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BUUMILINNA EHITISESM Väljakutse

Kasuta oma kujutlusvõimet  ja LEGO 
Education WeDo 2.0, et disainida ja 
programmeerida oma Buumilinna 
Ehitis.

Hoia oma õpitul Teadlase töövihikus 
silm peal ning hiljem jaga seda Meie 
meeskonna plakatil.

Tere tulemast Buumilinna! Tule ühine meie meeskonnaga!

Ära unusta oma 
avastusi teistega 

jagada!

Buumilinn kasvab.
Me vajame 

Sinu abi!
Kas oskad välja 

mõelda ja ehitada 
meie linna jaoks 

ehitise?
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Meie oleme BUUMILINNA EHITISESM 
Väljakutsel sinu teejuhtideks.

Mõnikord töötate koos terve meeskonnaga.  
Mõnikord töötate väiksemates gruppides. 

Kirjuta, kes on May Grupis  
ja kes on Marco Grupis.

Meeskonnaliikmed

AV

ASTA LOO

JAGA K ATSET
A

Mõlemad grupid saavad Avastada, Luua, Katsetada ja Jagada! 

Tervitused May ja Marco poolt

May Grupp

1)

2)

3)

Marco Grupp

1)

2)

3)

Tere! Mina olen May. Ja mina Marco!
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TUND 1: Tere tulemast Buumilinna!   

Tere tulemast Buumilinna! See näeb välja nagu tavaline 
kodulinn, kus inimesed elavad, töötavad ja mängivad.

Saa tuttavaks, need on 
May ja Marco. Nemad elavad Buumilinnas. Nad ütlevad, 
et Buumilinn üha areneb. Sellest saab sinu Buumilinna 
väljakutse. 

May ja Marco aitavad sinu meeskonnal ehitada suurepärase 
hoone. Kuid esmalt tahavad nad, et sa mõtleksid hoonetele 
sinu enda kodulinnas. 

Missugused hooned on osa sinu elust?

 
Kus sa elad? Kus käid sa koolis? Kuhu sa lähed lõbutsema?
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Valmistage ja Jagage

Vali hoone oma kodulinnas, mis sulle meeldib. Joonista see siia: 

Mida inimesed selles hooned teevad? (tõmba ring ümber ühele või mitmele valikule)

elavad            töötavad            käivad koolis            lõbutsevad            muu: 
____________________

Mini-ehitis 1: Ehita osaline või terve LEGO mudel oma valitud hoonest. 

Mida sa ehitasid?

Jaga oma ehitist sõbraga/partneriga. Seejärel jaga seda kogu oma meeskonnaga. Räägi 
igale inimesele eraldi, milline osa sulle nende ehitise juures kõige rohkem meeldib. 

Töötage koos, et luua üks hoone, mis ühendab ideid ja osasid kõikidest mudelitest kokku. 
Lisage oma meeskonna igalt liikmelt vähemalt üks idee.

Vaadake oma meeskonna ehitist ning küsige:

Kas see on vastupidav? Kas see on stabiilne/kindel?
Kas seda saab laual raputada?
Kas see on tavaline? Kas see on ilus?
Kas see sobib linna?
Kes seda kasutab ja milleks?
Kes tuleb läbi ukse?
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TUND 2: Valmista ette ehitusplats

May ja Marco on sinu Buumilinna ehitise nägemisest elevil! Enne seda, kui alustad tööd, pead 
sa leidma koha, kus seda ehitada. Sellest saab sinu ehitusplats

Ehita LEGO® kraana, mis aitab sind sinu ehitusega. Kraanad tõstavad ja 
liigutavad asju ühest kohast teise. Kuidas teisiti saaksid sa kraanat kasutada?

Milliseid helisid ja tulesid saaksid sa kasutada, et inimeste ohutus oleks 
ehitusplatsil tagatud?

 

Seame sinu ehitusplatsi valmis!
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Valmistage

May Grupp: ehitage LEGO kraana. Kuidas saaksid seda enda 
ehitusplatsil kasutada?

Marco Grupp: ehitage ja programmeerige alarm. Alustage 
allpool oleva mudeli programmiga. Kuidas saab alarm 
inimeste ohutust tagada? Milliseid muudatusi saaksid sa teha 
oma alarmile, et tagada inimeste ohutus oma ehitusplatsil?

 

Jagage

Kirjutage/joonistage oma ideed alla. 

Spioonirobot Programmeerige oma mudel mängima 
liikumise tuvastamisel heli
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TUND 3: Väikeste sammudega inseneriks 

Arhitektid disainivad hooneid. Ehitajad ehitavad neid. Ehituse käigus aitavad paljud teised 
inimesed.

