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Sissejuhatus

Tere tulemast FIRST ® LEGO® League Explore’i!
FIRST ® LEGO® League Explore’is 
keskenduvad meeskonnad 
inseneeria alusteadmistele, 
kus nad uurivad reaalseid 
probleeme, õpivad kujundama 
ja programmeerima ning 
loovad ainulaadseid lahendusi, 
mis on valmistatud LEGO 
klotsidest ja mille toiteallikas 
on LEGO® Education SPIKE™ 
Essential või WeDo 2.0. FIRST 

LEGO League Explore on üks 
kolmest FIRST LEGO League 
programmi vanuserühmast. 
See programm inspireerib noori 
katsetama ja kasvatama oma 
enesekindlust, kriitilist mõtlemist ja 
disainioskuseid praktilise õppimise 
kaudu. FIRST LEGO League loodi 
FIRST ®i ja LEGO® Educationi 
vahelise liidu kaudu.

FIRST ® ENERGIZESM‘i toob teieni Qualcomm ja SUPERPOWEREDSM

Tere tulemast FIRST ® 
ENERGIZESM hooaega, 
mille toob teieni Qualcomm. 
Selle aasta FIRST LEGO 
League väljakutse kannab 
nime SUPERPOWEREDSM. 
Lapsed õpivad tundma erinevaid 
energiaallikaid, salvestamise ja 
jaotamise meetodeid ning energia 
tarbimise viise.  

Iga kohtumise ajal kogevad nad 
inseneridisaini protsessi. Selle 
protsessi jaoks pole kindlat 

järjekorda ja nad võivad iga 
osa ühe kohtumise jooksul mitu 
korda läbida. See tähendab, et 
kohtumise ajal uurivad lapsed 

teemat ja ideid, loovad lahendusi, 
katsetavad neid, kordavad ja 
muudavad neid ning jagavad 
seejärel õpitut teistega.

Meeskondades töötamine
Lapsed töötavad koos kuni 
kuueliikmelistes meeskondades, 
kasutades LEGO Education 
SPIKE™ Essential või WeDo 
2.0 komplekti osi ja Explore 
komplekti. Nad teevad koostööd ja 
suhtlevad, et koos ehitada, õppida 
ja mängida.

Lapsi tuleks igal kohtumisel 
julgustada meeskonnakaaslastega 
koos töötama, kuulama üksteist, 
kordamööda tööd tegema ja 
jagama ideid ja juppe.

UURIGE

T E S TI G E

L O OGE

J
AGA G E

Inseneri-
disaini 

protsess
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SUPERPOWEREDSM väljakutse

Uurige!
Tere tulemast 
SUPERPOWEREDSM-i! Lapsed 
uurivad kogu energiateekonda. 
Kust tuleb energia, kuidas energiat 
kasutatakse ja kõik vahepealsed 
sammud. Nad avastavad erinevaid 
energiaallikaid ja energiatarbijaid. 
Nad tuvastavad energiaprobleemid 
oma kodukohas.

Looge ja testige!
Lapsed ehitavad tuuliku, 
energiasalvestusmudeli 
ja karusselli. Nad uurivad 
oma meeskonnamudeli 
programmeerimist ja 
motoriseerimist. Nad loovad oma 
energiateekonna ja ehitavad 
erinevaid viise, kuidas energiat 
kogutakse, salvestatakse, 
jaotatakse ja tarbitakse. Nad 
katsetavad ja kordavad oma 
energiateekonnal ning teevad 
valikuid parima lahenduse 
loomiseks.

Jagage!
Lapsed salvestavad oma ideed 
ja kujundused oma Teadlase 
Töövihikusse. Nad jagavad oma 
ehitustöid ja õpitut teistega. Lõpuks 
osalevad nad festivalil, kus nad 
jagavad oma meeskonna plakateid 
ja meeskonnamudeleid hindajate, 
perede ja sõpradega. Kõige 
tähtsam on see, et neil...

Uurime, kust me 
energiat saame 
ja kuidas me 
seda kasutame. 
See on 
energiateekond.

Nüüd 
uurige meie 
energiavalikute 
mõju.

...OLEKS 
LÕBUS!

Seejärel looge 
oma kodukohale 
parem 
energiateekond. 

Lõpuks jagage 
õpitut ja 
tähistage 
teistega.
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Mänguline õppimine tegevuste kaudu

Meeskonna rollid
Siin on mõned meeskonna 
näidisrollid, mida kohtumiste ajal 
kasutada. Iga meeskonnaliige 
võiks saada igat rolli FIRST LEGO 
League Explore hooajal mitu korda 

proovida. Rollide kasutamine aitab 
meeskonnal tõhusamalt toimida ja 
tagab, et kõik meeskonnaliikmed 
on kaasatud. Mõni noor saab 
samas rollis olla mitu korda. 

Näiteks ehitaja ja programmeerija 
rollis saab paaristöö puhul olla mitu 
korda.

