake Põhiväärtuste
kasutamist!
Harjutage 2,5-minutilisi
Robotimängu voorusid.
Vaadake lehekülggedelt 32-33,
osa “Valmistuge oma Ürituseks”.

	Jagage

(10 minutit)

Vaadake üle Põhiväärtuste,
Innovatsiooniprojekti ja
Robotimängu maatriksid.
Andke üksteisele pärast
ettekannet maatrikseid järgides
kasulikku tagasisidet.
Arutlege küsimuste üle osas
“Küsimused mõtlemiseks”.
Korrastage oma töökoht.

Küsimused
mõtlemiseks

Aega jäi üle?
Jätkake missioonide
lahendamist ja oma
Innovatsiooniprojekti
kallal töötamist enne
oma üritust!

• Milline on teie plaan kasutada
LEGO® valmis ehitatud lisasid
Robotimängus?
• Kas kõik meeskonna liikmed
on valmis selgelt rääkima,
naeratama ja lõbutsema?
• Mida on teie meeskond
saavutanud?

SUPERPOWEREDSM
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Valmistuge oma Ürituseks
Koostage nimekiri, sellest, mida üritusel vajate.
Loe üle ürituse päevakava.
Mõelge kasutatud Põhiväärtustele.
Kas teil on näiteid Põhiväärtuste kasutamisest ja
Sõbralikku Professionaalsuse® üles näitamisest?
Mõelge Innovatsiooniprojekti kallal tehtud tööle.
Kuidas esitlete uuritud probleemi? Kuidas selgitate
Innovatsiooniprojekti lahenduste loomiseks ja
kordamiseks kasutatud protsessi?

Rääkige roboti jaoks loodud programmidest.
Kuidas teie programmid ühilduvad missiooni
strateegiaga? Kuidas programmid panevad teie
roboti käituma?
Mõelge oma Roboti Disainile.
Kuidas selgitate oma roboti loomisel ja testimisel
kasutatud disainiprotsessi ja tööplaani?
Mõelge oma meeskonnale.
Kuidas osaleb iga meeskonnaliige ettekandes ja
näitab, mida on õppinud?
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• Kogu teie meeskond kohtub hindajatega
hindamissessioonil, et jagada meeskonna teekonda
kogu hooaja vältel. M’elge, mida olete saavutanud
ja milliseid takistusi olete koos ületanud

:)

• Teie meeskonnal peaks olema lõbus, üritusel
näidake üles meeskonnavaimu ja entusiasmi.
Näidake Põhiväärtusi kõiges, mida te teete.
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Räägime,
kuidas meie
meeskond näitas
Põhiväärtuseid.

VES
TEAM LEA
er

and togeth

handed
rics can be

Me kirjeldame oma
Roboti Disaini ja
selle erinevaid
osasid.

2 minutes

Presentati

Feedback

Me esitame oma
Innovatsiooniprojekti!

ERS

TEAM ENT

s

10 minute
y are

in once the

Selgitame oma
erinevaid programme
ja kuidas need roboti
liikuma panevad.

Me räägime
oma meeskonna
teekonnast.

FIRST ® LEGO® League võistlust hinnatakse
võrdselt neljas valdkonnas: Põhiväärtused,
Innovatsiooniprojekt, Roboti Disain ja Robotimäng.
Hindajad ja kohtunikud kasutavad hindamiseks
maatrikseid ja Robotimängu punktitabeleid.

Roboti
Disain
Innovatsiooniprojekt

Veenduge, et olete hindamismaatriksitega tuttav.
Meeskonna ülesandeks on hindamissessiooni ajal
rääkida kõigest hindajatele.

Instructions
Teams should communicate to the judges their achievement in each of the following criteria.
This rubric should be filled out during the Robot Design explanation.

DEVELOPING
2

Core Values

Team Name

Judging Room

Team #

Instructions
Teams should communicate to the judges their achievement in each of the following criteria.
This rubric should be filled out during the Innovation Project presentation.

Judges are required to tick one box on each separate line to indicate the level the team has achieved. If
the team exceeds, please make a short comment in the Exceeds box.

BEGINNING
1

Team #

Judges are required to tick one box on each separate line to indicate the level the team has achieved. If
the team exceeds, please make a short comment in the Exceeds box.

ACCOMPLISHED
3

EXCEEDS
4

BEGINNING
1

DEVELOPING
2

ACCOMPLISHED
3

EXCEEDS
4
How has the team exceeded?

How has the team exceeded?

IDENTIFY – Team had a clearly defined mission strategy and explored building and coding skills they needed.
Unclear mission strategy

Partially clear mission strategy

Clear mission strategy

Limited evidence of building
and coding skills in all team
members

Inconsistent evidence of
building and coding skills in all
team members

Consistent evidence of
building and coding skills in all
team members

IDENTIFY – Team had a clearly defined problem that was well researched.
Problem not clearly defined

Partially clear definition of the
problem

Clear definition of the problem

Minimal research

Partial research from more
than one source

Clear, detailed research from a
variety of sources

BEGINNING

Minimally observed
across the team.

