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Mis on FIRST® ja FIRST® LEGO® League Jr.

KUUMISSIOONSM

Mis on FIRST®?

Uurige ja avastage!

FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) asutati 1989. aastal, et
innustada noori aktiivselt huvituma teadusest ja tehnoloogiast. Peakorteriga Manchesteris, NH, loob
see avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing kättesaadavaid ja uuenduslikke
programme, mis motiveerivad noori püüdlema haridust ja karjäärivõimalusi teaduses, tehnoloogias,
inseneerias ja matemaatikas (STEM), kasvatades samas enesekindlust, pakkudes uusi teadmisi
ja eluks vajalike oskuste harjutamise võimalust. FIRST programmidega saab alustada 6-aastaselt
ning jätkata õppimist põhi- ja keskkoolis kuni 18-aastaseks saamiseni välja. Pole vahet, millisel
tasemel nende rahvusvaheliste huviringi tasandil tegutsevate STEM programmidega liitud.

Mida on vaja Kuu kohta
teada, et seal elada?
Mida te sööma ja jooma
hakkate? Kuidas energiat
saate?
Kuidas Kuul hingate?
Kuidas oma meelt lahutate?
Millised raskuskohad veel
ees seisavad?

Tulge koos meiega Kuule elama!
Eestis on võimalik osaleda FIRST LEGO League Jr. ja FIRST LEGO League programmides.

KUUMISSIOONI
KUUMISSIOONI
KUUMISSIOONI
KUUMISSIOONI
stardiloendus...
stardiloendus...
stardiloendus...
stardiloendus...

Mis on FIRST® LEGO® League Jr.?

Lähme
uurime
Lähme
Lähme uurime
uurime
Lähme
uurime
KUUL
elamisega
KUUL
KUUL elamisega
elamisega
KUUL
elamisega
kaasnevaid
kaasnevaid
kaasnevaid
kaasnevaid
väljakutseid!,
väljakutseid!,
väljakutseid!,
väljakutseid!,

FIRST® LEGO® League Jr. on 6-10 aastastele lastele suunatud mittevõistluslik praktiline STEM
programm. Igal aastal tutvustab FIRST LEGO League Jr. laste loovuse sütitamiseks uut ja põnevat
Väljakutset. Kuni kuueliikmelised meeskonnad alustavad reaalelulise teema uurimist eksklusiivse
LEGO® Education Inspiratsioonimudeliga. Mudelit lähtekohana kasutades kavandab ja ehitab
meeskond LEGO® elemente kasutades uue mudeli. Töö käigus õpivad nad LEGO Education WeDo
2.0 abil põhilisi inseneeria- ja programmeerimisoskusi ning rakendavad neid mõisteid oma mudeli
liikuma panemiseks. Lisaks dokumenteerivad meeskonnad oma töö Teadlase töövihiku abil ning
jagavad oma teekonda Meie meeskonna plakatil. Kogu hooaja vältel tegutsevad meeskonnad
FIRST Põhiväärtusi järgides, tähistades avastusi, meeskonnatööd ja Sõbralikku Professionaalsust®.

Mis on selle hooaja Väljakutse?
Selle hooaja FIRST LEGO League Jr. Väljakutse nimi on KUUMISSIOONSM. Meeskonnad
uurivad alustuseks Kuu kohta, keskendudes sealhulgas probleemidele, mida Kuul elamiseks
lahendama peaks. Seejärel kavandavad nad ühele või enamale neist probleemidest
lahenduse. Kõik meeskonnad näitavad omandatud teadmisi Kuubaasi kavandamise ja
ehitamise ning Meie meeskonna plakati valmistamisega. Leheküljel 5 on KUUMISSIOONI
Väljakutse kirjeldus, mida saad oma FIRST LEGO League Jr. meeskonnale näidata.
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Valmistage ja
katsetage!
Kavandage ja ehitage
Kuubaas. Selleks peate
kasutama oma raketi
vahendeid. Demonstreerige
oma mõtteid, kuidas
lahendada üks või
enam teie poolt uuritud
probleemidest. Kindlasti
peate vähemalt ühe
Kuubaasi osa ehitamiseks
ja programmeerimiseks
LEGO® Education WeDo
2.0 komplekti kasutama.

Jagage!
Meil
on
KUUBAASI
Meil
Meil on
on KUUBAASI
KUUBAASI
Meil
on
KUUBAASI
ehitamiseks
teie
ehitamiseks
ehitamiseks teie
teie
ehitamiseks
teie
ideid
vaja!
ideid
ideid vaja!
vaja!
ideid
vaja!

Ärge unustage
unustage
Ärge
Ärge
unustage
Ärge
unustage
õpitut
teistega
õpitut
õpitut teistega
teistega
õpitut
teistega
jagada!
jagada!
jagada!
jagada!

Selleks, et hooaja jooksul
tehtut teistega jagada,
tuleb valmistada Meie
meeskonna plakat ja
seda koos Kuubaasiga,
näidata. Osalege Expol,
kutsuge oma pere ja
sõbrad spetsiaalselt selleks
korraldatud meeskonna
kohtumisele või rääkige
teistele oma Teadlase
Töövihikust, et näidata,
mida te Kuul elamise kohta
teate!
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Kuidas Kohtumiste abimeest kasutada
Mis juhtub, kui mul pole aega teha 12 kohtumist?
Käesolevas KUUMISSIOONSM Kohtumiste abimehe juhendis
on välja toodud 12 kohtumist. Üldiselt võid planeerida iga
kohtumise eesmärkide täitmiseks ühe tunni. Tuleks tähele
panna, et Kuubaasi ehitamiseks (8. ja 9. kohtumine) ja Meie
meeskonna plakati valmistamiseks (10. ja 11. kohtumine)
peaks planeerima vähemalt kaks tundi. Iga kohtumine on üles
ehitatud alljärgnevalt:
A.) E
 esmärgid annavad ülevaate meeskonna tegevustest
kohtumise jooksul.
B.) M
 aterjalide nimekiri sisaldab kohtumiseks vajaminevate
vahendite loetelu. Lehekülgedel 8-9 on rohkem
informatsiooni meeskonnale vajalike materjalide kohta.

A

Pole probleemi! Kohtumiste abimehes on detailsed soovitused 12 kohtumiseks ja
meeskonna eduka KUUMISSIOONI hooaja läbimiseks. Kuigi kõikide kohtumiste läbiviimine
on soovituslik, ei ole see nõue. Kui lapsed uurivad Väljakutse teemat, ehitavad Kuubaasi
ja valmistavad Meie meeskonna plakati ning jagavad oma tööd teistega, jääb Sul üle
ise otsustada, kuidas täpselt aidata meeskonnal KUUMISSIOONI Väljakutse läbida.

L
B

Allpool on toodud soovituslikud kohtumised juhuks, kui meeskonnad saavad kohtuda ainult kuus
kuni üheksa korda.

C
D

J

Kuus meeskonna kohtumist

E

1. kohtumine

Pange meeskonnale nimi
2. kohtumine

C.) Ettevalmistuse osa täpsustab, mida on enne 			
kohtumise algust vaja teha või ette valmistada.
D.) Sissejuhatus on lühike tegevus, mis aitab
meeskonnaliikmetel kohtumisele keskenduda ja 		
meeskonnatööoskusi arendada.

Kosmoseraketiga Kuule
F G

Vali üks alljärgnevatest:

E.) 	Igal kohtumisel on Teemaga tutvumise osa, mida võib
ise ette lugeda ja/või meeskonnaliikmetel lugeda lasta,
et tekstist arusaamise oskusi arendada ja konkreetse
kohtumise tausta tutvustada.
F.)

Tegemise osas on antud samm-sammult juhised
meeskonna tegevusteks iga kohtumise jooksul.

G.) M
 itmete kohtumiste üheks osaks on jagamine, mille
käigus peaksid lapsed üksteisele oma visandeid ja LEGO®
mudeleid näitama ning mõtetest rääkima. Kui jõuab kätte
aeg Kuubaasi ja Meie meeskonna plakati valmistamiseks,
saavad lapsed neid jagatud mõtteid inspiratsiooniks uuesti
üle vaadata.

3. kohtumine

Vesi Kuul
K
H
I

H.) Jäta kindlasti iga kohtumise lõpus 5 minutit koristamiseks.
I.)

Iga kohtumise lõpus võiksid veidi rääkida järgmisest kohtumisest, nii ootavad lapsed 		
elevusega järgmist korda.

J.)	
Aplausi ikoon on 		
nende tegevuste juures, kui meeskonnaliikmed peaksid üksteist
rõõmsalt julgustama või üksteisele plaksutama, näiteks pärast seda, kui mõni liige on oma
ideed kogu grupiga jaganud. See aitab FIRST® Põhiväärtusi kinnistada.
K.) Põhiväärtuste ikoon

viitab FIRST Põhiväärtustele.

L.) Vihjed pakuvad lisainformatsiooni iga kohtumise võimalikult edukaks läbiviimiseks,		
sealhulgas soovituslikke aruteluküsimusi, WeDo 2.0 mudeli kirjeldusi, ideid grupi 			
haldamiseks, jne.
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Energia Kuul
Õhk Kuul
4. kohtumine

Ehitage Kuubaas
5. kohtumine

Meie meeskonna plakat
6. kohtumine

Valmistuge jagama

Üheksa meeskonna kohtumist
1. kohtumine

Pange meeskonnale nimi
2. kohtumine

Kosmoseraketiga Kuule
3. kohtumine

Ole insener
4. ja 5. kohtumine
Vali kaks alljärgnevatest:

Vesi Kuul
Energia Kuul
Õhk Kuul
Probleemide lahendamine Kuul
6. ja 7. kohtumine

Ehitage Kuubaas
8. kohtumine

Meie meeskonna plakat
9. kohtumine

Valmistuge jagama
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Milliseid materjale meeskond vajab
WeDo 2.0 komplektiga alustamine
Vajalikud materjalid igaks kohtumiseks on välja toodud iga kohtumise kirjelduses. Allpool on
mõned märkused spetsiaalsete materjalide kohta.

Kui kasutad WeDo 2.0 komplekti esimest korda, järgi allpooltoodud samme. Nende abil valmistad
kõik vajaliku meeskonnale ette ja saad ise nii tarkvara kui riistvaraga olulist praktilist kogemust.

KUUMISSIOONSM Teadlase töövihik

1. samm: Paki lahti ja sorteeri

Kõik registreerunud FIRST LEGO League Jr. meeskonnad
saavad ligipääsu KUUMISSIOONI Teadlase töövihikule.
Teadlase töövihikus toodud kohtumised on üks-ühele
vastavuses
Kohtumiste
abimehe
ülesehitusega.
Igal
meeskonnaliikmel võiks olla oma Teadlase töövihik. Lapsed
peaksid hooaja jooksul Töövihikus toodud ülesandeid
kasutades oma mõtteid nii joonistama kui ka kirja panema.
®

®

KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt ja
Inspiratsioonimudel
Kõik registreerunud FIRST LEGO League Jr. meeskonnad saavad
ühe umbes 700-st LEGO® elemendist koosneva KUUMISSIOONI
Inspiratsioonikomplekti. Pane siinjuures
tähele, et kott, mis on märgistusega
„1“, sisaldab elemente, mida on
vaja 2. kohtumisel KUUMISSIOONI
Inspiratsioonimudeli (LEGO kosmoserakett)
ehitamiseks, nii et pane see kott seniks
kõrvale. Inspiratsioonimudeli ehitusjuhised on leitavad FIRST LEGO
League Jr. Eesti kodulehelt. Kõik meeskonnad peavad kasutama
Inspiratsioonimudelit ühe osana Kuubaasist.
Mitmetel kohtumistel on lastele mini-ehitamisülesanded, kus meeskonnaliikmed peavad
oma mõtete ja ideede väljendamiseks LEGO elementide abil väikseid mudeleid ehitama.
Meeskond saab nende ülesannete tarvis kasutada ülejäänud Inspiratsioonikomplekti.
Anna igale lapsele Inspiratsioonikomplektist valik LEGO elemente ning üks kuuest
ruudukujulisest alusplaadist, mida nad oma mudeli alusena kasutada saavad. Kui soovid
rohkem informatsiooni, kuidas meeskonda mini-ehitamisprotsessis toetada, vaata “LEGO
Mini-Build” videot, mis on samuti kättesaadav FIRST LEGO League Jr. Eesti kodulehel.