FIRST® Põhiväärtused
The FIRST ® Põhiväärtused on 
antud programmi nurgakivid. 
Need kuuluvad FIRST ® LEGO® 
League’i põhielementide hulka. 
Põhiväärtuseid omaks võttes 

kasutavad lapsed igas kohtumises 
teema avastamist ja uurimist 
ning õpivad, et üksteise aitamine 
on meeskonnatöö alus. On 
oluline, et lastel oleks lõbus. Mida 

mängulisemad on kohtumised, 
seda motiveeritumad on lapsed.

Koos töötades oleme 
tugevamad.

Kasutame probleemide 
lahendamiseks loovust ja 

järjepidevust.

Me naudime seda, 
mida me teeme!

Avastame uusi 
oskuseid ja ideid.

Me austame üksteist 
ja arvestame üksteise 

erinevustega.

Kasutame õpitut meie 
maailma paremaks 

muutmiseks.

Töövahendite 
haldur

Komplekteerib tunni
jaoks vajalikud

vahendid ja viib need
tagasi tunni lõpus.

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 meeskonna 

progressi. Veendub, et tunni 
tegevused on täidetud. 

Juhendaja
Juhendab meeskonda 
kohtumistel ja õppes, 

et saavutada iga 
kohtumise eesmärgid.

Programmeerija
Töötab seadmega ja

loob rakenduses 
programme..
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Mida meeskond vajab?

Iga meeskond SUPERPOWEREDSM avastamise 
komplekti. Jätke LEGO® klotsid vastavatesse 
kottidesse kuni nende kohtumisteni, kus neid vajate. 

Kolm trükitud raamatut sisaldavad Explore mudeli 
ehitusjuhiseid.

Tuulik Energia-
salvestusmudel

Karussell Mootori ja 
kontrolleri tükid

Prototüüpimis-
tükid

Kott 1 2 3 4 5

Raamat 1 2 3 3 -

LEGO® Education komplekt

LEGO® Education 
WeDo 2.0 komplekt

LEGO® Education 
SPIKE™ Essential 
komplekt

Elektroonilised vahendid

Teie meeskond vajab ühilduvat 
Bluetooth-toega seadet, näiteks 
sülearvutit, tahvelarvutit või 
lauaarvutit. 

Süsteeminõuete 
vaatamiseks ja tarkvara 
allalaadimiseks 
skaneerige QR-kood. 

Meeskonna plakatiks vajalik

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

SUPERPOWEREDSM avastamise komplekt

Näpunäited
• Prototüüpimistükke ja alusplaate kasutatakse 

kõikide kohtumiste vältel, et luua lahendusi disaini 
väljakutsele.

OR
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Juhtimise nõuanded

• Lugege Teadlase Töövihikut hoolikalt. Meeskond 
jagab märkmikke ja täidab neid üheskoos.

• Märkmik sisaldab asjakohast teavet ja juhendab 
meeskonda kohtumiste ajal.

• Selles Meeskonnakohtumiste Abimehes olevad 
näpunäited aitavad teil kohtumisi läbi viia.

• Juhendajana suunake meeskonnaliikmeid nende 
rolle täitma igal kohtumisel.

• Meeskonnarollid on Teadlase Töövihikus välja 
toodud. Rollide kasutamine aitab teie meeskonnal 
tõhusamalt toimida ja tagab, et kogu meeskond on 
kaasatud.

• Määrake oma ajakava. Kui tihti ja mis aegadel 
kohtumised toimuvad? Mitu kohtumist on teil enne 
võistlust?

• Määrake oma kohtumiste jaoks juhtnöörid, 
tegevused ja käitumisjuhised.

• Mõtestage end koos meeskonnaga töömeeleollu 
Teie hõlbustate nende teekonda ja eemaldate kõik 
suuremad takistused.

• Juhendage oma meeskonda kohtumistel saadud 
ülesandeid iseseisvalt lahendama.

• Kasutage kohtumiste suunavaid küsimusi 
meeskonna suunamiseks ja neile fookuse 
andmiseks.

• Mõnes kohtumises loetletud ametid on leitavad ka 
Teadlase Töövihiku lõpus Karjäärivõimaluste lehel.

• Julgustage meeskonnaliikmeid koostööd tegema, 
üksteist kuulama, tegema asju kordamööda ja ideid 
jagama. 

• Asetage topsi kõik üleliigsed või leitud LEGO® jupid.
Puuduvaid juppe saavad lapsed tulla topsist otsima.

• Enne kohtumise lõpetamist vaata üle laste LEGO 
komplektid.

• LEGO komplekti kaant saab kasutada alusena, kus 
juppe hoiustada, et need ära ei veereks.

• Kasutage kilekotte või plastkarpe, et hoiustada 
poolikuid ehitisi või kokkupandud mudeleid.

• Leidke missioonimudelitele ja väljakule sobiv koht 
nende hoiustamiseks.

• Materjalihaldur aitab korrastada ja hoiustada 
materjale.

Teie oleteTeie olete

kangelasedkangelased
kes saavadkes saavad

muutamuuta
maailma!maailma!