1

DESIGN – Team generated innovative ideas independently before selecting and planning which one to develop.

DESIGN – Team produced innovative designs and a clear workplan, seeking guidance as needed.
Minimal evidence of an
effective plan

Partial evidence of an effective
plan

Clear evidence of an effective
plan

Minimal explanation of robot
and code’s innovative features

Partial explanation of robot
and code’s innovative features

Clear explanation of robot and
code’s innovative features

Minimal evidence of an
inclusive selection process

Partial evidence of an inclusive
selection process

Clear evidence of an inclusive
selection process

Minimal evidence of an
effective plan

Partial evidence of an effective
plan

Clear evidence of an effective
plan

Limited explanation of their
robot and its attachment and
sensor functionality

Simple explanation of their
robot and its attachment and
sensor functionality

Detailed explanation of their
robot and its attachment and
sensor functionality

Unclear explanation of how
code makes their robot act

Partially clear explanation of
how code makes their robot act

Clear explanation of how code
makes their robot act

ITERATE – Team repeatedly tested their robot and code to identify areas for improvement and incorporated the findings into their current solution.
Minimal evidence of testing
their robot and code

Partial evidence of testing their
robot and code

Clear evidence of testing their
robot and code

Minimal evidence their robot
and code was improved

Partial evidence their robot
and code was improved

Clear evidence their robot and
code was improved

COMMUNICATE – Team’s explanation of the robot design process was effective and showed how all team members have been involved.
Unclear explanation of robot
design process

Partially clear explanation of
robot design process

Clear explanation of robot
design process

Minimal evidence that all team
members were involved

Partial evidence that all team
members were involved

Clear evidence that all team
members were involved

Minimal development of
innovative solution

Partial development of
innovative solution

Clear development of
innovative solution

Unclear model/drawing of
solution

Simple model/drawing that
helps to share the solution

Detailed model/drawing that
helps to share the solution

Judging Room

If the team is a candidate for one of these awards, please tick the appropriate box:
Breakthrough Award

A team that made significant progress in their confidence and capability and who
understand that what they discover is more important than what they win.

Rising All-Star

A team that the judges notice and expect great things from in the future.

Motivate

A team that embraces the culture of FIRST ® LEGO® League through team
building, team spirit, and displayed enthusiasm.

Inconsistently observed
across the team.

ACCOMPLISHED
Consistently observed
across the team.

2

EXCEEDS

3

4

Shared their solution with user
OR professional

Shared their solution with user
AND professional

Minimal evidence of
improvements in their solution

Partial evidence of
improvements in their solution

Clear evidence of
improvements in their solution

Presentation partially engaging

Presentation engaging

Solution and its potential
impact on others unclear

Solution and its potential
impact on others partially clear

Solution and its potential
impact on others clear

IDENTIFY

Team has a clearly defined problem that it is well researched.

DESIGN

Team generated innovative ideas independently before selecting and planning which one
to develop.

CREATE

Team developed an original idea or builds on an existing idea with a prototype model/
drawing to represent their solution.
Team shared their ideas, collected feedback and included improvements in their solution.

COMMUNICATE

Team shared a creative and effective presentation of their current solution and its impact on
their users.

Robot Design
INNOVATION – Team used creativity and persistence to solve problems.

IMPACT – Team applied what they learned to improve their world.

INCLUSION – Team demonstrated respect and embraced their differences.

IDENTIFY

Team had a clearly defined mission strategy and explored building and coding skills they
needed.

DESIGN

Team produced innovative designs and a clear workplan, seeking guidance as needed.

CREATE

Team developed an effective robot and code solution matching their mission strategy.

ITERATE

Team repeatedly tested their robot and code to identify areas for improvement and
incorporated the findings into their current solution.

COMMUNICATE

Team’s explanation of the robot design process was effective and shows how all team
members have been involved.

Core Values

TEAMWORK – Team clearly showed they had worked as a team throughout their journey.

COMMUNICATE – Team shared a creative and effective presentation of their current solution and its impact on their users.
Presentation minimally
engaging

Team Name

ITERATE
How has the team exceeded?

ITERATE – Team shared their ideas, collected feedback, and included improvements in their solution.
Minimal sharing of their
solution

Team #

Judges are required to tick one box on each separate line to indicate the level the team has achieved.

Innovation Project

DEVELOPING

DISCOVERY – Team explored new skills and ideas.

CREATE – Team developed an original idea or built on an existing one with a prototype model/drawing to represent their solution.

CREATE – Team developed an effective robot and code solution matching their mission strategy.