LEGO® Education WeDo 2.0
Kõik meeskonnad peavad programmeerima ja
motoriseerima vähemalt ühe osa oma Kuubaasist,
kasutades selleks LEGO® Education WeDo 2.0 komplekti.
Selleks on meeskonnale vaja LEGO Education WeDo
2.0 baaskomplekti (45300) ja ühilduvat riistvara seadet
(nt. tahvelarvuti, sülearvuti, lauaarvuti). Enne esimest
kohtumist pead seadmele alla laadima ja paigaldama
WeDo 2.0 tarkvara või rakenduse. Süsteemi nõuetega
tutvumiseks ja WeDo 2.0 tarkvara allalaadimiseks
LEGOeducation.com/downloads.
mine
lehele
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a) Paki oma WeDo 2.0 komplekt lahti.
b) Kleebi sorteerimiskasti seintele sildid ja sorteeri kõik LEGO elemendid õigetesse karbi
osadesse. Kaanekaart näitab kleepsude ja elementide soovituslikku paigutust.
c) Kui te hakate kasutama rohkem kui ühte WeDo 2.0 komplekti, soovitame iga komplekti ja
selle sinihamba seadme ehk kontrolleri nummerdada.
d) Sisesta WeDo 2.0 kontrollerisse patareid. Kui oled soetanud WeDo 2.0 Add-on Power Pack
komplekti, eemalda kõigepealt kontrollerist patareid ja asenda need Add-on Power Pack akudega.

2. samm: Laadi alla ja/või uuenda WeDo 2.0 tarkvara
1. M
 ine lehele LEGOeducation.com/downloads ning laadi alla ja/või uuenda WeDo 2.0 tarkvara
või rakendus tarkvaraga ühilduvale seadmele.

3. samm: Tee läbi mõni WeDo 2.0 projekt
1. Ava WeDo 2.0 tarkvara või rakendus ja pane tööle WeDo 2.0 Introduction ehk sissejuhatus.
2. Ehita ja programmeeri üks „Alustamiseks“ (Getting Started) projektidest. WeDo 2.0 projekti
läbitegemine aitab Sul tarkvara ja riistvaraga harjuda ning end kindlamalt tunda.
3. Kui Sul on aega, tee läbi veel mõni „Alustamiseks“ projektidest või uuri ja avasta
elektripirni ikoonile klõpsates mudeleid ja programme („Model Library” ja “Program Library”).
WeDo 2.0 kasutamiseks leiad rohkem tuge siit: LEGOeducation.com/wedo2quickstart.

Aga kui mul on rohkem kui üks meeskond?
Kuule, väga hea ju! Ära unusta, et igal meeskonnal on vaja oma WeDo 2.0 baaskomplekti ja ühilduvat
riistvara, Inspiratsioonikomplekti, Teadlase Töövihikuid ja Meie meeskonna plakati materjale.
Kui oled kõikidele vajaminevad materjalid kokku saanud, võid edaspidiseks igale meeskonnale
eraldi plastikkarbi või mõne muu kasti või karbi anda, nii et igal meeskonnal on kohtumiste ajaks
oma isiklik materjalide komplekt. Komplektid võib üksteisest eristada värvide või numbrite abil.
Iga meeskonna komplektis võiksid olla Kohtumiste abimees, Teadlase Töövihikud ja WeDo 2.0
komplekt. Sel viisil ei lähe materjalid kohtumiste vahepeal kaduma. Pärast iga kohtumist peaks
kontrollima riistvara seadmete akude laetuse taset ja kohtumiste vahepeal neid vajadusel laadima.
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Millised materjalid juhendajale abiks on
Valikulised tegevused
Internetis leiduvad materjalid
FIRST® LEGO® League Jr. lehel on väga palju inglisekeelset materjali
(Resource Library), mis aitab Sul edukalt hooaega juhtida. Resource
Library all on leht “MISSION MOONSM Challenge and Resources”, kus
on viiteid KUUMISSIOONI Väljakutsele, multimeedia materjalidele,
LEGO® Education materjalidele, KKK, jne. Sellele lehele pääseb siit: bit.
do/MISSION-MOON või paremal asuva QR koodi skaneerimisega. Terve
Resource Library on kättesaadav FIRST® kodulehe kaudu (firstinspires.
org), valides lehe ülaosas „Community“ rippmenüüst “Resource Library”.
Hakka FIRST-i jälgijaks Pinterestis (pinterest.com/firstinspires), et saada
uusi mõtteid, nõuandeid ja abimaterjale. Abistavaid videoid leiad ka FIRST LEGO League Jr.
YouTube kanalilt: youtube.com/user/JrFLLGlobal.
Kui siiski tekib veel küsimusi, pöördu kindlasti nõu ja jõu saamiseks MTÜ Robootika poole.

Nõuandeid meeskonna haldamiseks

Allpool on toodud mõned tegevused, mis võivad loetletud olukordades kasuks tulla:
• Meeskond lõpetab kõik kohtumiseks ette nähtud tegevused enne kohtumise lõppu ja aega
on üle.
• Meeskond töötab kohtumise ajal kahes grupis ning üks grupp lõpetab varem ja neile on
vaja leida tegevust, kuni teine grupp lõpetab.
• Sul on võimalik teha rohkem kui 12 meeskonna kohtumist ning soovid lisategevusi.

Uuri multimeedia materjale
Iga kohtumise tarvis on soovitatud ka üks või enam multimeedia allikat. Allikad on
inglisekeelsed. Need on kureeritud veebilehed, videod, lingid ehitusjuhisteni või soovituslike
WeDo 2.0 mudelite nägemiseks ja muud internetis saadaolevad vahendid, mis on kohtumise
temaatikaga seotud. Võid kasutada mõnda või kõiki neist materjalidest kohtumistel ja suunata
lapsi materjale iseseisvalt kohtumiste ajal või vahepeal uurima (vanema loal ja järelevalvel).
Nende allikate kirjelduste ja linkideni jõuab “MISSION MOON Challenge and Resources” lehel
FIRST LEGO League Jr. Resource Library kaudu. Lk. 10 on juhised selle leheni jõudmiseks.

LEGO® elementide abil hääletamine
Allpoolkirjeldatud LEGO® elementide abil hääletamise protsessi võid kasutada näiteks selleks,
et aidata meeskonnaliikmetel hulga LEGO mudelite seast üks välja valida või meetodina, kuidas
hooaja jooksul võtmeküsimustes otsuseid langetada (näiteks meeskonna nime valimine):
1. Säti kõik LEGO mudelid ruumi keskele.
2. P
 alu igal liikmel valida hääletamiseks kaks LEGO elementi. Ütle lastele, et iga LEGO element annab
neile ühe hääle, aga nad ei saa sama mudeli poolt kaks korda hääletada. Tuleta neile meelde,
et tegelikult hääletavad nad mudelite poolt väljendatud ideede poolt, mitte mudelite endi poolt.

Multimeedia materjalides on lingid mitmete FIRST LEGO League Jr. poolt toodetud
videote juurde, mille eesmärk on aidata Sul oma meeskonda läbi KUUMISSIOONI
kohtumiste suunata. Videod on olemas kohtumiste 1, 2, 3, 4–6, 7, 8–9 ja 10–11
tarvis. Neid videoid saab vaadata ka läbi FIRST LEGO League Jr. YouTube kanali.

3. P
 alu meeskonnaliikmetel hääletada, asetades LEGO elemendid nende mudelite kõrvale, mille
ideed neile kõige rohkem meeldivad. Seejärel loe hääled kokku ja tee tulemused teatavaks.
4. Juhul, kui on viik või ei suudeta otsusele jõuda, eemalda kõik ülejäänud valikud peale
nende, mis kandideerivad esimesele kohale. Korda protsessi, kuni võitja on selgunud.

Kuubaasi hoiustamine ja transportimine
Kuubaasi juhiste kohaselt ei tohiks baasi jälgpind olla suurem kui 76cm x 38cm; kõrguspiirangut ei ole.
Sellest hoolimata pead ise arvesse võtma teie kohtumis- ja hoiustamispaiku ning eelnevalt otsustatama
Kuubaasi teiste võimalike suuruspiirangute osas vastavalt teie võimekusele Kuubaasi kohtumiste
vahepeal hoiustada ja seda kõikidele vajalikele üritustele transportida.Anna lastele nendest piirangutest
(juhul, kui neid on) enne teada, kui nad oma Kuubaasi kavandama hakkavad. Igal juhul on hea Kuubaasi
kohtumiste vahepeal hoiustada ja transportida suures kastis või tugeval õiges suuruses alusel.

10 | FIRST ® LEGO® League Jr.

Kaasa spetsialist
Hooaja jooksul võiks meeskond vähemalt korra (võimalusel rohkem) kohtuda külalisesinejaga,
intervjueerida spetsialisti, minna füüsiliselt või virtuaalselt ekskursioonile. Seda ikka selleks,
et saada rohkem teada Kuu, kosmosereiside ja/või aerokosmose inseneeria kohta. Kaalu
erinevaid võimalusi – ehk on võimalik kaasata spetsialist teadus- ja tehnoloogiamuuseumist,
planetaariumist, kohaliku ülikooli või kõrgkooli astronoomia või inseneeria osakonnast, jne.
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1. KOHTUMINE: Pange meeskonnale nimi
EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• Saavad KUUMISSIOONI
kohta rohkem teada

SM

Väljakutse

• Tegelevad FIRST® põhiväärtustega

• Valivad meeskonnale nime
• valikuline: kujundavad missiooni
embleemi

MATERJALID
• KUUMISSIOONISMTeadlase töövihikud

• värvipliiatsid, kriidid või

1
2
3
SISSEJUHATUS (10 MINUTIT)
4
• Palu lastel ring moodustada.
5
• Ütle: „Tere, mina olen <Sinu nimi>!“ Seejärel tee liigutus (näiteks plaksuta kaks
6 korda,
keerle kohapeal või hüppa korra õhku).
7
• Palu kõigil Sulle vastata, öeldes: „Tere, <nimi>!“ ja Sinu liigutust korrata. 8
• Selgita, et te kordate sellist mustrit ringis, kuni kõik on end tutvustanud. Julgusta
9 igaüht
oma eripärast liigutust valima.
10
• Tehke uus ring. Seekord palu kõigil midagi enda kohta juurde lisada („Tere, 11
mina olen
<nimi> ja mulle meeldib jalgpall!“) ja uue liigutuse teha.
12
13
• Teised peaksid vastama „Tere, <nimi>! Sulle meeldib jalgpall.“ ja liigutust jäljendama.
14
• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt

vildikad

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
Tere tulemast KUUMISSIOONILE! Kas olete valmis
raketiga
avakosmosesse
startima? Teie
meeskond

tulevikku lendama ja
hakkab
Kuul
elama!

1
2
Mida te Kuu kohta juba teate?
Mida
on
veel
seal
elamiseks
1
vaja
teada?
Mida
te 3sööma
ja
jooma
hakkate?
Kuidas
energiat
saate? Kuidas hingate? 4Milliseid
teisi probleeme on vaja lahendada?
2
5
3
6
4
Teie meeskond asub neid probleeme lähemalt uurima. Te ehitate Kuubaasi ja
7
5
valmistate Meie meeskonna plakati, et näidata, mida õppinud olete. Seejärel jagate
8
oma tööd teistega. Kõige selle vältel 6peab meeskond alati austama FIRST põhiväärtusi.
9
7
10 8
11 ® 9
			FIRST
PÕHIVÄÄRTUSED
1
12 10
2
13 11
3
14 12
4
13
5
14 ja
6 Me austame üksteist ja
AVASTUS: Me uurime uusi oskusi
KAASAMINE:
ideid.
mõistame7üksteise erinevusi.
8
INNOVATSIOON: Me lahendame
MEESKONNATÖÖ:
Koos töötades
9
probleeme loovuse ja sihikindlusega. oleme tugevamad.
10
MÕJU: Me kasutame õpitut maailma
LÕBU: Me naudime ja tähistame oma
11
paremaks kohaks tegemisel.
tööd!
12
13
14
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1
2
3
4
5
6
17
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
1
13
7
2
14
8
3
9
41
10
2
5
11
3
6
12
47
13
5
8
14
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
13
14

Kui Sa pole seda veel teinud, võta
Inspiratsioonikomplekti
karbist
välja numbriga „1“ tähistatud
kotike ja pane kõrvale. Selles kotis
on kõik LEGO® elemendid, mida
on Inspiratsioonimudeli (LEGO
kosmoserakett)
ehitamiseks
vaja. Lapsed ehitavad selle 2.
kohtumisel.