JUHENDAJA NÕUANDED

TEADLASE TÖÖVIHIKU NÄPUNÄITED

MATERJALI HALDAMINE
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Kohtumiste 
plaan 

Sissejuhatus 
(5-10 minutit)

Tegevus 1 
(15-20 minutit)

Tegevus 2 
(15-20 minutit)

Kokkuvõte 
(10-15 minutit)

Kohtumine 1
Energia-
teekonnad

Avastage Uurige 
energiateemat

Uurige 
energiateekondi

Jagage ja 
koristage

Kohtumine 2
Energiaallikad Elagu meeskond Ehitage tuulik Uurige 

energiaallikaid
Jagage ja 
koristage

Kohtumine 3
Energia-
ühendused

Lõbutsege Ehitage energia-
salvestusmudel

Tutvuge 
hoiustamise ja 
levitamisega

Jagage ja 
koristage

Kohtumine 4
Energia 
tarbimine

Uuendage Ehitage karussell Uurige energia 
tarbimist

Jagage ja 
koristage

Kohtumine 5
Energia 
kogumine

Olge kaasavad
Läbige esimene 

kodeerimise 
tund

Jäädvustage 
tuuleenergiat

Jagage ja 
koristage

Kohtumine 6
Motoriseerige 
mudel

Mõjutage
Läbige teine 
kodeerimise 

tund

Ehitage mootori 
ja kontrolleri alus

Jagage ja 
koristage

Kohtumine 7
Elektriauto

Avastamise 
ehitis

Läbige kolmas 
kodeerimise 

tund
Tehke elektriauto Jagage ja 

koristage

Kohtumine 8-9
Meeskonna 
mudel

Meeskonnatöö ja 
lõbu ehitised

Kujundage 
meeskonna 

mudel

Looge ja 
kodeerige mudel

Jagage ja 
koristage

Kohtumised 
10-11
Plakat

Innovatsiooni 
ja kaasamise 

ehitised

Kujundage 
meeskonna 

plakat

Looge 
meeskonna 

plakat

Jagage ja 
koristage

Kohtumine 12
Valmistuge 
ürituseks

Mõju ehitis Valmistuge 
ürituseks

Otsustage mida 
jagada

Jagage ja 
koristage

Tähistage üritusel!

Iga kohtumine algab tutvustusega ja lõpeb jagamisega. Nende 
tegevuste üksikasjad on toodud järgnevatel kohtumiste lehtedel koos 
märkuste ja näpunäidetega, mis aitavad antud kohtumisi läbi viia.
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Kohtumiste eelne kontrollpunkt
Lugege õpilastele mõeldud Teadlase töövihikut ja seda 
Meeskonnakohtumiste abimeest enne kohtumistega 
alustamist. Need on täis väga kasulikku teavet, mis 
juhendab teid selles kogemuses. Kasutage seda 
kontrollpunkti mis aitab teil alustada ja suunata teid edu 
poole.

 Veenduge, et olete programmi 
rakendamiseks kõik vajalikud materjalid 
kätte saanud. Lisainfoks vaadake 
lehekülge 6.

 Leidke ruum, mida kasutate ja kus 
materjale kohtumiste vahel hoiustate.  

 Mõelge viimasele üritusele. Kas peate 
registreeruma partnerüritusele või on teil 
klassisisene üritus? Lisainfoks vaadake 
lehekülge 30.

 Koostage programmi kasutamise plaan.
Mitu korda nädalas seda teete? Mitu 
nädalat see kestab?

 Veenduge, et teil oleks Bluetooth-toega 
seade, millele oleks SPIKE™ või WeDo 
2.0 rakendus paigaldatud.

 Avage SPIKE™ Essential või WeDo 
2.0 komplekt (kui seda pole tehtud) 
ja sorteerige LEGO® elemendid enne 
kohtumist 1 alusele. Veenduge, et 
kontroller on värskendatud ja laetud või 
kasutab patareisid.

 Tutvuge Explore komplekti sisuga.
 Tutvuge FIRST ® Põhiväärtustega. Need 

on FIRSTi alustalaks.
 Vaadake FIRST ® LEGO® League Explore 

hooaja videoid FIRST LEGO League 
YouTube’i kanalilt.

 Meeskond võiks rakenduses lõpetada 
alustamise ülesanded nii, et nad 
saaksid enne kohtumiste algust 
omandada kogemusi ehitamisel ja 
programmeerimisel.

 Arutage meeskonnaga energiaga seotud 
sõnavara üle. Nimekirjast võiks leida 
energiaallikas, levitamine, hoiustamine, 
tarbimine, ja energiateekond.

KASULIKUD 
VAHENDID

Mina olen Max!  
Tule nüüd!  

Lähme!

Mina olen Ruby! 
Meil on hea meel 

liituda teie õpilastega 
nende teekonnal!

Mina olen Jacob! 
Me juhatame teid läbi 
SUPERPOWEREDSM

väljakutse! 
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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:

1O Meeskonnakohtumiste abimees  I  Kohtumised

Tulemused
• Meeskond kasutab avastusi, et 

uurida SUPERPOWEREDSM teemat 
ja selgitada, mis on energiarännak. 

• Meeskond selgitab väljakul välja 
erinevad energianäited.

• Lugege meeskonnale 
avastamise tähenduse 
kohta. (lehekülg 5)

• Rääkige sellest, mis 
on avastamine. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 
selle põhiväärtuse 
kohta.

• Laiendus: Joonistage 
ennast Teadlase 
Töövihiku põhiväärtuste 
lehel oleva avastamise 
kaudu.

