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Juhendist

Kuidas seda Juhendit kasutada
Juhendis kirjeldatud 12 tundi võimaldavad teie 
meeskonnale juhendatud kogemuse FIRST® LEGO® 
League Explore üritusel. Planeeri iga kohtumise 
jaoks 60 minutit, aga te võite seda aega kohendada 
ka oma loomingulistele vajadustele vastavaks.
Sinu rolliks on teha iga kohtumise sissejuhatus ja 
abistada meeskonna ning gruppide tegevustes.

Töötamine meeskonnana ja gruppides
Enamus kohtumiste jaoks jaguneb meeskond kaheks 
grupiks: May ja Marco gruppideks. Meeskond töötab 
ühiselt oma meeskonna mudeli ja plakati loomisel. 

Kui sa töötad samaaegselt rohkem kui ühe 
meeskonnaga, valmista IGA meeskonna jaoks 
ette kõik materjalid, mis on kirjas leheküljel 4. Igas 
meeskonnas tohib olla kuni kuus õpilast. Vt vihjeid 
juhendamiseks lk 7.
 

Internetiallikad
FIRST LEGO League kodulehel on olemas 
eestikeelne versioon, mille leiad, kui lähed 
firstlegoleague.org ja valid seal eesti keele. Erinevaid 
materjale võib leida veebilehelt firstinspires.org. 
Samuti on võimalik tellida FIRST uudiskirju, lugeda 
blogisid ning jälgida meid sotsiaalmeedias.

Materjalid

LEGO kasutajatugi education.lego.com/en-us/support 
Phone: (800) 422-5346

Põhilised kodulehed firstlegoleague.org/
firstinspires.org/robotics/fll

Materjalid meeskondade 
juhtimiseks firstinspires.org/resource-library/fll/explore/team-management-resources

Tugi üldistes küsimustes fllexplore@firstinspires.org

Õiglus, Mitmekesisus,  
ja Kaasamine firstinspires.org/about/diversityinclusion

Noorte kaitsmine firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy

LEGO Education  
õpetajate kogukond community.lego.education.com

Alustamine
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Joonistage tühja platsi mudelid siia:
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Tere!

Meeskonnaliikmed:

May grupp

Marco grupp

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Meie oleme sinu juhendajad  

PLAYMAKERSSM programmis.

Mõnikord te töötate koos ühe meeskonnana. 

Mõnikord töötate aga kahe erineva grupina.

Pange kirja, kes on May grupis ja  

kes on Marco grupis.

Mina olen 
May!

Ja mina 

olen Marco!

Mina olen Max!  

Tule! Hakkame 

juba peale!
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 Mida meeskonnal vaja on?

Iga meeskond saab ühe PLAYMAKERSSM Avastamise komplekti. Jätke LEGO® klotsid vastavatesse 
kilekottidesse kuni nende tundideni, mil neid vaja läheb.

Südamemäng Jooksulint Mootori ja 
kontrolleri lüli

Prototüüpimise klotsid

Kott 1 2 3 4

Raamat 1 2 2 -

Ehitatakse 
tunnis nr

May grupp: 2
Marco grupp: 5

May grupp: 3
Marco grupp: 6

Meeskond: 8 • Neid kasutatakse tundides 2-7, 
et ehitada lahendusi disainimise 
väljakutsetele. 

• Meeskond kasutab neid klotse 
(koos ühendatud mudelite osaga), 
et luua oma meeskonna mudel 
tundides 8-9.

• Tööde jaoks on kuus alusplaati. 
Neid võivad meeskonnaliikmed 
kasutada oma ehitise leiutamisel, 
aga neid saab ka omavahel 
kombineerida, et luua ühendatud 
mudel.

LEGO® Education WeDo 2.0 komplekt Elektroonilised vahendid

Teie meeskonnal on vaja käivitatud Bluetoothiga 
seadet nagu sülearvuti, tahvelarvuti või lauaarvuti. 
Arvutitele esitatavate nõuete vaatamiseks ja 
tarkvara allalaadimiseks külasta veebilehte aadressil 
legoeducation.com/downloads.

Meeskonna plakati varustus

Igal meeskonnal on vaja suurt plakatialust ja 
erinevaid kunstivahendeid ning materjale, et luua 
oma meeskonna plakat Tundides 10-11.

PLAYMAKERSSM Avastamise komplekt
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Joonistage tühja platsi mudelid siia:
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Joonista oma pargi 

mudelid siia:
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Joonistage oma takistusraja mudel siia:

Kasutage neid kaht lehte oma jooniste jaoks. Märkige ära oma meeskonna loodud mudeli 

nõutavad osad.

Nõutavate osade nimekiri:

 On tehtud ainult LEGO® 

klotsidest

 Lisage ÜKS lüli 

ühendatud mudelitest.

 Peab olema ÜKS 

motoriseeritud osa.

 Kasutage LEGO 

Education WeDo 2.0 

programmi.

P

E

Uurige selleaastast teemat

Õppige selgeks põhiväärtused

Looge meeskonnamudel

Avastage, looge, katsetage ja 
jagage - läbi kõikide tundide

Tähistage üritusel

Teadlase töövihik  I  Alustamine4

Meeskonna teekond
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Programmeerimisplokkide kirjeldused

Programmi kulgemise plokid

Stardiplokk

Kasutamisel paigutage ta alati programmi algusesse. 
Vajutage temale, kui tahate käivitada oma programmi.

Ootamise plokk

Kasutage seda plokki siis, kui tahate, et programm peaks 
ootama. Programm võib oodata teie poolt määratud arvu 
sekundeid või siis anduri märguannet. See plokk vajab alati 
enda külge väikest klotsi sisendiga, et ta tööle hakkaks.

Korduse plokk

Kasutage seda plokki tegevuste kordamiseks. Selle ploki 
sisse paigutatud plokke korratakse. Kordamine võib olla 
lõputu, teatud aja jooksul või kuni midagi juhtub.

Mootori plokid

Mootori pöörlemissuuna plokk

Paneb mootori pöörlema näidatud suunas ja käivitab 
mootori.
Klõpsake plokil, et muuta mootori pöörlemissuunda.

Mootori kiiruse plokk

Määrab mootori kiiruse ja käivitab mootori. Kiirus võib olla 
arv vahemikus 0 kuni 10.

Mootori töö kestvus

Käivitab mootori etteantud ajaks. Aega tuleb mootorile 
öelda arvuna sekundites. Ajaks võib olla täisarv või 
kümnendarv.

Mootori seiskamise plokk

Peatab mootori liikumise.

Andurite sisendid

Igasugune muutus vahemaas

Sisestab plokile liikumisanduri režiimi “igasugune muutus 
vahemaas” väärtuse. 

Kaugusanduri sisend

Sisestab plokile liikumisanduri tuvastatud väärtuse 
(suuruses 0 kuni 10). 

Raputus

Sisestab plokile kallutusanduri “raputuse” režiimi väärtuse.

Kallutus puudub

Sisestab plokile kallutusanduri “kallutus puudub“ režiimi.

Muud plokid ja sisendid

Valguse plokk

Paneb kontrolleri peal oleva LED tule etteantud värviga 
põlema. Värvi saab määrata numbrilise sisendiga 
vahemikus 0 kuni 10.

Heli plokk

Mängib heli. Heli saab valida programmis olevast 
nimekirjast. Saate määrata heli numbrilise sisendi abiga. 
Valige heli number 0, kui tahate ise lindistada oma heli.

Tekstimull

Kasutage tekstimulle, et lisada oma programmile 
kommentaare. See ei ole programmeerimisplokk.

Numbriline sisend

Sisestab plokile numbrilise väärtuse.

Tekstisisend

Sisestab plokile teksti.

