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Tere tulemast!

Meeskonna Liikmed:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tulge meiega kaasa, juhendame 
teid läbi SUPERPOWEREDSM 

väljakutse. 

Kes on teie meeskonnas?

Mina olen 
Jacob!

Mina olen 
Ruby!

Mina olen 
Max! 

Ole nüüd. 
Lähme!
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Meeskonna Teekond

UURIGE

T E S TI G E

L O OG
E

J
AG A G E

Tutvuge väljakutsega

Õppige Põhiväärtuseid

Looge meeskonnamudel

Kujundage meeskonna plakat

Tähistage    
üritusel

Uurige, looge, testige ja jagage 
kohtumiste ajal.



Uurige, kust me energiat saame 
ja kuidas me seda kasutame. See 

on energiateekond.

Seejärel looge oma kodukohale 
parem energiateekond.

Lõpuks jagage õpitut ja 
tähistage teistega.

Selgitage välja probleemid ja disainilahendused.  
Milliseid energiavalikuid te teete?

Nüüd uurige meie 
energiavalikute mõju.
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L O OG
E

SUPERPOWEREDSM Väljakutse
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Energiateekond

Energiateekonna Näide

Energiaallikas
(kogub energiat)

Energia salvestamine ja 
jaotamine

Energiakulu
(kasutab energiat)

Soojuselektrijaam

Tehased

Päikeseelektrijaam

Targad 
majad

Võrgu haldamine

Ärihooned

Tuuleelektrijaam Nutikas transport Hüdroelektrijaam
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AVASTUS

INNOVATSIOON

MÕJU

KAASAMINE

MEESKONNATÖÖ

LÕBU

Me uurime uusi oskuseid ja ideid.

Me lahendame probleeme loovuse ja 
sihikindlusega.

Me kasutame õpitut maailma paremaks tegemisel.

Me austame üksteist ja arvestame oma 
erinevustega.

Koos töötades oleme tugevamad.

Me naudime ja tähistame oma tööd!

Näidake mulle, kuidas 
te kogu oma kogemuse 
jooksul Põhiväärtuseid 

kasutate!

Koos töötades 
arendate uusi 

oskuseid.

Joonistage või kirjutage 
näide oma meeskonnast, 

kuidas kasutate 
kohtumiste ajal iga 

Põhiväärtust!

Põhiväärtused
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Tegevus 1 – ülesanded (15-20 minutit)

 Uurige energiateemat.

 Rääkige, kuidas saada ja kasutada energiat.

 Mõelge, kuidas energiat igapäevaselt kasutate.

 Joonistage pilt sellest, kuidas te oma kodus iga 
päev energiat kasutate. 

 Mõelge, millised on inimeste erinevad 
energiaalased töökohad.

 Joonistage inimene, kes teeb energiatööd.

Kohtumine 1

Mida teeb 
tuuleenergia 

insener?

Kuidas 
päikesepaneelide 

paigaldaja 
meeskonnatööd 

kasutab?

Kuidas aitab alajaama 
tehnik energia 

jaotamisel?

Lisateavet 
töökohtade 
kohta leiate 

lehekülgedelt
30-31!

Kuidas ma kasutan energiat:

Energiatööd tegev inimene:
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Tegevus 2 – ülesanded (15-20 minutit)

 Uurige, mis on energiateekond. Vaata ideid 
leheküljelt 6.

 Vaadake väljakut ja kirjeldage, mida te seoses 
energiaga näete. tuvastage energiateekond. 

 Avastage neid nelja energiakategooriat 
– allikas, jaotamine, salvestamine ning 
tarbimine.

 Märgistage iga kategooria näited alloleval 
väljaku pildil.

Väljakutse
 Looge prototüüpimisklotside abil 

energiatarbimise prototüüp.

 Jagage oma kujundust ja selgitage, kuidas 
see töötab.

Näidake mulle, 
mida olete 
avastanud!

Kuidas jõuab 
energia sinna, 
kus me seda 

vajame?

Kust te energiat 
saate?

Energiateekonnad
Teie meeskond vajab:
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Tegevus 1 – ülesanded (15-20 minutit)

 Järgige Raamatus 1 olevaid ehitusjuhiseid, et 
teha Explore komplektist tuulik. 

 Asetage tuulik väljakul olevasse liivasesse 
piirkonda. 

 Laadige energiaühikud valgesse punkrisse (A).