Kui
üks
või
enam
meeskonnaliikmeid pole varem
FIRST® LEGO® League Jr. hooajal
osalenud, vaadake programmist
ja KUUMISSIOONI Väljakutsest
ülevaate
saamiseks
koos
Teadlase töövihikus üle lk-d 4-5.

Palu
meeskonnal
arutelu
korraldada,
et
tuua
välja
olemasolevad teadmised Kuu
kohta.

Aruta lastega Põhiväärtuste üle.
Mida erinevad põhiväärtused
tähendavad?
Seejärel
palu
neil oma lemmik Põhiväärtus
valida ja selle kohta näide tuua.

TEHKE VALMIS JA JAGAGE TEISTEGA (40 MINUTIT)

1
2
Ütle meeskonnale, et hooaja jooksul saavad nad mitmeid mini-ehitamisülesandeid,
3
mille täitmiseks läheb neil vaja Inspiratsioonikomplekti LEGO elemente ja
1
4
alusplaate.
2
5
1. mini-ehitamisülesanne:
Mis on Sinu meeskonnale
1 kasulik oskus? 3
6
2
4
7
• Palu kõigil ehitada
üks LEGO minifiguur. Seejärel palu neil minifiguurile mõned
3
5
8
LEGO elemendid lisada, et näidata enda üht oskust, millest meeskonnale kasu
4
6
võiks olla. 9
5
7
10
• Palu kõigil paarides või väikestes gruppides
teistele6 rääkida, mida nad ehitasid.
1
8
11
7 sobilik meeskonna9
2
12
2. mini-ehitamisülesanne:
Mis oleks Sinu arvates
8
3
10
13
nimi?
9
4
11
14
• Palu kõigil teie meeskonna ja KUUMISSIOONI
Väljakutse
teema peale mõelda.
10
5
12
Seejärel palu igal lapsel ehitada selline LEGO
6 mudel,11mis kujutab tema ideed
13
meeskonna nimeks.
12
7
14
13
• Palu kõigil oma mudelit ja ideed grupiga 8 jagada.
14
9
• Korraldage meeskonna nime valimiseks hääletus.
10
Valikuline: Kujundage missiooni embleem 11
12 kosmoselennu missioonidel on oma
• Ütle lastele, et kõikidel kaasaegsetel mehitatud
13
embleem, mis tähistab seda missiooni ja astronautide
meeskonda. Enamasti on sellel
kujutatud astronautide nimed, missiooni nimi14ja missiooniga seotud illustratsioonid.
Sissejuhatus mini-ehitamisülesannetesse

• Ütle lastele, et osana nende KUUMISSIOONI Väljakutsest kavandavad ka
nemad oma meeskonnale missiooni embleemi. Palu neil oma mõtted Teadlase
töövihikusse lk. 7 selleks ettenähtud kohta joonistada. Kavandis võivad kajastuda
nende nimed, meeskonna nimi, nende lemmik põhiväärtus, Kuu pildid, jne.
• Palu kõigil oma embleemi kavandi ideed teistega jagada. Selgita, et ideid
saab kombineerida ja embleemi kavandiga saab tööd jätkata terve hooaja
jooksul. Lõpliku kavandi saavad nad endi Meie Meeskonna plakatile lisada.
• Selle kohtumise multimeedia materjalides on näiteid missioonide embleemidest
ja interaktiivsetest embleemide loomisvõimalustest. Lehekülgedel 10-11
on toodud juhised, kuidas materjalidele “MISSION MOON Challenge and
Resources” lehel FIRST LEGO League Jr. Resource Library kaudu ligi pääseda.

KORISTAMINE (5 MINUTIT)
• Palu grupil mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle
meeskonnale,
et
järgmisel
kohtumisel
ehitavad
nad
KUUMISSIOONI
Inspiratsioonimudeli
(LEGO
kosmoserakett)
ja
uurivad
lähemalt,
mida
neil
Kuubaasi
ehitamiseks
vaja
läheb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
2
11
3
12
1
4
13
25
14
3
6
47
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
13
14

Mini-ehitamisülesannete protsess
• Loe läbi mini-ehitamisülesannete 		
juhised.
• Anna igale lapsele KUUMISSIOONI
Inspiratsioonikomplektist alusplaat
ja LEGO elemente.
• Ütle lastele, et neil on ehitamiseks
aega 3-5 minutit, seejärel 		
näitavad nad oma mudeleid 		
teistele.
• Tuleta meelde, et kui teised
meeskonnaliikmed räägivad, siis on
oluline tähelepanelikult kuulata ja
kõnelejale pärast tema jutu lõppu
plaksutada.
Leheküljel 8 on miniehitamisülesannete protsessi
juhtimist detailsemalt selgitatud.
Selle ehitamisülesande jaoks peab
olema igal lapsel piisavalt LEGO
elemente vähemalt ühe minifiguuri
ehitamiseks. Eesmärk on aidata
lastel oma tugevatele külgedele
mõelda. Kui neil on abi vaja,
too kasulikest oskustest näiteid,
näiteks hea abiline, hea kuulaja,
hea joonistaja, ehitaja, uurija,
probleemide lahendaja, jne.

Lase lastel enne teise miniehitamisülesande alustamist esimene
mudel laiali lammutada.

Võid kasutada „LEGO elementide
abil hääletamise“ protsessi, mida
on kirjeldatud leheküljel 10. Lapsed
kirjutavad hiljem valitud meeskonna
nime oma Teadlase töövihikusse.
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2. KOHTUMINE: Kosmoseraketiga Kuule
EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• k irjeldavad Kuul elamise mõningaid
probleemkohti

• ehitavad LEGO mudeleid, mis näitavad,
kuidas erinevad vahendid võiks aidata neil
Kuul elada

• ehitavad LEGO® kosmoseraketi

MATERJALID
• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt

• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekti
ehitamisjuhised

• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• valikuline: täiendav valik LEGO elemente

• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud

ETTEVALMISTUS
• Pane valmis KUUMISSIOONI Inspiratsioonimudeli (LEGO kosmoseraketi) ehitamiseks
vajalikud LEGO elemendid. Need elemendid on Inspiratsioonikomplektis kotis
sildiga „1“. Kui oled juba kõik kotid avanud, kasuta ehitusjuhistes olevat elementide
ülevaate nimekirja (Element Overview), et leida kosmoseraketi jaoks vajalikud osad.
• Prindi välja KUUMISSIOONI Inspiratsioonimudeli ehitusjuhised (või kasutage
internetiühendusega
seadmes
online-versiooni).
Link
ehitusjuhisteni
on
®
leitav “MISSION MOON Challenge and Resources” lehel FIRST
LEGO®
League Jr. Resource Library kaudu; lk. 10 on juhised selle leheni jõudmiseks.

1
2
Mini-ehitamisülesanne: Millise ühe asja Sa Kuule kaasa tahaksid võtta?
3
• Palu igal lapsel ehitada LEGO mudel, mis kujutab seda ühte asja, mille nad
4
Kuule kaasa võtaksid juhul, kui neil oleks lubatud võtta ainult üks isiklik ese.
5
1
6
• Selgita, et astronaudid ei saa avakos 2 mosesse just palju isiklikke asju kaasa
7
võtta. Kaasavõetavatele asjadele kehtivad
suuruse- ja kaalupiirangud. Selles
3
8
4
mini-ehitamisülesandes võivad lapsed „kaasa
võtta“ ükskõik mida soovivad.
9
5
• Palu kõigil oma mudelit teistega jagada.
10
6
11
TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
7
12
On aasta 2050. Teadlastel on Kuu kohta veel 8palju õppida. Teie meeskond valiti välja seal
13
9
elama ja seda ala uurima. Teile ehitati sinna saamiseks
kosmoserakett. Olete just maandunud!
14
10

SISSEJUHATUS (10 MINUTIT)

Te avastate, et Kuu on Maast väga erinev paik. Ei ole õhku, mida hingata. Ei ole vett, mida
11
juua. Ei ole toitu, mida süüa. Ei ole kodusid, kus elada. Ei ole tulesid, mida sisse lülitada.
Võite
veel
veidikeseks
1
teil
elamiseks 2 paremat

oma
paika

12

kosmoseraketti
jääda.
Aga
varsti
on
13
vaja.
Te
peate
Kuubaasi
ehitama!
14

Kosmoseraketis 3 on mõned vahendid, mis teid aitavad. Need on on neljas eri värvi
anumas. Iga värv4 tähistab midagi, mida teil Kuul vaja on. Sinine tähistab vett. Kollane
1
tähistab energiat.5Valge tähistab õhku. Roheline tähistab teisi asju, mida vaja võib minna.

6

1

1
2
3
4
5
6
7
18
2
9
3
10
4
11
51
12
6
13
2
73
14
8
41
2
9
5
3
10
6
47
11
51
12
8
6
13
9
2
7
14
10
3
8
11
4
9
12
5
10
13
6
11
14
7
12
8
13
9
14
10

Link
KUUMISSIOONI
Inspiratsioonimudeli
ehitusjuhisteni hõlmab mitmeid faile. Selle
kohtumise jaoks on tarvis kasutada „Build Instructions“ faili.
Pane tähele, et WeDo 2.0 fail
sisaldab
täiendavaid
ehitusjuhiseid
kosmoseraketi
motoriseerimiseks WeDo 2.0 abil.

Anna lastele ehitamiseks aega
täpselt 3 minutit. Tuleta neile
meelde, et nad ei pea mudelit
valmis saama – neil on vaja
midagi, millest teistele rääkida.

Palu lastel veel mõelda, millised
erinevused Maa ja Kuu vahel on.

Küsi lastelt, miks just neid varusid
vaja läheks. Näiteks, vett oleks
vaja joomiseks, energiat oleks
vaja asjade liikuma panemiseks
või Kuul töötamiseks, õhku hingamiseks, jne.

Palu lastel mõelda, milliseid teisi
vajadusi saaks rohelises anumas
asuvate varudega täita.

1 (30 MINUTIT)
TEHKE VALMIS
2 kahte gruppi: 1. grupp ja 2. grupp.
• Jaga meeskond

3
1
4
2
• See
grupp
ehitab
KUUMISSIOONI
Inspiratsioonimudeli
5
3
ehk LEGO 6
kosmoseraketi. Selgita, et
see kosmoserakett
4
7
on osa Kuubaasist,
mille nad hiljem hooaja jooksul ehitavad.
5
8
• Anna
grupile
kosmoseraketi
eitamiseks
vajalikud
juhised
6
9
ja
LEGO
elemendid.
Vajadusel
vaata
selle 7 kohtumise
10
8
Ettevalmistuse osa.
11
9
121
2. grupp
10
132
• See grupp arutleb, mis võiks olla neljas eri värvi anumas. Seejärel11
ehitavad nad
143
oma ideede põhjal mudelid.
12
4
13
• Palu neil oma5 ideed joonistada Teadlase töövihikus lk. 9 asuvasse
selleks
14
ettenähtud kohta.6 Nad ei pea kõiki nelja kasti ära täitma. Võib ka keskenduda
ainult ühele (või
7 enamale) vahendile. Julgusta neid loovalt mõtlema!
• Anna grupile 8 mudelite ehitamiseks Inspiratsioonikomplektist valik LEGO
9
elemente.
10
JAGAMINE (1011MINUTIT)
• Palu mõlemal 12
grupil oma ideid ja mudeleid jagada.
13
KORISTAMINE14
(5 MINUTIT)
1. grupp

• Jäta
1.
meeskonnal

grupi
on

poolt
seda

ehitatud
tulevastel

kosmoserakett
kohtumistel

terveks,
vaja.

