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

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®. 

Teie juhendajad suunavad teid läbi väjjakutse Uurimise, Ehitamise, Testimise ja 
Jagamise osa.

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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KUUMISSIOONISM Väljakutse

Meil on KUUBAASI 
ehitamiseks teie 

ideid vaja!

Lähme uurime 
KUUL elamisega 

kaasnevaid 
väljakutseid!,

KUUMISSIOONI 
stardiloendus...

Ärge unustage
õpitut teistega 

jagada!

Meil on KUUBAASI 
ehitamiseks teie 

ideid vaja!

Lähme uurime 
KUUL elamisega 

kaasnevaid 
väljakutseid!,

KUUMISSIOONI 
stardiloendus...

Ärge unustage
õpitut teistega 

jagada!

Meil on KUUBAASI 
ehitamiseks teie 

ideid vaja!

Lähme uurime 
KUUL elamisega 

kaasnevaid 
väljakutseid!,

KUUMISSIOONI 
stardiloendus...

Ärge unustage
õpitut teistega 

jagada!

Meil on KUUBAASI 
ehitamiseks teie 

ideid vaja!

Lähme uurime 
KUUL elamisega 

kaasnevaid 
väljakutseid!,

KUUMISSIOONI 
stardiloendus...

Ärge unustage
õpitut teistega 

jagada!

Uurige ja avastage!

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?  

Ehitage ja katsetage!

Kavandage ja ehitage 
Kuubaas. Selleks peate 
kasutama oma raketi 
vahendeid. Demonstreerige 
oma mõtteid, kuidas 
lahendada üks või 
enam teie poolt uuritud 
probleemidest. On väga 
tähtis, et vähemalt ühe 
Kuubaasi osa ehitamiseks 
ja programmeerimiseks 
kasutaksite LEGO® 
Education WeDo 2.0 
komplekti.  

Jagage!

Valmistage Meie meeskonna 
plakat ja kasutage seda koos 
oma Kuubaasiga, et hooaja 
jooksul tehtut teistega jagada. 
Osalege Expol, kutsuge oma 
pere ja sõbrad spetsiaalselt 
selleks korraldatud mees-
konna kohtumisele või 
rääkige teistele oma Teadlase 
Töövihikust, et näidata, mida 
te Kuul elamise kohta teate! 

Tule meiega koos Kuule elama!
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Tere tulemast KUUMISSIOONILESM! Kas 
olete valmis tulevikku lendama ja raketiga ava-
kosmosesse startima? Teie meeskond hakkab 
Kuul elama!   

Mida te Kuu kohta juba teate? Mida on veel seal elamiseks 
vaja teada? Mida te sööma ja jooma hakkate? Kuidas 
energiat saate? Kuidas hingate? Milliseid teisi probleeme on 
vaja lahendada?  
 
Teie meeskond asub neid probleeme lähemalt uurima. Te ehitate Kuubaasi ja valmistate 
Meie meeskonna plakati, et näidata, mida õppinud olete. Seejärel jagate oma tööd 
teistega. Kõige selle vältel peab meeskond alati austama FIRST® põhiväärtusi.

FIRST ® Põhiväärtused  

• Avastus: Me uurime uusi oskusi ja 
ideid. 
• Innovatsioon: Me lahendame 
probleeme loovuse ja sihikindlusega.
• Mõju: Me kasutame õpitut maailma 
paremaks muutmisel.

• Kaasamine: Me austame üksteist ja 
mõistame üksteise erinevusi. 
• Meeskonnatöö: Me oleme koos 
töötades tugevamad.
• Lõbu: Me naudime ja tähistame 
oma saavutusi!  

KOHTUMINE 1: Pange meeskonnale nimi 



AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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Mini-ehitamisülesanne 1: Mis on Sinu meeskonnale kasulik oskus? 

Mini-ehitamisülesanne 2: Mis oleks Sinu arvates sobilik meeskonna nimi?

Millise nime meeskond valis? 

Joonista siia oma nägemus KUUMISSIOONI logost
:

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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On aasta 2050. Teadlastel on Kuu kohta veel palju õppida. Teie meeskond 
valiti välja seal elama ja seda ala uurima. Teile ehitati sinna saamiseks 
kosmoserakett. Olete just maandunud! Te avastate, et Kuu on Maast väga 

erinev paik. Ei ole õhku, mida hingata. Ei ole vett, mida juua. Ei ole toitu, mida süüa. Ei 
ole kodusid, kus elada. Ei ole tulesid, mida sisse lülitada. 