P

E

Uurige selleaastast teemat

Õppige selgeks põhiväärtused

Looge meeskonnamudel
Avastage, looge, katsetage ja 

jagage - läbi kõikide tundide

Tähistage üritusel

Kas aitate neil luua 

uusi ja põnevaid 

lahendusi, mis paneks 

kõiki liikuma?

PLAYMAKERSSM 5Sinu ideed võivad muuta sinu kogukonda – ja 

võbolla isegi tervet maailma!

Väljakutse lugu
Nad märkasid, et on palju 

kohti, kus inimesed peavad 

paigal olema.

Liikumine 

hoiab neid 

tervete ja 
tugevatena!

Mayl ja 
Marcol 
on palju 
erinevate 
mängude ja 

tegevuste 

ideid.

Mayle ja Marcole ei meeldi 

pikalt paigal istuda – ja see 

on ju suurepärane!
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AVASTAMINE

INNOVATSIOON

MÕJU

KAASAMINE

MEESKONNATÖÖ

LÕBU

Avastame uusi oskusi ja ideid.

Me kasutame probleemide lahendamiseks loovust 
ja järjepidevust.

Kasutame õpitut meie maailma paremaks 
muutmiseks.

Me austame üksteist ja arvestame üksteise 
erinevustega.

Koos töötades oleme tugevamad.

Me naudime seda, mida me teeme!

Joonista iga 
põhiväärtuse 

kohta üks näide!

Lõbusat  
uute oskuste õppimist 

ja koostööd teile!

Kasuta teekonnal 
oma meeskonna 

juhtimiseks 
põhiväärtusi

Põhiväärtused

PLAYMAKERSSM 7

Abivahendid inspiratsiooniks
Äkki sa saad kasutada 

ehitamisel neid fotosid 

inspiratsioonina?

26 Teadlase Töövihik  I  Lisa

1. Avage WeDo 2.0 programm. See 
programm võib olla ikoonina 
arvutiekraanil või Start menüüs.

2. Järgige Sissejuhatuse (Introduction) 
juhiseid, kui praegu on teie esimene 
kord kasutada seda programmi. 
Kui mitte, siis vajutage ristile üleval 
paremal nurgas.

3. Valige pealehelt “Classroom 
Projects”.

4. Valige oma tunnile vastav projekt 
alajaotusest “Getting Started”.

Kuidas leida oma projektid

PLAYMAKERSSM 29

Leanne CushingMehhaanikainsener
Kus ma töötan: Bellwether CoffeeMinu seos FIRST®-iga: Ma osalesin FIRST Robotics 

Competition-il keskkoolis ja oma õpetajate abiga sain ma 

aru, et ma olen väga osav mehhaanikas ning mulle väga 

meeldib see.
Lõbusaid fakte minust: Enamus minu vabast ajast on 

pühendatud Battlebot’idele minu meeskonnale nimega 

Valkyrie, kus me disainime, ehitame ja võistleme oma 
250-naelase (113 kg) robotiga Discovery kanalil.
Minu STEM superkangelane: Bill Nye - sest ta naudib 

inimeste lõbustamist, millele lisandub armastus tehnika 

ja õpetamise vastu. Tema õpetas mulle, et on võimalik 

olla lõbus, sõbralik ja nupukas. Ta tekitas minus 
avastamishimu ja õpetas mind väga palju, kui ma olin 
väike.
Soovitus meeskondadele: Kirg ei ole sama mis 
täiuslikkus. Olge iseenda lemmikversioon, ärge laske 
teistel inimestel öelda endile, kes te peaksite olema või 

mida te suudate või ei suuda teha. Ärge keelake endile 

uute asjade proovimist. Ka kõige hullemal juhul saate 
uue arvamuse või loo, mida teistele rääkida.

Pedro Alejandro YangMänedžer

Kus ma töötan: LEGO® EducationMinu seos FIRST-iga: Ma töötan LEGO Education-i 
võistlustiimis ja me oleme FIRST-i strateegiline partner.
Lõbusaid fakte minust: Ma võistlesin sulgpallis 
2004. aasta suveolümpiamängudel. Minu hobiks on 
valmistada toite retseptide järgi, mida kuulsad kokad 
YouTube’is näitavad.Minu STEM superkangelane: Woodie Flowers. 

Kuigi ta oli loodus- ja täppisteaduste  propageerija, ta 
tunnistas ka, et õnnestumiseks on vaja ka inimlikku 
tundlikkust, sedasi leiutades selle, mida me tänapäeval 

FIRST LEGO League kogukonnas tunneme terminiga 

Gracious Professionalism® (lahke professionaalsus).
Soovitus meeskondadele: It’s not about winning, but 

the learnings and friends you make in your journey.
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Tere!

Meeskonnaliikmed:

May grupp

Marco grupp

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Meie oleme sinu juhendajad  

PLAYMAKERSSM programmis.

Mõnikord te töötate koos ühe meeskonnana. 

Mõnikord töötate aga kahe erineva grupina.

Pange kirja, kes on May grupis ja  

kes on Marco grupis.

Mina olen 
May!

Ja mina 

olen Marco!

Mina olen Max!  

Tule! Hakkame 

juba peale!
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Teadlase Töövihiku kirjeldus

Lugege Teadlase Töövihikut tähelepanelikult. Igal meeskonnaliikmel peaks olema oma koopia. See sisaldab 
kogu meeskonnale vajalikku infot ja juhendab neid läbi tundide. Käesolevas Meeskonnakohtumiste Abimehes 
olevad vihjed on juhisteks, kuidas viia läbi iga kohtumist.

Alustamise leheküljed
• Tervitus

• Meeskonna teekond

• Väljakutse lugu

• Põhiväärtused

• Abivahendid inspiratsiooniks

Lisalehed
• Tühja platsi kujundamise leht

• Pargi kujundamise leht

• Takistusraja kujundamise leht

• Kuidas leida oma projektid

• Programmeerimisplokkide 
kirjeldused

• Inimesed FIRSTis
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Tundide kava 
Sissejuhatus 
(10 minutit)

Gruppide ja meeskonna tegevused 
(35 minutit)

Jagamine ja 
koristamine 
(15 minutit)

Tund 1 Uurigem Kogu meeskond: 
Ehitage mudeleid Rääkige tehtust

Tund 2 Juhendaja ütleb! Marco grupp:
Ventilaator Rääkige tehtust

Tund 3 Käi ringi ja vaata Marco grupp: 
Satelliit Rääkige tehtust

Tund 4 Etendame Marco grupp: 
Spioonrobot Rääkige tehtust

Tund 5 Inimrobot Marco grupp: 
Südamemäng Rääkige tehtust

Tund 6 Tantsigem Marco grupp: 
Jooksulint Rääkige tehtust

Tund 7 Lapsrobot Marco grupp: 
Ühendatud mudelid Rääkige tehtust

Tund 8 Mõjutagem
Kogu meeskond: 

Mootori ja 
kontrolleri lüli

Rääkige tehtust

Tund 9 Uuendagem Kogu meeskond:  
Programmeerime Rääkige tehtust

Tund 10 Oleme kaasavad Kogu meeskond: 
Kujundame plakati Rääkige tehtust

Tund 11 Meeskond, mine Kogu meeskond:  
Lõpetame plakati Rääkige tehtust

Tund 12 Rõõmustagem

Kogu meeskond: 
Uurige väljakutset

May grupp: 
Südamemäng

May grupp: 
Jooksulint

May grupp: 
Ühendatud mudelid

May grupp:
Ventilaator

May grupp: 
Satelliit

May grupp: 
Spioonrobot

Kogu meeskond: 
Programmeerime

Kogu meeskond:  
Meeskonna mudel

Kogu meeskond: 
Planeerime

Kogu meeskond: 
Loome plakati

Kogu meeskond: 
Valmistume 
jagamiseks

Kogu meeskond: 
Valmistume 
ürituseks

Rääkige tehtust
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Üldised näpunäited

NÄPUNÄITED JUHENDAJALE 

• Määra kindlaks oma ajagraafik. Kui tihti te hakkate
kohtuma ja kui kaua aega korraga? Kui mitu
kohtumist saab teil olema enne ametlikku üritust?