• Palu 2. grupil oma mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel õpivad nad tootearendusprotsessi
kohta ja kasutavad seda ühe probleemi lahendamiseks.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
14
2
3
4
5
1
6
2
37
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
11
12
13
14

Kui lapsed koos töötades LEGO
elementidest midagi ehitavad, jaga
nende vahel ära järgmised rollid:
• J
 uhendaja: Annab teada, mida
järgmiseks teha tuleb, suunab
ehitusjuhiste abil ehitusprotsessi,
jne.
• Leidja: Otsib vajalikud LEGO 		
elemendid.
• E
 hitaja: Lisab elemendid
mudelile.
• K
 ontrollija: Kontrollib, et
elemendid on mudelile korrektselt
kinnitatud ja õiges kohas.
Rolle peaks aeg-ajalt vahetama, nii
et kõigil oleks võimalus täita enamat
kui ühte rolli.

Kui 1. grupp on ehitusjuhistes
täitnud 30. sammu, palu gruppidel
ülesanded vahetada, nii on kõigil
võimalus kosmoseraketti ehitada.

Kui lapsed Inspiratsioonikomplekti
LEGO elementidega töötavad,
peaksid nad oma mudelid ehitama
komplektis olevatele alusplaatidele.

11
12
13
14

2

Mõelge, mis võiks7 iga anuma
sees olla. Olge loomingulised! Kuidas3võiksid need asjad
2

3
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
| FIRST ® LEGO® League
Jr.
11

8
aidata Kuul elada?

14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
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3. KOHTUMINE: Ole insener

TEHKE VALMIS (35 MINUTIT)
• Jaga meeskond kahte gruppi: 1. grupp ja 2. grupp.

EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• k irjeldavad tootearendusprotsessi etappe
• kasutavad tootearendusprotsessi ja

LEGO® elemente, et neli vahendite
anumat LEGO kosmoseraketist turvalisse
paika liigutada.

MATERJALID
•
•
•
•

KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
LEGO kosmoserakett
KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt
värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• LEGO® Education WeDo 2.0
baaskomplekt, ühilduv riistvara seade ja
tarkvara või rakendus

• valikuline: täiendav valik LEGO elemente
1
2
3
ETTEVALMISTUS 4
5 2.0 baaskomplekti esimest korda? Lae alla ja paigalda
• Kas kasutad WeDo
vastav tarkvara või 6rakendus. Kontrollerisse peab sisestama täislaetud patareid.
• Planeeri
enne 7 kohtumist
vähemalt
60
minutit
komplekti,
tarkvara
või
rakenduse
ja8 riistvara
seadmega
tutvumiseks.
Leheküljel
9
on
rohkem
informatsiooni
ja
lingid
täiendava
WeDo
2.0
toe
juurde.
9
10
SISSEJUHATUS (5 MINUTIT)
11
• Palu lastel tuua näiteid probleemidest, mida oleks vaja Kuul elamiseks lahendada.
12
• Palu neil ajurünnaku käigus mainitud probleemidele lahendusi otsida.
13
1
14
TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
2
Iga missioon Kuule vajab insenere. Nad leiavad probleemidele
lahendusi: Kuidas te
3
Kuule saate? Kuidas seal maandute? Milline tualett oleks
Kuu
jaoks
parim lahendus?
4
5
Teie olete ka insenerid! Te saate oma meeskonnaga kasutada tootearendusprotsessi, et
6
probleeme lahendada. See protsess koosneb neljast põhilisest sammust: uuri teemat, tööta
7
välja lahendus, katseta ja jaga.
korrata ja uuesti korrata.
1 Mõnda neist sammudest tuleb mõnikord
8
Lisaks ei pea sammud just
selles
järjekorras
olema.
Need
võivad
hoopis
ringi moodustada!
2
9
3
10
Katsetage inseneriks 4olemist!
11
Uurige probleemi. 5
12
6 LEGO kosmoseraketi sees. Pärast
Teie Kuubaasi varud on teie
13 maandumist tuleb need
raketist välja saada. Seejärel
7 peate:
14
1) Varud kosmoseraketist
eemale toimetama.
8
2) Varusid turvalises
9 kohas hoiustama.
10
Töötage välja üks või enam lahendust.
11 anumad raketist eemale toimetada.
•Töötage välja viis, kuidas
12
•Kavandage nende hoiustamiseks turvaline koht.
13
•Kasutage ainult LEGO elemente.
14
oVarusid käega puudutada ei tohi.

1
2
3
4
5
1
6
2
371
8
42
9
53
10
6
4
11
75
12
8
6
13
9
7
14
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
13
14

LEGO kosmoserakett
ongi KUUMISSIOONI
Inspiratsioonimudel, mille
lapsed 2. kohtumisel ehitasid.
Lehekülgedel 14-15 saab sellest
lähemalt lugeda.

Julgusta lapsi fantaasiat
kasutama ja loomingulisi
lahendusi välja pakkuma.

Ütle lastele, et osana
tootearendusprotsessist
kavandavad insenerid tihti
prototüüpe. Prototüüp on mudel,
mida saab idee katsetamiseks
kasutada.

1. grupp
• See grupp lahendab varude kosmoseraketist eemale liigutamise probleemi.
Selgita, et nelja varude anuma raketist eemaldamiseks peaksid nad kasutama
käega juhitavat vintsi. Seejärel on vaja ehitada ja programmeerida LEGO mudel,
mis anumad eemale viiks.
• Anna neile mudeli ehitamiseks, katsetamiseks ja parendamiseks WeDo 2.0
baaskomplekt.
• Tuleta neile meelde, et kasutada tohib ainult LEGO elemente ja anumaid käega
puudutada ei tohi.

1

• Kui grupil on2alguses abi vaja, suuna neid Nõuannete osas toodud mudeli juurde.
Teadlase töövihikus
on toodud ainult Algaja WeDo 2.0 mudel ja vastav programmilint.
3

4 oma ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 11 selleks ettenähtud
5
6
2. grupp
7
1
• See
grupp
turvaliselt
hoiustamise
probleemi.
8 lahendab varude
2
Palu neil 9
ehitada üks või 3enam mudelit, mis näitavad, kuidas
10
anumaid
hoiustada
ja
kaitsta,
kui
neid
parajasti
vaja
pole.
4
11
5
• Anna grupile Inspiratsioonikomp
lektist mudelite ehitamiseks valik LEGO
12
6
elemente.
13
7
• Tuleta neile14
meelde, et nad tohivad
8 kasutada ainult LEGO elemente ja anumaid
kätega puudutada ei tohi.
9
10 töövihikus lk. 11 selleks ettenähtud
• Palu neil oma ideed kanda Teadlase
11
kohta.
12
JAGAMINE (10 MINUTIT)
13
14 ideedest ja mudelitest rääkida.
• Palu mõlemal grupil oma visanditest,
• Palu neil
kohta.

KORISTAMINE (5 MINUTIT)
• Jätke LEGO kosmoserakett terveks, kuna meeskonnal on seda Kuubaasi ühe
osana vaja.
• Lase gruppidel ülejäänud mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel uurivad nad, kuidas vett Kuu peale
saada.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Algaja WeDo 2.0
Lase lastel
ehitada ja
programmeerida
Teaduskulgur
Milo. Küsi neilt,
kuidas saaks
Milo aidata anumaid
liigutada. Suuna neid Milole
täiendavaid LEGO elemente lisama,
et anumate liigutamist veelgi
hõlbustada.
Kuidas avada: Kasuta programmis
raamatu ikooni, mis avab “Project
Library.” Siis liigu “Getting Started”
peale ja vali “A. Milo the Science
Rover.”
RASKUSASTE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Edasijõudnud WeDo 2.0
Lase lastel ehitada ja
programmeerida Tõmbajarobot. Küsi neilt, kuidas
saaks see mudel
aidata
anumaid
liigutada.
Kuidas
avada: Kasuta programmis raamatu
ikooni, mis avab “Project Library.”
Siis liigu “Guided Projects —
Science” peale ja vali “1. Pulling.”
RASKUSASTE:

Kui meeskond selle probleemi
kiiresti lahendab, võid paluda neil
ühiselt teistsuguste lahenduste
peale mõelda. Esita neile väljakutse
– mitu erinevat lahendust nad välja
suudavad mõelda?

Katsetage lahendusi.
• Kui hästi lahendused töötavad?
• Kas neid saaks veel paremaks teha?

Jagage uusi teadmisi teistega.
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4. KOHTUMINE: Vesi Kuul

TEHKE VALMIS (30 MINUTIT)

EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad, kuidas nad Kuul vett
kasutavad
• uurivad, kus Kuul vett leidub
•

• ehitavad LEGO® mudeli, mis näitab,
kuidas nad Kuul vett otsivad, seda
Kuubaasi transpordivad, hoiustavad ja/
või kasutavad.

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
• LEGO kosmoserakett
• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• LEGO® Education WeDo 2.0
baaskomplekt, ühilduv riistvara seade ja
tarkvara või rakendus
• valikuline: täiendav valik LEGO elemente

SISSEJUHATUS (10 MINUTIT)
Mini-ehitamisülesanne: Näita üht vee kasutamise viisi.
• Palu igal lapsel ehitada LEGO mudel, mis näitab üht vee kasutamise viisi Maa peal.
• Palu kõigil oma mudeleid teistele näidata.
• Algata grupiarutelu erinevate vee kasutamise viiside üle Maal. Palu lastel mõelda, kust
vesi tuleb.

1
2
Kas teile meeldib porilompides 3 pladistada? Või purskkaevust juua? Või
4 ei saa. Seal lihtsalt ei ole vedelat vett!
järves ujuda? Neid asju Kuul teha
5
Kõik elusolendid vajavad vett. Me 6kasutame vett joomiseks, toidu kasvatamiseks,
koristamiseks, meele lahutamiseks. Kuidas
7 saada vajalik vesi aga Kuule? Allpool on üks mõte.
8
Üks võimalus oleks otsida külmutatud
9
vett. Jääd võib leida sügavalt pinna alt või
10
ka kraatritest. Kraatrid on kausikujulised
KAS TEADSID?
11
augud Kuu pinnal. Jääd võib otsida ka
12
põhja- ja lõunapoolsete suurte kraatrite
Kuule tekivad kraatrid siis, kui
13
põhjast. Kui jääd leiate, peab seda
avakosmosest suurel kiirusel
1
14
kasutamiseks
eelnevalt
sulatama.
tulevad objektid Kuu pinda
12
tabavad.
Mõned Kuu kraatrid on
3 on veel mõtteid?
Kas teil2endal
1
tillukesed. Mõned on hiiglasuured.
34
2
Kust te vett5otsite? Kuidas vee Kuubaasi
toote?
Suurtel on ka nimed. Enamus
4
Kuidas 5seda
neist on saanud nime teadlaste ja
6 hoiustate? Kuidas 3kasutate?
4
maadeavastajate järgi.
67
5
8
7Uurime Kuul olevat vett!
6
89
7
910
8
1011
9
1112
10
1213
11
14
13
12
14
13
14

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
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1
2
3
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
1
10
7
2
11
8
3
12
9
4
13
10
5
14
11
1
6
12
2
7
13
3
8
14
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
11
12
13
14

Arutlege, kas lapsed kasutaksid
Kuul vett samal viisil nagu Maal.

Küsi lastelt, mida nad kraatrite
kohta teavad. Näita neile
raamatutest või internetist
kuukraatrite pilte ja/või vaadake
kraatreid binoklite abil Kuul
endal. Multimeedia materjalides
on täiendavalt kraatritega
seonduvaid tegevusi toodud.