Insenerid Insenerid disainivad probleemidele lahendused. Nad töötavad koos 
arhitektidega, et lahendada probleeme, mis on seotud hoonete disainimisega. Kui tugev 
peaks üks hoone olema? Millest need peaks tehtud olema? Kui kõrge peaks see olema?

Sina oled samuti insener! May ja Marco vajavad sinu abi probleemi lahendamisel. Nad on ühe 
Boomilinna ehitatava uue hoone juures. Sellel on kaks korrust. Mayl on konteinerites materjalid, mis 
asuvad maapinnal. Marco on teisel korrusel. Tal on neid materjale vaja. Kuidas saaksid kasutada LEGO 
kraanat, et viia need konteinerid Marco juurde? Tööta meeskonnana, et see probleem lahendada! 
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Valmistage

Marco Grupp: disaini ja valmista kahekorruselise hoone mudel. Kasuta iga korruse 
jaoks alusplaati. Kui kõrge peaks see hoone olema? Ole kindel, et sinu vastus aitab 
sinu meeskonnal probleemi lahendada. 

May Grupp: kasuta LEGO kraanat, et konteinereid maapinnalt hoone mudeli teisele 
korrusele liigutada. Alusta allpool oleva programmi näitega. Seejärel tee vajalikud 
muudatused, mis aitaksid sinu meeskonnal antud probleemi paremini lahendada. 

 

Jagage

Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia. Kui hästi teie lahendused töötasid? 

Kraana Programmeerige oma kraana 
tõsteplatvormi üles ja alla
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TUND 4: Tee see kättesaadavaks 

May ja Maco tulevad sinu võistkonda külastama. Vaata oma ümbritsevat ruumi. Mida saaksid 
muuta, et aidata neil sinuga üheks päevaks ühineda? Mille sa jätaksid muutmata?

Arhitektid nagu ka sina, teavad, et inimestel on erinevad vajadused. Nad püüavad 
teha kindlaks, et kõik oma hooneid naudiksid. Kättesaadavat hoonet on kõigil lihtne 
kasutada. 

Vaata allolevat pilti. Seal on kujutatud hoone ukse ava. Mida sa muudaksid, et kõigil 
oleks lihtne uksest sisse pääseda? Joonista või kirjuta üles oma ideed all.

 
 
 
 

May ja Marco soovivad mõlemad kasutada sinu Boomilinna hoonet. Teised inimesed, kellel 
on erinevad vajadused, soovivad seda samuti kasutada. Kuidas teed kindlaks, et sinu hoone 
on kõigile kättesaadav? Mayl ja Marcol võib olla mõnesid ideid, mida saaksid proovida!
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Valmistage

May Grupp: muuda oma LEGO® kraana liftiks

Marco Grupp: ehita ja programmeeri automaatukse 
mudel. Alusta allpool oleva programmi näitega.  
Lisa LEGO elemente, et muuta mudel rohkem 
ukse moodi. Milliseid muudatusi saaksid teha, et 
ratastoolis legomehike saaks sinu ust kasutada? 

 

Jagage

Kuidas saaksid oma mudelit kasutada, et muuta oma Buumilinna hoone kätte-
saadavaks? Mida veel saaksid teha, et muuta oma hoone kõigile lihtsasti kätte- 

saadavaks?

Flex Programmeerige oma mudel avanema ja 
sulguma

45810_BI_Bk3_V29_V143.indd   17 1/30/19   6:37 PM
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TUND 5: Tee see keskkonnasõbralikuks

May ja Marco armastavad loodust. Nad on uhked, et Buumilinnas on mõned 
keskkonnasõbralikud hooned. Need on hooned, mis aitavad Maad hoida tervena. 

Üheks näiteks on nende kool. Selle katusel on aed ning samuti on seal päikesepaneelid. 
Kuidas need aitavad nende kooli? Kuidas need aitavad Mayd ja Marcot?

Buumilinnas võib olla väga tuuline. Mis oleks, kui kool leiaks võimaluse 
kasutada ka tuuleenergiat?

Millised on veel võimalused, et muuta hoone keskkonnasõbralikuks?
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Valmistage

May Grupp: Tuuleturbiin muudab tuule energiaks. Ehita ja programmeeri 
tuule turbiini mudel. Alusta allpool oleva mudeli ja programmi näitega. 
Milliseid muudatusi saaksid teha, et aidata oma tuule turbiinil paremini 
töötada? Kuidas saaksid tuule turbiini oma Buumilinna Ehitisel kasutada?