• Otsusta meeskondade juhised, protseduurid ja
tegevused teie kohtumiste jaoks.

• Võta omale mõtteviisiks, et meeskond peab tegema
enamuse tööst ja õppimisest. Sina oled seal, et
toetada nende teekonda ja eemaldada teelt suuri
takistusi.

• Tunnustage nii ebaõnnestumisi kui ka õnnestumisi,
ükskõik kui väikesed need ka poleks.

MEESKONNA JUHTIMINE 

• Kui meeskond töötab Avastamise komplektiga, siis 
võite kasutada järgmisi rolle:

• LEGO klotside otsija
• Ehitaja
• Kontrollija

• Kui meeskond töötab WeDo 2.0 komplektiga, võite 
kasutada järgmisi rolle:

• LEGO klotside otsija
• Ehitaja
• Programmeerija

• Varu joonistamis- või mustandipaberit, et 
meeskond saaks kirjutada ja joonistada oma ideid.

• Teadlase Töövihikus on tühja platsi, pargi ja 
ruudustikuga visandilehed, mida võib kopeerida ja 
jagada meeskondadele.

NÄPUNÄITED ÕPETAJALE 

• Kui te viite seda programmi läbi klassitäie
õpilastega, jagage nad neljaliikmelistesse
meeskondadesse.

• Kui te töötate koolitundide ajal, siis kohendage
kohtumisi vastavalt oma võimalustele.

• Nummerdage kõik LEGO® komplektid ja pange
neile sildid külge. Eraldage igale meeskonnale kõigi
tundide ajaks oma komplekt.

• Meeskonnad võivad ise panna oma kontrolleritele
nimed. Nad võivad kasutada teipi, et neid eristada.

• Kui sa ei saada kõiki oma meeskondi ametlikule
üritusele, võid ise korraldada meeskondadele
ürituse.

MATERJALIDE JAGAMINE 

LEGO elemendid

• Kõik üleliigsed või leitud LEGO elemendid pane 
eraldi karpi. Las need lapsed, kellel on klotsid 
kadunud, tulevad karbi juurde neid otsima.

• Enne, kui lubad meeskonnal lahkuda, palu neil laud 
ja lauaalune üle vaadata, et seal poleks LEGO 
klotse ja kontrolli üle ka nende LEGO komplekt.

• LEGO komplekti kaant võib kasutada elementide 
alusena, sealt nad ei saa minema veereda.

• Kasuta kilekotte, et säilitada kõiki lõpetamata ehitisi 
ja nende osasid tundidevahelisel ajal.

• Eralda kindel säilituskoht ehitistele ja WeDo 2.0 
karpidele.
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Veendu, et sul on olemas sisselülitatud

Bluetoothiga seadmed, millele on installeeritud

WeDo 2.0 tarkvara.

Paki WeDo 2.0 komplekt lahti ja sorteeri

LEGO® elemendid karpi.

Veendu, et kontrolleril on patareid või akud sees.

Tutvu Avastamise komplektiga (Explore set). Kui 

te jõuate tundideni 2-7, siis näete, et igal grupil 

läheb vaja kindla numbriga kotti ja raamatut.

Loe läbi Teadlase Töövihik ja käesolev juhend, et

omandada ülevaade materjalidest.

Uuri FIRST® Põhiväärtusi. Need on teie

meeskonnale alustaladeks.

Vaata FIRST LEGO League Explore Season

Launch videot and teisi videosid FIRST LEGO 

League YouTube kanalil.

Mõtle kõigile täiskasvanud ekspertidele, kes

võiksid külastada meeskonda ja rääkida teemast.

Mõtle kõigist kohtadest oma lähiümbruses, mida 

meeskond võiks külastada, et aidata seal mõelda

erinevate alade kujundamisele, nii et inimesed 

saaksid seal aktiivsemalt aega veeta.

Tundide-eelne kontrollnimekiri

Pole enne ehitanud ega 
programmeerinud?
Kui meeskond pole varem WeDo 2.0 komplekti 
kasutanud, oleks hea eraldada veidi aega, et nad 
tutvuksid selle ehitamise ja programmeerimisega. 
Siin on mõned soovituslikud tegevused, mida 
meeskond võiks teha enne tundide algust:

1. Sissejuhatus
2. Ehitada alustuseks helendav tigu: Getting

Started Project: Glowing Snail
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Leidke prototüübi jaoks klotsid ja alusplaadid Avastamise komplektist.
 Kirjutage üles erinevad viisid, kuidas teile meeldib mängida ja liikuda.

Kus teile meeldib mängida ja tegutseda?
Milliseid mänge teile meeldib mängida?

 Valige oma lemmiktegevus ja joonistage ennast selles tegevuses. Näidake, kus te asute.

 Joonistage plaan, kuidas te ehitaksite selle tegevuse LEGO® mudeli.
 Ehitage alusplaadile oma joonise põhjal mudel.

 Rääkige oma meeskonnale enda joonisest ja oma mudelist.

Liikumine hoiab 
su südant terve ja 

tugevana!

Kui sa liigud, 
siis su süda lööb 

kiiremini.

Minule meeldib 
koertepargis 
ringi joosta!

Tund 1 KOGU 
MEESKONNALE

SIIN OLEN MINA:

PLAYMAKERSSM 9

Siia joonistage 
oma mudel!

Kirjutage  
oma ideed 

mõttemullidesse.

Tund 1 KOGU 
MEESKONNALE

PLAYMAKERSSM 21

These Introduction activities incorporate the FIRST® Core Values.

Introduction Activities

Let’s Discover
• Read the definition for discovery to the team.• Talk about what discovery is. Have the team 
provide examples of this Core Value.• Lead a discussion on ways your team could 

learn new skills and ideas.• Have each student draw a picture that shows 
an example of discovery on the Core Values 
page in their Engineering Notebook.

Let’s Innovate
• Read the definition for innovation to the team.• Talk about what innovation is. Have the team 
provide examples of this Core Value.• Lead a discussion on ways your team has been 

innovative.
• Have each student draw a picture that shows 
an example of innovation on the Core Values 
page in their Engineering Notebook.

Have an Impact
• Read the definition for impact to the team.• Talk about what impact is. Have the team 
provide examples of this Core Value.• Lead a discussion on ways your team can have 

an impact on others and their community.• Have each student draw a picture that shows 
an example of impact on the Core Values page 
in their Engineering Notebook.
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• Have each student draw a picture that shows 
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• Talk about what impact is. Have the team 
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an impact on others and their community.
• Have each student draw a picture that shows 
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Tulemused
• Kõik meeskonnaliikmed on kirjeldanud oma

liikumise ja mängimisega seotud lemmiktegevusi ja 
on joonistanud iseennast selles tegevuses.

• Kõik meeskonnaliikmed on visandanud ja ehitanud
LEGO® mudeli oma lemmiktegevusest oma
alusplaadile.

2. Avastamise
komplektis on kuus
alusplaati. Anna igale 
lapsele üks alusplaat.

3. Anna prototüüpimise
klotsid (kott nr 4)
meeskonnale. Nad
hakkavad neid
kasutama oma
mudelite loomiseks.
ÄRGE AVAGE ühtegi 
muud kotti.