Küsi lastelt, miks sealt jääd leida
võib. Veendu, et nad mõistaksid,
et Kuu pooluste läheduses
olevate sügavate kraatrite põhja
päikesevalgus ei jõua, sest need
on pidevalt varjus.

Täiendavad materjalid vee kohta
Kuul on leitavad multimeedia
materjalides.

• Arutlege koos, kust meeskond vett otsima hakkab (maa alt, polaarkraatrite
põhjast või kusagilt mujalt).
• Jaga meeskond kahte gruppi: 1. grupp ja 2. grupp. 1. grupp peaks koosnema
meeskonnaliikmetest, kes eelmise kohtumise ajal WeDo 2.0 komplektiga ei töötanud.
1. grupp
• Selgita, et see grupp ehitab ja programmeerib mudeli, mille abil nad näitavad,
kuidas Kuul vett otsima hakkavad.
• Anna neile mudeli ehitamiseks, katsetamiseks ja parendamiseks WeDo 2.0
baaskomplekt.

1

• Kui grupil on2 alguses abi vaja, suuna neid Nõuannete osas toodud mudeli
juurde. Teadlase
3 töövihikus on toodud ainult Algaja WeDo mudel ja vastav
programmilint.4

5 oma ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 13 selleks ettenähtud
6
7
2. grupp
8
9 grupp ehitab ühe või enam mudeli, mille abil näidata, kuidas nad
• Selgita, et see
10 Kuubaasi toovad, seda hoiustavad ja/või kuidas vett kasutavad.
leitud vee tagasi
11
• Anna grupile mudelite ehitamiseks Inspiratsioonikomplektist valik LEGO
12
elemente.
13
• Palu neil oma
14 ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 13 selleks ettenähtud
• Palu neil
kohta.

kohta.

JAGAMINE (10 MINUTIT)
• Palu mõlemal grupil oma visanditest, ideedest ja mudelitest rääkida.

KORISTAMINE (5 MINUTIT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Algaja WeDo 2.0
Palu lastel
ehitada ja
programmeerida
Väntab. Küsi neilt,
kuidas selle abil pinna
alt jääd otsida saaks. Näiteks võib
selle muuta puuriks, mida saab
kasutada sügavale Kuu pinna alla
kaevumiseks.
Kuidas avada: Kasuta programmis
elektripirni ikooni, ava “Model Library”
ja vali “3. Crank.”
RASKUSASTE:
Edasijõudnud WeDo 2.0
Palu lastel ehitada ja
programmeerida
Pühkimine.
Küsi neilt,
kuidas selle
abil Kuul vett otsida.
Näiteks võib selle
abil polaarkraatrite
põhjas tolmu ja kivikesi
ära pühkida, et jääd leida.
Kuidas avada: Kasuta programmis
elektripirni ikooni, ava “Model
Library” ja vali “13. Sweep.”
RASKUSASTE:

• Lase gruppidel mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel uurivad nad energiat Kuul!
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5. KOHTUMINE: Energia Kuul

TEHKE VALMIS (30 MINUTIT)

EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad, kuidas nad Maal energiat
kasutavad
• uurivad, kuidas Kuul energiat saada ja
kasutada

• ehitavad LEGO® mudeli, mis näitab,
kuidas nad oma Kuubaasi jaoks energiat
saavad, hoiustavad ja/või kasutavad

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• LEGO® Education WeDo 2.0
baaskomplekt, ühilduv riistvara seade ja
tarkvara või rakendus
• valikuline: täiendav valik LEGO elemente

SISSEJUHATUS (10 MINUTIT))
Mini-ehitamisülesanne: Näita üht energia kasutamise viisi.
• Palu igal lapsel ehitada LEGO mudel, mis näitab üht energia kasutamise viisi Maal.
• Palu kõigil oma mudelitest teistele rääkida.
• Algata grupiarutelu erinevate viiside kohta, kuidas lapsed Maal energiat kasutavad ja
kust see energia tuleb.

1
2
3 Sul joosta. See paneb autod
See võib tulla Päikeselt. See aitab
liikuma. See aitab taimedel kasvada.4 Mis see on? See on energia!
5
Energia paneb asjad liikuma või töötama. See6aitab meil nii paljusid toiminguid sooritada.
Toitu kasvatada. Üles soojeneda. Maha jahtuda.
Akusid laadida. Kodusid valgustada.
7
8
Mõtle kõikidele viisidele, kuidas Kuul energiat kasutada võiks. Kuidas saada see,
9
mida selleks vaja on? Allpool on üks idee.
10
Te võite kasutada päikesepaneele. Need11
KAS TEADSID?
koguvad
päikesevalgusest
energiat.12
Kuul kestavad päevad ja ööd
Kuul võivad päevad olla väga kuumad ja13
14
pikalt.
Üks Kuu-päev on umbes
päikselised.
Päikesepaneelid
töötaksid
1
sama pikk kui 14 päeva Maal! Kuupäevasel ajal väga hästi.
2 Kogutud energia
1
ööd on umbes sama pikad.
hoiustamiseks võib kasutada
patareisid.
3
2
Niimoodi saab energiat kasutada
siis,
kui
seda
4
3
1 ja külm.
vaja on – isegi öösel, 5
kui on pime
4
2
6
5
3
On teil veel ideid?
7
6
4
8
7
8
Kuidas
te
oma 9 Kuubaasi5
jaoks
9
energiat
saate? 10Kuidas 6 energiat
7kasutate?
10
hoiustate?
Kuidas 11 seda
8
12
11
9
13
12
10 13
14
11 14
Uurime Kuul olevat energiat!
12
13
© NASA
14

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
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1
2
3
4
1
5
2
6
3
7
4
8
51
9
6
2
10
73
11
8
4
12
9
5
13
10
1
6
14
11
2
7
12
3
8
13
4
9
14
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
11
12
13
14

Palu lastel leida sarnasusi ja
erinevusi viiside vahel, kuidas
nad energiat Maal kasutavad ja
Kuul kasutaksid.

Ütle lastele, et Kuul võib päevane
temperatuur tõusta kuni 121 °C
ja öine temperatuur langeda kuni
-157 °C.

Palu lastel mõelda, kuidas ja
kus inimesed Maal energiat
hoiustavad. Näidetena võib
tuua: toit sahvris, kütus autos ja
patareid WeDo 2.0 kontrolleris.

Täiendavad materjalid
energia kohta Kuul on leitavad
multimeedia materjalides.

• Algata
grupiarutelu,
mille
jaoks
kasutaksid
(elektroonika
energiaga
kontrollimiseks,
sõidukite
tankimiseks,

lapsed
Kuubaasis
energiat
varustamiseks,
temperatuuri
Maaga
suhtlemiseks,
jne).

• Jaga meeskond kahte gruppi: 1. grupp ja 2. grupp. 1. grupp peaks koosnema
meeskonnaliikmetest, kes eelmise kohtumise ajal WeDo 2.0 komplektiga ei töötanud.
1. grupp
• Selgita, et see grupp ehitab ja programmeerib mudeli, et näidata üht võimalikku
energia kasutamise viisi Kuul.
• Anna neile mudeli ehitamiseks, katsetamiseks ja parendamiseks WeDo 2.0
baaskomplekt.

1

• Kui grupil on
2 abi vaja, suuna neid Nõuannete osas toodud mudeli juurde.
Teadlase töövihikus
on toodud ainult Algaja WeDo mudel ja vastav programmilint.
3

4 ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 15 selleks ettenähtud
• Palu neil oma
5
kohta.
6
7
• Selgita, et see
8 grupp ehitab ühe või enam mudeli, mille abil näidata, kuidas
9 hoiustada ja/või Kuubaasi jaoks kasutada.
energiat saada,
10
• Anna grupile mudelite ehitamiseks Inspiratsioonikomplektist valik LEGO
11
elemente.
12
• Palu neil oma
13 ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 15 selleks ettenähtud
kohta.
14

2. grupp

JAGAMINE (10 MINUTIT)
• Palu mõlemal grupil oma visanditest, ideedest ja mudelitest rääkida.

KORISTAMINE (5 MINUTIT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Algaja WeDo 2.0
Palu
ehitada ja
seejärel

lastel

programmeerida
Haarab. Küsi neilt, kuidas seda Kuul
kasutada saaks. Näiteks võib selle
abil Kuubaasis esemeid ja/või Kuu
pinnalt kive üles tõsta.
Kuidas avada: Kasuta programmis
elektripirni ikooni, ava “Model Library”
ja vali “9. Grab.”
RASKUSASTE:
Edasijõudnud WeDo 2.0
Palu lastel ehitada ja
programmeerida
Robotkäsi. Küsi
neilt,
kuidas
seda Kuul
kasutada
saaks.
Näiteks
võib
selle abil
Kuubaasis esemeid ja/või
Kuu pinnalt kive üles tõsta.
Kuidas avada: Kasuta programmis
raamatu ikooni, ava “Model
Library” ja vali „Guided Projects –
Computational Thinking“ ning „18.
Grabbing Objects.“

• Lase gruppidel mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL

RASKUSASTE:

• Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel uurivad nad, kuidas Kuule õhku
saada!
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6. KOHTUMINE: Õhk Kuul

TEHKE VALMIS (35 MINUTIT)

EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad, miks õhk ja hapnik olulised on
• uurivad, kuidas Kuule hapnikku saada
• ehitavad alarmsüsteemi LEGO® mudeli

• ehitavad LEGO mudeli, mis näitab,
kuidas nad oma Kuubaasi jaoks õhku
saavad, seda siseruumis hoiavad ja/või
baasist lahkudes hingavad

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud

• LEGO® Education WeDo 2.0

• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt

baaskomplekt, ühilduv riistvara seade ja

• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

tarkvara või rakendus
• valikuline: täiendav valik LEGO elemente

SISSEJUHATUS (5 MINUTIT )
• Ütle meeskonnale, et peagi ehitavad nad oma Kuubaasi jaoks alarmsüsteemi.
• Palu neil alarmidest näiteid tuua (äratuskellad, varuväljapääsuuste alarmid,
tulekahjualarmid, nutitelefonide alarmid, jne).
• Arutlege, miks alarmid kasulikud on (tuletavad meelde, hoiatavad, teavitavad ohust,
jne).

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
Hinga sügavalt sisse. Nüüd hinga välja. Tegelikult teed Sa seda tuhandeid kordi päevas.
Ilmselt Sa sellele väga tihti ei mõtle. Aga Kuul peab iga hingetõmmet planeerima.
Kuul ei ole sellist õhku nagu Maal. Meie õhk on mitmete gaaside segu. Üks kõige tähtsamaid
neist on hapnik. Seda ei ole näha, see ei lõhna ja seda ei saa maitsta. Samas vajavad
peaaegu kõik elavad organismid hapnikku, sealhulgas meie! Elamiseks peame sisse-välja
hingama.
Natuke hapnikku saate kosmoseraketti kaasa võtta. Pärast maandumist on aga seda juurde
vaja. Kuidas seda juurde saada? Allpool on üks võimalik lahendus.
Kuu pind on kaetud tiheda tolmu- ja kivitükikeste kihiga.Tolmu ja kivide sees on väga palju
hapnikku. Roboti abil saaks selle sealt välja.
On teil veel ideid?
Kuidas te oma Kuubaasi jaoks õhku saate?
Kuidas seda baasis hoiate?

1
2 lähete?
Kuidas te hingate, kui baasist välja
1
3
Mis juhtub, kui õhk hakkab välja lekkima?
Kas
2
4
teil on alarm, mis probleemist teavitab?
3
5
4
6
Uurime õhku Kuul!
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10 12
11
13
12
®
®
Jr.14
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KAS TEADSID?
Tolmu ja lahtiste kivide kihti Kuu
pinnal nimetatakse regoliidiks.
Mõnedes kohtades võib see olla
kuni 15 meetrit sügav!

1
2
3
14
25
3
6
47
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
13
14

Täiendavad materjalid õhu kohta
Kuul on leitavad multimeedia
materjalides.

