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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!



P
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Uurige selleaastast teemat

Õppige selgeks põhiväärtused

Looge meeskonnamudel

Avastage, looge, katsetage ja 
jagage - läbi kõikide tundide

Tähistage üritusel
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Meeskonna teekond
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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?
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Sinu 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
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Abivahendid inspiratsiooniks Äkki sa saad kasutada 
ehitamisel neid fotosid 

inspiratsioonina?
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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:
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Siia joonistage 
oma mudel!

Kirjutage  
oma ideed 

mõttemullidesse.

Tund 1 KOGU 
MEESKONNALE
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MÕTTED JA IDEED

Leidke 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 GRUPP
Koht: park

Südamemäng

Mina tahan ka 
seda mängu 

mängida!
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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
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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 GRUPP
Koht: tühi plats

MARCO GRUPP
Koht: park
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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
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MÕTTED JA IDEED

Leidke 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 ja Marcol on 
rattad!

Vänt

Tund 4 Tund 7
MAY GRUPP
Koht: tühi plats

MARCO GRUPP
Koht: park
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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
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Joonistage tühja platsi 
mudelid siia:
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Joonista oma pargi 
mudelid siia:
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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?
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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
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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.
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Park Tühi plats Valige ise 
sobiv koht



Avasta Loo ja katseta Jaga
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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!
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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
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• 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!
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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
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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.
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Jay Flores
Ülemaailmne STEM saadik

Kus ma töötan: Rockwell Automation

Minu seos FIRST®-iga: Ma aitasin disainida FIRST 
Robotics Competition-it ja aitan FIRST-is välja 
mõelda strateegiaid, kuidas kaasata veel rohkem 
lapsi.

Lõbusaid fakte minust: Ma osalesin kahes 
spordivõistluse telesaates: Exatlon Estados Unidos 
kanalil Telemundo (2019) and BattleFrog League 
Championship telekanalil ESPN (2016).

Minu STEM superkangelane: FIRST® LEGO® 
League õpilased, kes lahendavad päriselu probleeme 
oma kogukondades.

Soovitus meeskondadele: Leiutage muutusi, mida 
te tahate näha maailmas!

Javion Mosley
Vanem mehhaanikainsener

Kus ma töötan: Rockwell Automation

Minu seos FIRST®-iga: Riverside Robotigers 2830 
mentor, FIRST vilistlane

Lõbusaid fakte minust: Mulle meeldib väga reisida  
ja omandada nii palju uusi kogemusi kui võimalik.Ma 
olin Rockwell Automationi intern Hiinas.

Minu STEM superkangelane: Wilbur and Orville 
Wright. Mul on imetIus lendamise vastu.

Soovitus meeskondadele: FIRST annab 
suure võimaluse teha oma esimesi samme 
inseneriteadustes. Võtke seda kui oma tuleviku 
ehitusklotse, sest need sammud, mida te täna teete, 
mõjutavad teie homset.

Inimesed
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Leanne Cushing
Mehhaanikainsener

Kus ma töötan: Bellwether Coffee

Minu 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 Yang
Mänedžer

Kus ma töötan: LEGO® Education

Minu 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: Tähtis pole mitte võit, vaid 
see mida oled sellel teekonnal õppinud ja milliseid uusi 
sõpru saanud.
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Joonistage oma mudelid siia:
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Mayl ja Marcol on ägedaid mõtteid, et luua 
mänge ja muid tegevusi, mida ükskõik kus 
olles teha.

Kas aitate meil luua uusi, 
lahedaid tegevusi, mis aitaksid 
kõiki liikuma?

Leidub väga palju kohti, 
kus inimesed pole 
tegelikult 
aktiivsed.

Mayle ja Marcole ei meeldi kohapeal 
passida ja see on tegelikult hea märk!

Nimi: Meeskonna nimi:
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