 Selleks, et energiaühikut tekitada liigutage 
käega kangi (B).

 Arutage, kuidas tuulegeneraator energiat 
toodab. 

 Selgitage, kuidas saaks toodetud 
energiaühikuid kasutada.

Kohtumine 2
Teie meeskond vajab:

Tuulik

Valge 
punker (A)

Energiaühikud

Kang (B)
Tuuliku video 

nägemiseks skaneerige 
QR-koodi!
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Tegevus 2 – ülesanded (15-20 minutit)

 Selgitage kõrval olevas kastis, mis on 
energiaallikas. 

 Vaadake oma väljakut ja tuvastage 
energiaallikas. 

 Loetlege allolevas kastis energiaallikad, mis 
teil oma kodukohas on.

Väljakutse
 Looge prototüüpimisklotside abil veel üks 

taastuv energiaallikas.

 Jagage oma kujundust ja selgitage, kuidas 
see töötab.

Energiaallikad

Energiaallikad minu kodukohas:

Energiaallikas on:

Milliseid oskuseid 
vajate, et olla 
hüdroelektri 
spetsialist? 

Vaadake lehekülge 
30!

Teie meeskond vajab:



12 Teadlase Töövihik  I  Kohtumised

Kohtumine 3Tegevus 1 – ülesanded (15-20 minutit)

 Energiasalvestusmudeli valmistamiseks 
järgige Raamatus 2 olevaid ehitusjuhiseid.

 Asetage energiasalvestusmudel 
gaasipaakide juures olevale alale väljakul.

 Laadige kaks energiaühikut 
energiasalvestuspessa (A), mis tõstab 
rehvikäe (B).

 Tõstke vabastushoob (C) üles. 
Energiaühikud tulevad pesast tagasi. 

 Arutage, kuidas see mudel kujutab endast 
energiat, mis salvestatakse jaotamiseks 
valmis, kui seda vajatakse.

Kuidas see näitab 
potentsiaalset 
ja kineetilist 
energiat?

Kuidas mudel 
energiat salvestab 

ja vabastab?

Energiasalvestusmudel

Rehvikäsi 
(B)

Vabastushoob (C)

Energiasalvestuspesa 
(A)

Energiasalvestusmudeli 
video nägemiseks 

skannige QR-koodi!

Teie meeskond vajab:
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Energiaühendused
Tegevus 2  – ülesanded (15-20 minutit)

 Ringitage väljaku pildil näited selle kohta, 
kuidas energiat jaotatakse ja salvestatakse. 

 Tehke kindlaks, kuidas energiat teie 
kodukohas salvestatakse ja jaotatakse.

Väljakutse
 Ehitage prototüüpimisklotside abil väljaku 

erinevatesse osadesse täiendavaid osi 
energia ühendamiseks ja jaotamiseks.

 Jagage oma ehituses esindatud 
energiateekonda.

Miks on oluline, et 
elektrik tagaks oma 
töö usaldusväärsuse 
ja õigsuse? Vaadake 

lehekülge 31.

Näited kodukohast:

Teie meeskond vajab:
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Tegevus 1 – ülesanded (15-20 minutit)

 Karusselli valmistamiseks järgige Raamatus 
3 olevaid ehitusjuhiseid.

 Ühendage karussell 
energiasalvestusmudeliga. 

 Laadige energiaühikud 
energiasalvestuspessa (A). 

 Vabastage salvestatud energia, tõstes 
karusselli toiteks vabastushooba (B).

 Arutage, kuidas need mudelid esindavad 
energia salvestamist ja tarbimist.

Kohtumine 4

Kuidas 
mudel näitab 

energiasalvestust 
ja kasutamist, 
muutes selle 
liikumiseks?

Energiasalvestusmudel

Karussell

Vabastus-
hoob (B)

Energiasalvestus-
pesa (A)

Karusselli video 
nägemiseks skannige 

QR-koodi!

Teie meeskond vajab:
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Energia tarbimine
Tegevus 2 – ülesanded (15-20 minutit)

 Ringitage energiatarbimise näited alloleval 
väljakul. 

 Tooge näiteid energiatarbimisest oma 
kodukohas. 

Väljakutse
 Ehitage prototüübiklotside abil 

energiatarbimise näiteid. 

 Asetage ehitised väljakule. LEGO® klotsidest 
ikoone võite kasutada ehitusplatsidena.

 Jagage oma ehitatut ja selgitage, kuidas 
sinu ehitatu kasutab energiat.