Palu lastel mõelda, kuidas
astronaudid turvaliselt Kuubaasist
Kuu pinnale saaksid. Ütle neile, et
sellisel puhul võib õhulüüs kasuks
tulla. Õhulüüs on väike ruumike,
mida inimesed kasutavad kahe
erineva õhurõhuga koha vahel
liikumiseks; sellel ruumil on
mõlemasse kohta minemiseks
õhukindel uks, aga korraga võib
lahti olla ainult üks uks.

• Korraldage grupiarutelu meeskonna Kuubaasi alarmsüsteemi tähtsusest.
(Näiteks võib see teavitada
1 meeskonda õhulüüsi uksest, mis ei sulgu nii tihedalt,
kui vaja, hoiatada Kuubaasi
2 ohtlikult madala või kõrge hapnikutaseme eest, jne).
• Jaga meeskond kahte 3 gruppi: 1. grupp ja 2. grupp. 1. grupp peaks koosnema
meeskonnaliikmetest, kes4eelmise kohtumise ajal WeDo 2.0 komplektiga ei töötanud.

5
6
• Selgita, et see grupp ehitab
ja programmeerib Kuubaasi alarmsüsteemi mudeli.
7
8
• Anna neile mudeli ehitamiseks, katsetamiseks ja parendamiseks WeDo 2.0
9
baaskomplekt.
10
• Kui grupil on abi vaja, suuna neid Nõuannete osas toodud mudeli juurde.
11
Teadlase töövihikus on toodud ainult Algaja WeDo mudel ja vastav programmilint.
12
1 ideed kanda
• Palu neil oma
13 Teadlase töövihikus lk. 17 selleks ettenähtud
2
14
kohta.
3
2. grupp
4
• Selgita, et see
5 grupp ehitab ühe või rohkem mudeleid, mis näitavad, kuidas nad
oma Kuubaasi6jaoks õhku saavad, seda Kuubaasis hoiavad ja/või välja minnes
hingavad.
7
8
• Anna grupile mudelite ehitamiseks Inspiratsioonikomplektist valik LEGO
9
elemente.
10
• Palu neil oma ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 17 selleks ettenähtud
11
kohta.
12
13 MINUTIT)
JAGAMINE (10
14
1. grupp

• Palu mõlemal grupil oma visanditest, ideedest ja mudelitest rääkida.

KORISTAMINE (5 MINUTIT)
• Lase gruppidel mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel uurivad nad teisi probleeme, mis
Kuul ette võivad tulla ja kuidas neid lahendada võiks.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Küsi lastelt, kas nad on varem
näinud sissepääsu, topeltuksi või
muud süsteemi, mille eesmärk
on takistada soojuse lahkumist
ehitisest (kui väljas on külm) või
soojuse ehitisse sattumist (kui väljas
on palav). Arutlege, kuidas need
süsteemid sarnanevad ja erinevad
õhulüüsidest, mida astronaudid
kasutavad õhku kosmoselaevas või
Kuubaasis hoidmiseks.

Algaja WeDo 2.0
Palu lastel
ehitada ja
programmeerida
Tuvastab liikumise. Palu neil uurida,
kuidas see liikumisanduri abil heli
aktiveerib. Suuna neid kasutama
Teadlase töövihikus lk. 17 olevat
„Vihjeid programmikogust“ kasti, et
muuta mudel töötavaks kohandatud
visuaalseks või helialarmiks.
Kuidas avada: Kasuta programmis
elektripirni ikooni, ava “Model
Library” ja vali “14. Motion.”
RASKUSASTE:
Edasijõudnud WeDo 2.0
Palu lastel ehitada ja
programmeerida
Alarmseade.
Palu neil uurida,
kuidas mudel
kallutusandurit
kasutab. Esita
neile väljakutse
luua nende
endi
programm, millel oleks nende loodud
alarmheli ja/või valgusmuster.
Kuidas avada: Kasuta programmis
raamatu ikooni, ava “Model
Library” ja vali „Guided Projects
– Computational Thinking“
ning „20. Vulkaanihäire.“
RASKUSASTE:
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7. KOHTUMINE: Probleemide lahendamine Kuul
EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• uurivad probleeme, mis Kuul ette võivad
tulla

• ehitavad ühe või enama lahenduse
näitamiseks LEGO® mudeli

• kavandavad neile probleemidele ühe või
enama lahenduse

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• LEGO® Education WeDo 2.0
baaskomplekt, ühilduv riistvara seade ja
tarkvara või rakendus
• valikuline: täiendav valik LEGO elemente

SISSEJUHATUS (10 MINUTIT )
Mini-ehitamisülesanne: Kuidas te meelt lahutate?
• Palu igal lapsel ehitada LEGO mudel, mis kujutab üht viisi, kuidas nad meelt lahutavad
(hobi, spordiala, mäng, vms).
• Palu lastel oma mudeleid teistele näidata ja neist rääkida.
• Algata grupiarutelu selle kohta, kas neid tegevusi saaks ka Kuul teha.

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)
Kuul elamine ei ole lihtne! Vaja on vett, energiat ja õhku! Aga need pole ainsad lahendamist
vajavad probleemid.
Mida te sööte? Mida vabal ajal teete? Kuidas ringi liigute? Kuidas te Maal olevate
pereliikmete ja sõpradega suhtlete? Milliseid probleeme veel võib ette tulla?

1
Valige uurimiseks üks probleem. Proovige leida lahendus.
2 Teie LEGO kosmoseraketi
varude anumad võivad siinjuures abiks olla. Mäletate veel
3 neid? Sinine on vee jaoks.
Kollane on energia jaoks. Valge on õhu jaoks. Roheline4 on teiste asjade jaoks, mida vaja
võib minna.
5
6
Mõelge, mis võiks rohelise anuma sees olla. Toit? Raamatud? Mängud? Kuukulgur
7
ringiliikumiseks? Satelliittaldrik kodus olevate inimestega
8 suhtlemiseks? 3D printer
1
tööriistade ja vahendite tegemiseks? Teie otsustate! 9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
8
9
10
11
12
13
14
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Küsi lastelt, kuidas nad Maal
oma meelt lahutavad, mida ka
Kuul teha saaks (lugemine,
lauamängude mängimine,
jne). Seejärel palu neil mõelda
tegevustele, mida oleks Kuul
raskem teha (ujumine, puude
otsa ronimine, jne).

Julgusta lapsi oma kujutlusvõimet
kasutama. Rohelise anuma sisu
saab ühe või enama probleemi
lahendamiseks kasutada. Miski
pole selle anuma jaoks liiga suur
või liiga väike!

TEHKE VALMIS (30 MINUTIT)
• Algata grupiarutelu, mille aluseks on laste vastused Teadlase töövihikus lk. 19
olevatele küsimustele nende menüü, vaba aja veetmise ja Kuul liikumise kohta.
• Palu neil mõelda teistele probleemidele, mida lahendama peaks.
• Jaga meeskond kahte gruppi: 1. grupp ja 2. grupp. 1. grupp peaks koosnema
meeskonnaliikmetest, kes eelmise kohtumise ajal WeDo 2.0 komplektiga ei
töötanud.
1. grupp
• Selgita, et see grupp ehitab ja programmeerib mudeli, mis näitab lahendust
ükskõik millistele nende poolt läbi arutatud võimalikele probleemidele.
• Anna neile mudeli ehitamiseks, katsetamiseks ja parendamiseks WeDo 2.0
baaskomplekt.
• Kui grupil on abi vaja, suuna neid Nõuannete osas toodud mudeli juurde.
1
Teadlase töövihikus
on toodud ainult Algaja WeDo mudel ja vastav programmilint.

2
• Palu neil oma ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 19 selleks ettenähtud kohta.
3
2. grupp
4
• Selgita, et see
5 grupp ehitab ühe või enama mudeli, et näidata, millised esemed
peaksid rohelises
6 anumas olema ükskõik milliste nende poolt arutatud võimalike
probleemide lahendamiseks.
7
• Anna grupile8mudelite ehitamiseks Inspiratsioonikomplektist valik LEGO
9
elemente.
10
• Palu neil oma ideed kanda Teadlase töövihikus lk. 19 selleks ettenähtud kohta.
11
12
JAGAMINE (10 MINUTIT)
13
• Palu mõlemal grupil oma visanditest, ideedest ja mudelitest rääkida.
14

1
2
3
4
5
6
7
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11
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13
14

Algaja WeDo 2.0
Palu lastel
ehitada ja
programmeerida
Jalutab. Palu
neil uurida,
kuidas see liigub ja arutada, kuidas
nad seda Kuul kasutada saaksid.
Kuidas avada: Kasuta programmis
elektripirni ikooni, ava “Model Library”
ja vali “4. Walk.”
RASKUSASTE:
Edasijõudnud WeDo 2.0
Palu lastel
ehitada ja
programmeerida
Kuukulgur.
Palu neil
uurida,
kuidas see liigub ja arutada, kuidas
nad seda Kuul kasutada saaksid.
Kuidas avada: Kasuta
programmis raamatu ikooni, ava
“Model Library” ja vali „Guided
Projects – Computational
Thinking“ ning “17. Moon Base.”
RASKUSASTE:

KORISTAMINE (5 MINUTIT)
• Lase gruppidel mudelid laiali võtta ja LEGO elemendid ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle meeskonnale, et järgmisel kahel kohtumisel kavandavad ja ehitavad nad
oma Kuubaasi!

Space images © NASA
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8. ja 9. KOHTUMINE: Ehitage Kuubaas
EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• vaatavad üle Kuubaasi ehitamise
juhtnöörid
• töötavad välja oma Kuubasi kavandi

• töötavad koos Kuubaasi ehitamisel
• programmeerivad Kuubaasile ühe
motoriseeritud osa

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
• KUUMISSIOONI Inspiratsioonikomplekt
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• LEGO® Education WeDo 2.0
baaskomplekt, ühilduv riistvara seade ja
tarkvara või rakendus
• valikuline: täiendav valik LEGO elemente

ETTEVALMISTUS
• O
 tsi 1 Kuubaasi hoiustamiseks ja/või transportimiseks kohtumiste vahepeal suur
2 tugev alus.
anum või

3

(5 MINUTIT— ainult 8. kohtumisel)
SISSEJUHATUS
4
5
Mini-ehitamisülesanne:
Mis peaks olema teie Kuubaasi mini-kaardil?
6

• Palu
igal
lapsel
alusplaati
ja
Inspiratsioonikomplekti
LEGO
elemente
7
kasutades ehitada Kuubaasi mini-kaart. Näiteks võivad nad sinise klotsiga
8
alusplaadil tähistada vee asukohta, rohelise abil kasvuhoone asukohta, jne.

9
• Palu lastel
10 oma mini-kaarte teistele näidata ja neist rääkida.
11 kuidas neid mini-kaarte lõpliku Kuubaasi planeerimisel kasutada saaks.
• Arutage,
12
13
TEEMA TUTVUSTUS
(5 MINUTIT— ainult 8. kohtumisel)
14

On aeg teie Kuubaas ehitada! See peaks näitama kõike, mida KUUMISSIOONI hooajal
õppinud olete.
Teie Kuubaas peaks…
□□ näitama, kuidas te vähemalt üht neist saate ja kasutate:
1
◦◦ 	vesi
2
◦◦ 	energia
3
◦◦ õhk
4
□□ näitama teie lahendust (lahendusi) teistele teie poolt
5 uuritud probleemidele
□□ koosnema ainult LEGO elementidest
6
7
◦◦ ◦ te võite kasutada LEGO klotse, minifiguure, alusplaate
ja teisi elemente.
8 või muid kunstitarbeid.
◦◦ ◦ te EI TOHI kasutada liimi, vesi- või guaššvärve

9
10
□□ omama vähemalt ühte motoriseeritud osa, mis on programmeeritud
11
LEGO Education WeDo 2.0 abil
12
□□ jääma mõõtudesse 76 cm1 (pikkus) ja 38 cm (laius).
13
2
14
3
Tehke plaan.
4
Ja hakake ehitama! 5
6
7
8
9
10
11
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12 Jr.
□□ sisaldama LEGO kosmoseraketti.