Sissejuhatus (10 minutit)
Avastage

Kohtumine 1

Laiendused
• Uurige uuendusi ja uusi 

esilekerkivaid tehnoloogiaid 
energiavaldkonnas. 

• Tutvuge erinevate energiaga 
seotud töökohtade ja 
karjääridega.

2

1
3

Suunavad küsimused
• Kuidas jõuab energia sinna, kus 

seda vajame?

• Kust sa energiat ammutad?

• Millised töökohad on seotud 
energiaga?

Kohtumise 
näpunäited

 Vaadake 
multimeediaressursse, et leida 
rohkem vahendeid, mida saate 
oma meeskonnaga kasutada.

 Leida erinevad kohtumised, 
mis viitavad erinevatele 
energiatöökohtadele. Need 
tööd on loetletud Teadlase 
Töövihikus karjäärivõimaluste 
all.

 Märkmikus on kirjutamis- ja 
joonistamisruum, et kõik 
saaks oma mõtteid ja ideid 
jäädvustada.

1

2

3
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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:

SUPERPOWEREDSM 11

Koristamine
• Kõik, mis on ehitatud 

prototüüpimistükkidest, tuleks 
lahti võtta. 

• Asetage prototüüpimistükid tagasi 
Explore kasti või konteinerisse, 
millel on silt “Prototüüpimistükid”.

Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

Energiateekonnad

5

4

6

• Jagab, mida nad 
kohtumisel tegid.

• Selgitab, mis on 
energiateekond ja selle 
erinevad osad.

• Näitab matil erinevaid 
energia näiteid.

Suunavad küsimused
• Mis on energiateekond?

• Kas suudate tuvastada erinevaid 
energiateekondi?

• Milline on näide energiateekonnas 
meie kodukohas?

Kohtumise näpunäited

 Võtke arutlemiseks valmis 
näited nelja erineva 
energiakategooria kohta. 
Teadlase Töövihiku lehekülg 7 
on selleks suurepärane allikas. 

 Andke meeskonnale 
kujunduse loomiseks LEGO® 
prototüüpimistükid (kotid 
sildiga 5). ÄRGE avage teisi 
kotte. 

 Põhiväärtused on esile 
tõstetud Maxi, Ruby ja Jacobi 
juhiste kaudu.

4

5

6
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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

Energiateekonna leht on 
hea viide, mida kohtumiste 
jooksul kasutada, 
see näitab, milline on 
energiateekond.

Allikas Tarbimine

Allikas

Levitamine

Säilitamine

Tarbimine
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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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Tulemused
• Meeskond ehitab tuuliku ja uurib, 

kuidas see töötab.

• Meeskond teeb kindlaks, millised on 
erinevad energiaallikad.

Suunavad küsimused
• Kuidas tuulik energiat kogub?

• Mida energiaühikud tähistavad?

• Kuhu võiksid energiaühikud edasi 
liikuda?

• Lugege meeskonnale 
meeskonnatöö 
tähenduse kohta. 
(lehekülg 5) 

• Rääkige, mis on 
meeskonnatöö. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 

selle põhiväärtuse 
kohta.

• Laiendus: Joonistage 
teadlasi kasutades 
Teadlase Töövihikus 
Põhiväärtuste lehel 
olevat meeskonnatööd.

Sissejuhatus (10 minutit)
Elagu Meeskond

Kohtumine 2

2

1

3Kohtumise näpunäited

 Iga lehe ülesannete 
eeldatava kestuse leiate tunni 
juurest. See on abiks laste 
eneseregulatsioonil.

 Meeskond vajab Explore 
komplektist raamatut 1 ja kotti 
1.

 Meeskond motoriseerib tuuliku 
või karusselli kohtumisel 6.

1

2

3

Laiendused
• Uurige erinevaid energiaallikaid 

(nii taastuvaid kui ka 
taastumatuid). 

• Tehke kindlaks erinevate 
energiaallikate plussid ja 
miinused.
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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:
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Koristamine
• Ärge võtke tuulikut lahti.

• Kõik, mis on ehitatud 
prototüüpimistükkideks, tuleks 
lahti võtta.

Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

Suunavad küsimused
• Kas saate tuua näiteid 

energiaallikate kohta?

• Millised energiaallikad on meie 
kodukohas? 

• Millised on meie kogukonna 
energiaallikate plussid ja 
miinused?

Energiaallikad

6

5

4

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Näitab, kuidas tuulik 
töötab.

• Selgitab, mis on 
energiaallikas, ja tooge 
näiteid.

• Näitab väljakul erinevaid 
energiaallikaid.

Kohtumise näpunäited

 Meeskond võiks tuvastada 
täiendavaid taastuvaid ja 
taastumatuid energiaallikaid.

 Asetage väljak laua või 
põranda peale, et meeskond 
saaks seda kasutada.

 Meeskonnale on ette nähtud 
väljakutsed kohtumiste 
ülesannetega kaugemale 
jõudmiseks. Samuti võiks 
meeskond tutvuda ette antud 
tööga.

