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2019/20 hooaja suurtoetaja



Saame tuttavaks!

• Mis Su nimi on?

• Kust Sa tuled?

• Kuhu Sa lähed?

• Miks Sa siin oled?

• Kuidas Sa siia sattusid?



Mis see FLL Jr. 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

*Eestis vanusele 5 – 9



FLL Jr. arvudes

169 000 + 28 000 28 000 500 50
Osalejat Meeskonda Mudelit Üritust Riiki



FLL Jr. mõju



Eesti hooajad

Igal aastal uus reaaleluline teema – alates Eesti osalemisest 

• 2013/14 – Disaster Blaster (katastroofide uurimine)

• 2014/15 – Think Tank (õppimisega seotud teema)

• 2015/16 – Waste Wise (prügiga seotud teema)

• 2016/17 – Creature Craze (inimeste- ja loomadevaheline liit)

• 2017/18 – Aqua Adventure (veega seotud teema)

• 2018/19 – Mission Moon (kuumissioon)



Esimene ettevalmistus

Mis peab ühel majal kindlasti olemas olema?
- Aega mõelda 1 minut



Meenutuseks…



Mida peab tegema?

• Tuleb uurida reaalelulist probleemi 

Mõne jaoks on see esimene sissejuhatus teadusesse ja tehnikasse!



Mida peab tegema?

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



Tuleb panna tähele, et …

• … mudelil oleks ka mingi LEGO lihtne masin, olgu selleks siis 
hammasratas, võll, kang, vms



Veel tuleb …

• … disainida Minu meeskonna plakat



Kõige tähtsam on …

• … hooajal vältel järgida FLL Jr. põhiväärtusi ja tegutseda nii, et TEIL 
OLEKS 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 juhendi järgi tehtud mudelit – mõelge parem ise

• 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)



Peab sisaldama 
inspiratsioonimudelit



Mõned näited



Mõned näited



Mõned näited



Mudelit liigutab

• LEGO WeDo 1.0 või 2.0 robootikakomplekt



Mudelit liigutab

• LEGO Power Functions komplekt



Mudelit liigutab

• LEGO Power Functions akupakk ja M-mootor



Mudelit liigutab

• LEGO Boost



Mudelit liigutab

• LEGO Minstorms EV3 või NXT



Mudelit liigutab

• LEGO SPIKE Prime



Nõuded plakatile

• Suurus võiks olla 122 x 92 cm või 71 x 56 cm (ei ole kivisse raiutud)

• Peab sisaldama meeskonna kohta infot

• Hea oleks ka meeskonnapilt

• Sisaldab infot uurimistöö teema kohta

• Sisaldab infot mudeli kohta

• Võib olla ka põhiväärtuste järgimise näiteid

Laste tehtud juhendaja abiga 



Plakati paigutus

Uurige Ehitage ja katsetage Jagage

Mida ja kuidas te õppisite?

• Meie teema
• Meie  täpsem valik
• Meie leitud probleem ja 

meie lahendus sellele 
probleemile

Kuidas te oma 
meeskonnamudeli ehitasite, 

programme koostasite ja neid 
katsetasite?

• Meie Meeskonnamudel
• Meie programm

Mida sooviksite teistele oma 
meeskonna kohta öelda?

• Meie meeskond



Mõned näited



Mõned näited



Mõned näited



Eelmiste hooaegade galeriid
https://www.facebook.com/pg/flljrestonia/photos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/flljrestonia/photos/?ref=page_internal


FLL Jr. näitus videopildis

• 2015 aasta FIRST LEGO League Jr. näitus AHHAA Teaduskeskuses ja 
Lennusadamas.

https://www.youtube.com/watch?v=_oUrG9jX_TA

https://www.youtube.com/watch?v=_oUrG9jX_TA


2019/20 hooaeg 
Buumilinna ehitus



2019/20 hooaeg
Buumilinna ehitus



Selle hooaja väljakutse - UURIGE

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.



Selle hooaja väljakutse - UURIGE

Abistavad 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?



Selle hooaja väljakutse - VALIGE

•Valige üks probleem, mis tundub kõige põnevam ja 
lihtsam, kuida samas väljakutseid pakkuv

•Uurige selle probleemi kohta täpsemalt

•Püüdke leida lahendus, mis aitab selle probleemi 
kõrvaldada



Selle hooaja väljakutse - EHITAGE

• Ehitage ja programmeerige Meeskonnamudel

• Seejärel katsetage ja tehke see veel paremaks

• Kindlasti kasutage kavandamisel ja ehitamisel BUUMILINNA 
Inspiratsioonimudelit 

• Lisaks kasutage Meeskonnamudeli vähemalt ühe motoriseeritud osa 
ehitamiseks ja programmeerimiseks LEGO® Education WeDo 2.0 või 
WeDo vahendeid (või muid lubatud vahendeid)

Mõelge kastist väljas ja laske fantaasial lennata!



