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Mis see on?

⚫ FLL Jr. on uurimuslik programm, mis on mõeldud lastele vanuses 6 – 9

⚫ FIRST ja LEGO Group

⚫ Igal aastal kuulutatakse välja uus reaaleluline teema, mille järgi lapsed 
oma FLL Jr. hooaega kujundama hakkavad



• Igal aastal uus reaaleluline teema - alates Eesti osalemisest
• 2013 – Disaster Blaster (katastroofide uurimine)

• 2014 – Think Tank (õppimisega seotud teema)

• 2015 – Waste Wise (prügiga seotud teema)

• 2016 - Creature Craze (inimeste ja loomade vaheline liit)

• 2017 – Aqua Adventure (Veeseiklus)

• 2018 – Mission Moon (Missioon Kuu)

• 2019 – Boomtown Buld (Buumilinna ehitus)



Mis tegema peab?

⚫ Tuleb uurida reaalelulist probleemi

− Mõne jaoks on see esimene sissejuhatus teadusesse ja tehnikasse 



Mis tegema peab?

• Tuleb disainida ja ehitada LEGO klotsidest liikuv (motoriseeritud) 
mudel, mis on meeskonna poolt valitud teemaga seotud.



Mis tegema peab?

• Mudelil peaks olema ka mingi LEGO lihtne masin, olgu selleks siis 
hammasratas, võll, kang vms.



Mis tegema peab?

• Tuleb käituda ühtse ja lõbusa meeskonnana



Mis tegema peab?

• Kogu hooaja vältel tuleb järgida FLL Jr. põhiväärtusi ja TEIL peab olema 
lõbus! 



Põhiväärtused?

Me väljendame FIRST-i Sõbraliku Professionaalsuse ja Konkureeriva 
Koostöö mõtteviise läbi oma põhiväärtuste:

• Avastus: Me uurime uusi oskusi ja ideid.

• Innovatsioon: Me lahendame probleeme loovuse ja sihikindlusega.

• Mõju: Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.

• Kaasamine: Me austame üksteist ja mõistame üksteise erinevusi.

• Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad.

• Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd! 



Nõuded mudelile...

• Kasutada võib ainult LEGO poolt toodetud juppe

• Ärge näidake valmis juhendiga tehtud mudelit – mõelge ise parem

• Mudeli juures peab midagi liikuma – olema motoriseeritud

• Peaks olema üks lihtne masin – ramp, kang, ülekanne, rihmratas, 
hammasratas jne

• Peaks mahtuma mõõtmetesse 38 x 38 cm (XL plaat)



Nõuded mudelile...

⚫ Peab sisaldama inspiratsioonimudelit...



Inspiratsioonimudeli näited



Inspiratsioonimudeli näited



Inspiratsioonimudeli näited



Inspiratsioonimudeli näited



Mudelit liigutab...

⚫ LEGO WeDo 1.0 või 2.0 robootikakomplekt

⚫ LEGO Power Functions baaskomplekt

⚫ LEGO Power Functions akupakk ja M-mootor

⚫ LEGO Power Functions akupakk ja M-mootor

⚫ LEGO Spike 



Mis tegema peab?

• Tuleb disainida ideed tutvustav plakat



Nõuded plakatile...



Plakati näited...



Nõuded plakatile...

⚫ Suurus võiks olla 122 x 92 cm või 71 x 56 cm

⚫ Peab sisaldada meeskonna infot

⚫ Hea oleks ka meeskonna pilt

⚫ Sisaldab Infot uurimustöö teema kohta

⚫ Sisaldab infot mudeli kohta

⚫ Võib olla ka põhiväärtuste järgimise näiteid
⚫ Laste tehtud juhendaja abiga ☺

⚫



Plakati näited...



