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Introduction to FIRST® LEGO® League Explore

FIRST ® LEGO® League Explore 
programmis reaalelulisi probleeme 
uurides suunavad meeskonnad 
oma fookuse inseneeria 
alusteadmistesse ja õpivad seeläbi 
programmeerima ja disainim 
ning ehitavad LEGO klotsidest 
unikaalseid lahendusi. Lahendused 
paneb tööle LEGO Education 
WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential.

FIRST LEGO League Explore 
kuulub FIRST LEGO League 
programmi ühte kolmest 
vanusekategooriast. See 
programm inspireerib ja julgutab 
noori eksperimenteerima ja tõstab 
läbi käed külge STEM lahenduste 
nende enesehinnangut, kriitilist 
mõtlemist ja disainimise võimekust. 
FIRST LEGO League on loodud 
FIRST ® ja LEGO® Education 
liiduna.

Tere tulemast CARGO CONNECTSM hooaega
Tere tulemast FIRST ® 
FORWARDSM hooaega. Selle 
hooaja FIRST LEGO League 
Explore väljakutse teemaks on 
CARGO CONNECTSM. Tulenevalt 
üha suuremast koormusest 
transpordisektorile on noorte 
ülesandeks uurida seda, kuidas 
kargot/lasti/pakke transporditakse, 

sorteeritakse ja sihtkohta 
toimetatakse. Laste ülesandeks 
on uurida, kuidas pakke ühest 
kohast teise transporditakse. Meil 
on see mõjuvõim leiutada uued 
transpordiviisid ja see algab siit!

Igas tunnis kogete inseneeria 
ja disaini erinevaid protsesse. 

Tundidel ei ole ranget järjekorda 
ja samu teemasid käsitletakse 
erinevates tundides. See tähendab, 
et tunni raames uuritakse selle-
aastast teemat ja ideid, luuakse 
lahendusi, testitakse neid, 
parendatakse ideid ja lõpuks 
jagatakse kogu õpitut teistega.

Meeskonnas töötamine
Noored töötavad kuueliikmelistes 
meeskodades ja kasutavad LEGO® 
Education WeDo 2.0 või SPIKE™ 
Essential komplekti, LEGO klotse 
ja CARGO CONNECT Explore 
komplekti. Nende ülesandeks on 
koostööd teha, suhelda, ehitada, 
õppida ja loomulikult üheskoos 
mängida.

Noori tuleb julgustada igas 
tunnis meeskonnakaaslastega 
koostööd tegema, üksteist 
kuulama, üksteisega arvestama 
ja üksteisega ideid ja lahendusi 
jagama.
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Inseneeria 
disaini 

protsess
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Meeskonna rollid

Siin on mõned meeskonna näidis 
rollid. Iga meeskonna liige võiks 
saada igat rolli FIRST ® LEGO® 
League Explore hooajal mitu korda 
proovida. Rollides töötamine aitab 

meeskonnal paremini hakkama 
saada, olla efektiivsem ja kaasata 
selliselt kõiki meeskonnaliikmeid. 
Mõni noor saab samas rollis 
olla mitu korda. Näiteks ehitaja 

ja programmeerija rollis saab 
paaristöö puhul olla mitu korda.

Teekonna 
salvestaja

Salvestab meeskonna 
teekonda piltide ja 

videotega. Seda meediat 
võib pärast kasutada 
meeskonna plakatil.

Ehitaja
Ehitab LEGO ehitised 

juhendite järgi.

LEGO 
elementide 

leidja
Otsib üles iga 
sammu jaoks 

vajalikud LEGO 
elemendid.

Meeskonna 
kapten

Jagab juhendajaga 
meeskona 

progressi. Veendub, 
et tunni tegevused 

on täidetud.

Juhendaja
Juhendab 

meeskonda 
tunnis ja õppes, et 
saavutada tunni 

eesmärgid.

Programmeerija
Töötab seadmega 

ja loob äpis 
programme.

Töövahendite 
haldur

Komplekteerib 
tunni jaoks 

vajalikud vahendid 
ja viib need tagasi 

tunni lõpus.
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Mõtestatud mäng

FIRST ® Põhiväärtused
FIRST ® Põhiväärtused on selle 
programmi nurgakivideks. Need on 
FIRST LEGO® League programmi 
läbivaks vundamendiks. Järgides 
põhiväärtusi saavad lapsed uurida 

ja avastada hooajaa teemaga 
seotud muresid ning näevad, et 
koos töötamine ja üksteisega 
arvestamine on meeskonnatöö 
aluseks. On väga oluline, et lastel 

oleks lõbus. Mida mängulisemad 
tunnid on, seda rohkem on noored 
motiveeritud tunnis kaasa tegema! 

Koos töötades 
oleme tugevamad.

Me austame üksteist 
ja arvestame üksteise 

erinevustega.

Me kasutame 
probleemide 

lahendamiseks 
loovust ja 

järjepidevust.

Me naudime 
seda, mida me 

teeme!
Avastame uusi 
oskusi ja ideid.

Kasutame õpitut meie 
maailma paremaks 

muutmiseks.
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Mida meeskonnal vaja on?

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

Veoauto Sorteerimiskeskus Mootori ja 
kontrolleri ehitis

Prototüüpimise klotsid

Bag 1 2 3 4

Book 1 2 2 -

LEGO® Education Komplekt

LEGO®Education WeDo 2.0 komplekt

LEGO® Education SPIKE™ Essential 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.

CARGO CONNECTSM Avastamise komplekt

Nõuanded
• Prototüüpimise klotse kasutatakse tundides disainimisülesannete lahenduste ehitamiseks.
• Komplektis on alusplaadid. Võite lasta õpilastel ehitada nendele enda ideid või kombineerida need meeskonna 

mudeli jaoks.