Võite veel veidikeseks oma kosmoseraketti jääda. Aga varsti on teil elamiseks paremat 
paika vaja. Te peate Kuubaasi ehitama! 

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

Mõelge, mis võiks iga anuma sees olla. Olge loomingulised! Kuidas võiksid need asjad 
aidata Kuul elada?

KOHTUMINE 2: Kosmoseraketiga Kuule

Countdown to
MISSION MOONSM!

Be sure to
share what 
you learn!

Countdown to
MISSION MOONSM!

Be sure to
share what 
you learn!
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Mini-ehitamisülesanne: Millise ühe asja Sa Kuule kaasa tahaksid võtta? 

Grupp 1: Ehitage LEGO® kanderakett! 

Grupp 2: Kuidas teie kosmoseraketi pardal olevad varud 
Kuul elada aitavad? Ehitage mudel, mis näitab teie ideid. 

Vesi

Õhk

Energia

Muu:
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Iga missioon Kuule vajab insenere. Nad leiavad 
probleemidele lahendusi: Kuidas te Kuule saate? Kuidas 
seal maandute? Milline tualett oleks Kuu jaoks parim 

lahendus? 
Teie olete ka insenerid! Te saate oma meeskonnaga kasutada 
tootearendusprotsessi, et probleeme lahendada. See protsess 
koosneb neljast põhilisest sammust: uuri teemat, tööta välja 
lahendus, katseta ja jaga. Mõnda neist sammudest tuleb mõnikord 
korrata ja uuesti korrata. Lisaks ei pea sammud just selles järjekorras 
olema. Need võivad hoopis ringi moodustada!

KOHTUMINE 3: Ole insener

AV
ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA

Harjutage inseneriks olemist 
Uurige probleemi

•   Teie Kuubaasi varud on teie 
LEGO® kosmoseraketi sees. Pärast 
maandumist tuleb need raketist välja 
saada. Seejärel peate:

1) Varud kosmoseraketist eemale 
toimetama. 
2) Varusid turvalises kohas hoiustama.

Töötage välja  üks või mitu 
lahendust.
•  Töötage välja viis, kuidas varud 
raketist eemale toimetada. 
•  Kavandage nende hoiustamiseks turvaline 
koht.
•  Kasutage ainult LEGO elemente.
•  Varusid käega puudutada ei tohi.

Katsetage  lahendusi.

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

Jagage  uusi teadmisi teistega.
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Harjutage inseneriks olemist!

Grupp 1: Kuidas te varud kosmoselaevast eemale toimetate? Ehitage ja 
programmeerige mudel, mis teie lahendust näitab. Võite allpoololevat mudelit ja 
programmi katsetada või täiesti uue lahenduse luua.

Grupp 2: Kuidas te varusid hoiustate? Ehitage oma vastuse näitamiseks mudel. 

Grupp 1 ja 2: Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia. Millised lahendused kõige 
paremini töötasid?

Milo Programmeerige oma mudel liikuma otse.

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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Kas teile meeldib porilompides pladistada? Või purskkaevust juua? Või järves 
ujuda? Neid asju Kuul teha ei saa. Seal lihtsalt ei ole vedelat vett! 

Kõik elusolendid vajavad vett. Me kasutame vett joomiseks, toidu kasvatamiseks, 
koristamiseks, meele lahutamiseks. Kuidas saada vajalik vesi aga Kuule? Allpool on üks 
mõte.

Te võiksite külmutatud vett otsida. Jääd võib leida 
sügavalt pinna alt või ka kraatritest. Kraatrid on 
kausikujulised augud Kuu pinnal. Jääd võiks otsida 
ka põhja- ja lõunapoolsete suurte kraatrite põhjast. 
Kui jääd leiate, peab seda kasutamiseks eelnevalt 
sulatama.

Kas teil endal on veel mõtteid?

Kust te vett otsite? Kuidas vee Kuubaasi toote? 
Kuidas seda hoiustate? Kuidas kasutate? 

Uurime Kuul olevat vett!