4. Vajaduse korral
jaga meeskonnale
mustandipaberit, et
lapsed saaksid neile
visandada ja kirjutada
oma ideid.

Tund 1
1. Sissejuhatus:
Tund 1: Uurigem

Sissejuhatavate 
tegevuste üksikasjad on 
kirjeldatud lehekülgedel 
21-24.

4

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas saab sinu lemmiktegevus kiirendada

sinu südametegevust?

• Kus te mängite oma lemmikmänge?

Koristamisest
• Ehitatud LEGO mudelid tuleb lammutada.

Prototüüpimise klotsid tuleb panna tagasi
Avastamise kasti või kasti, millel on silt
“Prototüüpimise klotsid“.

Tunnid



10 Teadlase  Töövihik I  Tunnid

MÕTTED JA IDEEDLeidke oma Avastamise komplekt.
 Ehitage südamemäng, järgides juhiseid Raamatus nr 1.
 Pöörake väntvõlli. Jälgige, mis toimub lipuga!
 Mõelge Marco küsimusele ja kirjutage oma ideed kasti.

 Kindlasti võtke arvesse oma grupi kohta.
 Joonistage oma disain lehtedele 16 või 17.
 Kasutage oma prototüüpimise klotse, et luua lõbus lahendus.
 Rääkige teistele sellest, mida te tegite.

Meie Marcoga  tahame võidu joosta! Kui meie südamed hakkavad kiiremini tööle, siis lipp 
liigub üles! 

Kas te suudate luua  mängu, mida me saaksime koos mängida  ja mis paneks meie südamed kiiremini tööle?

Tund 2 Tund 5

MAY GRUPP Koht: tühi plats MARCO GRUPPKoht: park

Südamemäng

Mina tahan ka 
seda mängu 

mängida!

10 Meeskonnakohtumiste Abimees  I  Tunnid

Tulemused
• Grupp on võimeline ehitama südamemängu. Nad on 

võimelised ehitama Mayle ja Marcole mängu, mis 
kiirendab nende südametegevust.

• Grupp on võimeline ehitama ventilaatori ja looma 
sellele programmi. Nad on võimelised kirjutama 
etteantud programmeerimisplokkidega uue prog-
rammi ja muutma ventilaatori ehitust.

1. Grupil on vaja
Raamatut nr 1
ja Avastamise 
komplektist kotti nr 1.

2. Igale grupile on
määratud koht, mida
nad peavad arvesse
võtma, kui otsivad
lahendust Marco
antud ülesandele.

3. Võiksid varuda
lisapaberit või
visandamise
lehtede koopiaid, et
meeskond saaks neid
vajadusel kasutada.

4. Nii tühja platsi kui ka
pargi visandamise
jaoks on olemas üks
tühi töövihiku leht.
Neid saab kasutada
mitmete tundide
jooksul.

5. Marco esitatud
ülesandele lahenduse
leidmiseks tuleb
kasutada ainult kotti
nr 4.

Suunavad küsimused
• Kuidas te võiksite luua lõbusa mängu, et teie

kogukonna inimesed liiguksid rohkem?

• Millise lahenduse te tegite Marco küsimuse
vastuseks?

• Mismoodi teie programm peaks panema mudeli
liikuma?

• Kuidas te muutsite ventilaatori ehitust?

Sissejuhatus:

Tund 2: Juhendaja ütleb!
Tund 5: Inimrobot

1

2

3

5
4

Tunnid 2 ja 5
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Leidke endale WeDo 2.0 komplekt ja arvuti.
 Avage WeDo 2.0 programm.
 Ehitage valmis ventilaator (vt “Getting Started” ja projekt “Cooling Fan”)
 Vaadake lehe alumisse ossa: Max esitas teile küsimuse. Kirjutage vastus juuresolevasse kasti. Muutke oma programmi!

Kas te oskate ventilaatori kiirust muuta?Kas te oskate ventilaatorit peatada? Muutke ventilaatori ehitust.
Kas te suudate tiivikuid muuta?Aga ventilaatorit kõrgemaks teha? Joonistage oma disain lehele 30.

 Rääkige teistele sellest, mida te tegite.

Palun seletage,  
kuidas te saaksite 

kasutada neid plokke, et muuta oma 
programmi!

Kas te oskate ise 
teha ventilaatorile 

programmi?

Võite 
kasutada allpool 
näidatud plokke!

Tund 2 Tund 5

MARCO 
GRUPP MAY GRUPP

PLAYMAKERSSM 11

Kogemuste jagamisest
• Kutsu oma meeskond kokku, et nad räägiksid

üksteisele, mida nad tunni jooksul tegid.

• Lase grupil demonstreerida töö käigus omandatud
programmeerimisoskusi. Lase neil seletada, kuidas
nad muutsid programmi ja mudeli ehitust.

• Lase grupil demonstreerida, kuidas südamemäng
töötab. Lase neil selgitada selle ehitust ja nende
lahendust Marco esitatud väljakutsele.

2

3

4

1

1. Kontrolli enne seda
tundi, et arvutisse on
installeeritud WeDo
2.0 programm.

2. Juhised Alustamise 
projektide (Getting
Started projects)
kohta on Teadlase
Töövihikus leheküljel
nr 26.

3. Kui grupi aeg on
piiratud, siis nad
võivad teha läbi ainult
Alustamise (Getting
Started) projekti.

4. Tekita meeskonnale
harjumus sorteerida
iga tunni lõpus WeDo
2.0 elemendid tagasi
oma kohtadele.

5. Programmeerimis-
plokid on meelega
paigutatud vales
järjekorras.
Siin on pakutud
näidislahendus.

5 Näidislahendus

Koristamisest
• Ventilaator tuleb lammutada ja LEGO® elemendid

tuleb panna tagasi WeDo 2.0 komplekti.

• Südamemäng peab jääma kokkupandud kujule kuni
tunnini 4 (May grupil) ja tunnini 7 (Marco grupil), et

ühendada see jooksulindiga.

• Prototüüpimise klotsidega ehitatud lahendus tuleb
lammutada ja klotsid tuleb panna kasti tagasi.



12 Teadlase Töövihik I  Tunnid

MÕTTED JA IDEED
Leidke oma Avastamise komplekt.

 Ehitage jooksulint, järgides ehitusjuhiseid Raamatus nr 2.
 Pöörake vänta, et liigutada rohelist rulli. See näitab, kuidas meie jalgade jõudu saab muuta liikumiseks.

 Pange jooksulint kõrvale.
 Mõelge Marco küsimusele ja kirjutage oma ideed kasti.

 Kindlasti võtke arvesse oma grupi kohta.
 Joonistage oma disain lehele 16 või 17.
 Kasutage oma prototüüpimise klotse, et luua lõbus lahendus.
 Rääkige teistele sellest, mida te tegite.

Mina  
tahan seda 
proovida!

Me ootame Marcoga iga päev bussi. Siinsamas lähedal on  park ja selle kõrval üks 
tühi plats.

Siin võiks olla lõbus mängida! Kas te suudate luua meile erinevaid mängimiskohti nagu näiteks 
jooksulint?

Jooksulint

Vänt

Tund 3 Tund 6

MAY GRUPPKoht: tühi plats MARCO GRUPPKoht: park

12 Meeskonnakohtumiste Abimees  I  Tunnid

Tulemused
• Grupp on võimeline ehitama jooksulinti. Nad on

võimelised ehitama erinevaid mängimiskohti Mayle ja
Marcole.

• Grupp on võimeline ehitama liikuva satelliidi ja looma
sellele programmi. Nad on võimelised looma uue
programmi etteantud programmeerimisplokkidega ja
muutma satelliidi ehitust.