Marco Grupp: millised võimalused on seal veel, et saaksid oma Buumilinna Ehitise 
muuta keskkonnasõbralikuks? Ehita mudel oma vastuse esitamiseks.   

Jagage

Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia. 

Ventilaator Programmeerige oma mudel pöörlema
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TUND 6: Tee see vastupidavaks  

Eelmisel aastal oli Buumilinnas maavärin. Mõned hooned said kahjustada. Teistega ei juhtunud midagi, 
sest need olid rohkem vastupidavamad. Vastupidav hoone on tugev ja võib kaua kesta. 

Kas need hooned paistavad vastupidavad? Mille järgi sa seda otsustad?

May ja Marco ei tea, kas Buumilinna laastab veelkord maavärin, kuid neil on vaja, et sinu 
hoone oleks igaks juhuks vastupidav.

Kuidas saaksid oma Buumilinna Ehitise muuta vastupidavaks? Joonista oma 
ideedest pilt.
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Valmistage

Marco Grupp: ehita ja programmeeri maavärvina simulaator, et raputada LEGO 
ehitisi. Kuidas saaksid oma õpitud teadmisi kasutada, et maavärina korral oma  
Buumilinna ehitisel ellu jääma. 

 
May Grupp: milliseid looduskatastroofe on veel olemas? 
Kuidas saaksid ehitist muuta piisavalt vastupidavaks, et ükskõik 
milline neist üle elada? Ehita mudel oma vastuste esitamiseks.   

Jagage

Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia.

Vastupidavad hooned Programmeeri oma mudel simuleerima 
erineva tugevusega maavärinaid.
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TUND 7: Jätka avastamist 

On aeg hakata oma Buumilinna Ehitist disainima! Oma hoone ehitamisel on vaja mõelda väga 
erinevatele väljakutsetele. Kuidas saaksid kõik seda lihtsasti kasutada? Kuidas saad seda muuta 
planeedi jaoks sõbralikumaks? Kuidas saaksid muuta selle tugevaks?

Milliseid teisi väljakutseid võib sul ette tulla?

Jätka taksituste avastamist samal ajal kui disainid ja ehitad. Püüa leida lahendusi. 
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Valmistage

May Grupp: Pead lisama LEGO® kraana või lifti Buumilinna Ehitisse. Kuidas 
saaksid ühte neist kasutada, et lahendada üks väljakutse? Ehita ja programmeeri 
mudel oma ideede näitamiseks. 

 
Marco Grupp: Üheks arhitektide väljakutseks on teha kindlaks, et nende hooned on kasulikud. 
Mõtle oma kodulinnas asuvatele hoonetele. Vali üks milline sulle meeldib, mida tahaksid 
kasutada. Ehita mudel, mis näitaks, kuidas sa seda kasutad ja mis sulle selle juures meeldib.    

Jagage

Kirjutage ja/või joonistage oma mõtted siia.

Kraana Programmeeri mudel alla ja üles liikumaLift
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On aeg ehitada oma Buumilinn! See peaks esindama kõike, mida sa oled õppinud. 

Sinu Buumilinna Ehitises peaks olema…

 ❑ Vähemalt ühte järgnevatest:

• Kättesaadav disain

• Keskkonnasõbralik disain

• Vastupidav disain

 ❑ Erinevate avastatud väljakutsete lahendusi

 ❑ Peab koosnema ainult LEGO® elementidest

• Võid kasutada LEGO klotse, mehikesi, alusplaate ja teisi elemente 

• Sa EI VÕI kasutada liimi, värvi või mingeid teisi abimaterjale.

 ❑ LEGO kraanat või lifti

 ❑ Peab olema vähemalt üks motoriseeritud osa programmeeritud LEGO Education 
WeDo 2.0-ga

 ❑ Ei tohi olla pikem kui 76 cm (30 tolli) ja laiem kui 38 cm (15 tolli)

Tee plaan ja seejärel alusta ehitamist! May ja Marco ei jõua sinu 

Buumilinna loomingut ära oodata!

TUNNID 8 ja 9: Valmista oma Buumilinna Ehitis  
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Valmistage ja jagage

Mini-Ehitis: Ehita hoone mudel, mida sooviksid Buumilinna jaoks teha. 

Millise hoone sa tegid?

Jaga tehtut oma meeskonnaga. Räägi igale ühele, mis sulle nende ehitise juures meeldib. 
Seejärel otsustage meeskonnana, mida te oma Buumilinna ehitisse teete. 