KOHTUMINE 4: Vesi Kuul   

KAS TEADSID?
Kuule tekivad kraatrid siis, 
kui avakosmosest suurel 
kiirusel tulevad objektid 

Kuu pinda tabavad. Mõned 
Kuu kraatrid on tillukesed ja 
mõned hiiglasuured. Suurtel 
on ka nimed. Enamus neist 
on saanud nime teadlaste ja 

maadeavastajate järgi.

© NASA
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Mini-ehitamisülesanne: Näita üht vee kasutamise viisi. 

Grupp 1: Ehitage ja programmeerige mudel, mis näitab, kuidas te Kuul vett 
otsima hakkate. Võite allpoololevat mudelit ja programmi katsetada või täiesti uue 
lahenduse luua. Kuidas teie mudel vett otsida aitab? 

 Grupp 2: Kuidas te leitud vee tagasi Kuubaasi toimetate? Kuidas vett hoiustate? 
Kuidas kasutate? Ehitage oma vastuste näitamiseks mudel. 

Grupp 1 ja 2: Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia.

Vänt
Programmeerige oma mudel tiirlema.

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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KAS TEADSID?

See võib tulla Päikeselt. See aitab Sul joosta. See paneb autod liikuma. See 
aitab taimedel kasvada. Mis see on? See on energia!

Energia paneb asjad liikuma või töötama. See aitab meil nii paljusid toiminguid sooritada. 
Toitu kasvatada. Üles soojeneda. Maha jahtuda. Akusid laadida. Kodusid valgustada.

Mõtle kõikidele viisidele, kuidas Kuul energiat 
kasutada võiks. Kuidas saada see, mida selleks 
vaja on? Allpool on üks idee.

Te võite kasutada päikesepaneele. Need koguvad 
päikesevalgusest energiat. Kuul võivad päevad 
olla väga kuumad ja päikselised. Päikesepaneelid 
töötaksid päevasel ajal väga hästi. Kogutud 
energia hoiustamiseks võib kasutada patareisid. 
Niimoodi saab energiat kasutada siis, kui seda vaja 
on – isegi öösel, kui on pime ja külm.

On teil veel ideid?

Kuidas te oma Kuubaasi jaoks energiat saate? Kuidas 
energiat hoiustate? Kuidas seda kasutate? 
                                        Uurime Kuul olevat energiat!

KOHTUMINE 5: Energia Kuul

Kuul kestavad päevad ja 
ööd pikalt. Üks Kuu-päev on 

umbes sama pikk kui 14 päeva 
Maal! Kuu-ööd on umbes 

sama pikad.

© NASA



KUUMISSIOONSM  |  15

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA

Mini-ehitamisülesanne: Näita üht energia kasutamise viisi.

Grupp 1: Ehitage ja programmeerige mudel, mis näitab üht energia kasutamise viisi 
Kuul. Võite allpoololevat mudelit ja programmi katsetada või täiesti uue lahenduse 
luua. Kuidas teie mudel teid Kuul aitab?

 Grupp 2: Kuidas te oma Kuubaasi jaoks energiat saate? Kuidas seda hoiustate? 
Kuidas kasutate? Ehitage mudel, mis näitab teie vastuseid nendele küsimustele.

Grupp 1 ja 2: Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia.

Haarama
Programmeerige oma mudel avama ja sulguma.

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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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? Kuidas te hingate, kui 
baasist välja lähete? Mis juhtub, kui õhk hakkab 
välja lekkima? Kas teil on alarm, mis probleemist 
teavitab?

Uurime õhku Kuul!

KOHTUMINE 6: Õhk Kuul

KAS TEADSID?

Tolmu ja lahtiste kivide kihti 
Kuu pinnal nimetatakse 

regoliidiks. Mõnedes kohtades 
võib see olla kuni 15 meetrit 

sügav!

Pildid © NASA
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Grupp 1: Ehitage alarmi mudel. Võite allpoololevat mudelit ja programmi katsetada 
või täiesti uue lahenduse kavandada. Seejärel programmeerige oma mudel valgust 
näitama või mingit heli kordama. Kuidas saaks seda loodud alarmi kasutada 
inimeste hoiatamiseks juhul, kui Kuubaasist õhk välja lekkima hakkab? 

Vihjeid programmikogust  

   Kas te tahate alarmi, mis näitaks valgust? Proovige  programmikogust “3a. Blink” 
programmi. Seejärel programmeerige oma alarm erinevates värvides vilkuma. 
Kas te tahate alarmi, mis kordaks heli? Proovige programmikogust “4a. Alarm” 
programmi. Seejärel salvestage enda alarmheli või sõnum. 