1. Grupil on vaja
Raamatut nr 2
ja Avastamise 
komplektist kotti nr 2.

2. Võite tuua näiteid
erinevatest sportlikest
abivahenditest, nagu
neid jõusaalides,
parkides või
mänguväljakutel
leidub.

3. Teadlase Töövihiku
lk 7 (Abivahendid
inspiratsiooniks) on
oma eluliste näidetega
suurepärane
ideedeallikas.

4. Kasuta prototüüpimise 
klotse, et ehitada
lahendus Marco
esitatud ülesandele.

Suunavad küsimused
• Võrrelge oma ehitatud jooksulindi ehitust päriselu

jooksulintide ehitusega.

• Kuidas teie lahendus vastab Marco püstitatud
ülesandele?

• Mismoodi peaks teie programm panema teie ehitise
liikuma?

• Kuidas te muutsite liikuva satelliidi ehitust?

Sissejuhatus:

Tund 3: Käi ringi ja vaata
Tund 6: Tantsigem

1

2

3

4

Tunnid 3 ja 6
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Leidke endale WeDo 2.0 komplekt ja arvuti.
 Avage WeDo 2.0 programm.
 Ehitage valmis satelliit (vt “Getting Started” ja projekt “Moving Satellite”)
 Vaadake lehe alumisse ossa: Max esitas teile küsimuse. Kirjutage vastus juuresolevasse kasti.

 Muutke oma programmi! 
Oskate te panna satelliiti pöörlema 10 sekundiks?
Oskate te panna satelliiti pöörlema vastupidises suunas?

 Muutke satelliidi ehitust.
Oskate te muuta satelliidi kuju?Aga teda suuremaks teha?

 Joonistage oma disain lehele 30.
 Rääkige teistele sellest, mida te tegite.

Palun seletage,  
kuidas te saaksite 

kasutada neid 
plokke, et muuta 
oma programmi!

Kas te oskate ise 
teha satelliidile 
programmi?

Võite 
kasutada allpool 
näidatud plokke!

Tund 3 Tund 6

MARCO 
GRUPP MAY GRUPP

PLAYMAKERSSM 13

Kogemuste jagamisest
• Kutsu oma meeskond kokku, et nad räägiksid

üksteisele, mida nad tunni jooksul tegid.

• Lase grupil demonstreerida töö käigus omandatud
programmeerimisoskusi. Lase neil seletada, kuidas
nad muutsid programmi ja mudeli ehitust.

• Lase grupil demonstreerida, kuidas jooksulint
töötab. Lase neil selgitada selle ehitust ja nende
lahendust Marco esitatud väljakutsele.

2

3

4

1

1. Grupp võib kasutada
programmeerimisel
erinevaid mootori
plokke, et reguleerida
mootori pöörlemise
suunda ja kestvust.

2. Kui grupi aeg on
piiratud, siis nad
võivad teha läbi ainult
Alustamise (Getting
Started) projekti.

3. Võid soovitada, et
grupp võiks enne
programmeerimist
kirjutada programmi
järjestikused sammud
paberile.

4. Tekita meeskonnale
harjumus sorteerida
iga tunni lõpus WeDo
2.0 elemendid tagasi
oma kohtadele.

5. Programmeerimis-
plokid on meelega
paigutatud vales
järjekorras.
Siin on pakutud
näidislahendus.

5 Näidislahendus

Koristamisest
• Liikuv satelliit tuleks lammutada ja

LEGO® elemendid tuleb panna tagasi WeDo 2.0
komplekti.

• Jooksulint peab jääma kokkupandud kujule kuni

tunnini 4 (May grupil) ja tunnini 7 (Marco grupil), et 
ühendada see südamemänguga.

• Prototüüpimise klotsidega ehitatud lahendus tuleb
lammutada ja klotsid tuleb panna kasti tagasi.
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MÕTTED JA IDEEDLeidke oma Avastamise komplekt.
 Leidke oma kokkupandud südamemäng ja jooksulint.

 Järgige ehitusjuhiseid Raamatus nr 2, et ühendada omavahel südamemäng ja jooksulint.

 Pöörake jooksulindi vänta. Kuidas lipp liigub?
 Mõelge Marco küsimusele ja kirjutage oma mõtted kasti.
 Kindlasti võtke arvesse oma grupi kohta.
 Joonistage oma mudel lehele 16 või 17.
 Kasutage oma prototüüpimise klotse, et luua lõbus lahendus.
 Rääkige teistele sellest, mida te tegite.

Me tahame võidu sõita! Mina sõidan oma rattaga. Kui meie südametöö kiireneb, siis südamemängus lipp kerkib!

Kas te suudate ehitada meile teeraja, kus me saaksime 
võistelda, et oma 

südametööd 
kiirendada?

Ühendatud 
mudelid

Kindlasti  
arvestage raja 

ehitamisel, et  Mayl 
and Marcol on 

rattad!

Vänt

Tund 4 Tund 7

MAY GRUPPKoht: tühi plats MARCO GRUPPKoht: park

14 Meeskonnakohtumiste Abimees  I  Tunnid

Tulemused
• Grupp on võimeline ühendama südamemängu ja

jooksulindi. Nad on võimelised ehitama lahendused
May ja Marco teeraja jaoks.

• Grupp on võimeline ehitama spioonroboti ja looma
sellele programmi. Nad on võimelised looma uue
programmi etteantud programmeerimisplokkidega
ja muutma spioonroboti ehitust.

1. Grupil on vaja nende
poolt juba varem kokku
pandud südamemängu
ja jooksulinti. Kui
need on vahepeal
lammutatud, siis lase
grupil need uuesti
ehitada.

2. Grupil on vaja
Avastamise komplektist
Raamatut nr 2.
Kokkupanemiseks ei ole
vaja lisaklotse.

3. Eesmärgiks on, et
grupp mõtleks sellele,
et nende teerada oleks
läbitav nii jalgratta kui ka
ratastooliga.

4. Kasuta prototüüpimise
klotse, et ehitada
lahendus Marco esitatud
ülesandele.

5. Kotis nr 4 on jalgratas
ja ratastool. Neid saab
kasutada ehitatud
teeraja testimiseks.

 Suunavad küsimused
• Millistesse oma kodukandi kohtadesse te võiksite

ehitada teerajad, millel mängida?

• Kuidas te teete kindlaks, et teie teerada on
ligipääsetav ja sobiv kõikidele?

• Mismoodi peaks teie programm panema teie ehitisi
liikuma?

• Kuidas te muutsite spioonroboti ehitust?

Sissejuhatus:

Tund 4: Etendame
Tund 7: Lapsrobot

1

2

3

5

4

Tunnid 4 ja 7
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Leidke endale WeDo 2.0 komplekt ja arvuti.
 Avage WeDo 2.0 programm.
 Ehitage valmis spioonrobot (vt “Getting Started” ja projekt “Spy Robot”). 
 Vaadake lehe alumisse ossa: Max esitas teile küsimuse. Kirjutage vastus juuresolevasse kasti. Muutke oma programmi! 

Oskate te lindistada iseloodud helisid? Kas te oskate tuvastada liikumist mõnel muul viisil?
 Muutke spioonroboti ehitust.

Oskate te panna oma spioonrobotit liikuma? 
Oskate te tema kuju muuta?

 Joonistage oma disain lehele 30.
 Rääkige teistele sellest, mida te tegite.

Palun seletage,  
kuidas te saaksite 

kasutada neid 
plokke, et muuta 
oma programmi!

Kas te oskate 
ise teha 

spioonrobotile 
programmi?

Võite kasutada 
allpool näidatud 

plokke!

Tund 4 Tund 7

MARCO 
GRUPP MAY GRUPP

PLAYMAKERSSM 15

Kogemuste jagamisest
• Kutsu oma meeskond kokku, et nad räägiksid

üksteisele, mida nad tunni jooksul tegid.