Selle hooaja väljakutse - JAGAGE

• Jagage õpitut teistega

• Valmistage uurimistöö plakat ja kasutage seda koos 
Meeskonnamudeliga

• Osalege näitusel, et näidata, mida te teada saite

• Kutsuge oma perekond ja sõbrad erilisele meeskonna 
kohtumisele või näidake teistele oma Inseneri töövihikut.



Selle hooaja väljakutse
TULGE NÄITUELE



Meie väljakutse

• Moodustage kuni 6 liikmeline meeskond.

• Mõelge oma meeskonnaga, mis teevad ühe ehitise kas ilusaks, 
vastupidavaks, keskkonnasõbralikuks või ligipääsetavaks (või kõike 
korraga!?)

• Iga meeskond valib ühe omaduse, mida nemad esindavad ja 
põhjendavad, miks seda omadust vaja on.

• Aega 5 minutit



Meeskonnakohtumiste abimees

• Kokku on planeeritud 12 kohtumist (6 / 9 kohtumist)

• Ajaliselt võtab üks kohtumine ~60 minutit

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

• Kohtumistel on soovituslik ülesehitus

NB! Neid ei pea järgima 100%! Need on SULLE abiks!



Meeskonnakohtumiste abimees

• Algab lühikese ülevaatega (+ eemärkide seadmine)

• Annab tunniks vajaminevate materjalide nimekirja

• Paar ideed aktiviseerivateks soojendusülesannetks

• Valgustab, mida on vaja ette valmistada

• Seejärel on sissejuhatav ülesanne

• Natuke lugemist ja ...

• ... seejärel hopsti tegutsema!



Kohtumine 1
• Mis on BUUMILINN?

• Tutvuge üksteisega, kui tiimis on võõraid (Tutvumismäng)

• Ajurünnak – millised hooned on teie kodukohas?

• Joonistamisülesanne – vali ehitis ja joonista sellest pilt 

• Mini-ehitamisülesanne – ehita legomudel oma valitud ehitise/selle 
osa kohta

• Tehke koos üks suurem ehitis, kaasates kõikide laste tehtud mudeleid

• Põhiväärtustega tutvumine - meeskonnatöö



Kohtumine 1 
kolm ehitusprintsiipi läbi luule 

Is it strong? Is it stable?

Can you shake it on the table?

Is it plain? Is it pretty?

Will it fit into a city? 

Who will use ut? What’s it for?

Who will be coming through the 
door?

On see tugev ja kindalt paigal?

Kas see kõigub seistes vaibal?

On see lihtne? On see kena?

On me linna vaja seda?

Mis seal tehakse? Kes seda 
kasutab?

Oskad sa öelda, kus võiks see 
asuda?

NB! Tegu pole ametliku luuletuega 



Kohtumine 2

• Mida on ehitusplatsil vaja?

• Jagage meeskond kaheks grupiks (ei ole kohustuslik )

1) Ehitage valmis Inspiratsioonimudel – kraana

2) Ehitage ja programmeerige Alarm

NB! Juhendmaterjal on WeDo 2.0 baasil

• Põhiväärtustega tutvumine - avastamine



Kohtumine 3

• Kuidas töötavad koos arhitekt ja insener?
• Mis ülesanded on arhitektil, inseneril ja ehitajal?

• Kirjeldage kujuteldavat hoonet, kus oleks lõbus
• Mis probleemid võivad tekkida sellise hoone ehitamisel?

1) LEGO kraana programmeerimine

2) Kahekorruselise maja ehitamine – arvestada kraana kõrgusega

• Põhiväärtustega tutvumine - innovatsioon



Kohtumine 4

• Tee see ligipääsetavaks!
• Kui kerge on seda kasutada ratastoolis inimesel või pimedal?

• Mis saaks siis, kui siia ruumi siseneks ratastoolis inimene? (Mida sa siin 
ruumis muudaksid?)

1) LEGO kraana ümberehitus liftiks

2) Ehitavad ja programmeerivad automaatukse mudeli

• Põhiväärtustega tutvumine - kaasamine



Kohtumine 5

• Tee see keskkonnasõbralikuks!

• Kirjeldage, kuidas teie aitate kaasa keskkonna hoidmisele.