VÕI
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TÖÖVIHIK
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Üldised näpunäited

• 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.

• Juhendajana, 
aidake kaasa 
meeskonnaliikmete 
rollide edukale 
sooritusele.

• Tundides on 
individuaalseid ja 
meeskonnale suunatud 
ülesandeid, mis aitavad 
liikmetel oma rolle 
iseseisvalt täita.

TEADLASE 
TÖÖVIHIKU 
NÄPUNÄITED

• 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.

• Juhendage meeskonda 
tunni Sissejuhatus ja 
Jagamine osades.

• Kasutage laste 
fookuses hoidmiseks 
ja tunni eesmärgist aru 
saamiseks suunavaid 
küsimusi.

• Mõned tundides 
mainitud elukutsed 
leiab töövihiku lõpust, 
Karjäärivalikute 
sektsioonist. Erinevad 
lisaülesanded on samuti 
mainitud.

• 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, 
kontrolli üle 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, 
Avastamise komplektile 
ja LEGO karpidele.

• Materjalihalduri 
ülesandeks on aidata 
kaasa koristamise ja 
ladustamise protsessis.

TÖÖVAHENDITE 
HALDAMINE

JUHENDAJA 
NÄPUNÄITED
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Kasutage seda vahepunkti, et aidata 
teil alustada ja suunata teid edu 
poole.

 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).

 Uuri FIRST® Põhiväärtusi. Need on 

teie meeskonnale alustaladeks.

 Vaata FIRST LEGO League Explore 

Season Launch videot and teisi 
videosid FIRST LEGO League 
YouTube kanalil.

 Meeskond võib läbida Introduction 
ja Getting Started tegevusi 
äpis, et saada ehitamis- ja 
programmeerimiskogemust enne 
tundied alustamist.

 Rääkige meeskonna üle 
transpordiga seotud sõnad. Näiteks: 

toode, pakk, kargo, efektiivsus, 
ligipääsetavus, turvalisus ja 
ühendused.

Tundide-eelne kontrollnimekiri

Helpful Resources

LEGO® Education 
kasutajatugi

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

Koduleht firstlegoleague.org

Tugi üldistes 
küsimustes fllexplore@firstinspires.org

Õiglus, 
Mitmekesisus,  
ja Kaasamine

firstinspires.org/about/diversityinclusion

LEGO Education  
õpetajate kogukond community.lego.education.com

CARGO CONNECTSM 
materjalid firstlegoleague.org/season

Õpetajate materjalid info.firstinspires.org/curriculum

Hübriidõpe education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
firstinspires.org/covid-19

Siit leiate täiendavaid materjale! 

Palun lugege õpilaste Teadlase töövihikut ja seda 
Meeskonnakohtumiste abimeest enne tundidega alustamist. Need 
sisaldavad kasulikku informatsiooni programmi läbimisel.
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Tundide kava 

Sissejuhatus 
(10 minutit)

Ülesanne 1 
(20 minutit)

Ülesanne 2 
(20 minutit)

Lõpetamine 
(10 minutit)

Tund 1
Avastame Avastame Uurige 

väljakutset
Looge veoauto 

disainid
Jagamine ja 
koristamine

Tund 2
Transpordime Meeskond, mine

Läbige 1. 
programmeeri-

mistund

Ehitage 
transpordi-
vahendid

Jagamine ja 
koristamine

Tund 3
Sorteerime Lõbutseme

Läbige 2. 
programmeeri-

mistund

Ehitage 
sorteerimis-

keskus

Jagamine ja 
koristamine

Tund 4
Sõidame Uuendame

Läbige 3. 
programmeeri-

mistund

Sõitke robotiga 
sorteerimis-
keskusesse

Jagamine ja 
koristamine

Tund 5
Motoriseerime Ole kaasav Tuvastage pakid

Programmeerige 
sorteerimis-

keskus

Jagamine ja 
koristamine

Tund 6
Oleme 
turvalised

Mõjuta Transportige üle 
vee

Looge 
turvafunktsioo-

nid

Jagamine ja 
koristamine

Tund 7
Täiustame

Avastamise 
ehitis

Ehitage 
sihtkohad

Täiendage 
efektiivsust või 

ligipääsu

Jagamine ja 
koristamine

Tunnid 8-9
Meeskonna 
mudeli ehitus

Meeskonnatöö ja 
lõbu ehitised

Disainige 
meeskonna-

mudel

Valmistage 
meeskonna-

mudel

Jagamine ja 
koristamine

Tunnid 10-11
Meeskonna-
plakat

Innovatsiooni 
ja kaasamise 

ehitised
Disainige plakat Valmistage 

plakat
Jagamine ja 
koristamine

Tund 12
Valmistuge 
ürituseks

Mõju ehitis Valmistuge 
ürituseks

Determine What 
to Share

Jagamine ja 
koristamine

Tähistage üritusel!

Iga tund algab sissejuhatusega ja lõppeb jagamisega. Tundide 
täpsemad detailid on järgnevatel lehekülgedel koos märkuste ja 
näpunäidetega, mis aitavad tundi läbi viia.
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Ülesanded (20 minutit)

 Arutage läbi Ruby ja Jacobi küsimused.

 Kirjutage oma ideed mõttemullidesse!

 Ehitage veoauto, järgides juhiseid Raamatus 
nr 1.

 Uurige matti ja leidke, kuidas veoauto töötab!

Kuidas 
pakendatakse ja 
laetakse kargo 
sõidukitesse?

Mis asju on on vaja 
transportida teie 

kogukonda ja sellest 
välja?

Tund 1
Teie meeskonnal on vaja:

10 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tulemused
• Meeskond ehitad veoauto ja 

mõtlevad ise välja veoauto disainid.