 Grupp 2: Kuidas te oma Kuubaasi jaoks õhku saate? Kuidas õhku siseruumides 
hoiate? Kuidas te välja minnes hingate? Ehitage mudel, mis näitab teie vastuseid 
nendele küsimustele 
Grupp 1 ja 2: Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia.

Liikumine Programmeerige oma mudel heli tegema, 
kui miskit märgatakse.

AV

ASTA EHITA

JAGA
K ATSETA
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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?

Valige uurimiseks üks probleem. Proovige leida lahendus. Teie LEGO® kosmoseraketi 
varude anumad võivad siinjuures abiks olla. Mäletate veel neid? Sinine on vee jaoks. 
Kollane on energia jaoks. Valge on õhu jaoks. Roheline on teiste asjade jaoks, mida vaja 
võib minna.

Mõelge, mis  võiks rohelise anuma sees olla. Toit? Raamatud? Mängud? Kuukulgur 
ringiliikumiseks? Satelliittaldrik kodus olevate inimestega suhtlemiseks? 3D printer 
tööriistade ja vahendite tegemiseks? Teie otsustate!

KOHTUMINE 7: Probleemide lahendamine Kuul   

Kosmose pildid © NASA
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Mini-ehitamisülesanne: Kuidas te meelt lahutate?

Mida te Kuul sööte?

Mida te Kuul vabal ajal teete?

Kuidas te ringi liigute?

Milliseid probleeme veel ette võib tulla?

Grupp 1: Ehitage ja programmeerige mudel, mis näitaks lahendust mõnele 
neist probleemidest. Võite allpoololevat mudelit ja programmi katsetada või uue 
lahenduse kavandada. Kuidas teie mudel valitud probleemi lahendada aitab?  

 
 
Grupp 2: Mis võiks teie kosmoseraketi rohelise anuma sees olla? Kas see 
lahendaks mõne neist probleemidest? Ehitage oma ideede näitamiseks mudel.  
 
Grupp 1 ja 2: Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia.

Kõndima Programmeerige oma robot otse minema
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On aeg teile Kuubaas ehitada! See peaks näitama kõike, mida KUUMISSIOONI 
hooajal õppinud olete.

Teie Kuubaas peaks…

 □ Näitama, kuidas te vähemalt üht neist saate ja kasutate: 
• Vesi
• Energia
• Õhk 

 □ näitama teie lahendust (lahendusi) teistele teie poolt uuritud probleemidele  
 □ koosnema ainult LEGO® elementidest

• te võite kasutada LEGO klotse, minifiguure, alusplaate ja teisi elemente.
• te EI TOHI kasutada liimi, vesi- või guaššvärve või muid kunstitarbeid. 
• sisaldama vähemalt ühte LEGO kosmoseraketti.  

 □ omama vähemalt ühte motoriseeritud osa, mis on programmeeritud LEGO® 
Education WeDo 2.0 abil

 □ jääma mõõtudesse 76 cm (pikkus) ja 38 cm (laius).

Tehke plaan ja hakake ehitama!

KOHTUMISED 8 ja 9: Ehitage omale Kuubaas   
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Mini-ehitamisülesanne: Mis peaks olema teie Kuubaasi mini-kaardil? 

Kuidas te vett, energiat ja/või õhku saate ja kasutate?

Vesi:

Energia:

Õhk:

Kas uurisite veel mõnda probleemi või probleeme? Kuidas oma lahendusi näitate?

Probleem(id):

Lahendus(ed):

Kuidas te LEGO kosmoseraketti oma Kuubaasi mudelis kasutate?

Millise osa te motoriseerite?

Joonistage oma Kuubaasi kavand:
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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?

•  Ehita 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.

Uuri ja avasta Ehita ja Katseta Jaga

Meie meeskond

Meie WeDo 2.0 programm

Kuu peal elamine Meie Kuubaas

Vesi, Energia

 ja Õhk

Teised probleemid

KOHTUMISED 10 ja 11: Meie Meeskonna plakat    
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Meie meeskond

Minu nimi on 

Minu lemmikosa KUUMISSIOONI Väljakutsest oli  

Üks asi mis ma õppisin on

Mulle meeldib meelelahutuseks teha:

Plakati teiste osade juures võib abi olla nendest küsimustest:

Uuri ja avasta

Kuul elamine
• Mida te Kuul elamise kohta teada saite? 
• Kuidas oma küsimustele vastused 

leidsite? 
• Kas peaksite kedagi abi eest tänama? 