Millised hooned sinu meeskond valis? Milleks seda kasutatakse?

Kuidas muudad oma Buumilinna ehitise kättesaadavaks, keskkonnasõbralikuks ja/või 
vastupidavaks?

Kättesaadavaks:  

Keskkonnasõbralikuks:

Vastupidavaks:  

Kas sul esines mõnesid teisi väljakutseid? Kuidas sa esitad oma lahendusi?

Väljakutse(d): 

Lahendus(ed): 

Kuidas lisad LEGO kraana või lifti? 

Millist osa sa motoriseerid?

 

Joonista oma Buumilinna ehitise disain.
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Sa oled hoonete disainimise kohta juba nii palju õppinud. Nüüd on aeg oma teadmisi jagada. 
Sa alustad, valmistades Minu Meeskond plakat. 

Sinu plakatil peaks olema vähemalt kolm peamist osa: avasta, loo ja testi 
ning jaga. 

Võid oma plakatil kasutada sõnu, jooniseid/joonistusi ja fotosid. Võid kinnitada ka väikeseid 
esemeid. 

Allpool on mõned näited, mille võiksid oma plakati igas osas kasutada.Designing Buildings:

Water, Energy, and Air:

Challenges and 
Solutions:

Our Boomtown Build:

Our WeDo 2.0 Program:

Our Team:

TUNNID 10 ja 11: Valmista Meie Meeskond plakat   
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Avastage

Mida sa õppisid hoonete disainimise kohta?

Milliseid väljakutseid sa kogesid?

 ❑ Kuidas saab muuta hooneid kättesaadavaks

 ❑ Kuidas saab muuta hooneid keskkonnasõbralikuks

 ❑ Kuidas saab muuta hooneid vastupidavaks

 ❑ Muu:   

Milliseid lahendusi sa leidsid oma avastatud väljakutsete lahendamiseks?

Valmistage ja katsetage

Milline on sinu Buumilinna ehitis?  

Kuidas sa selle tegid?  

Millise osa sa motoriseerisid?

Kuidas sa oma WeDo 2.0 programmi testisid ja täiustasid?

Jagage

Minu nimi on 

Minu kõige lemmikum osa BUUMILINNA EHITISESM hooajast oli 

 

Üks asi, mida õppisin oli: 

Lõbustuseks meeldib mulle: 
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On olemas väga erinevaid võimalusi oma teadmiste 
jagamiseks. Sa võid:

Osa võtta FIRST® LEGO® League Jr. Näitusest (Expo). 

Kutsuda oma perekonda ja sõpru spetsiaalsele meeskonna koosolekule või 
demonstratsioonile.

Ükskõik, mida sa teed, lõbutse! Näita oma Buumilinna Ehitist ja Minu Meeskond 
plakatit. Ütle oma publikule, kuidas sa need tegid. Selgita, kuidas sinu WeDo 2.0 
töötab. Jaga, mida õppisid. Räägi erinevatest väljakutsetest, mille sa ära lahendasid. 

Kui sa oled lõpetanud, viska kõigiga viis!

TUND 12: Valmistu jagama   
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Järgnevad küsimused aitavad sul mõelda, mida sa sooviksid jagada:

Avastage
•  Mida sa õppisid hoonete disainimisest?
• Milliseid väljakutseid sul ette tuli? 

 ❑ Kuidas teha hooneid kättesaadavaks?
 ❑ Kuidas teha hooneid keskkonnasõbralikuks?
 ❑ Kuidas teha hooneid vastupidavaks?
 ❑ Muu:

   
• Milliseid teisi lahendusi sa leidsid oma avastatud väljakutsete kohta?
Buumilinna Ehitis
• Kuidas sa otsustasid, mida oma Buumilinna jaoks ehitada?
• Millise osa sa ehitasid? Kuidas sa selle ehitasid?
• Kuidas sa kasutasid LEGO kraanat või lifti?
• Mida veel sa sooviksid oma Buumilinna ehitisest jagada?

WeDo 2.0 Programm
• Milline sinu Buumilinna ehitise juures on motoriseeritud? Miks sa just selle osa 

motoriseerisid ja programmeerisid?
• Kas sa kasutasid WeDe 2.0 sensoreid? Kui jah, siis kuidas sa neid kasutasid?
• Mida veel sa sooviksid WeDo 2.0 kohta jagada?
 Minu Meeskond Plakat
• Mida “Sinu meeskonna“ plakat sisaldab?
• Kuidas te meeskonnaga töötasite, et luua see plakat?
• Mida veel sooviksid oma plakati kohta jagada? 
Kirjuta enda küsimused

1)

2)

3)
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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
Mootor pöörleb vasakule
Seadistab mootori võlli näidatud suunas
pöörlema ja käivitab mootori. Pöörlemise suuna
muutmiseks klõpsa ploki peal

Mootor pöörleb paremale
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.