• Meeskonnad avastavad ja uurivad 
CARGO CONNECTSM väljakutset ja 
seda, kuidas kargot transporditakse 
erinevatesse sihtkohtadesse.

• Lugege meeskonnale 
ette avastamise 
tähendus. (lk 5)

• Arutage, mida 
avastamine tähendab. 
Laske meeskonnal 
tuua näiteid sellest 
Põhiväärtusest.

• Lisand: Laske 
igaühel joonistada 
näide avastamisest 
põhiväärtuste lehele 
oma Teadlase 
töövihikusse.

Sissejuhatus (10 minutit)
Avastame

Tund 1

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas laaditakse ja viiakse 

kargot erinevatesse kohtadesse?

• Kuidas jõuavad pakid teie maja 
ukseni?

Tunni näpunäited

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

 Meeskond peaks sooritama 
enamuse tunni ülesannetest 
koos.

 Kirjutamis- ja joonistamisruumi 
on antud igas tunnis igale 
lapsele, et nende mõtteid ja 
ideid salvestada.

1

2

3
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Ülesanded (20 minutit)

 Märkige mati pildil, millseid teekondi saab 
veoauto läbida.

 Joonistage kavand veoautost, millega saab 
kargot transportida.

 Märkige, millised kaubad on veoautol kargo 
hulgas.

 Jagage enda loomingut oma meeskonnaga!

 Kasutades LEGO® prototüüpimisklotse (Kott 
4), ehitage meeskonnana enda kavandite 
järgi veoautod.

 Näidake matil, kuidas teie veoautod 
töötavad.

Mida te 
avastasite? 

Jagage enda 
meeskonnaga.

Avastame

KAVANDID

Joonistage enda kavandid!

Teie meeskonnal on vaja:

CARGO CONNECTSM 11

Koristamisest
• Veoauto peaks jääma terveks, 

kõik ülejäänu tuleks lahti 
lammutada.

• Pange prototüüpimise klotsid 
tagasi Avastamise komplekti 
või karpi, millele olete märkinud 
“Prototüüpimise klotsid.”

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

Avastame

54

6

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Selgitada, kuidas kargot 
transporditakse nende kogukoda 
ja sellest välja.

• Kirjeldada veoautode disaine.

• Näidata matil, kuidas nende 
lahendused töötavad.

Suunavad küsimused
• Mis marsruuti veoautod läbivad? 

• Kus kohas võite oma asulas näha 
veoautosid tarneid tegemas?

Tunni näpunäited

 Andke meeskonnale LEGO® 
prototüüpimise klotsid (kott 4) 
disainide loomiseks. ÄRGE 
avage kotte 2 ja 3. 

 Asetage matt lauale või 
põrandale, et meeskond saaks 
sellega tegeleda.

 Koer Max annab peegeldavaid 
küsimusi meeskonnale.

4

5

6
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Classroom Projects:
Cooling Fan

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
Lesson 1

Ülesanded (20 minutit)

 Avage WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential äpp. 
Leidke enda tund.

 Kas oskate roboti panna teises suunas 
liikuma? Lisage enda ideed!

 Uurige, mida tuleb muuta programmis.

 Kõivitage enda uut programmi. Vaadake, mis 
juhtub.

Challenge
 Kas oskate robotile lisada propelleri, rooli või 
sõukruvi?

 Ehitage robot ümber. Käivitage enda 
programm. 

Tund 2
Teie meeskonnal on vaja:

IDEED

Joonistage enda ideed!

Näidake mulle 
enda innovaatilisi 

ideid!

12 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tulemused
• Meeskond ehitab ja programmeerib 

LEGO® roboti ja seejärel muudab 
programmi.

• Meeskond valmistab kaks 
transpordivahendit.

Suunavad küsimused
• Kas oskate ehitada LEGO 

roboti ja sellele lahenduse 
programmeerida?

• Mida tuleks muuta programmis, et 
LEGO robot liigus teises suunas?

• Lugege meeskonnale 
ette meeskonnatöö 
tähendus. (lk 5)

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

• Lisand: Laske igaühel 
joonistada näide 
meeskonnatööst 
põhiväärtuste lehele 
oma Teadlase 
töövihikusse.

Sissejuhatus (10 minutit)
Meeskond, mine

Tund 2

2

1
3

4Tunni näpunäited

 Juhendage meeskonda, 
kuidas pääseda äpis ligi 
asjakohasele tunnile.

 Meeskond kasutab, kas LEGO 
Education WeDo 2.0 komplekti 
või LEGO Education SPIKE 
Essential komplekti ja nendele 
vastavaid äppe.

 Ülesannete eeldatav ajakulu 
on leitav iga tunni ülesannete 
juures. See on seal selleks, et 
aidata laste iseregulatsiooniga.

 Kui meeskonnal napib 
aega, laske neil ainult 
programmeerida ja ehitada 
robot.

1

2

3

4
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Ülesanded (20 minutit)

 Mõelge Jacobi küsimusele ja uurige matti.

 Joonistage enda kavand kahest 
transpordivahendist.

 Jaga enda kavandit oma võistkonnaga!

 Kasutades prototüüpimisklotse, valmistage 
enda kavandist mudel.

 Näidake matil, kuidas teie mudelid töötavad.

Transpordime

Teie meeskonnal on vaja:

Mõelge meeskonnaga, 
kuidas loovad insenerid 

innovaatilisi disaine.

KAVANDID

Joonistage enda kavandid!

Eelmisel tunnil 
valmistasite 

veoauto, 
millega kargot 
transportida

Kas oskate luua 
kaks teistsugust 

transpordivahendit 
kargo 

transportimiseks?