• Millised hooned on keskkonnasõbralikud?

1) Ehitavad ja programmeerivad tuulegeneraatori mudeli

2) Disainivad ja ehitavad veel ühe LEGO mudeli, et teha Buumilinn veel 
keskkonnasõbralikumaks.

• Põhiväärtustega tutvumine - mõju



Kohtumine 6

• Tee see vastupidavaks!

• Millised looduskatastroofid esinevad sinu kodukohas?

• Kuidas teha hooned looduskatastroofidele vastupidavaks?

• Milline hoone on vastupidav? (võib näidata erinevaid pilte)

1) Teevad legomudeli vasupidava ehitise kohta (vastavalt mõnele 
looduskatastroofile)

2) Ehitavad ja programmeerivad maavärina simulaatori

• Põhiväärtustega tutvumine - lõbu



Kohtumine 7

• Jätka avastamist ja uurimist!

• Mis teeb ühe hoone ilusaks? Kuidas teha nii, et hoone oleks 
võimalikult paljudele ligipääsetav? Kuidas saame hoone teha 
keskkonnasõbralikuks?

1) Töötavad LEGO kraanaga/liftiga – kuidas saaks seda veel kasutada?

2) Tegelevad ehitise kasulikkusega/praktilisusega – ehitavad mudeli

• Kõikide põhiväärtuste praktiseerimine



Kohtumine 8 ja 9

• Vaadake üle Buumilinna ehitamise juhtnöörid
• Pidage meeles, et Buumilinnas võiks olla arvestatud vähemalt ühega järgnevatest:  

ligipääsetavus, keskkonnasõbralikkus, vastupidavus

• Kavandage oma Buumilinn!

• Ehitage meeskonnamudel

• Pidage meeles, et meeskonnamudel peab sisaldama 
inspiratsioonimudelit!

• Programmeerige vähemalt üks motoriseeritud osa



Kohtumine 10 ja 11
• Valmistage „Meie meeskonna“ plakat järgides plakati juhtnööre

• Koguge plakati tegemiseks informatsiooni
• Hooaja jooksul tehtud pildid

• 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?
• Mida sa plakati juures tegid?

• Plakatil on kolm osa:

Uurimine  *  Ehitamine ja katsetamine  *  Jagamine



Kohtumine 12
• Valmistu teistega jagama

• Vaadake üle, mida te olete Buumilinna väljakutse jooksul teada 
saanud

• Aidake meeskonnaliikmete avalikku esinemist lihvida (Mis sind 
iseloomustab?)

• Tutvustage lastele tunnustajaid  - kes nad on ja mida nad tahavad?

• Mängige tunnustajaid – valige endi sest erinevad õpilasi või siis 
kaasake näiteks lapsevanemaid



Kogenud juhendajate 
Nipinurk

• Juhendaja ei pea muretesema selle pärast, kui laste tehtud plakat ei 
vasta tema ilumeelele või kui ehitis kukub kokku 

• Kui juhendaja on lastele teemat selgitanud, siis edaspidi peaks ta 
võimalikult vähe sekkuma

• On oluline, et juhendajad kasutaksid robotite osade kohta õigeid 
nimesid (juba lasteaias)
• Näiteks: on liikumisandur, mitte silmad või silmaandur



Kogenud juhendajate 
Nipinurk

• Kõige lihtsam on asju transportida, kui kasutatada suurt alusplaati 
banaanikasti kaane sees

• Hea on kaasata tiimi peale vähemalt 1 lapsevanem, kes aitab 
juhendajal lapsi ohjeldada



Kordame!

Kahoot!

FLL Jr. 2020

https://create.kahoot.it/share/fll-jr-2020/4be28504-2e26-
441c-977c-4a936a8f4100

https://create.kahoot.it/share/fll-jr-2020/4be28504-2e26-441c-977c-4a936a8f4100


FLL Jr. näitused
• Meeskonna registreerimissüsteem

https://et.sportsforthemind.eu/ ->FLL Jr.

• Loo kasutaja

• NB! Kui kasutajanimi või parool on ununenud, siis kirjuta Ramon 
Rantsusele (ramon@robootika.ee)

• Näitused 2. – 3. mai 2020 – registreerumine tuleb märtsis?!

https://et.sportsforthemind.eu/
mailto:ramon@robootika.ee


FLL Jr. veebikodu

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

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

https://www.firstlegoleague.ee/flljr/
https://www.facebook.com/flljrestonia/


Ikka helgema tuleviku poole!

Küsimusi?