• Lase grupil demonstreerida töö käigus omandatud
programmeerimisoskusi. Lase neil seletada, kuidas
nad muutsid programmi ja mudeli ehitust.

• Lase grupil demonstreerida, kuidas ühendatud
mudel töötab. Lase neil selgitada selle ehitust ja
nende lahendust Marco esitatud väljakutsele.

2

3

4

1

1. Grupp õpib
liikumisanduriga
liikumise tuvastamise
programmeerimist ja
helide kasutamist.

2. Kui grupi aeg on
piiratud, siis nad
võivad teha läbi ainult
Alustamise (Getting
Started) projekti.

3. Võid soovitada, et
grupp võiks enne
programmeerimist
kirjutada programmi
järjestikused sammud
paberile.

4. Tekita meeskonnale
harjumus sorteerida
iga tunni lõpus WeDo
2.0 elemendid tagasi
oma kohtadele.

5. Programmeerimis-
plokid on meelega
paigutatud vales
järjekorras.
Siin on pakutud
näidislahendus.

5 Näidislahendus

Koristamisest
• Spioonrobot tuleks lammutada ja LEGO® elemendid

tuleb panna tagasi WeDo 2.0 komplekti.

• Tunni nr 4 lõpus tuleb jooksulint ja südamemäng
lammutada. Pange kummagi ehitise klotsid

eraldi kotti. Ühendatud mudelid võivad jääda 
kokkupandud kujule peale tundi nr 7.

• Prototüüpimise klotsidega ehitatud lahendus tuleb
lammutada ja klotsid tuleb panna kasti tagasi.
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Te võite oma 
programmi loomisel 

kasutada neid 
plokke!

Leia omale WeDo 2.0 komplekt ja arvuti.

 Otsige üles WeDo 2.0 programm.
 Kasutage allpoololevaid plokke, et luua programm, mis tõstab lipu südamemängu tippu. Nende programmeerimise väljakutsete lahendamisel töötage meeskonnana!

1. Tõstke lipp üles ja seejärel tooge ta alla tagasi.
2. Lisage programmile heli selleks hetkeks, kui lipp on üles jõudnud. 

Leidke oma Avastamise komplekt ja WeDo 2.0 komplekt.

 Mootori ja kontrolleri lüli tegemiseks järgige juhiseid Raamatus nr 2.
 Leidke oma südamemängu ja jooksulindi ühendatud mudelid.
 Ühendage need mootori ja kontrolleri lüliga.

Tunnid 8 ja 9 KOGU  
MEESKONNALE

Selle ülesande 
täitmiseks töötage 

meeskonnana!

Ühendatud 
mudelid

Mootori ja 
kontrolleri 
lüli

Kas teie  
meeskond oskab kirjutada ühendatud 

mudelitele  
programmi?

Kas teie meeskond suudab panna kõik mudelid korraga 
liikuma?

16 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tulemused
• Meeskond on võimeline lõpetama ühendatud

mudelite ehituse ja programmeerima südamemängu
lipu tõstmist.

• Meeskond on võimeline joonistama oma takistusraja
ja andma nimed selle osadele.

• Meeskond on võimeline ühiselt ehitama takistusraja
mudeli.

1. Meeskond töötab
nende tundide
ajal ühiselt. Jaga
meeskond ülesannete
täitmiseks  kaheks
grupiks.

2. Sellel lehel kirjeldatud
ülesannete täitmiseks
peaks kuluma 30
minutit tunnist 8.
Ülejäänud aeg
tundides 8 ja 9
tuleks pühendada
meeskonna mudelile.

3. Meeskonnal on
vaja Raamatut nr
2 ja Avastamise 
komplektist kotti nr 3.

4. Meeskond
peab kasutama
programmeerimis-
võtteid, mis
nad omandasid
tundides 2-7 tehtud
programmidega.

Sissejuhatus:

Tund 8: Mõjutagem
Tund 9: Uuendagem

1

2

35

6

6
8

7

7

4

Tunnid 8 ja 9

Näidislahendused



PLAYMAKERSSM 19

Leidke oma Avastamise komplekt, ühendatud mudelid, WeDo 2.0 komplekt ja arvuti.

 Mõelge esitatud ülesannete peale.
 Arutage läbi iga ülesande kõik lahendused.
 Vaadake üle nõutavate osade nimekiri, mis on allpool kirjutatud.
 Joonistage oma takistusraja skeem lehtedele 20-21. Tähistage ära kõik nõutavad osad ja kohad, kus see rada asub.

Kas teie takistusrada oleks võimalik ehitada ühes neist paikadest? Või äkki kõigis neist?

Suudate te  kavandada takistusraja, millel me saaksime mängida? Seejärel ehitage see terve 
meeskonnaga.

Suudate te  
sellele lisada 

lõbusaid tegevusi, mis paneksid meie südamed kiiremini 
tööle?

Tunnid 8 ja 9 KOGU 
MEESKONNALE

Nõutavad osad:
 On tehtud 
ainult LEGO® 
klotsidest

 Lisage ÜKS 
lüli ühendatud 
mudelitest.

 Peab 
olema ÜKS 
motoriseeritud 
osa.

 Kasutage LEGO 
Education 
WeDo 2.0 
programmi.

Meeskonna
mudel

Park Tühi plats Valige ise 
sobiv koht

PLAYMAKERSSM 17

Kogemuste jagamisest
• Kutsu iga tunni järel oma meeskond kokku, et nad

räägiksid üksteisele, mida nad tunni jooksul tegid. 

• Tund 8: Lase meeskonnal kirjeldada kummagi
väljakutse programmi ja demonstreerida seda
ühendatud mudelil. Nad võivad ka rääkida

meeskonna mudeli arendamise hetkeseisust.

• Tund 9: Lase meeskonnal vaadata üle nõutavate
osade nimekiri ja kontrollida nende olemasolu
meeskonna mudelis.

1. Avastamise komplektis
on kuus alusplaati.
Iga meeskonnaliige
võib ehitada ühe osa
takistusrajast.

2. Meeskonna mudel peab
mahtuma lauale ja selle
transportimine peab
olema lihtne.

3. Meeskonna mudelis
võib kasutada
täiendavaid
LEGO® klotse,
minifiguure, alusplaate
ja muid LEGO
elemente. Te EI TOHI
kasutada liimi, värve või
kunstivahendeid.

4. Meeskond võib
selle motoriseerida
või kasutada
südamemängu vänta.
Jooksulindi kasutamine
ei ole kohustuslik.

5. Meeskond võib
kasutada tunnis 8
tehtud programmi,
aga nad võivad ka
motoriseerida ja
programmeerida oma
mudeli täiesti uuesti.

2

3 4

1

5

Suunavad küsimused
• Nimetage oma mudeli tugevad ja nõrgad küljed.

• Kirjeldage seda protsessi, kuidas te lõite oma meeskonna mudeli.

• Kuidas te arvate, missugune osa teie mudelist on kõige olulisem?

Koristamisest
• Meeskonna mudel jääb

kokkupandud kujule kuni piduliku
tähistamiseni.
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Tunnid 10 ja  11 KOGU 
MEESKONNALE

Meeskonna
plakat

Leidke endile plakati alus ja joonistusvahendid.

 Arutage läbi kõik, mida te oma plakatil kujutate.
 Kasutage järgmist lehte oma ideede mustandina.
 Töötage oma plakati loomisel meeskonnana.

Plakatil võite 
kasutada sõnu, 
pilte ja fotosid.

Kirjeldage oma 
meeskonna 

teekonda läbi 
kõikide tundide.