Kui jah, siis keda? 

Vesi, energia ja õhk
• Miks on vesi, energia ja õhk tähtsad?  
• Kuidas need Kuule saate? 
• Kuidas neid Kuul kasutate?

Teised probleemid ja lahendused
• Millised teised probleemid Kuul esineda 

võivad? 
• Milliseid probleeme uurisite? 
• Kuidas neid lahendada proovisite?  
• Kuidas teie lahendused Kuul elamist 

lihtsamaks teevad? 

 
Ehita ja katseta

Meie Kuubaas
• Mida teie Kuubaas näitab?
• Kuidas selle valmistasite? 
• Milline osa on motoriseeritud? 
• Miks otsustasite just selle osa liikuma 

panna?  

Meie WeDo 2.0 programm
• Mida teie programm teeb? 
• Kuidas te selle tegite? 
• Kuidas te programmi katsetasite?  
• Kuidas seda paremaks muutsite?
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Õpitu jagamiseks on väga palju võimalusi.  
Te võite:

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

•  Kutsuda perekonnad ja sõbrad spetsiaalsele meeskonna kohtumisele.  
Näidake oma Kuubaasi ja Meie meeskonna plakatit. Rääkige, kuidas need valmistasite. 
Selgitage, kuidas teie programm töötab. Rääkige, mida olete õppinud. Lubage külalistel 
küsimusi küsida. Lõpuks tähistage patsu löömisega oma saavutusi!

KOHTUMINE 12: Valmistuge jagama 
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Küsimused esitluse harjutamiseks 

Need küsimused aitavad otsustada, mida täpselt teistega jagada soovite.
• What • Mis on teie meeskonna nimi? Miks just selle valisite? 
• Mis on olnud meeskonnas olemise juures kõige toredam? 
• Kas teie meeskond kavandas missiooni embleemi? Kui jah, mis selle peal on?  
• Mida te Kuul elamise kohta teada saite?  
• Kuidas Kuul elamise kohta teadmisi saite? 
• Kuidas te Kuul vett, energiat ja/või õhku saate?  
• Kuidas te Kuul vett, energiat ja/või õhku kasutate? 
• Millised probleemid veel Kuul esineda võivad? Milliseid probleeme teie meeskond 

lähemalt uuris (kui uuris)? 
• Milliseid lahendusi meeskond uuritud probleemidele välja pakkus?  
• Mida teie Kuubaas kujutab? 
• Kuidas LEGO® kosmoseraketti oma kavandis kasutasite? 
• Milline Kuubaasi osa on motoriseeritud? Miks just selle osa liikuma panite? Kuidas teie 

programm selle osa liikuma paneb? 
• Mis Sulle teie programmi juures kõige rohkem meeldib? 
• Mis Sulle teie Kuubaasi juures kõige rohkem meeldib? 
• Mis on kõige huvitavam asi, mida Kuu kohta teada said? 
• Kas oli midagi Sinu jaoks üllatavat? Kui jah, siis mis see oli?
• Kas tahaksid kunagi Kuul elada? Miks või miks mitte?  
• Kas tahaksid veel midagi lisada?

Kirjutage siia enda küsimused
1)

2)

3)
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LEGO® Education WeDo 2.0 Programmeerimisplokid

Tausta kuvamine 
Selle ploki abil saad tarkvaras olevast valikust 
ekraanile pildi kuvada. Pildi saab valida 
numbrilise sisendi abil. 

Valgusplokk
Paneb kontrolleri peal oleva LED tule teatud 
värvi põlema. Värvi saab muuta numbrilise 
sisendiga vahemikus 0 ja 10. 

Käivitusplokid  Mootoriplokid

LED plokk

Mootor pöörleb vasakule  
Seadistab mootori võlli näidatud suunas  
pöörlema ja käivitab mootori. Pöörlemise suuna 
muutmiseks klõpsa ploki peal.  

Mootor pöörleb paremale 
Seadistab mootori võlli näidatud suunas  
pöörlema ja käivitab mootori. Pöörlemise suuna 
muutmiseks klõpsa ploki peal.  