Kuidas saaks 
jätkusuutlikkuse 
meeskond aidata 

vähendada tehases 
tarbivat energiat? 

Vaadake lehekülge 31.

Näited meie kodukohas:

Teie meeskond vajab:
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Kohtumine 5Tegevus 1 – ülesanded (15-20 minutit)

 Avage rakendus SPIKE™ Essential või WeDo 
2.0. Lõpetage oma tund. 

 Pange mudel liikuma teises suunas. Kirjutage 
allpool üles oma ideed, kuidas programmi 
muuta.

 Muutke programmi vastavalt oma ideedele.  

 Käivitage uus programm. Vaadake, mis juhtub.

Väljakutse
 Pange mootor mõlemas suunas pöörlema ja 

programmeerige see kiiremini ja aeglasemalt 
liikuma.

MEIE IDEED

Kirjutage oma ideed üles!

Näidake mulle, 
kuidas te kaasate 

kõigi ägedaid ideid!

Klassiruumi projektid:
Jahutusventilaator

FIRST ® LEGO® League 
Explore peatükk:
Tund 1

Valige oma tund:

Teie meeskond vajab:



SUPERPOWEREDSM 17

Energia kogumine
Tegevus 2 – ülesanded (15-20 minutit)

 Kasutage selles kohtumises varem ehitatud 
LEGO® mudelit. 

 Muutke mudelit nii, et see näeks välja nagu 
tuulik. 

 Kujundage mudel ümber, et koguda 
maksimaalselt tuuleenergiat. 

 Muutke koodi nii, et mudel jäädvustaks 
maksimaalse tuuleenergia.

Väljakutse
 Muutke mudelit nii, et tuulik saaks liikuda 

suunda sõltuvalt tuule asukohast.

MEIE IDEED

Joonistage oma ideed!

Mis juhtub 
tuuleenergiaga, 
mille turbiin kinni 

püüab?
Muutke koodi, et 
näidata erinevaid 

tuulekiiruseid.

Teie meeskond vajab:
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Kohtumine 6Tegevuse 1 Ülesanded (15-20 minutit)

 Avage SPIKE™ Essential või WeDo 2.0 
rakendus. Lõpetage oma tund. 

 Programmeerige mudel, et mängida teist heli 
või vilgutada valgust. Kirjutage allpool üles 
oma ideed, kuidas programmi muuta. 

 Muutke olemasolevat programmi vastavalt 
oma ideedele. Katsetage seda!

Väljakutse
 Programmeerige robot, et teistsugust heli 

mängida või näidata teistsugust valgust. 
Programmeerige anduri abil käivitatav 
mudeli mootor.

MEIE IDEED

Kirjutage oma ideed üles!

Klassiruumi projektid:
Spioonirobot

FIRST ® LEGO® League 
Explore peatükk:
Tund 2

Valige oma tund:

Näidake mulle 
oma vingeid 

programmeerimise 
oskuseid!

Teie meeskond vajab:
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Motoriseerige mudel
Tegevus 2 – ülesanded (15-20 minutit)

 Mootori ja kontrolleri aluse ehitamiseks 
järgige Raamatus 3 olevaid ehitusjuhiseid.

 Valige, millist mudelit motoriseerida (tuulik 
või karussell).

 Ühendage mudel mootori ja kontrolleri 
alusega.

 Avage rakendus SPIKE™ Essential või 
WeDo 2.0. 

 Looge uuesti Raamatus 3 toodud programm. 
Proovige see järele!

Väljakutse
 Saatke valguse ja heli signaal, kui energia 

on tuvastatud (kasutatakse või toodetakse).

Tooge näiteid sellest, 
kuidas teie meeskond 
on meeskonnatööd 

kasutanud.

Motoriseeritud explore mudeli valikud

SPIKE™ Essential 
Näide 
WeDo 2.0 valikut ei ole 
näidatud

WeDo 2.0 Näide
SPIKE™ Essential valikut ei 
ole näidatud

Motoriseeritud 
mudelite video 
vaatamiseks 
skannige QR-
koodi!

Teie meeskond vajab:
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Kohtumine 7Tegevus 1 – ülesanded (15-20 minutit)

 Avage SPIKE™ Essential või WeDo 2.0 
rakendus. Lõpetage oma tund. 

 Programmeerige robot tagurpidi liikuma. 
Kirjutage allpool üles oma ideed, kuidas 
programmi muuta. 