Tehke  
meeskonnaga plakat, mis kirjeldaks, mida te õppisite 

PLAYMAKERSSM 
üritusel!

PLAYMAKERSSM 23

Vaadake 
inspiratsiooniks lk 6 (Põhiväärtused)!

Tunnid 10 ja  11 KOGU 
MEESKONNALE

Kirjutage ja joonistage üles mõtted oma meeskonna plakati jaoks:Näiteks sellised alajaotused:• Avasta
• Jaga kogemust

• Loo
• Põhiväärtused

• Katseta
• Tiimi teekond
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Tulemused
• Meeskond on võimeline looma kavandi sellest, mida

nad kujutavad oma meeskonna plakatil.

• Meeskond on võimeline kavandama ja looma oma
plakati.

1. Sinu ülesandeks
on hankida
suur plakatialus
ja erinevaid
kunstivahendeid.
Kolmekordne
plakatialus sobib väga
hästi.

2. Eesmärgiks on, et
meeskond peab
looma plakati
iseseisvalt. Sinu
ülesandeks on  neid
toetada ja suunata.

3. Teadlase Töövihikus
on plakati alajaotuste
üks näidis. Nad
võivad plakatile lisada
kõike, mida nad ise
soovivad!

4. Sa võiksid varuda
mustandipaberit, et
meeskond saaks
sellele joonistada
ja kirjutada mõtteid
plakati jaoks.

4

1
3

2

Suunavad küsimused
• Milliseid erinevaid väljakutseid te uurisite?

• Mida te lõite ja ehitasite?

Koristamisest
• Veendu, et teil on olemas kindel koht, kus hoida

plakatit - eriti, kui sellel on vaja kuivada.

Tunnid 10 ja  11
Sissejuhatus:

Tund 10: Oleme kaasavad
Tund 11: Meeskond, mine
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Vaadake 
inspiratsiooniks lk 6 (Põhiväärtused)!

Tunnid 10 ja  11 KOGU 
MEESKONNALE

Kirjutage ja joonistage üles mõtted oma meeskonna plakati jaoks:Näiteks sellised alajaotused:• Avasta
• Jaga kogemust

• Loo
• Põhiväärtused

• Katseta
• Tiimi teekond

Loo ja katseta Jaga
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Tund 12 KOGU 
MEESKONNALE

Ükskõik, kuidas 
te ka ei tähistaks, 
lõbutsege hästi!

Mina räägin, 
mida me 
uurisime.

Mina seletan 
lahti meie WeDo 2.0 programmi ja kuidas see paneb käima meie 

meeskonna 
mudeli

Mina võin 
kirjeldada, kuidas 
me tegutsesime 

kooskõlas 
Põhiväärtustega.

Meie räägime, 
kuidas meie 

plakat kajastab 
meie meeskonna 

teekonda!

Mina kirjeldan 
meie meeskonna 

mudeleid ja 
takistusraja  

osasid!

Teie esinemise  aeg on peaaegu käes!  Oma kogemuste jagamiseks on palju erinevaid võimalusi.

Te võite osa võtta  FIRST® LEGO® League Explore Festivalist. Kutsuge oma pere ja sõbrad erilisele kohtumisele või esitlusele!

Leidke oma meeskonna lõpetatud mudel ja meeskonna plakat.

 Arutage, mida teie meeskond võiks oma esinemise ajal teistele rääkida!
 Täitke esinemise 
ettevalmistamiseks järgmine leht.

 Vaadake koos oma juhendajaga üle lk 25 küsimused.

Tüüpiline esinemise ülesehitus

PLAYMAKERSSM 25

• Oskate te kirjeldada oma meeskonna mudelit?• Kas te kirjeldasite ka jooksulinti, südamemängu ja kokkuühendatud ehitist?

• Missugune osa teie ehitisest on motoriseeritud?• Kuidas te programmeerisite motoriseeritud osa?

• Mida te sellest väljakutsest õppisite?• Kuidas te kasutasite Põhiväärtusi?

• Mida te kirjeldasite oma meeskonna plakatil?• Kuidas see kajastab teie meeskonna teekonda?

Tund 12 KOGU 
MEESKONNALE

Pange kirja mõtted selle kohta, mida jagada oma esinemisel:

Hakkame tähistama!

PLAYMAKERSSM 19

Tulemused
• Meeskond on võimeline tagasi vaatama oma

PLAYMAKERSSM kogemusele.

• Meeskond on võimeline looma plaani selle kohta,
mida nad kavatsevad rääkida lõpuüritusel.

1. Töötage läbi kontroll-
leht. Selle saab 
leida ressursside 
veebilehelt (Resources 
ja Reviewing sheet). 
Küsi oma meeskonnalt 
harjutusküsimusi, et 
neid ürituseks ette 
valmistada.

2. Igale selle lehe
küsimusele ei pea
vastama. Nad on
mõeldud lihtsalt selleks, 
et aidata meeskonnal 
tunda end üritusel 
kindlamalt.

3. Kui te ei osale ametlikul
festivalil, siis võite ikkagi
korraldada oma kohaliku
festivali või vabas
vormis kogemuste
jagamise ürituse.

4. Sa võiksid varuda
mustandipaberit, et
meeskond saaks sellele
visandada plaane oma
esinemise jaoks.

4

1

3

2

Suunavad küsimused
• Kas te oskate kirjeldada programmi, mille te

oma motoriseeritud osa jaoks lõite?

• Kuidas teie meeskonna mudel vastab esitatud
väljakutsele?

Koristamisest
• Veendu, et meeskonna mudel ja meeskonna

plakat on paigutatud kindlasse kohta ja on
valmis üritusele transportimiseks.

Sissejuhatus:

Tund 12: Rõõmustagem 

Tund 12
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Üritused läbi ja kõik valmis?

Siin on mõned näpunäited, kuidas kõike peale viimast üritust kokku võtta:
• Lammutage ja koristage meeskonna mudel. Kindlasti pange kõik WeDo 2.0 elemendid tagasi oma kohtadesse

komplektides.

• Kontrollige üle WeDo 2.0 komplektid, et teha kindlaks, kas kõik elemendid on oma kohtadel.

• Otsustage, mida teha Avastamise komplektide elementidega.

• Andke meeskonnale aega, et saadud kogemustele tagasi vaadata.

• Hoidke üleval pidulikku meeleolu!

Valmistugem festivaliks!

Selle ürituse põhieesmärgiks on, et meeskonnal 

oleks LÕBUS ja et nad tunneksid, et nende tööd 

väärtustatakse.

Tuletage õpilastele meelde, et see üritus on ka

üks kogemus, mida omandada ja eesmärgiks on

lõbutseda!

Julgusta neid, et nad suhtleksid ka teiste 

meeskondade ja õpilastega, et jagada, mida nad

õppisid ja et üksteist toetada.

Tehke kindlaks, mis tüüpi üritusel te osalete ja kes

teie ürituse korraldaja on.  

Kontrolli üle teie külastatava ürituse detailid ja

nõudmised. Need võivad sõltuvalt ürituse tüübist

olla erinevad.

Laske meeskonnal koostada nimekiri 

materjalidest, mida on ürituse jaoks vaja ja kus

neid hoitakse.

Kontrolli üle aeg ja koht, kus te enne üritust kokku 

saate ning kui kaua üritus kestab. Jagage seda 

infot vanematega. Kutsuge ka vanemaid osalema

üritusel, kui neil see võimalik on.
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Need sissejuhatavad tegevused kasutavad FIRST® põhiväärtusi.

Tegevused sissejuhatuseks

Uurigem
• Loe meeskonnale ette uurimise definitsioon.

• Arutage, mida tähendab uurimine. Laske
meeskonnal tuua näiteid sellest põhiväärtusest.