CARGO CONNECTSM 13

Koristamisest
• Veoauto peaks jääma terveks, 

kõik ülejäänu tuleks lahti 
lammutada.

• Veenduge, et LEGO® roboti 
jupid on pandud tagasi LEGO 
komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

Suunavad küsimused
• Kas oskate välja mõelda kaks 

transpordivahendit?

• Kuhu paigutatakse kargo teie 
sõidukis?

Transpordime

6

5

7

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Näidata, milliseid 
programmeerimisoskuseid nad 
õppisid.

• Selgitada, mida nad muutsid 
programmis.

• Kirjeldada enda 
transpordivahendeid.

• Näidata matil, kuidas nende 
lahendused töötavad. 

Tunni näpunäited

 Meeskond vajab kokkupandud 
veoautot.

 Andke meeskonnale LEGO 
prototüüpimise klotsid (kott 4) 
nende disainide ehitamiseks.

 Leiate ideid töövihiku 
Karjäärivalikute sektsioonist. 
Seal on kirjeldatud erinevaid 
transpordivaldkonnaga seotuid 
erialasid.

5

6

7
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Tund 3
Teie meeskonnal on vaja:

Classroom Projects:
Spy Robot

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
Lesson 2

Ülesanded (20 minutit)

 Avage WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential äpp. 
Leidke enda tund.

 Kas oskate roboti panna mängima 
teistsugust heli või tuld vilgutama? Segitage 
enda lahendust.

 Muutke programmi. Proovi järgi!

Väljakutse
 Kas oskate roboti panna liikuma või 
vilgutama teist värvi?

 Tehke vajalikud muudatused ja käivitage 
enda programm.

LAHENDUS

Joonistage enda lahendus!

Lahendage 
see ülesanne 

meeskonnana.

14 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tund 3Tulemused
• Meeskond ehitab ja programmeerib 

LEGO® roboti ja seejärel muudab 
programmi.

• Meeskond ehitab sorteerimiskeskuse 
ja uurib, kuidas kargo sorteeritakse.

• Lugege meeskonnale 
ette lõbu tähendus. (lk 
5)

• Arutage, mida lõbu 
tähendab. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 
sellest Põhiväärtusest.

• Lisand: Laske igaühel 
joonistada näide 
lõbust põhiväärtuste 
lehele oma Teadlase 
töövihikusse.

Sissejuhatus (10 minutit)
Lõbutseme

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kas oskate ehitada LEGO 

roboti ja sellele lahenduse 
programmeerida?

• Mida tuleks muuta programmis, 
et LEGO robot mängiks heli või 
vilguks?

Tunni näpunäited

 Meeskond õpib tundma ja 
kasutama valguse ja heli 
klotse.

 Need väljakutsed on loodud 
meeskonnale selleks, et oma 
robotiga kaugemale jõuda.

 Lahendus kasti võib kirjutada 
planeeritavad sammud 
programmis või märkida, 
milliseid klotse meeskond 
muudab.

1

2

3
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CARGO CONNECTSM 13

Sorteerime

Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Ehitage sorteerimiskeskus, järgides juhiseid 
Raamatus nr 2.

 Asetage sorteerimiskeskus matile.

 Mõelge Ruby ja Jacobi küsimustele.

 Katsetage sorteerimiskeskust!

 Keerake vänt paremale, et sorteerida 
roheline kargo rohelisse karpi.

 Keerake vänta vasakule, et sorteerida sinine 
kargo sinisesse kasti.

 Tehke ajurünnak ja jagage mõtteid, kuidas 
sorteeritud kargo laetakse transpordiks 
järgmisesse sihtkohta.

Kus kohas te 
olete kasutanud 

meeskonnatööd? Oskate 
tuua mõne näite?

IDEED

Joonistage enda ideed!

Kuidas toimub 
kargo laadimine 

ja mahalaadimine 
sorteerimis-
keskuses?

Kuidas sorteeritakse 
kargo õigetesse 

kastidesse?

CARGO CONNECTSM 15

Sorteerime

Koristamisest
• Sorteerimiskeskus ja veoauto 

peaksid jääma terveks, kõik 
ülejäänu tuleks lahti lammutada.

• Veenduge, et LEGO® roboti 
jupid on pandud tagasi LEGO 
komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

5

4

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Näidata, milliseid 
programmeerimisoskuseid nad 
õppisid.

• Selgitada, mida nad muutsid 
programmis.

• Kirjeldada, kuidas kargo peale ja 
maha laadimine toimub.

• Näidata, kuidas sorteerimiskeskus 
toimib.

Suunavad küsimused
• Kuidas saate veenduda, et kargo 

on õigesti sorteeritud?

• Kas oskate ehitada midagi, 
millega kargot peale ja maha 
laadida?

Tunni näpunäited

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

 Siduge aja kulgemist vända 
keeramisega - paremale 
keeramine on päripäeva, 
vasakule keeramine on 
vastupäeva.

4

5



14 Teadlase töövihik  I  Tunnid

Classroom Projects:
Milo the Science 
Rover

FIRST ® LEGO® League 
Explore Unit:
Lesson 3

Ülesanded (20 minutit)

 Avage WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential äpp. 
Leidke enda tund.

 Kas oskate programmerida roboti tagurpidi 
sõitma? Pöörama? Joonistage enda ideed.

 Muutke prorammi. Proovi järgi!

Väljakutse
 Kas oskate robotile lisada konteineri?

 Tehke vajalikud muudatused ja käivitage 
enda programm.

Tund 4
Teie meeskonnal on vaja:

IDEED

Joonistage enda ideed!

Võtke enda 
lahendusel arvesse 

kõikide mõtteid!