TEHKE VALMIS JA JAGAGE (KOKKU 100 MINUTIT; 45 minutit 8.
kohtumisel, 55 minutit 9. kohtumisel)
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Nende kahe kohtumise ajal
on juhendajale hea aeg Meie
meeskonna plakati tarvis
mõned fotod teha. Tee igast
meeskonnaliikmest ja juhendajast
vähemalt üks üksikfoto,
meeskonnafoto, tegevusfotod
töötavatest meeskonnaliikmetest
ja foto lõplikust Kuubaasist.

Meeskond võib keskenduda
ühele, kahele või kõigile kolmele
teemale. Tuleta neile meelde
hooaja jooksul uuritud teemasid
ja aita otsustada, mis Kuubaasis
olema peaks.

Sõltuvalt teie oludest võib ehitada
veel väiksema Kuubaasi. Jäta
meelde: kohtumiste vahepeal
on vaja Kuubaasi hoiustada.
Meeskond peab olema võimeline
seda ohutult liigutama.

Kavandage Kuubaas
• Küsi pärast teemaga tutvumist, kas kellelgi on vahepeal tekkinud uusi mõtteid
Kuubaasi erinevate osade ja kavandi kohta.
• Jaga laiali värvipliiatsid,
1 -kriidid või viltpliiatsid ja palu lastel oma mõtted
joonistada ja üles kirjutada
2 Teadlase töövihikus lk. 21 selleks ettenähtud kohta.
Suuna neid lisaks oma3mõtetele kasutama ka oma meeskonnakaaslaste ideid.
• Kui lastel on raske 4 otsustada, millist Kuubaasi osa motoriseerida ja
5 neid ideede saamiseks Teadlase töövihikut sirvima ja
programmeerida, suuna
6
eelnevalt tehtud töid vaatama. Abistamiseks võid järgnevaid küsimusi küsida:

7
◦◦ Kas selleks, et näidata, kuidas te vett, energiat ja/või õhku saate või
8
kasutate võiks kasutada
liikumist?
9
◦◦ Kas motoriseeritud
mõnele
10 osa võiks kasutada, et näidata teie lahendust
1
teisele teie poolt
11uuritud probleemile?
2
12 võiks sisaldada liikuvaid inimesi või 3töövahendeid?
◦◦ Kas Kuubaasi mudel
13
• Palu lastel oma kavandeid
terve grupiga jagada. Nad peaksid4kirjeldama,
kuidas nende kavand 14
kõikidele teemaga tutvumise osas 		 5
toodud
1
6
juhtnööridele vastab.
2
7
• Lase meeskonnal hääletada, milline kavand (või kavandi
3 elemendid) neile
8
kõige rohkem meeldib. Ole valmis vaidluste korral leebelt 4sekkuma ja aitama
9
mõtteid vahetada. Kõik lapsed peavad tundma end väärtuslikuna
ja saama
5
10
võimaluse oma mõtteid avaldada.
6
11
7
1
Ehitage Kuubaas
12
2 8
13
• Kuubaasi ehitamiseks on soovitatav jagada meeskond 9
paaridesse
või
3
14
väikestesse gruppidesse ning lasta neil kindla intervalli tagant
rolle
vahetada.
4 10
• Teise võimalusena võid küsida, kas erinevad meeskonnaliikmed
tahavad teatud
5 11
12
Kuubaasi osadega töötada. Mõned võivad töötada WeDo
6 2.0 programmiga,
samal ajal, kui teised saavad ehitada ja/või infot 		7 13 juurde otsida.
8 14 ja joonistusi
• Julgusta lapsi töötamise ajal Teadlase töövihiku märkmeid
9
inspiratsiooniks kasutama.
10
11
KORISTAMINE (5 MINUTIT)
12
• Lase meeskonnal Kuubaas Sinu poolt valitud hoiustamisanumasse või tugevale
13
alusele asetada. Kui mudelil on mitu alusplaati, tuleb leida moodus nende
14
stabiliseerimiseks.

• Kinnita lastele, et Kuubaasi võib kohtumiste vahepeal lihtsamaks hoiustamiseks
ja transpordiks tükkideks võtta (peaasi, et nad teavad, kuidas mudel pärast tagasi
kokku panna).
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Enne, kui lapsed kavandeid
valmistama asuvad, näita neile
WeDo 2.0 baaskomplekti,
Inspiratsioonikomplekti ja
igasuguseid täiendavaid LEGO
elemente, mis neile Kuubaasi
ehitamiseks kasutada on.

Kui lastel ei ole motoriseeritud
osa ehitamiseks enda originaalset
ideed, võivad nad alati kasutada ka
olemasolevat WeDo 2.0 programmi,
näiteks see, mille abil motoriseerida
LEGO kosmoserakett (multimeedia
materjalides on link KUUMISSIOONI
Inspiratsioonimudeli WeDo 2.0
ehitusjuhiste juurde, kus on see
programm olemas). Veendu, et
lapsed saavad valitud programmist
aru ja julgusta neid seda muutma.

Tuleta meeskonnale FIRST®
põhiväärtusi meelde:
Meeskonnatöö: Me oleme
koos töötades tugevamad.
Lõbu: Me naudime ja tähistame oma
saavutusi!

Tuleta lastele tootearendusprotsessi
katsetamise osa meelde. Nad
peaksid järjepidevalt katsetama
ja otsima viise tehtud töö
parendamiseks – eriti motoriseeritud
ja programmeeritavaid osi.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ütle meeskonnale, et järgmisel kahel kohtumisel valmistavad nad Meie meeskonna
plakati, mille abil näitavad, mida nad hooaja jooksul õppinud ja saavutanud on.
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10. JA 11. KOHTUMINE: Meie meeskonna plakat
EESMÄRGID

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:
• vaatavad üle Meie meeskonna plakati
juhtnöörid
• koguvad plakatil kasutamiseks

informatsiooni
• valmistavad plakati

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
• fotod KUUMISSIOONI Väljakutsega
töötavatest meeskonnaliikmetest
• Kuubaas
• 56cm x 71cm (lame) või 91cm x 122cm
(kolmekordne) plakati alus
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• paber
• käärid
• liimipulgad või kleeplint
• valikuline: kunsti- või käsitöötarbeid
• valikuline: LEGO® Education WeDo 2.0
dokumenteerimistööriista väljatrükid

1
2
ETTEVALMISTUS
3
1
• Prindi välja hooaja jooksul tehtud fotod.
4
2
5
SISSEJUHATUS (10 MINUTIT — ainult 10. kohtumisel)
3
6
4
• Ütle lastele, et nad hakkavad intervjuumängu mängides üksteise
kohta informatsiooni
7
5 „Meie meeskonna“ osa
koguma. Selgita, et seda informatsiooni saab kasutada plakati
8
6
jaoks.
9
7
10
• Palu kõigil ringi istuda.
8
11
• Sina alustad ajakirjanikuna. Küsi igalt meeskonnaliikmelt üks
9 intervjuuküsimus,
12
näiteks: Kui vana Sa oled? Mida Sulle vabal ajal teha meeldib?
10 Mis on Sulle seni
13
11 üks asi, mida oled
KUUMISSIOONI Väljakutses kõige rohkem meeldinud? Nimeta
14
12
õppinud. Kuidas oma meeskonda aidanud oled? Milliste Kuubaasi
osadega Sina
13
töötasid?
14
• Palu lastel kordmööda ajakirjanik olla ja üksteiselt küsimusi küsida.

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT— ainult 10. kohtumisel)
Te olete nii palju õppinud! Nüüd on aeg õpitut jagada. Alustuseks teete Meie meeskonna
plakati. Teie plakatil peaks olema kolm tähtsamat osa: Uuri ja avasta, Tee valmis ja
katseta ja Jaga.

Uuri ja avasta: Mida sel hooajal õppisite? Kuidas uusi teadmisi saite?
Tee valmis ja katseta: Kuidas oma Kuubaasi ja WeDo 2.0 programmi tegite? Kuidas
neid katsetasite? Kuidas paremaks tegite?

Jaga: Mida oma meeskonna kohta
veel jagada soovite?
Te võite oma plakatil kasutada
sõnu, joonistusi ja fotosid.
Lisaks võite sinna väikseid
esemeid külge kinnitada. Allpool
on toodud mõned ideed plakati
iga osa kohta.
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Juhul kui meeskond on
kasutanud WeDo 2.0
dokumenteerimistööriista
Documentation tool, siis võib
Meie meeskonna plakati
jaoks sealt eksportida ja välja
printida märkmeid, meeskonna
programmide kuvatõmmiseid, jne.

Proovi printida vähemalt
üks individuaalne foto
igast meeskonnaliikmest ja
juhendajast, meeskonnafoto, foto
lõplikust Kuubaasist ja fotosid
tööhoos meeskonnaliikmetest
terve hooaja vältel.

1
2
3
TEHKE VALMIS JA JAGAGE
(95 MINUTIT; 40 minutit 10. kohtumisel;
4
55 minutit 11. kohtumisel)
5
6 1
Kavandage plakat
7 2
3 töövihikus lk. 23 “Meie meeskonna” osa. Seda
8
• Palu igal lapsel täita Teadlase
9 4plakati Jaga osas.
informatsiooni saab kasutada
10 5
• Jaga meeskond plakati ülejäänud osadega töötamiseks kahte gruppi (1. grupp
11 6
ja 2. grupp).
12 7
1. grupp
13 8
14
◦◦ See grupp hakkab tööle9 plakati Uuri ja avasta osaga, mis hõlmab “Kuul
10ja õhk” ja “Teised probleemid ja lahendused“
elamine”, “Vesi, energia
11
osasid.
12
◦◦ Tuleta lastele meelde, 13
et nad ei pea kõiki neid osasid plakatile panema.
Arutage koos, kas nad14
peaksid keskenduma “Vesi, energia ja õhk” ja/või
“Teised probleemid ja lahendused“ osa(de)le.

2. grupp
◦◦ See grupp hakkab tööle plakati Tee valmis ja katseta osaga, mis hõlmab
„Meie kuubaas“ ja „Meie WeDo 2.0 programm“ osi.
◦◦ Ütle lastele, et plakati selles osas oleks hea kasutada mõnda visandit või
programmi kuvatõmmist.

Ütle lastele, et nad ei pea
tegelema kõikide nelja Kuul
esinevate probleemide
teemaga (“Vesi,” “Energia,”
“Õhk,” ja “Teised probleemid
ja lahendused“). Tuleta neile
meelde, millised teemad nad
Kuubaasi jaoks valisid ja soovita
neil jagada informatsiooni
samade teemade kohta ka
plakatil.

Kui meeskond kujundas
meeskonna embleemi, siis plakati
Jaga osa oleks selle näitamiseks
suurepärane koht.

Valmistage plakat

1

• Palu mõlemal grupil teistele rääkida, mida nad plakati osades2kasutada
3
tahaksid ja kuidas seda nende arvates esitleda võiks.

4

• Jaota laiali kirjutusvahendid, paber, käärid ja muud olemasolevad käsitöö- või
5
kunstitarbed ning palu lastel informatsioon plakati jaoks ette valmistada.
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Kui meeskond ei jõudnud eelmiste
kohtumiste jooksul Kuubaasi lõpuni
ehitada, ütle neile, et nende kahe
kohtumise jooksul saavad nad
ehitamise, programmeerimise ja/või
muudatuste tegemisega jätkata.

Teadlase töövihikus lk. 23 on
küsimused kõikide osade jaoks.
Kumbki grupp saab oma vastused
üles märkida Teadlase töövihikusse
või eraldi paberile.

Küsi lastelt enne plakati
kokkupanekut, kas nad sooviksid
veel midagi plakatile lisada.
Näiteks võib neil tekkida soov
lisada oma Teadlase töövihiku
eelnevate kohtumiste peatükkidest
joonistusi või kirjutisi, WeDo
2.0 dokumenteerimistööriista
kuvatõmmiseid, vms. Nende
elementide jaoks tuleb sel juhul
plakatile ruumi jätta.