• Arutage, kuidas meeskond võiks õppida uusi
oskusi ja mõtteviise.

• Lase igal õpilasel joonistada Teadlase Töövihiku
Põhiväärtuste leheküljele pilt, mis kirjeldab
uurimist.

Uuendagem
• Loe meeskonnale ette uuendamise

(innovatsioon) definitsioon.

• Arutage, mis on uuendamine. Lase meeskonnal
tuua näiteid sellest põhiväärtusest.

• Arutage, millistel viisidel on teie meeskond olnud
uuendusmeelne.

• Lase igal õpilasel joonistada Teadlase Töövihiku
Põhiväärtuste leheküljele pilt, mis kirjeldab
uuendusmeelsust.

Mõjutagem
• Loe meeskonnale ette mõjutamise definitsioon.

• Arutage, mida tähendab mõjutamine. Lase
meeskonnal tuua näiteid sellest põhiväärtusest.

• Arutage, millistel viisidel teie meeskond võib
avaldada mõju teistele või oma kogukonnale.

• Lase igal õpilasel joonistada Teadlase Töövihiku
Põhiväärtuste leheküljele pilt, mis kirjeldab mõju
avaldamist.
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Tegevused sissejuhatuseks

Need sissejuhatavad tegevused kasutavad FIRST® põhiväärtusi.

Oleme kaasavad
• Loe meeskonnale ette kaasamise definitsioon.

• Arutage, mida tähendab kaasamine. Lase
meeskonnal tuua näiteid sellest põhiväärtusest.

• Arutage erinevaid viise, kuidas meeskonnas
kindlustada, et igaüks tunneks end austatuna ja
kaasatuna.

• Lase igal õpilasel joonistada Teadlase Töövihiku
Põhiväärtuste leheküljele pilt, mis kirjeldab
kaasamist.

Meeskond, mine
• Loe meeskonnale ette meeskonnatöö definitsioon.

• Arutage, mida tähendab meeskonnatöö. Laske
meeskonnal tuua näiteid sellest põhiväärtusest.

• Arutage, millistel viisidel teie meeskond on õppinud
koos töötama.

• Lase igal õpilasel joonistada Teadlase Töövihiku
Põhiväärtuste leheküljele pilt, mis kirjeldab
meeskonnatööd.

Rõõmustagem
• Loe meeskonnale ette rõõmu definitsioon.

• Arutage, mida tähendab rõõm. Laske meeskonnal
tuua näiteid sellest põhiväärtusest.

• Arutage, millistel viisidel teie meeskond on
rõõmustanud.

• Lase igal õpilasel joonistada Teadlase Töövihiku
Põhiväärtuste leheküljele pilt, mis kirjeldab
rõõmu.
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Tegevused sissejuhatuseks

Juhendaja ütleb!
• Tee koopiad lehekülgedest 25-26 (Juhendaja

ütleb!).

• Lõika kõik nende lehtede programmeerimisplokid
välja.

• Hoia iga programmeerimisplokki eraldi üleval
ja lase meeskonnal täita tegevust, mis on plokil
kirjas.

• Ütle “Juhendaja ütleb”, siis tõsta
programmeerimisploki kaart pea kohale.
Meeskond peab täitma tegevust, ilma et sa
peaksid neile midagi ette ütlema.

• Jätkake kaartidel olevate tegevuste täitmist.
Vaadake, kui kiiresti te tegutseda suudate!

Inimrobot
• Valige oma tööpaigas algus- ja lõpp-punkt.

Jagage meeskond paarideks.

• Iga paar peab kirjutama üles sammud
sinu, inimroboti, jaoks, et sa saaksid minna
alguspunktist lõpp-punkti.

• Loe iga paari sammud läbi ja täida TÄPSED
sammud, kuni sa enam edasi minna ei saa või
kuni sa jõuad lõpp-punkti.

• Küsi igalt paarilt, kas tegelik tulemus vastas
nende nägemusele sellest. Kui mitte, siis miks?

• Arutage, kuidas robot teeks täpselt seda, mida
programm ütleb - mitte seda, mida meeskond
tahab või ootab, et ta teeks.

Käi ringi ja vaata
• Minge jalutuskäigule ümber oma kooli, maja või

mõne muu lähiümbruse piirkonna.

• Lase meeskonnal näidata kõiki erinevaid kohti,
kus nad saavad mängida ja aktiivselt liikuda.

• Arutage, milliseid vahendeid nad kasutavad ja
milliseid tegevusi nad neis kohtades teevad.

• Lase igal lapsel rääkida oma
lemmiktegevustest, mida nimetatud kohtades
teha saaks.

• Arutage, milliseid mängulisi tegevusi nad
võiksid teha FIRST® LEGO® League Explore
tundide kohas.

Tantsigem
• Näita meeskonnale FIRST® LEGO® League’s

“Teamwork Makes the Dream Work” videot.

• Lase õpilastel üheskoos luua selle videoga
sobivad tantsuliigutused.

• Iga meeskonnaliige võiks luua oma
tantsuliigutused ja seejärel võiks meeskond
ühendada kõik liigutused meeskonna tantsuks.

• Näita videot uuesti ja lase meeskonnal tantsida
meeskonna tantsu omaloodud liigutustega!
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Tegevused sissejuhatuseks

Ideid lisategevusteks

Õpilased peaksid arvutiprogrammis katsetama neid tegevusi. 

• Jaga meeskonnale lugemiseks raamatuid, mis on
seotud väljakutsega.

• Korralda külastus (reaalne või virtuaalne) kohta, mis
seostub väljakutse teemaga.

• Kutsu esinema mõni täiskasvanu, näiteks
lapsevanem või õpetaja, kes oskaks rääkida
liikumise olulisusest ja selle nautimisest!

• Vaata inspiratsiooniks videosid
FIRST® LEGO® League YouTube kanalil.

Etendame
• See on sarnane tunniga Juhendaja ütleb!

Nimeta mõni tegevus või spordiala ja lase
meeskonnal seda etendada.

• Võid lasta meeskonnal etendada liigutusi
erinevatel viisidel: ilma jalgu liigutamata, nii et
liigub ainult ülakeha või terve keha liikumisega.

• Peale iga tegevust lase õpilastel katsuda oma
pulssi, et tajuda, kas nende südametöö on
kiirenenud.

• Võid lasta ka igal õpilasel kordamööda hõigata
välja tegevuse ja siis lasta meeskonnal tema
liigutusi jäljendada.

• Mootori võimsus

• Kiiruse
suurendamine

• Mootori seiskamine

• Mootori suund ja
töötamisaeg

• Joystick ekraanil

• Heli

• Liikumise
tuvastamine

• Kordus

Lapsrobot
• Valmista oma kohtumispaigas või lähiümbruses

ette labürint või lihtne takistusrada.

• Jaga meeskond paaridesse, kus üks liige on
inimrobot ja teine on programmeerija.

• Kumbki laps peab kirjutama üles sammud, mis
viivad inimroboti läbi labürindi või takistusraja.

• Lase lastel olla kordamööda nii roboti kui ka
programmeerija rollides ning mängida läbi oma
kirjutatud programme.

• Inimrobot peab TÄPSELT järgima programmi
juhiseid.

Tunnid 2 ja  5 Tunnid 3 ja  6 Tunnid 4 ja 7
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Kõnni otse  
5 sekundi vältel

Kõnni aeglaselt otse

Jää seisma

Kõnni kiiresti otse

Juhendaja ütleb!
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Juhendaja ütleb!

Pöörlemine vasakule 
(vastupäeva)

Kalluta oma keha 
küljelt küljele

Pöörlemine paremale 
(päripäeva)

Plaksuta käsi
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