4

5

6
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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

Kohtumiste alguses, 
sissejuhatavate tegevuste 
ajal, täitke põhiväärtuste 
leht.
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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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Kohtumine 3Tulemused
• Meeskond ehitab 

energiasalvestusmudeli ja uurib, 
kuidas see töötab.

• Meeskond teeb kindlaks erinevad 
viisid, kuidas energiat salvestatakse 
ja jaotatakse. 

• Lugege meeskonnale 
lõbu tähenduse kohta. 
(lehekülg 5)

• Rääkige sellest, 
mis on lõbu. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 
selle põhiväärtuse 
kohta.

• Laiendus: Joonistage 
Teadlase Töövihikus 
Põhiväärtuste lehele 
lõbu tähistav pilt.

Sissejuhatus (10 minutit)
Lõbutsege

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas salvestab 

energiasalvestusmudel energiat?

• Kuidas saaksite mudelis 
salvestatud energiat seadme 
toiteks kasutada?

• Kuidas aitavad energiaühikud 
energiarännakut näidata?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond vajab Explore 
komplektist raamatut 2 ja kotti 
2.

 Energiasalvestamisemudel 
annab visuaalse esituse 
potentsiaalsest ja kineetilisest 
energiast.

 Kui rehvikäsi on üles tõstetud, 
on see potentsiaalne energia. 
Kangi tõstmisel muudetakse 
potentsiaalne energia 
kineetiliseks. See liikumine 
vabastab energiaühikud.

1

2

3

Laiendused
• Uurige erinevaid energia 

salvestamise viise (patareid, 
gaasipaak jne). 

• Selgitage, milline on potentsiaalne 
ja kineetiline energia, kuidas need 
on väljakul ja Explore mudeliga 
kujutatud.
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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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Energiaühendused

Koristamine
• Ärge võtke 

energiasalvestusmudelit lahti.

• Kõik, mis on ehitatud 
prototüüpimistükkideks, tuleks 
lahti võtta.

Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

5

6

4

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Näitab, kuidas 
energiasalvestusmudel 
töötab.

• Selgitab, kuidas 
energiat salvestatakse 
ja jaotatakse.

• Näitab väljakul erinevaid 
energiaühendusi.

Suunavad küsimused
• Kas saate tuua näiteid energia 

salvestamise kohta?

• Kas saate tuua näiteid energia 
jaotamise kohta?

• Kuidas meie kodukohas energiat 
salvestatakse ja jaotatakse?

Kohtumise näpunäited

 Väljakul on energia 
salvestamise näideteks 
gaasipaagid ja laadimisjaam.

 Energiajaotuse näideteks on 
elektriliinid, kütuseveokid ja 
torustik.

 Meeskond võib kasutada 
väljakul olevaid LEGO® 
klotside ikoone energia 
jaotamise näitamiseks.

4

5

6

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.

SUPERPOWEREDSM 5

L O OG
E

SUPERPOWEREDSM Väljakutse

The SUPERPOWEREDSM 
väljakutse lehel on hooaja 
teema ja probleem, mille 
meeskond lahendab.
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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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Kohtumine 4Tulemused
• Meeskond ehitab 

karusselli ja ühendab selle 
energiasalvestusmudeliga.

• Meeskond teeb kindlaks erinevad 
energiatarbimise viisid.

• Lugege meeskonnale 
innovatsiooni 
tähenduse kohta. 
(lehekülg 5)

• Rääkige, mis on 
innovatsioon. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 

selle põhiväärtuse 
kohta.

• Laiendus: Joonistage 
Teadlase Töövihikusse 
Põhiväärtuste lehele 
innovatsiooni 
kasutades uuendaja.

Sissejuhatus (10 minutit)
Uuendage

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas karussell kulutab energiat?

• Mis veel karnevalidel ja 
lõbustusparkides energiat tarbib?

• Mis kasutab teie kodus energiat/
elektrit?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond vajab Explore 
komplektist raamatut 3 ja kotti 
3. 

 Meeskond vajab eelmisel 
kohtumisel kokkupandud 
energiasalvestusmudelit.

 Laske meeskonnal selgitada, 
kuidas karussell kasutab 
energiat, mis salvestati 
energiasalvestusmudelisse.

1

2

3

Laiendused
• Uurige erinevaid näiteid 

energiatarbimisest.

• Tehke kindlaks, kuidas erinevad 
energiatarbijad saaksid energiat 
tõhusamalt kasutada.
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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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Energia tarbimine
Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

4

5

6

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Näitab, kuidas karussell 
töötab.

• Selgitab, mis on 
energiatarbija ja tooge 
näiteid.

• Näitab väljakule 
erinevaid näiteid 
energiatarbimisest.

Suunavad küsimused
• Milliseid näiteid 

energiatarbimisest on meie 
kodukohas? 

• Mida tehakse energiatarbimise 
vähendamiseks?

• Miks on jätkusuutlik olemine ja 
Maa hoidmine oluline?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond motoriseerib 
karusselli/tuuliku kohtumisel 6.

 Väljakul on energiatarbimise 
täiendavateks näideteks auto, 
talu ja karneval.

 Väljakul on vabu kohti, kuhu 
meeskond saaks ehitada 
täiendavaid energiatarbijaid, 
näiteks kortermaja ja 
toidupood.