16 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tund 4Tulemused
• Meeskond ehitab ja programmeerib 

LEGO® roboti ja seejärel muudab 
programmi.

• Meeskond ehitab roboti, mis suudab 
transportida kargot.

• Lugege meeskonnale 
ette innovatsiooni 
tähendus. (lk 5)

• Arutage, mida 
innovatsioon 
tähendab. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 
sellest Põhiväärtusest.

• Lisand: Laske igaühel 
joonistada näide 
innovatsioonist 
põhiväärtuste lehele 
oma Teadlase 
töövihikusse.

Sissejuhatus (10 minutit)
Uuendame

2

1

Suunavad küsimused
• Kas oskate ehitada LEGO 

roboti ja sellele lahenduse 
programmeerida?

• Mida tuleks muuta programmis, et 
LEGO robot liigus teises suunas?

Tunni näpunäited

 Meeskond õpib tundma ja 
kasutama mootoriklotse.

 Ideed kasti võib kirjutada 
planeeritavad sammud 
programmis või märkida, 
milliseid klotse meeskond 
muudab.

1

2
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Sõidame

Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Arutage Ruby ja Jacobi küsimuste üle.

 Tehke ajurünnak lahenduste leidmiseks!

 Paigutage sorteerimiskeskus matile.

 Kaardistage marsruut matil.

 Looge programm ja kävitage see.

 Asetage kargo robotilt 
sorteerimiskeskusesse.

Mis marsruute 
läbib kargo, et 

jõuda sorteerimis-
keskusesse?

Kuidas 
transporditakse 

kargo minu linna ja 
linnast välja?

Kuidas teab 
kaubavedaja, millist 

marsruuti läbida?Arutage 
meeskonnaga.

CARGO CONNECTSM 17

Sõidame

Koristamisest
• Sorteerimiskeskus peaks jääma 

terveks, kõik ülejäänu tuleks lahti 
lammutada.

• Veenduge, et LEGO® roboti 
jupid on pandud tagasi LEGO 
komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

4

3

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Näidata, milliseid 
programmeerimisoskuseid nad 
õppisid.

• Selgitada, mida nad muutsid 
programmis.

• Kirjeldada, kuidas kargot 
transporditakse.

• Näidata matil, kuidas nende robot 
kargot transpordib.

Suunavad küsimused
• Kas oskate tuvastada kargo 

transpordiks kasutatavad 
teekonnad? 

• Kas oskate programmeerida 
roboti kargot transportima?

Tunni näpunäited

 Meeskond valmistab oma 
esimese liikuva roboti, mis 
sõidab matil.

 Veenduge, et meeskond jälgib, 
kuhu robot sõidab. Robot võib 
maha kukkuda, kui matt on 
laua peal.

3

4



Pakkide sisu

Alguspunkt

Sihtpunkt

16 Teadlase töövihik  I  Tunnid

Tund 5
Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Lugege läbi Ruby ja Jacobi küsimused.

 Mõelge välja lahendused! 

 Lisage enda ideed tabelisse.

 Uurige erinevaid asukohti matil, kuhu saaks 
pakke transportida.

 Loetlege tabelist erinevad alguspunktid ja 
sihtkohad.

Mis võib olla 
pakkide sees?

PAKID

Mis kargot 
transporditakse 

teie kogukonda ja 
sellest välja?

Pakid

18 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tund 5Tulemused
• Meeskond määrab, milliseid tooteid 

transporditakse kargo konteinerites.

• Meeskond ehitab ja programmeerib 
mootori ja kontrolleri ehitise ning 
seejärel muudab programmi, et 
sorteerida sinist kargot. 

• Lugege meeskonnale 
ette kaasamise 
tähendus. (lk 5)

• Arutage, mida 
kaasamine tähendab. 
Laske meeskonnal 
tuua näiteid sellest 
Põhiväärtusest.

• Lisand: Laske 
igaühel joonistada 
näide kaasamisest 
põhiväärtuste lehele 
oma Teadlase 
töövihikusse.

Sissejuhatus (10 minutit)
Ole kaasav

2

1

Suunavad küsimused
• Mis tooted on pakkide sees?

• Kuidas transporditakse pakke teie 
kogukonda ja sellest välja?

Tunni näpunäited

 Küsige meeskonnalt, mis on 
erinevus toodete, pakkide 
ja kargo vahel. Pakid võivad 
sisaldada ühte (näiteks 
banaane) või mitut erinevat 
toodet. Kargo koosneb 
paljudest pakkidest.

 Laske meeskonnal uurida, 
milliseid tooteid valmistatakse 
või transporditakse nende 
kogukonnas.

1

2
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CARGO CONNECTSM 17

Motoriseerime

Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Ehitage mootori ja kontrolleri mudel, järgides 
juhiseid Raamatus nr 2.

 Ühendage mootor ja kontroller 
sorteerimiskeskusega.

 Avage WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential äpp.

 Tehke järgi programm Raamatust nr 2. 
Proovige seda!

 Kuidas sorteeritakse sinine kargo sinisesse 
kasti? Mõelge välja ideed.

 Pange kirja, mida the muudaksite 
programmis.

 Käivitage programm sinise kargo 
sorteerimiseks.

IDEED

Joonistage enda ideed!

Arutage meeskonnaga, 
kuidas saab laotööline 
veenduda, et kargo on 

õigesti sorteeritud.

CARGO CONNECTSM 19

Motoriseerime

Koristamisest
• Motoriseeritud sorteerimiskeskus 

peaks jääma terveks, kõik 
ülejäänu tuleks lahti lammutada.

• Veenduge, et kasutamata klotsid 
viiakse tagasi LEGO® komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

5

43

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Selgitada, millised tooted on 
konteinerites.