 Muutke olemasolevat programmi vastavalt 
oma ideedele. Pange see proovile!

Väljakutse
 Pange oma sõiduk väljakul liikuma. Muutke 

ehitust nii, et sõidukil oleks neli ratast.

MEIE IDEED

Klassiruumi projektid:
Teaduskulgur 
Milo

FIRST ® LEGO® League 
Explore peatükk:
Tund 3

Valige oma tund:

Kirjutage oma ideed üles!

Näidake mulle 
oma innovaatilist 

lahendust!

Teie meeskond vajab:
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Elektriauto
Tegevus 2 – ülesanded (15-20 minutit)

 Kasutage selles kohtumises varem ehitatud 
LEGO® mudelit. 

 Muutke mudelit nii, et see kujutaks endast 
elektriautot. 

 Motoriseerige oma elektriauto. Looge 
programm, et minna ühelt väljakul olevalt 
LEGO klotsi ikoonilt teisele.

Väljakutse
 Ehitage prototüüpimisklotside abil 

elektriauto laadimisjaam. Looge programm 
auto juhtimiseks ühest klotsiikoonist 
laadimisjaama.

MEIE IDEED

Joonistage oma ideed!

Programmeerige 
oma elektriauto 
laadimisjaama 

sõitma.

Kujundage oma 
mudel ümber nii, 
et see näeks välja 
nagu elektriauto.Kuidas 

programmeerite oma 
auto väljakul ringi 

sõitma?

Teie meeskond vajab:
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Kohtumised 8&9

Joonistage väljakule oma 
meeskonnamudel.

Kohtumiste ülesanded (80-100 minutit)

 Mõelge, kuidas saaksite oma kodukoha jaoks 
parema energiateekonna luua. 

 Tehke lahenduste ajurünnak.

 Uurige järgmisel leheküljel olevat vajalike 
osade loendit. 

 Joonistage oma meeskonnamudeli kujundus 
ja märgistage vajalikud osad. 

 Looge koos meeskonnamudel. Kasutage 
väljakut ja ehitage oma energiateekonna 
erinevad osad.

Koostage 
meeskonnamudel, 

et näidata oma 
kodukoha paremat 
energiateekonda.

Teie energiavalikud 
võivad midagi 

muuta!

Teie meeskond vajab:
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Meeskonna mudel
Nõuded

Märgistage oma meeskonna 
mudeli nõutavad osad.

Näidake, kuidas teie 
meeskonnamudel 

kujutab teie 
kodukoha paremat 
energiateekonda.

 Lisage kindlasti 
näide energiaallikast, 
salvestamisest, jaotamisest ja 
tarbimisest.

 Kaasake kõik 
kolm Explore 
mudeli osa.

 Peab olema valmistatud ainult LEGO® 
elementidest.

 Motoriseerige 
üks osa  
Explore 
mudelist.

 Kasutage LEGO 
programmeerimist.

 Kasutage hooaja SUPERPOWEREDSM 
väljakut..



Jagage
Meeskonna teekond

Avastage

Looge ja
testige
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Kohtumised 1O &11Kohtumiste ülesanded (80-100 
minutit)

 Leidke oma plakatialus ja 
kunstitarbed.

 Tehke ajurünnak, mõelge mida 
oma plakatile panna.

 Kasutage järgmist lehekülge oma 
ideede mustandina.

 Töötage koos, et luua meeskonna 
plakat. Meeskonnatöö!

 Plakatil saate kasutada sõnu, 
joonistusi ja pilte.

Õnnitlused, olete palju 
õppinud. Nüüd tehke 
meeskonna plakat, 

et oma uusi teadmisi 
jagada!

Kirjeldage oma 
meeskonna teekonda 

kohtumiste vältel.

Teie meeskond vajab:
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Meeskonna plakat
Näidake 
mulle, kui 

loomingulised 
te olla võite!

Siin on teie võimalus jäädvustada ideid oma meeskonna plakati jaoks.
Näidisteemad: Avastamine, Loomine, Testimine, Jagamine, Põhiväärtused, 
Meeskonnateekond
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Kohtumine 12

Ma jagan 
seda, mida 
uurisime.

Ma kirjeldan 
meeskonna 

mudelit.

Selgitan programmi 
ja seda, kuidas see 
meeskonna mudelit 

motoriseerib,

Näitame, kuidas plakat 
jäädvustab meie 

meeskonna teekonda! Võin rääkida 
sellest, kuidas 

meie meeskond 
põhiväärtusi 

kasutas.