4

5

6

Koristamine
• Nii karussell kui ka 

energiasalvestusmudel peaksid 
jääma kokkupandud, kuid neid 
saab hoiustada eraldi. 

• Kõik, mis on ehitatud 
prototüüpimistükkideks, tuleks 
lahti võtta.

Teadlase Töövihik  I  Alustamine4

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.

Meeskonna teekonna 
leht annab suurepärase 
ülevaate sellest, mida 
meeskonnad selle 
kogemuse jooksul teevad.
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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:

18 Meeskonnakohtumiste abimees  I  Kohtumised

Kohtumine 5Tulemused
• Meeskond ehitab tunni põhjal 

LEGO® mudeli ja uurib mootorite 
kodeerimisplokke.

• Meeskond rakendab oma 
kodeerimis- ja ehitusoskuseid, et 
muuta olemasolev mudel tuulikuks.

• Lugege meeskonnale 
kaasamise tähenduse 
kohta. (lehekülg 5)

• Rääkige, mis on 
kaasamine. Laske 
meeskonnal tuua näiteid 
selle põhiväärtuse 
kohta.

• Laiendus: Joonistage 
Teadlase Töövihikusse 
Põhiväärtuste lehele 
kaasamist näitav 
insener.

Sissejuhatus (10 minutit)
Olge kaasavad

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kas saate ehitada ja kodeerida  

LEGO mudeli mootoriklotsidega?

• Kuidas muuta programmi nii, et 
LEGO mudel liiguks teistmoodi?

• Kas saate mudeli kodeerida nii, et 
see liiguks erineva kiirusega?

Kohtumise näpunäited

 Rääkige meeskonnale, kuidas 
rakenduses sobiva tunni 
juurde pääseda.

 Kui teie meeskond pole 
varem kodeerimisega kokku 
puutunud, võite lasta neil 
läbida alustamise õpetused.

 Meeskond kasutab sellel 
kohtumisel ainult oma LEGO 
Education SPIKE™ Essential/
WeDo 2.0 komplekti. Nad 
ei kasuta midagi Explore 
komplektist või mudelist,

1

2

3

Laiendused
• Kui kasutate SPIKE Essentialit, 

laske meeskonnal teha paadireisi 
ülesanne.

• Kui kasutate WeDo 2.0, laske 
meeskonnal täita liikuva satelliidi 
ülesanne.



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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Energia kogumine
Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

5

6

4

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Näitab nende 
õpitud motoorseid 
kodeerimisoskuseid

• Näitab, kuidas nad 
mudelit ja koodi 
muutsid maksimaalse 
energiakoguse 
hõivamiseks.

Suunavad küsimused
• Kas saate mudelile lisada labasid, 

et see näeks välja nagu tuulik?

• Kas saate programmi muuta, et 
tuulik kiiremini töötaks?

• Kuidas maksimeerida energia 
kogumist?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond peaks kasutama 
ainult osi oma LEGO 
Education SPIKE Essential/ 
WeDo 2.0 komplektist, et 
muuta olemasolevat ehitist, et 
see näeks välja nagu tuulik.

 Meeskond määrab, kuidas 
muuta mootori suunda ja 
kiirust.

 Ideede ruumi saab kirja 
panda kavandatavad 
kodeerimise etapid või milliseid 
kodeerimisplokke meeskond 
muudab. 

4

5

6

Koristamine
• Kõik antud kohtumises ehitatu 

tuleks lahti võtta ja tagasi LEGO 
Education SPIKE Essential/WeDo 
2.0 komplekti panna.

• Materjali hõlpsamaks 
haldamiseks hoidke Explore 
komplekti tükid SPIKE Essential/
WeDo 2.0 komplektist eraldi.
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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:

2O Meeskonnakohtumiste abimees  I  Kohtumised

Kohtumine 6Tulemused
• Meeskond ehitab tunni põhjal LEGO® 

mudeli ning uurib valguse ja heli 
plokke.

• Meeskond ehitab mootori ja 
kontrolleri ning motoriseerib Explore 
mudeli.

• Lugege meeskonnale 
mõju tähenduse kohta. 
(lehekülg 5)

• Rääkige, mis on mõju. 
Laske meeskonnal 
tuua näiteid selle 
põhiväärtuse kohta.

• Laiendus: Joonistage 
Teadlase Töövihikusse 
Põhiväärtuste lehele 
mõju avaldav leiutaja.

Sissejuhatus (10 minutit)
Mõjutage

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas muuta programmi nii, et 

LEGO mudel näitaks teistsugust 
valgust? 

• Kas saate mudeli kodeerida teist 
heli tegema?

• Kas saate andurit kasutada heli 
või valguse signaali andmiseks?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond õpib tundma 
ja kasutama valgus- ja 
heliplokke.

 Enne selle kohtumise järgmise 
ülesande juurde asumist peaks 
meeskond selle ülesande 
käigus ehitatud LEGO mudeli 
lahti võtma.

 LEGO Education SPIKE™ 
Essential/WeDo 2.0 komplektis 
on erinevad andurid, mida 
meeskond võiks proovida 
lisada.