• Näidata, kuidas 
nad motoriseerisid 
sorteerimiskeskuse.

• Näidata, mida nad muutsid 
programmis, et sorteerida sinist 
kargot.

Suunavad küsimused
• Kas oskate motoriseerida 

sorteerimiskeskuse?

• Mida tuleb programmis muuta, et 
sinist kargot sorteerida?

Tunni näpunäited

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

 Meeskond määrab, kuidas 
muuta mootori suunda.

 Mõistlik on näidata, kuidas 
sorteerimismehhanismi 
keerata paremale või 
vasakule, olenevalt mootori 
suunast.

3

4

5



18 Teadlase töövihik  I  Tunnid

Tund 6
Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Uurige matti ja vastake Ruby ja Jacobi 
küsimustele.

 Kavandage, kuidas te transpordiks kargot 
õhu ja vee kaudu. 

 Näidake enda meeskonnale oma 
innovaatilist lahendust!

 Valmistage prototüüpimisklotsidest enda 
meeskonna lahendused.

 Paigutake enda mudelid matile.

 Näidake nendega, kuidas turvaliselt 
transportida kargot sorteerimiskeskusest 
saarele ja jäisele alale.

LOOMING

Joonistage enda looming!

Mis ohutus-
funktsioonid 

on sorteerimis-
keskuses ja 

matil?

Kuidas 
transporditakse 

kargo teie 
kogukonnast 

ohutult üle vee?

20 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tund 6Tulemused
• Meeskond disainib viise, kuidas 

kargot ohutult üle vee transportida. 

• Meeskond lisab ohutusfunktsiooni 
sorteerimiskeskusele. • Lugege meeskonnale 

ette mõju tähendus. (lk 
5)

• Arutage, mida mõju 
tähendab. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 
sellest Põhiväärtusest.

• Lisand: Laske igaühel 
joonistada näide 
mõju põhiväärtuste 
lehele oma Teadlase 
töövihikusse.

Sissejuhatus (10 minutit)
Mõjuta

2

1

Suunavad küsimused
• Kas oskate ehitada viise, 

kuidas kargot ohutult üle vee 
transportida?

• Kuidas luuakse turvalisemaid 
viise kargo transpordiks?

Tunni näpunäited

 Laske meeskonna valmistada 
enda disainid LEGO® 
prototüüpimise klotsidest (kott 
4).

 Tooge mõned konkreetsed 
näited ohutusfunktsioonidest 
teie kogukonnas. Näiteks 
kargo mahalaadimisalad ja 
raudteetõkked.

1

2



CARGO CONNECTSM 19

Oleme turvalised

Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Avage WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential äpp. 

 Kas oskate programmeerida 
sorteerimiskeskusele turvatule, mis vilguks 
kui sorteeritakse? Mõelge, kuidas luua 
prorgammi.

 Proovige enda programmi!

Väljakutse
 Kas oskate lisada sensori, mis muudaks 
sorteerimiskeskuse turvalisemaks?

 Muutke sorteerimiskeskust. Käivitage uus 
programm.

Kuidas viiks 
ohutusspetsialist 

läbi ohutuskontrolli 
sorteerimiskeskuses? 
Uurige meeskonnaga 

erinevaid viise!

IDEED

Joonistage enda ideed!

CARGO CONNECTSM 21

Oleme turvalised

Koristamisest
• Motoriseeritud sorteerimiskeskus 

peaks jääma terveks, kõik 
ülejäänu tuleks lahti lammutada.

• Veenduge, et kasutamata klotsid 
viiakse tagasi LEGO® komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

4

3

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Näidata, kuidas nad kargo ohutult 
üle vee transportisid.

• Välja tuua ohutusfunktsioonid 
matil ja sorteerimiskeskuses.

• Selgitada, kuidas nad 
programmeerisid turvatule.

Suunavad küsimused
• Mida tuleb muuta programmis, et 

panna tuli vilkuma?

• Kas oskate lisada 
sorteerimiskeskusele sensori ja 
programmeerida seda?

Tunni näpunäited

 Meeskond kasutab valguse 
klotside programmerimist 
tunnist 3. 

 Karjäärivalikute leheküljel 
saate ideid ammutada või 
uurida, mida iga töökoht teeb.

3

4



20 Teadlase töövihik  I  Tunnid

Tund 7
Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Uurige matti ja mõelge vastuseid Ruby ja 
Jacobi küsimustele. Unistage suurelt!

 Valmistage prototüüpimisklotsidest asju, 
millega parandada sihtkohtade (maja 
sümbolid matil) juurdepääsetavust.

 Näidake, kuidas te parandasite iga sihtkoha 
juurdepääsetavust.

Väljakutse
 Valmistage uus transpordivahend, millega 
pääseb mitmesse erinevasse kohta.

Kas oskate 
ehitada objekte 

transpordi 
juurdepääsu 
või tõhususe 

parandamiseks? 

Kas oskate 
ehitada sihtkohti, 

kuhu kargot 
transporditakse?

22 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tund 7Tulemused
• Meeskond disainib erinevad 

lahendused, kuidas muuta kgu 
protsessi efektiivsemaks. 

• Meeskond parendab sorteerimise 
efektiivsust.

• Laske meeskonnal tuua 
näiteid, kuidas nad on 
tundides kasutanud 
avastamist.

• Laske meeskonnal 
ehitada prototüüpimise 
klotsidest ehitis, mis 

kujutaks avastamise 
põhiväärtust või 
meeskonda seda 
põhiväärtust järgimas.

Sissejuhatus (10 minutit)
Avastamise ehitis

2

1

Suunavad küsimused
• Kuidas saab kargot efektiivsemalt 

sorteerida?

• Kuidas saab luua parema 
ligipääsu erinevatesse 
sihtkohtadesse?