6

• Kui kõik on lõpetanud, palu lastel kõik elemendid plakatile 7 laiali
laotada. See on oluline koht veendumaks, et kõik mahub ära ja8on õiges
9
järjekorras. Seejärel palu neil kõigepealt plakatile eri osade pealkirjad
(„Kuul
10
elamine“, „Meie meeskond“, jne) lisada. Siis on aeg lisada meeskonna
nimi ja
ülejäänud elemendid liimi või kleeplindi abil plakatile kinnitada.11

12

• Nüüd on aeg plakatit kaunistada nii, et see oleks värviline, lõbus ja visuaalselt
13
kutsuv.

14

KORISTAMINE (5 MINUTIT)
• Palu meeskonnal ruum koristada ning Kuubaas ja plakat ära panna.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Ü
 tle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel töötavad nad välja ja harjutavad
ettekannet, mida kasutada oma kogemuse jagamiseks pere, sõprade ja/või
vabatahtlikega (keda nimetatakse ülevaatajateks) FIRST® LEGO® League Jr.
Expol või meeskonna kohtumisel.
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12. KOHTUMINE: Valmistuge jagama
EESMÄRGID
• Vaatavad üle, mida nad
KUUMISSIOONISM Väljakutse jooksul
teada on saanud

• koostavad oma kogemuse kohta esitluse
• harjutavad esitluse läbiviimist

MATERJALID
• KUUMISSIOONISM Teadlase töövihikud
• valik LEGO® elemente või teisi väikseid
objekte

• Kuubaas
• Meie meeskonna plakat
• valikuline: märkmepaberid ja pliiatsid

SISSEJUHATUS (10 MINUTIT)
• Palu igal lapsel end lõbusal viisil tutvustada – nii aitad neil avaliku esinemise oskust
harjutada.
• Laota lamedale pinnale laiali peotäis LEGO elemente või muid väikseid objekte.
Esemed peaksid olema erineva kuju, värvi, suurusega, jne.
• Palu igal lapsel valida üks ese, mis talle kõige rohkem meeldib või mis teda mingil
moel kõige paremini esindab. Alguses võid paar näidet tuua (LEGO ratas näitamaks, et
neile meeldib hundirattaid teha, ese, mis on nende lemmikvärvi, jne).
• Palu kõigil paariline leida ja kordamööda öelda oma nimi, näidata valitud eset ja
põhjendada just selle eseme valimist. Julgusta lapsi selle tegevuse ajal üksteisele silma
vaatama ning selge ja kõlava häälega rääkima.
• Kui aega on, võid lasta kõikidel ka terve grupiga valitud eseme lugu jagada.

TEEMA TUTVUSTUS (5 MINUTIT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kui soovite osaleda kohalikul
FIRST® LEGO® League Jr.
üritusel, kus lapsed saaksid
oma kogemust jagada, siis
leiate MTÜ Robootika kodulehelt
ürituste kohta informatsiooni.

• Tuleta lastele meelde tootearendusprotsessi jagamise osa. Selgita, et neil on
õpitu jagamiseks mitmeid viise.
• Rõhuta, et olenemata sellest, kuidas nad oma tööd jagavad, harjutada tuleks
igal juhul.
• Palu igal lapsel ette valmistada väike esitlus Meie meeskonna plakati ühe
osa kohta (näiteks „Kuul elamine”, „Vesi, energia ja õhk”, „Teised probleemid ja
lahendused“, „Meie Kuubaas”, „Meie
1 WeDo 2.0 programm” ja „Meie meeskond”).

2 jutu märksõnad märkmepaberitele kirjutada,
• Valikuline: Palu lastel oma
3
et vajadusel oleks lihtsam järge pidada.

4
5
• Julgusta lapsi oma esitlust harjutama.
Soovita neil oma osa(sid) ka kodus
6
harjutada.
7
8 oma esitlus ülevaatajatele ja/või teistele
• Palu meeskonnal mõelda, kuidas
9
publikus olijatele meeldejäävaks teha.
10
Harjutage küsimustele vastamist
11
12 valmis küsimustele vastama ja kogu projekti
• Ütle lastele, et nad peavad olema
13
oma sõnadega selgitama.
14
• Aita neil selleks valmistuda:
Harjutage esitlemist

◦◦ Kogu meeskond Kuubaasi ja Meie meeskonna plakati ümber kokku ja küsi neilt
justkui ülevaatajana (või kellegi teisena, kellele nad esitlust teevad) küsimusi.
Seejärel lase neil kordamööda rollimänguna ülevaatajat kehastada ja oma
küsimusi küsida või valida Teadlase töövihiku lk. 25 toodud küsimuste hulgast.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
8
9
10
11
12
13
14

Kui meeskonnaliikmeid on vähem
kui kuus, peavad mõned neist valima
rohkem kui ühe Meie meeskonna
plakati osadest. Kui meeskond ei
kasutanud kõiki 10.-11. kohtumistel
soovitatud plakati osadest, siis
piisab, kui keegi on meeskonna
plakati iga osa kohta esitluse ette
valmistanud.

Võta lisaks Kuubaasile ja Meie
meeskonna plakatile näitamiseks
kaasa ka meeskonna Teadlase
töövihik(ud). Kui Sul on lisaks fotosid,
mis plakatile ei mahtunud, võid ka
need näitamiseks kaasa võtta.

◦◦ Anna laste vastustele tagasisidet ja palu neil ka ise oma vastuseid hinnata.
Palu neil järgmiseks korraks vastuseid vajalikul viisil muuta, kui vaja.

KORISTAMINE (5 KUNI 15 MINUTIT)

Õpitu jagamiseks on väga palju võimalusi. Te võite:

• Osaleda FIRST® LEGO® League Jr. Expol.
See on üritus, kus meeskonnad oma tööd jagavad.		 1
Perekonnad ja sõbrad
2
on ka oodatud. Te näitate oma Kuubaasi ja Meie meeskonna plakatit. Lisaks räägite
3
ülevaatajatega. Ülevaatajad on vabatahtlikud, kes küsivad teie töö kohta sõbralikke
4
küsimusi. Nad ei ole kohtunikud. Nad tahavad kuulda, mida te õppinud olete. Expo lõpus
5
saavad kõik auhinna!

6

sõbrad erilisele meeskonna
kohtumisele.
7

Näidake oma Kuubaasi
8 ja Meie meeskonna plakatit.
Rääkige, kuidas need
9 valmistasite. Selgitage, kuidas
teie programm töötab.
10 Rääkige, mida olete õppinud.
11
Lubage külalistel küsimusi
küsida. Lõpuks tähistage
12
patsu löömisega
13
oma saavutusi!

14
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Valmistage esitlus

NÕUANDED

Meeskonnaliikmed:

• Kutsuda perekonnad ja

TEHKE VALMIS JA JAGAGE (30 KUNI 40 MINUTIT)

• A
 nna meeskonnale koristamiseks ja Meie meeskonna plakati ja Kuubaasi
hoiustamiseks piisavalt aega.
• Tuleta lastele meelde, et kui Kuubaas on üritustel esitletud, on vaja see laiali 		
võtta ja kõik LEGO elemendid oma õigetele kohtadele tagasi sorteerida.

JÄRGMISEL KOHTUMISEL
• Kui meeskond osaleb FIRST LEGO League Jr. Expol ja/või te korraldate erilise
meeskonna kohtumise, veendu, et kõik lapsed teavad, kus ja millal üritus(ed) on.
• Seda informatsiooni tuleb jagada ka laste vanemate/hooldajatega ja kui olud
lubavad, anda neile teada, et teisi perekonnaliikmeid ja sõpru võib ka kutsuda.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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SisendabSisendab
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režiimi. režiimi.
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allapoole

SisendabSisendab
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„kallutus„kallutus
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režiimi . režiimi .
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see
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Mulli abilMulli
saadabil
programmi
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kommentaare
kommentaare
lisada. lisada.
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See
programmeerimisplokk.
ei ole programmeerimisplokk.
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suuremaks
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Sõnastik

Märkmed

3D printer

Inspiratsioonikomplekt

masin, mis valmistab kiht-kihi haaval kolmemõõtmelisi objekte

Hooaja-spetsiifiline LEGO® Education komplekt, mis koosneb
umbes 700-st LEGO elemendist, mida meeskond oma
meeskonnamudeli ehitamiseks kasutada saab

õhk
gaaside, sealhulgas hapniku, segu, mis ümbritseb Maad ja
mida inimesed ja loomad hingata saavad; õhku ei saa näha,
haista või maitsta

kuukulgur
astronautide poolt kasutatav sõiduk Kuu pinnal sõitmiseks

õhulüüs

kuubaas

väike ruum, mida inimesed kasutavad kahe erinevate
õhurõhkudega koha vahel liikumiseks; ruumil on kummalegi
poole õhukindel uks, kuid korraga võib olla avatud ainult üks
uks

ehitis Kuul, kus astronaudid elavad ja töötavad;
KUUMISSIOONI meeskonnamudel on Kuubaas

põhiväärtused

mootor
masin, mida saab kasutada millegi liikuma panemiseks

juhtnöörid, mis aitavad inimestel õigesti käituda; FIRST®
põhiväärtused on: Avastus, Innovatsioon, Mõju, Kaasamine,
Meeskonnatöö ja Lõbu

motoriseerima

kraater

gaas, mida on peaaegu kõikidel elusorganismidel ellujäämiseks
vaja

kausikujuline auk, mille on tekitanud pinda tabanud objekt;
Kuule tekivad kraatrid siis, kui suurel kiirusel avakosmosest
tulevad objektid Kuu pinda tabavad

energia
võime panna asju tööle või liikuma; energia on kas kineetiline
(liikuv energia) või potentsiaalne („salvestunud“ energia);
energiat ei saa luua või hävitada, aga energia saab muunduda
ja üle kanduda

midagi mootori abil liikuma panema

hapnik

prototüüp
millegi mudel, mida saab idee katsetamiseks kasutada

regoliit
tolmu ja lahtiste kivide kiht Kuu pinnal

satelliittaldrik

inimene, kes töötab probleemidele lahendusi välja

kausikujuline antenn, mis saadab ja/või võtab informatsiooni
vastu Maa, Kuu või mõne muu planeedi või kuu orbiidil olevalt
satelliidilt

tootearendusprotsess

Meie meeskonna plakat

insener

sammud, mida insener probleemile lahenduse väljatöötamiseks
kasutab: Uuri probleemi; Loo üks või enam lahendus; Katseta
lahendusi; Jaga õpitut.

plakat, mille FIRST LEGO League Jr. meeskond hooaja jooksul
õpitu ja saavutatu näitamiseks valmistab

FIRST LEGO League Jr. Expo

seade, mis püüab päikesevalgusest energiat ja muundab selle
energiaks, mida inimesed kasutada saavad

®

®

Üritus, kus FIRST LEGO League Jr. meeskonnad kokku
tulevad, et hooaja jooksul õpitut jagada; kõik meeskonnad
esitlevad vabatahtlikele, keda nimetatakse ülevaatajateks, oma
mudelit ja meeskonna plakatit ja kõik meeskonnaliikmed saavad
auhinna.
®

®

Inspiratsioonimudel
Hooaja-spetsiifiline mudel, mis on tehtud
Inspiratsioonikomplektis olevatest LEGO® elementidest ning
peab olema meeskonnamudeli üheks osas; KUUMISSIOONISM
Inspiratsioonimudel on LEGO kosmoserakett
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päikesepaneel

lahendus
probleemi lahendamise viis

meeskonnamudel
mudel, mille FIRST LEGO League Jr. meeskond kavandab
ja LEGO elementidest ehitab, et hooaja jooksul õpitut
näidata; selles peab sisalduma hooaja-spetsiifiline
Inspiratsioonimudel ja vähemalt üks motoriseeritud osa, mis
on LEGO Education WeDo 2.0 abil programmeeritud; Kuubaas
MeeskkkskskMemMeemeeskonnamudel on Kuubaas
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KUUMISSIOONI
stardiloendus...
Lähme uurime
KUUL elamisega
kaasnevaid
väljakutseid!,

Meil on KUUBAASI
ehitamiseks teie
ideid vaja!

Ärge unustage
õpitut teistega
jagada!
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