1

2

3

Laiendused
• Otsige üles teine mudel, mida 

kohtumise ajal ei motoriseerinud 
(tuulik või karussell).

• Motoriseerige mudel koos mootori 
ja kontrolleri ehitisega.
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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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Motoriseerige mudel
Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

4

5

6

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Näitab õpitud valguse 
ja heli kodeerimise 
oskuseid.

• Meeskond ehitab 
ja kodeerib mootori 
ja kontrolleri ehitise 
ning motoriseerib osa 
Explore mudelist.

Suunavad küsimused
• Kuidas saab motoriseerida 

Explore komplekti tuuliku ja 
karusselli mudeleid?

• Kas saate motoriseeritud Explore 
mudelile anduri lisada?

• Kas saate motoriseeritud Explore 
mudelis kasutada valgust ja heli?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond vajab mootori 
ja kontrolleri ehitise 
kokkupanekuks kotti 4 ja 
raamatut 3.

 Meeskond rakendab 
valgus- ja heliplokkide 
kodeerimiskontseptsiooni.

 Näidispildid motoriseeritud 
tuulikust ja karussellist. 
Näete pilte mõlema (SPIKE 
Essential/WeDo 2.0) kontrolleri 
kasutamisest.

4

5

6

Koristamine
• Veenduge, et LEGO Education 

SPIKE Essential/WeDo 2.0 
komplekti tükid antakse tagasi.

• Ärge võtke Explore mudelit lahti, 
kuid võtke kontrollerid küljest ära.
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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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Kohtumine 7Tulemused
• Meeskond ehitab tunni põhjal LEGO® 

mudeli ja kodeerib selle sõitma.

• Meeskond rakendab oma 
kodeerimis- ja ehitusoskuseid, 
et muuta olemasolev robot 
elektriautoks.

• Laske meeskonnal 
tuua näiteid selle 
kohta, kuidas nad on 
kohtumiste jooksul 
avastamist kasutanud.

• Laske meeskonnal 
luua seda põhiväärtust 
esindavatest 
prototüüpimistükkidest 
ehitis või näide 
avastamisest.

Sissejuhatus (10 minutit)
Avastamise ehitis

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas muuta programmi nii, et 

LEGO robot liiguks teisiti?

• Kas saate robotit muuta nii, et see 
sõidaks nelja rattaga?

• Kas saate kodeerida roboti 
väljakul ringi sõitma?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond loob oma esimese 
mobiilse roboti, mis sõidab 
väljakul.

 Meeskond peaks arvestama 
väljakul olevate voltidega ja 
vajadusel muutma programmi 
või robotit.

 Meeskond võib kodeerida 
roboti väljakul olevate 
erinevate telliskiviikoonide 
juurde sõitma.

1

2

3

Laiendused
• Kodeerige robot, et sõita väljakul 

ühelt telliskiviikoonilt teisele. 

• Kodeerige robot, et lükata 
energiaühik ühelt telliskiviikoonilt 
teisele..
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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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Elektriauto
Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

4

5

6

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Näitab, kuidas 
nad on eelmistel 
kohtumistel õpitud 
kodeerimisoskuseid 

rakendanud mobiilse 
roboti valmistamisel.

• Näitab, kuidas nende 
elektriauto väljakul 
sõidab.

Suunavad küsimused
• Kuidas muuta roboti disaini nii, et 

see näeks välja nagu elektriauto?

• Kas saate kodeerida roboti 
telliskiviikooni juures peatuma?

• Kas saate kodeerida roboti 
energiaühikuid transportima?

Kohtumise näpunäited

 Võiksite piirata meeskonda 
kasutama ainult LEGO® 
Education SPIKE™ Essential/
WeDo 2.0 komplekti tükke.

 Veenduge, et meeskond 
jälgiks, kuhu robot sõidab, et 
see lauale asetades sellelt 
maha ei sõidaks.

 Meeskond saab harjutada 
roboti positsioneerimist nii, et 
robot jõuaks telliskiviikoonini.

4

5

6

Koristamine
• Veenduge, et kasutatud LEGO 

Education SPIKE Essential/WeDo 
2.0 komplekti osad tagastatakse.

• Kontroller tuleks asetada oma 
kohale motoriseeritud Explore 
mudelil.
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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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Kohtumised 8&9Tulemused
• Meeskond joonistab oma 

meeskonnamudeli kujunduse ja 
märgistab selle vajalikud osad.

• Meeskond loob oma kodukoha 
jaoks parema energiateekonna 
meeskonnamudeli.

• Laske meeskonnal 
tuua näiteid, kuidas 
nad on kohtumiste 
jooksul kasutanud 
meeskonnatööd 
(Kohtumine 8) ja lõbu 
(Kohtumine  9).

• Laske meeskonnal 
luua seda põhiväärtust 
esindavatest 
prototüüpimistükkidest 
ehitis või näide 
meeskonnatööst ja 
lõbust.

Sissejuhatus (10 minutit)
Meeskonnatöö ja lõbu ehitised

2

1

3

Suunavad küsimused
• Kuidas kavatsete  

meeskonnamudeli disaini 
kavandada?

• Mis on teie arvates selle kõige 
olulisem osa? 