Mootori kiirus
Seab mootori võimsuse määratud tasemele ja 
käivitab mootori. Taset saab määrata numbrilise 
sisendiga vahemikus 0-10.

Mootori töö kestvus
Käivitab mootori eelneva ploki täitmiseks valitud 
ajaperioodiks (sekundites).  Ajahulka saab seada 
numbrilise sisendiga nii täis- kui 
kümnendarvudena.  

Mootori töö seiskamine
Peatab mootori liikumise.

Stardiplokk
See plokk paigutatakse alati programmilindi 
algusesse. Sellele vajutades käivitub Sinu 
poolt koostatud programmilint.

Klahvivajutuse stardiplokk
See plokk paigutatakse alati programmilindi 
algusesse. Koostatud programmilindi käivitamiseks 
vajuta plokile või vastavale tähele klaviatuuril. 
Kõik sama tähega programmilindid käivituvad 
samal ajal. Aktiveerimistähe muutmiseks hoia 
pikalt plokil peal, siis saad ligipääsu klahvistikule. 

Sõnumiga stardiplokk
See plokk paigutatakse alati programmilindi 
algusesse. See ootab täpselt samasugust sõnumit 
ja käivitab seejärel Sinu poolt koostatud 
programmilindi.

Ekraani plokk

Heliplokk
Heliplokk
Mängib heli. Heli saab valida tarkvaras olevast 
valikust. Heli saab valida numbrilist sisendit 
kasutades. Esimene heli loetelus (0) on 
Sinu poolt salvestatud heli.  

Ootamise plokk
Selle ploki abil paned programmi millegi ootele. 
See „miski“ võib olla näiteks Sinu poolt määratud 
aeg või mõne anduri sisend.  
See plokk vajab õigesti töötamiseks alati sisendit.

Korduse plokk
Selle ploki abil saab tegevusi korrata.  
Korduse ploki sisse paigutatud plokid 
hakkavad korduma. Seda võib nimetada ka 
„tsükliplokiks“. Tsüklit võib korrata lõputult, 
kindla aja jooksul või kuni midagi juhtub.  

Sõnumi saatmise plokk
Saadab programmilõuendile sõnumi.  
Kõik sõnumiga stardiplokid, millel on 
samasugune sõnum, aktiveeruvad. 
Sõnum võib olla nii teksti kui numbrite kujul.

Programmeerimisplokid
LEGO ®  Education WeDo 2.0
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Liitmine
Liidab parajasti ekraanil näidatud numbrile arvu. 
Sisesta arv, mida soovid liita. Matemaatilise tehte 
muutmiseks klõpsa plokil. 

Lahutamine
Lahutab parajasti ekraanil näidatud numbrist arvu. 
Sisesta arv, mida soovid lahutada. Matemaatilise 
tehte muutmiseks klõpsa plokil. 

Kallutus ülespoole
Sisendab plokile kallutusanduri 
„kallutus ülespoole“ režiimi.

Kallutus allapoole
Sisendab plokile kallutusanduri 
„kallutus allapoole“ režiimi . 

Kalluta teises suunas
Sisendab plokile kallutusanduri 
„kalluta teises suunas“ režiimi. 

Numbrite ja teksti sisendid 

Teised plokid

Tekstisisend
Sisendab plokile tekstiväärtuse. 

Jutumull
Mulli abil saad programmi kommentaare lisada. 
See ei ole programmeerimisplokk.  

Numbriline sisend 
Sisendab plokile numbrilise väärtuse. 

Juhuslik sisend 
Sisendab plokile juhusliku väärtuse. Numbrite 
vahemik on määratud plokiga, mille külge see 
sisend kinnitatakse. 

Helianduri muutus  
Sisendab plokile (seadme) helianduri režiimi
„helitugevuse muutus“.  

Ekraaniala sisend 
Sisendab plokile ekraanialal näidatud numbrilise
 väärtuse.

-

Kalluta selles suunas
Sisendab plokile kallutusanduri 
„kalluta selles suunas“ režiimi.

Raputus
Sisendab plokile kallutusanduri 
„raputuse“ režiimi. 

Korrutamine
Korrutab parajasti ekraanil näidatud numbri teatud 
arvuga. Sisesta arv, millega soovid korrutada. 
Matemaatilise tehte muutmiseks 
klõpsa plokil.  

