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Tere!

Meeskonnaliikmed:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meil on hea meel olla osa teie 
meeskonna teekonnast. Meie 

oleme teie juhendajad CARGO 
CONNECTSM väljakutses.

Mina olen 
Jacob!

Mina olen 
Ruby!

Mina olen Max! 
Tule! Hakkame 

juba peale!
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Meeskonna teekond

AVASTA

K AT S ETA

L O

O

JA

G A

Uurige selleaastast teemat

Õppige selgeks põhiväärtused

Looge meeskonnamudel

Kujundage plakat

Tähistage 
üritusel

Avastage, looge, katsetage ja 
jagage - läbi kõikide tundide



Avastame, kuidas 
kargot transporditakse 
kohtadesse üle 
maailma.

Jagage teistega 
enda ideid, 
meeskonna 
mudelit ja kõike, 
mida te õppisite.

Mõtleme välja 
erinevad ideed kargo 
transportimiseks.

Valmistame meeskonna 
mudeli, mis näitab, kuidas 
kargot sorteeritakse 
ja sihtkohtadesse 
transporditakse.
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Väljakutse lugu
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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!

Tunnijuhendile vastavalt, joonistage või 
kirjutage näide kuidas teie meeskond 

järgib igat põhiväärtust.

Lõbusat  
uute oskuste õppimist 

ja koostööd teile!

Kasuta teekonnal 
oma meeskonna 

juhtimiseks 
põhiväärtusi

Põhiväärtused
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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:
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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:
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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!
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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?
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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.
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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?
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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!
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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.



Pakkide sisu

Alguspunkt

Sihtpunkt
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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
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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.
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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?
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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!
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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?
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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!
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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?
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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.
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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:
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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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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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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!



Uurimine
(Soovitatav läbida pärast Tund 7-t)

Uurige nendel lehtedel olevaid ameteid. Valige üks amet, uurige 
seda põhjalikumalt, ning vastake küsimustele. 

• Kirjeldage ametit. Millised oleks 
igapäevased tööd?

• Missugust haridust ja väljaõpet 
on vaja? 

• Mis on selle ameti töötasu?

• Millistes ettevõtetes võiksid 
selle ametiga inimesed veel 
töötada?
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Kargospetsialist

Roll: 
Arendab viise, kuidas turvaliselt ja 
efektiivselt kargot transportida.

Seotud Tund 2-ga

Kaubavedaja

Roll: 
Transpordib kargot ühest kohast 
teise. 

Seotud Tund 4-ga

Laotööline

Roll: 
Sorteerib tooteid ja valmistab neid 
ette transpordiks.

Seotud Tund 5-ga

Õppesuunad
• Transport ja logistika

• Logistika ja tarneahela juhtimine

• Tootmine ja teenindus

• Laotöö

• Õhusõiduki tehnik

Karjäärivõimalused



Peegeldamine
(Soovitatav läbida pärast Tund 12-t)

Uurige nendel lehtedel olevaid ameteid. Mõelge nendele 
ametitele ja mis teid huvitab nende juures.

• Milliseid oskuseid on vaja 
nendel ametitel?

• Mis huvitab teid nende ametite 
juures?

• Mis ametid võivad veel olla 
kargo transpordiga seotud?

• Uurige ühte neist.
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Ohutusspetsialist

Roll:
Rakendab ohutustavasid ja 
kontrollib nende järgimist.

Seotud Tund 6-ga

Masina operaator

Roll: 
Jälgib ja hooldab lao 
sorteerimismasinaid. 

Seotud Tund 7-ga

Kuller

Roll: 
Transportib pakid klientidele.

Seotud Tund 8 ja 9-ga

Seotud transpordi 
ametid
• Automaatikainsener

• “Viimase miili” juht

• Tarnejuht

• Masinõppe spetsialist

• Transpordispetsialist

• Transpordianalüütik
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Joonistage oma ideed ja mudelid siia!
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Avastame, kuidas kargot 
transporditakse kohtadesse 
üle maailma.

Jagage teistega enda ideid, 
meeskonna mudelit ja kõike, 
mida te õppisite.

Mõtleme välja erinevad ideed 
kargo transportimiseks.

Valmistame meeskonna 
mudeli, mis näitab, kuidas 
kargot sorteeritakse 
ja transporditakse 
sihtkohtadesse.

Nimi: Meeskonna nimi:
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