Tunni näpunäited

 Laske meeskonna valmistada 
enda disainid LEGO 
prototüüpimise klotsidest (kott 
4).

 Laske meeskonnal välja tuua 
kohad nende kogukonnas, 
kuhu on raske ligi pääseda.

1

2
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Täiustame

Teie meeskonnal on vaja:

Ülesanded (20 minutit)

 Avage WeDo 2.0 või SPIKE™ Essential äpp.

 Kas oskate täiustada sorteerimise 
efektiivsust sensoriga? Mõelge välja 
lahendus. 

 Lisage sorteerimiskeskusele sensor.

 Valmistage uus programm ja proovige seda.

Väljakutse
 Kas oskate lisada teistsuguse sensori 
sorteerimise täiustamiseks?

LAHENDUS

Joonistage enda lahendus!

Miks peaks 
masinaoperaator tegema 
muudatusi sorteerimis-

keskusele? Arutage 
meeskonnaga!

CARGO CONNECTSM 23

Täiustame

Koristamisest
• Motoriseeritud sorteerimiskeskus 

peaks jääma terveks, kõik 
ülejäänu tuleks lahti lammutada.

• Veenduge, et kasutamata klotsid 
viiakse tagasi LEGO® komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

4

3

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Näidata, millised sihtkohad nad 
valmistasid kargo transpordiks.

• Näidata, kuidas nad täiustasid 
ligipääsetavust sihtkohta.

• Selgitada, kuidas nad parandasid 
sorteerimise efektiivsust.

Suunavad küsimused
• Kuidas saate kasutada sensorit, 

et muuta sorteerimiskeskus 
efektiivsemaks? 

• Kas oskate täiustada 
sorteerimiskeskuse tööd sensori 
abiga?

Tunni näpunäited

 Masinaoperaator seadistab 
juhtpaneelil sätteid 
veendumaks, et masin töötab 
efektiivselt.

 Efektiivsuse näited: kargo 
kiirem sorteerimine, kargo 
sorteerimine värvi alusel, 
sorteerimisprotsessi 
seiskamine, kui kargot ei ole..

3

4
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Tunnid 8&9
Teie meeskonnal on vaja:

Joonistage oma meeskonna 
mudeli kavand siia kahele lehele:

Ülesanded (80 minutit)

 Mõelge, kuidas vastata küsimustele.

 Tehke ajurünnak kummagile küsimusele.

 Uurige nõutavate osade nimekirja järgmisel 
lehel.

 Joonistage oma meeskonna mudeli kavand 
ja märkige nõutavad osad.

 Koostage plaan! Valmistage koos oma 
meeskonna mudel. 

Kas te oskate 
näidata toodete 
tervet teekonda 

teie kogukonnast 
sihtkohani?

Kas oskate 
selgitada, kuidas te 
täiustasite pakkide 

transportimist?

24 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tunnid 8&9Tulemused
• Meeskond joonistab enda mudeli 

disaini ja märgib nõutavad osad.

• Meeskond valmistab meeskonna 
mudeli, mis kujutab endas kargo 
teekonda sihtkohtadeni.

• Laske meeskonnal tuua 
näiteid, kuidas nad on 
tundides kasutanud 
meeskonnatööd (tund 
8) ja lõbu (tund 9).

• Laske meeskonnal 
ehitada prototüüpimise 
klotsidest ehitis, 

mis kujutaks 
meeskonnatöö ja 
lõbu põhiväärtuseid 
või meeskonda neid 
põhiväärtuseid järgimas.

Sissejuhatus (10 minutit)
Meeskonnatöö ja lõbu ehitised

2

1

3

Suunavad küsimused
• Mis on teie arvates kõige olulisem 

osa meeskonna mudelist?

• Kuidas kujutab teie mudel kargo 
transpordi teekonda?

Tunni näpunäited

 Meeskonnal on vaja nende 
kokkupandud Avastamise 
mudelit ja matti.

 Iga meeskonna liige saaks 
ehitada osa meeskonna 
mudelist alusplaadi abil.

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

1

2

3
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Ehitame meeskonna mudeli

Nõutavad osad:

Märkige meeskonna mudeli nõutavad osad.

Kuidas transpordib 
kuller pakke teie kogukonnas? 

Mõelge sellele!

 On tehtud 
ainult LEGO® 
klotsidest.

 Sisaldab 
Explore 
mudelit.

 Peab olema ÜKS 
motoriseeritud 
osa.

 Kasutage 
LEGO 
programmi.

 Kasutage 
CARGO 
CONNECTSM 
matti.

CARGO CONNECTSM 25

Ehitame meeskonna mudeli

Koristamisest
• Alates sellest hetkest kuni 

ürituseni jääb meeskonna mudel 
terveks.

• Veenduge, et kasutamata klotsid 
viiakse tagasi LEGO® komplekti.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

5

4

6

• Jagada, mida nad tunnis tegid.

• Selgitada programmi ja 
kuidas see motoriseerib 
sorteerimiskeskust.

• Vaadake üle nõutavate osade 
nimekiri ja tuvastage need 
meeskonna mudelil.

• Näidake, kuidas meeskonna 
mudel töötab.

Suunavad küsimused
• Mis on teie disaini tugevad ja 

nõrgad osad?

• Kuidas saate motoriseerida ühe 
osa oma mudelist?

Tunni näpunäited

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

 Meeskond kasutab omandatud 
programmerimisvõtteid, et 
luuda enda proramme.

 Meeskond võib kasutada 
tunnis 5 tehtud programmi, 
aga nad võivad motoriseerida 
ja programmeerida täiesti uue 
osa enda mudelist.