Osalete FIRST ® LEGO® 
League Explore Festivalil. 

Kutsuge oma pere ja 
sõbrad oma erilisele 

sündmusele!

Harjutame ürituseks

Ülesanded (40 minutit)

 Koguge kokku valminud 
meeskonnamudel ja meeskonna 
plakat.

 Rääkige sellest, mida meeskond 
sooviks üritusel jagada!

 Ürituseks valmistumiseks täitke 
järgmine leht.

 Vaadake koos juhendajaga 
ülevaatuslehte.

 Harjutage oma esitlust. 

 Andke õpitu edasi ka teistele.
Jagage, mida 
olete õppinud 
ja kuidas teie 

meeskonnal oli 
lõbus!
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Valmistuge ürituseks

• Kas oskate kirjeldada oma meeskonnamudelit?
• Kuidas kasutasite oma väljakut mudeli 

loomiseks?
• Selgitage probleeme, mida oma kodukoha 

energiateekonnal lahendasite.

• Milline osa teie meeskonnamudelist on 
motoriseeritud?

• Kuidas motoriseeritud osa programmeerisite?

• Mida te selle väljakutse kohta õppisite?
• Kuidas te Põhiväärtuseid kasutasite?

• Mida lisasite meeskonna plakatile?
• Kuidas näitab plakat teie meeskonna teekonda?

Mõelge, mida üritusel jagate.

Tähistame, kui hästi me 
kõik koos töötasime! See 
on palju lõbusam, kui kõik 

meeskonna liikmed on 
kaasatud.
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Kasutage seda lehte oma kujunduse ja ideede 
joonistamiseks!
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Uurimine
(Soovitatav läbida peale Kohtumist 4)

Vaadake lehel olevaid karjäärivõimalusi. Valige üks neist, uurige 
seda ja vastake küsimustele.

• Kirjeldage tööd. Millised on 
igapäevased tööülesanded?

• Milline haridus või koolitused on 
vajalikud?

• Mis on selle töö aastapalk?

• Milliste firmade heaks võiksid 
need inimesed töötada?

3O Teadlase Töövihik

Tuuleenergia insener

Tuuleenergia insener projekteerib 
tuulegeneraatoreid ja tuuleparke 
ning seejärel loob ja katsetab neid 
kohapeal. 

Seotud Kohtumisega 1

Päikesepaneelide 
paigaldaja

Päikesepaneelide paigaldaja
installeerib päikesepaneele
vastavalt juhistele ja
ohutusnõuetele.

Seotud Kohtumisega 1

Alajaama tehnik

Alajaama tehnik käitab ja hooldab
elektrilisi alajaamu, mis jaotavad
energiat allikast tarbijatele.

Seotud Kohtumisega 1

Õppesuunad
• Taastuvenergia

• Energia lõppkasutus ja -tõhusus

• Energia salvestamine ja võrgu

• nüüdisajastamine

• Energiapoliitika ja -majandus

• Energia keskkonnamõju

• Fossiil- ja tuumaenergia

Karjäärivõimalused



Peegeldamine
(Soovitatav läbida peale Kohtumist  12)

Vaadake lehel olevaid karjäärivõimalusi. Mõelge neile
töökohtadele ja sellele, mis teid huvitab.

• Milliseid oskuseid on antud 
töökohtade juures vaja?

• Mis teid nende töökohtade 
juures huvitab?

• Kas oskate mõelda teistele 
energiaga seotud töökohtadele?

• Kas uuriksite mõnda neist 
karjääridest, et saada 
lisateavet?
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Hüdroelektri spetsialist

Hüdroelektri spetsialist 
paigaldab, hooldab ja käitab 
hüdroelektrisüsteeme ja 
-seadmeid.

Seotud Kohtumisega 2

Elektrik

Elektrik tagab kodudes 
elektrijuhtmete õige ühendatuse, 
et inimesed saaksid elektroonika ja 
tulede jaoks kasutada elektrit.

Seotud Kohtumisega 3

Jätkusuutlikkuse juht
Jätkusuutlikkuse juht otsib 
võimalusi LEGO® toodete loomisel 
taastuvenergia kasutamiseks ja 
vähemate jäätmete tootmiseks 
LEGO tehastes.

Seotud Kohtumisega 4

Karjääri-

võimalused
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