2019/20 hooaeg – Buumilinna ehitus

• 7000+ meeskonda (prognoos) 

• 40 000+ last, vanuses 6-9 (meil 5 – 9) 

• Kuni 6 last meeskonnas 

• 200+ kohalikku näitust, 1 meeskond Eestist World Festivalil

• 33 riiki



Esimene ettevalmistus

• Mis on see üks hoone, mis kindlasti linnas olema peab?

− Aega mõelda 1 minut.



Esimene ettevalmistus

Hoone konstrueerimisel aitavad kaasa järgmised küsimused:

Kas hoone peaks olema ilus?

Kas hoone peaks olema tugev?

Kas hoone peaks tegema inimese tuju rõõmsaks?

Kas hoone peaks olema kõigile ligipääsetav?

Kas hoone peaks olema ajale vastupidav?



Esimene ettevalmistus

Meeskondade ülesandeks on uurida enda ümber üha suurenevat 
kogukonda ning sellega kaasnevaid vajadusi. Meeskonnal tuleb ehitada 
hoone, mis lahendab selle probleemi ja teeb inimese elu lihtsamaks, 
õnnelikumaks või ühendab paremini selles hoones olevad inimesed.



Selleaastane väljakutse - VALIGE

• Üks probleem, mis tundub kõige põnevam, lihtsam, väljakutseid 
pakkuvam.

• Uurige selle kohta rohkem

• Püüdke leida lahendus, mis aitab selle probleemi lahendada



Selleaastane väljakutse – Ehitage ja katsetage

• Ehitage ja programmeerige Meeskonnamudel. 

• Seejärel katsetage ja tehke see veel paremaks

• Kindlasti kasutage kavandamisel ja ehitamisel BOOMTOWN BUILD
Inspiratsioonimudelit (LEGO® kraana).

• Lisaks kasutage Meeskonnamudeli vähemalt ühe motoriseeritud osa 
ehitamiseks ja programmeerimiseks LEGO® Education WeDo 2.0 või 
WeDo 1.0 vahendeid.

• Mõelge kastist väljas ja laske fantaasial lennata



Selleaastane väljakutse - JAGAGE

• Jagage - õpitut teistega 

• Valmistage uurimustöö plakat ja kasutage seda koos 
Meeskonnamudeliga

• Osalege näitusel, et näidata, mida te elukeskkonna kohta teada saite

• Kutsuda oma perekond ja sõbrad erilisele meeskonna kohtumisele või 
näidata teistele oma inseneri töövihikut. 



Selleaastane väljakutse  - TULE NÄITUSELE



Õpetaja väljakutse – PEA VASTU!

väljakutse



MEIE MISSIOON

• Moodustage 6 liikmeline meeskond. 

• Mõelge oma meeskonnaga, mis on need hooned, mida linnas vajame. 

• Miks neid vaja on?

• Aega 5 minutit



Meeskonnakohtumiste abimees

•

• Kokku on planeeritud 12 kohtumist

• Ajaliselt võtab üks kohtumine ~60 minutit

• Mõned kohtumised võtavad kindlasti vähem aega, aga mõned ka 
rohkem!

• Kohtumistel on soovituslik ülesehitus

•



Meeskonnakohtumiste abimees

• Algab lühikese ülevaatega

• Annab tunniks vajaminevate materjalide nimekirja

• Kirjeldab tunni õpitulemusi

• Valgustab, mis on vaja ette valmistada

• Seejärel on sissejuhatav ülesanne

• Natuke lugemist ja ...

• ... seejärel hopsti tegutsema!

•



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 1

• Seletage, mis meid ees ootab

• Pange meeskonnale nimi!
• Tutvuge üksteisega, kui tiimis on võõraid

• Saame tuttavaks põhiväärtustega

• Mini-ehitamisülesanne Meie linna majad

• Kui aega üle jääb, siis mõelge välja ka meeskonna logo

•



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 2

•

• Mis on linnas elamise kitsaskohad

• Mis masinaid on ehitusel vaja?