Instructions
The Core Values should be the
lens through which you watch the
team’s presentations. All team
members should demonstrate the
Core Values in everything they
do. This rubric should be used to
record the Core Values observed
thoughout the judging session.
Core Values will also be evaluated
at each Robot Game with Gracious
Professionalism ® scores, which
will feed into a team’s overall Core
Values rank.

Class Pack Rubric

Team Name

FUN – Teams clearly had fun and celebrated what they have achieved.

DISCOVERY

Team explored new skills and ideas.

INNOVATION

Team used creativity and persistence to solve problems.

IMPACT

Team applied what they learned to improve their world.

INCLUSION

Team demonstrated respect and embraced their differences.

TEAMWORK

Team clearly showed they had worked as a team throughout their journey.

FUN

Teams clearly had fun and celebrated what they have achieved.

Feedback Comments
Great Job:

Feedback Comments
Great Job:

EXCEEDS

Judging Room

ACCOMPLISHED

Innovation Project

Team Name

DEVELOPING

Team #

Põhiväärtused

BEGINNING

Robot Design

Robotimäng

Feedback Comments
Think About:

Great Job:

Feedback Comments

Think About:

Great Job:

Meeskonna Maatriks

FIRST LEGO League’i
meeskonnad väljendavad oma
Põhiväärtuseid läbi Sõbraliku
Professionaalsuse®. Seda
hindavad kohtunikud
igas Robotimängu
voorus.

Think about:

Think About:

Klassiruumi Maatriks

Robotimängu 2,5-minutilise
vooru jooksul saavad
väljaku ääres olla ainult
mõned meeskonnaliikmed.
Erinevate missioonide jaoks
võite kasutada erinevaid
meeskonnaliikmeid.

sid

Maatrik

SUPERPOWEREDSM
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Karjäärivõimalused
Tuuleenergia Insener
Tuuleenergia insener projekteerib
tuulegeneraatoreid ja tuuleparke
ning seejärel loob ja katsetab neid
kohapeal.
Seotud Kohtumisega 1

Päikesepaneelide
Paigaldaja
Päikesepaneelide paigaldaja
installeerib päikesepaneele
vastavalt juhistele ja
ohutusnõuetele.
Seotud Kohtumisega 9

Hüdroelektri Spetsialist
Hüdroelektri spetsialist
paigaldab, hooldab ja käitab
hüdroelektrisüsteeme ja
-seadmeid.
Seotud Kohtumisega 2

Uurimine

Õppesuunad

(Soovitatav läbida peale Kohtumist 4 või 9)

• Taastuvenergia

Vaadake lehel olevaid karjäärivõimalusi. Valige üks neist, uurige
seda ja vastake küsimustele.
• Kirjeldage tööd. Millised on
igapäevased tööülesanded?
• Milline haridus või koolitused on
vajalikud?
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• Mis on selle töö aastapalk?
• Milliste firmade heaks võiksid
need inimesed töötada?

• Energia lõppkasutus ja -tõhusus
• Energia salvestamine ja võrgu
nüüdisajastamine
• Energiapoliitika ja -majandus
• Energia keskonnamõju
• Fossiilenergia

Alajaama Tehnik
Alajaama tehnik käitab ja hooldab
elektrilisi alajaamu, mis jaotavad
energiat allikast tarbijatele.
Seotud Kohtumisega 3

Elektrik
Elektri tagab kodudes
elektrijuhtmete õige ühendatuse,
et inimesed saaksid elektroonika ja
tulede jaoks kasutada elektrit.
Seotud Kohtumisega 8

Jätkusuutlikkuse Juht
Jätkusuutlikkuse juht otsib viise,
kuidas toodete loomisel tehastes
kasutada rohkem taastuvenergiat
ja tekitada vähem jäätmeid.
Seotud Kohtumisega 4

Peegeldamine

(Soovitatud läbida peale Kohtumist 12)

Vaadake lehel olevaid karjäärivõimalusi. Mõelge neile
töökohtadele ja sellele, mis teid huvitab.
• Milliseid oskuseid on antud
töökohtade juures vaja?

• Kas oskate mõelda teistele
energiaga seotud töökohtadele?

• Mis teid nende töökohtade
juures huvitab?

• Kas uuriksite mõnda neist
karjääridest, et saada
lisateavet?

iKarjäär
sed
võimalu

SUPERPOWEREDSM
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Energia on oluline osa meie elust. Meie FIRST ® LEGO® League’i kangelased
teavad, milliseid maailma mõjutavaid valikuid nad teevad.

Alustame oma
kodukohast – nad
vajavad meie abi!

Kuidas me energiat saame?

Teie väljakutse on
parandada energiateekonda
oma kodukohas!
Kuidas me seda
levitame ja
hoiustame?

Hmm . . . tuvastame probleemi ja
kujundame lahenduse!

Me vajame
rohkem
kangelasi!

Kuidas me seda
tarbime?

Teie olete
kangelased
kes saavad
muuta
maailma!
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