Jagamine
Jagab parajasti ekraanil näidatud numbri teatud 
arvuga. Sisesta arv, millega soovid jagada. 
Matemaatilise tehte muutmiseks klõpsa plokil.  

Suletud ekraan
Selle ploki abil saab ekraaniala lukku panna. 
Ploki peal klõpsamisega saab suurust muuta. 

Ekraani keskmine suurus 
Selle ploki abil saab ekraaniala keskmisele 
suurusele seadistada. Ploki peal klõpsamisega 
saab suurust muuta. 

Ekraani täissuurus
Selle ploki abil saab ekraaniala täissuurusele 
seadistada. Ploki peal klõpsamisega saab 
suurust muuta. 

Andurite sisendid 

Vahemaa väiksemaks  
Sisendab plokile liikumisanduri 
„vähenev vahemaa anduri ja objekti vahel“ režiimi.

Kaugusanduri sisend 
Sisendab plokile liikumisanduri poolt 
tuvastatud väärtuse (0 kuni 10). 

Ekraaniala plokk 
Selle ploki abil saad avada tarkvara ekraanil 
ekraaniala. Ekraanialal ilmuvad numbrid 
või tekst. 

Kallutus puudub
Sisendab plokile kallutusanduri 
„kallutus puudub“ (või horisontaalse asendi) režiimi. 

Igasugune muutus vahemaas
Sisendab plokile liikumisanduri 
„igasugune muutus vahemaas“ režiimi. 

Vahemaa suuremaks 
Sisendab plokile liikumisanduri 
„suurenev vahemaa anduri ja objekti vahel“ režiimi.
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Sõnastik
3D printer  
masin, mis valmistab kiht-kihi haaval 
kolmemõõtmelisi objekte 
õhk  
gaaside, sealhulgas hapniku, segu, mis ümbritseb 
Maad ja mida inimesed ja loomad hingata saavad; 
õhku ei saa näha, haista või maitsta 
õhulüüs  
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 
põhiväärtused 
juhtnöörid, mis aitavad inimestel õigesti käituda; 
FIRST®  põhiväärtused on: Avastus, Innovatsioon, 
Mõju, Kaasamine, Meeskonnatöö ja Lõbu 
kraater  
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 
insener  
inimene, kes töötab probleemidele lahendusi välja 
tootearendusprotsess 
sammud, mida insener probleemile lahenduse 
väljatöötamiseks kasutab: Uuri probleemi; Loo üks 
või enam lahendus; Katseta lahendusi; Jaga õpitut. 
FIRST ® LEGO® League Jr. Expo  
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 

Inspiratsioonikomplekt 
Hooaja-spetsiifiline LEGO® Education komplekt, 
mis koosneb umbes 700-st LEGO elemendist, mida 
meeskond oma meeskonnamudeli ehitamiseks 
kasutada saab  
kuukulgur 
astronautide poolt kasutatav sõiduk Kuu pinnal 
sõitmiseks 
kuubaas 
ehitis Kuul, kus astronaudid elavad ja töötavad; 
KUUMISSIOONI meeskonnamudel on Kuubaas 
mootor  
masin, mida saab kasutada millegi liikuma 
panemiseks  
motoriseerima  
midagi mootori abil liikuma panema 
hapnik  
gaas, mida on peaaegu kõikidel elusorganismidel 
ellujäämiseks vaja 
prototüüp 
millegi mudel, mida saab idee katsetamiseks 
kasutada  
regoliit  
tolmu ja lahtiste kivide kiht Kuu pinnal 
satelliittaldrik  
kausikujuline antenn, mis saadab ja/või võtab 
informatsiooni vastu Maa, Kuu või mõne muu 
planeedi või kuu orbiidil olevalt satelliidilt  
Meie meeskonna plakat 
plakat, mille FIRST LEGO League Jr. meeskond 
hooaja jooksul õpitu ja saavutatu näitamiseks 
valmistab 
päikesepaneel 
seade, mis püüab päikesevalgusest energiat ja 
muundab selle energiaks, mida inimesed kasutada 
saavad 
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; Selle hooaja 
meeskonnamudel on Kuubaas.
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Meil on KUUBAASI 
ehitamiseks teie 

ideid vaja!

Lähme uurime 
KUUL elamisega 

kaasnevaid 
väljakutseid!,

KUUMISSIOONI 
stardiloendus...

Ärge unustage
õpitut teistega 

jagada!