4

5

6
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Tunnid 10&11

Meeskonna 
plakat

Ülesanded (80 minutit)

 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 CARGO 
CONNECTSM kohta!

Teie meeskonnal on vaja:

26 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Tunnid

Tunnid 10&11Tulemused
• Meeskond loob kavandi sellest, mida 

nad kujutavad oma meeskonna 
plakatil.

• Meeskond kavandab ja loob 
meeskonna plakati.

• Laske meeskonnal tuua 
näiteid, kuidas nad on 
tundides kasutanud 
innovatsiooni (tund 10) 
ja kaasamist (tund 11).

• Laske meeskonnal 
ehitada prototüüpimise 
klotsidest ehitis, mis 

kujutaks innovatsiooni 
ja kaasamise 
põhiväärtuseid või 
meeskonda neid 
põhiväärtuseid järgimas.

Sissejuhatus (10 minutit)
Innovatsiooni ja kaasamise ehitised

2

1

3

Suunavad küsimused
• Milliseid erinevaid väljakutseid te 

uurisite?

•  Mida te lõite ja ehitasite?

Tunni näpunäited

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

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

 Meeskond saab tagasi 
vaadata enda teekonnale ja 
põhiväärtustele enda Teadlase 
töövihikutest.

1

2

3
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Valmistame meeskonna plakati
Olge loovad! Mõelge, 

kuidas te saate 
kajastata teie tiimi 

teekonda.

Kirjutage ja joonistage üles mõtted oma meeskonna plakati jaoks:
Näiteks sellised alajaotused: Avasta, Loo, Katseta, Jaga kogemust, 
Põhiväärtused, Tiimi teekond.
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Valmistame meeskonna plakati

Koristamisest
• Veendu, et teil on olemas kindel 

koht, kus hoida plakatit - eriti, kui 
sellel on vaja kuivada. 

• Teil võib tundide lõpus vaja 
minna lisa aega kunstitarvete 
koristamiseks.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

5

4

6

• Iga tunni lõpus jagada, mida nad 
tegid.

• Näidata meeskonna plakati 
kavandit.

• Selgitada meeskonna teekonda.

• Näidata, kuidas nad esitlevad 
meeskonna plakatit. 

Suunavad küsimused
• Kuidas te kujutate meeskonna 

teekonda plakatil?

• Mida sisaldab teie meeskonna 
plakat?

Tunni näpunäited

 Õpilastele on antud 
näidisteemad plakati jaoks. 
Nad võivad kasutada nendest 
millist nad ise soovivad!

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

 Kaks kasti mahub ühele osale 
kolmekordsel plakatialusel.

4

5

6
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Tund 12

Mina räägin, 
mida me 
uurisime.

Mina kirjeldan 
meeskonna mudelit.

Mina kirjeldan 
programmi ja kuidas 

see paneb käima 
meie meeskonna 

mudeli.

Meie räägime,  
kuidas meie 

plakat kajastab 
meie meeskonna 

teekonda!

Mina võin kirjeldada, 
kuidas me 

tegutsesime kooskõlas 
Põhiväärtustega.

Jagage oma 
kogemusi ja 

kuidas teil oli koos 
meeskonnaga 

lõbus.

Te võite osa võtta  
FIRST® LEGO® League 

Explore Festivalist. Kutsuge 
oma pere ja sõbrad erilisele 
kohtumisele või esitlusele!

Tüüpiline esinemise ülesehitus

Ülesanded (40 minutit)

 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 27 küsimused. 
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Tund 12Tulemused
• Meeskond vaatab tagasi oma 

CARGO CONNECTSM kogemusele.

• Meeskond loob plaani selle kohta, 
mida nad kavatsevad rääkida 
lõpuüritusel.

• Laske meeskonnal tuua 
näiteid, kuidas nad on 
avaldanud mõju tundide 
jooksul.

• Laske meeskonnal 
ehitada prototüüpimise 
klotsidest ehitis, 
mis kujutaks mõju 
põhiväärtust või 
meeskonda mõju 
avaldamas.

Sissejuhatus (10 minutit)
Mõju ehitis

2

3

1

3

Suunavad küsimused
• Kas te oskate kirjeldada 

programmi, mille te oma 
motoriseeritud osa jaoks lõite?

• Kuidas vastab teie meeskonna 
mudel CARGO CONNECT 
väljakutsele?

Tunni näpunäited

 Töötage läbi kontroll-leht. 
Selle saab leida ressursside 
veebilehelt (Resources ja 
Reviewing sheet).

 Küsi oma meeskonnalt 
harjutusküsimusi, et neid 
ürituseks ette valmistada.

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

1

2

3
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Valmistume ürituseks

• Oskate te kirjeldada oma meeskonna mudelit?
• Kuidas te kasutasite mudeli tegemise juures 

matti?

• 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?

Pange kirja mõtted selle kohta, mida jagada oma esinemisel:

Tähistame!
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Valmistume ürituseks

Koristamisest
• Veendu, et meeskonna mudel ja 

meeskonna plakat on paigutatud 
kindlasse kohta ja on valmis 
üritusele transportimiseks.

• Veenduge, et teil on ürituse jaoks 
olemas seadmed, laadimisjuhe ja 
täis laetud aku.

Jagamine (10 minutit)
Laske meeskonnal:

5

4

• Harjutada meeskonna plakati 
esitamist.

• Harjutada meeskonna mudeli 
esitamist.

Suunavad küsimused
• Kuidas te esitate enda 

meeskonna plakatit ja mudelit 
üritusel?

• Kuidas me saame näidata 
Põhiväärtuseid?

Tunni näpunäited

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

 Vargue meeskonnale 
mustandipaberit, kuhu nad 
kirjutavad üles, mida nad 
jagavad üritusel.

4

5
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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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