• Ehitage valmis kraana

• Ehitage valmis mudelid, mis näitavad, kuidas iga üks näeks oma 
idaalset linna



Meeskonnakohtumiste abimees –
Inspiratsioonimudel



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 3

• Tootearendus ja selle etapid

− Millele mõelda, kui midagi disainitakse ja miks näevad asjad välja nii, nagu 
nad on?

⚫ Miks on lusikas seest nõgus?

⚫ Miks on rattad ümarad mitte kandilised?

• Mis probleemidega seisavad inimesed linnas silmitsi ja kelle ehaoluga veel peame 
arvestama?
ratastoolis inimesed, loomad, lapsed, vanurid, pimedad

•



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 4

• Uurige, kuidas teha hooned ligipääsetavaks kõigile

• Ehitage nii lifti kui iseavanevate ustega maja



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 5

• Keskkonnasõbralik linn

• Uurige, kuidas teha keskkonnasõbralike maju

• Ehitage lego tuulegeneraator ja mõni teine energaisäästlik lahendus



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 6

• Tehke see vastupidavaks

− Uurige, kuidas teha vastupidavaid hooneid

− Ehitage maavärinakindel maja

−



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 7

• Uuri veel

− Uurige, mis on veel vastupidavate hoonete jaoks vajalik.

− Mis võib hooneid lõhkuda – maavärin, vesi, tuul, vulkaan, vihm



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 8 ja 9

• Ehitage oma linn (hoone), mis on vähemalt ühe omadusega:

1)Ligipääsetav

2)Keskkonna sõbralik

3)vastupidav 



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 10 ja 11

• Valmistage „Meie meeskonna “ plakat järgides plakati juhtnööre

• Koguge plakati tegemiseks informatsiooni

− Intervjuu mäng, et koguda liikmete kohta infot

⚫ Mis on su hobid?

⚫ Kui vana sa oled?

⚫ Mida sa hooajal õppisid?

⚫ Mis oli sinu roll meeskonnas?

⚫ Mida sa mudeli juures tegid?

− Plakatil kolm osa

⚫ Uurimine

⚫ Ehitamine ja katsetamine

⚫ Jagamine



Meeskonnakohtumiste abimees –
kohtumine 12

⚫ Valmistuge teistega jagama

⚫ Vaadake üle, mis on linnaehituse väljakutse jooksul teada saadud

− Aidake meeskonnaliikmete avalikku esinemist lihvida

− Harjutage silmsidet...

− Tutvustage neile tunnustajaid– kes nad on ja mida nad tahavad

− Mängige tunnustajat – valige endi seast või olgu selleks juhendaja. Küsige 
küsimusi...

⚫

⚫

⚫



Kasulikku...

https://www.firstlegoleague.ee/flljr/

https://www.facebook.com/flljrestonia/

https://www.youtube.com/watch?v=Sp7MHZY2ADI&t=312s -
Inspiratsiooniks, kui kaua võib võtta üks disainiprotsess, lennunduse 
ajaloo näitel

https://www.youtube.com/watch?v=IwPzoNhOHE4&t=22s - tuleviku 
linna trasnport

Www.bricklink.com - koht, kust tellida legoklose 

https://www.facebook.com/flljrestonia/
https://www.youtube.com/watch?v=Sp7MHZY2ADI&t=312s
https://www.youtube.com/watch?v=IwPzoNhOHE4&t=22s
http://Www.bricklink.com/


FLL Jr. Näitused

• Meeskonna registreerimissüsteem: www.et.sportsforthemind.eu -
>FLL Jr.

• Loo kasutaja

• PS! Kui kasutajanimi või parool ununenud, siis kirjuta Ramonile –
ramon@robootika.ee

• Näitused 4 – 5 aprill 2020 Laagri koolis – registreerimine avatud varsti!

• Mais Tondiraba huvikoolis 

•

•

•

http://www.et.sportsforthemind.eu/
mailto:ramon@robootika.ee


FLL Jr. veebileht

https://www.firstlegoleague.ee/flljr/



TÄNAN!