Ekraaniplokk

Heliplokk
Mängi heli
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

LEGO ja LEGO logo LEGO Group-i kaubamärgid ©2019 The LEGO Group.
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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

Kallutus teises suunas
Sisendab plokile kallutusanduri 
“kallutus teises suunas” režiimi

Numbrite ja teksti sisendid

Teised plokid

Teksti sisend
Sisendab plokile tekstiväärtuse

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

Numbrite sisend
Sisendab plokile numbrilise väärtuse

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

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

Ekraaniala sisend
Sisestab plokile ekraanialal näidatud numbrilise
väärtuse.

-

Kallutus ühes suunas
Sisendab plokile kallutusanduri 
“kallutus ühes 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
Sisestab 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” 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

kättesaadav  
Miski, mida on kõigil lihtne kasutada

alarm  
Singaal nagu hääl või valgus, mis äratab inimesi 

arhitekt  
Inimene, kes disainib hooneid 

buumilinn  
Kogukond, mis ootamatult hakkab kasvama; välja mõeldud linn 
BUUMILINNA EHITISESM Väljakutses on nimega Buumilinn

Buumilinna Ehitis 
Hoone, mida FIRST® LEGO® League Jr. meeskonnad disainivad 
ja valmistavad Buumilinna jaoks; Meeskonna Mudel BUUMILINNA 
EHITISE Väljakutseks 

ehitaja  
Inimene, kes ehitab hooneid

ehitusplats  
Koht, kus hooneid konstrueeritakse või parandatakse

kogukond/kommuun  
Koht, kus inimesed elavad, töötavad ja lõbutsevad 

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

kraana  
Masin, mis tõstab üles ja liigutab esemeid ühest kohast teise 

vastupidav  
Miski, mis on ehitatud tugevaks ja kestab mitmeid aastaid

maavärin  
Maapinna värisemine, kui maa all olevad kivid ootamatult liiguvad või 
lähevad katki

lift  
Masin, mis viib inimesi või esemeid hoone kooruste vahel üles ja alla

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

keskkonnasõbralik  
Miski, mis on disainitud nii, et Maa oleks terve

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 tunnustajateks, oma mudelit ja 
meeskonna plakatit ja kõik meeskonnaliikmed saavad auhinna

Inspiratsioonimudel 
Hooaja-spetsiifiline mudel, mis on tehtud Inspiratsioonikomplektis 
olevatest LEGO® elementidest ning peab olema meeskonna-mudeli 
üheks osas; BUUMILINNA EHITISE Väljakutse Inspiratsioonimudel 
on LEGO kraana/lift

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

mootor  
Masin, mida saab kasutada millegi liikuma panemiseks

motoriseerima  
Midagi mootori abil liikuma panema

looduskatastroof  
Looduse poolt tekitatud õnnetus, mis võib kahjustada või hävitada 
palju; näiteks maavärinad, tormid, üleujutused, tornaadod ja 
metsapõlengud jne 

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 
elektri 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 olema hooaja-spetsiifiline Inspiratsioonimudel ja vähemalt 
üks motoriseeritud osa, mis on LEGO Education WeDo 2.0 abil 
programmeeritud; Meeskonnamudelit BUUMILINNA EHITISE 
Väljakutses nimetatakse Buumilinna Ehitiseks

ratastool  
Ratastega tool, mis aitab inimestel ringi liikuda 

tuuleturbiin  
Masin, mis muudab tuule liikumisenergia jõuks
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Nimi: 

Meeskonna nimi:

© 2019 For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®) ja LEGO Grupp. Kõik õigused
kaitstud. FIRST, FIRST logo ja Gracious Professionalism® on FIRST-i registreeritud kaubamärgid. LEGO® on
LEGO Grupi registreeritud kaubamärk. FIRST® LEGO® League Jr., FIRST LEGO League Jr. logo ja 
Boomtown Build on FIRST ja LEGO Grupi ühised kaubamärgid.

Ära unusta oma 
avastusi teistega 

jagada!

Buumilinn kasvab.
Me vajame 

Sinu abi!
Kas oskad välja 

mõelda ja ehitada 
meie linna jaoks 

ehitise?