• Kuidas näitab teie 
meeskonnamudel teie kodukoha 
jaoks paremat energiateekonda?

Kohtumise näpunäited

 Meeskond vajab kõiki kolme 
Explore mudeli osa ja väljakut.

 Iga meeskonnaliige võib 
alusplaadi abil ehitada osa 
meeskonna mudelist (allikas, 
salvestamine, levitamine, 
tarbimine).

 Meeskonnamudel võib 
kasutada täiendavaid LEGO® 
klotse, minifiguure, alusplaate 
ja muid LEGO elemente. Te EI 
TOHI kasutada liimi, värvi ega 
kunstitarbeid.

1

2

3

Laiendused
• Looge üksikasjalik, märgistatud 

joonis oma meeskonna mudelist 
ja kõigist selle osadest. 

• Selgitage erinevaid 
energiateekondi.
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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..
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Meeskonna mudel
Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

5

4

6

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid.

• Selgitab programmi 
ja seda, kuidas see 
motoriseerib tuuliku või 
karusselli.

• Vaatab üle vajalike 
osade loendi ja 
tuvastab need 
meeskonnamudelil.

• Näitab, kuidas 
meeskonnamudel 
töötab. 

Suunavad küsimused
• Millised on teie disaini tugevad ja 

nõrgad küljed? 

• Kuidas saate osa  meeskonna-
mudelist motoriseerida? 

• Kuidas teie meeskonnamudel 
näitab, et olete loonud parema 
energiateekonna?

Kohtumise näpunäited

 Meeskonnamudel peaks 
mahtuma lauale ja olema 
kergesti transporditav.

 Kogu kohtumiste vältel 
rakendab meeskond oma 
programmide loomiseks 
kodeerimiskontseptsioone.

 Meeskond peaks kaasama 
kõik Explore mudeli osad 
oma meeskonnamudelisse ja 
Explore väljakule.

4

5

6

Koristamine
• Meeskonnamudel jääb sellest 

kohtumisest kuni ürituse lõpuni 
kokkupanduna.

• Kontrollige, kas LEGO 
kodeerimiskomplekti kasutamata 
tükid on tagastatud.



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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Kohtumised 1O &11Tulemused
• Meeskond koostab plaani selle kohta, 

mida oma plakatile lisada.

• Meeskond kujundab ja loob oma 
meeskonna plakati. • Laske meeskonnal 

tuua näiteid, kuidas 
nad on kasutanud 
innovatsiooni 
(Kohtumine 10) ja 
kaasamist (Kohtumine 
11).

• Laske meeskonnal 
luua põhiväärtuseid 
esindavatest 
prototüüpimistükkidest 
ehitis või näide 
innovatsioonist ja 
kaasamisest.

Sissejuhatus (10 minutit)
Innovatsiooni ja kaasamise ehitised

1

2

3

Suunavad küsimused
• Milliseid erinevaid väljakutseid 

uurisite? 

• Mida lõite ja ehitasite?

• Kas saate oma plakatil näidata, 
mida te eelmistes kohtumistes 
tegite?

Kohtumise näpunäited

 Peate varuma suure 
plakatitahvli ja mitmesuguseid 
kunstitarbeid. Kolmeks volditav 
plakatitahvel töötab hästi.

 Eesmärk on, et meeskond 
koostaks ise plakati. Saate 
neid toetada ja anda ülevaate.

 Meeskond saab oma Teadlase 
Töövihikust vaadata lehekülgi 
Meeskonna teekond ja 
Põhiväärtused.

1

2

3

Laiendused
• Vaadake tagasi kohtumiste 1-4 

laiendustele, et hooaja teemat 
edasi uurida.

• Multimeediaressurssidel on ka 
täiendavaid tegevusi, mida saate 
oma meeskonnaga teha.



SUPERPOWEREDSM 25

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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Meeskonna plakat
jagage (10 minutit)
Las meeskond:

54

6

• Jagab, mida nad 
kohtumise ajal tegid

• Näitab oma meeskonna 
plakatikujundust.

• Selgitab oma 
meeskonna teekonda.

• Näitab, kuidas nad oma 
meeskonna plakatit 
esitlevad.

Suunavad küsimused
• Kuidas saate plakatil näidata oma 

meeskonna teekonda?

• Mida lisate oma plakatile?

• Kuidas iga meeskonnaliige 
plakatil olevat infot jagab?

Kohtumise näpunäited

 Õpilastele on antud plakati 
näidisteemad. Nad saavad 
valida, mida plakatile lisada!

 Pakkuge meeskonnale 
täiendavat vanapaberit, et 
nad saaksid joonistada ja oma 
meeskonna plakati jaoks ideid 
kirjutada.

 Kolmeks volditavale 
plakatitahvlile mahuks iga voldi 
juurde kaks kasti.

4

5

6

Koristamine
• Veenduge, et teil oleks plakati 

hoidmiseks kindel koht, eriti kui 
see tuleb kuivamiseks laiali jätta. 

• Iga kohtumise lõpus võite 
vajada lisaaega kunstitarvete 
puhastamiseks.
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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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Kohtumine 12Tulemused
• Meeskond kajastab oma 

SUPERPOWEREDSMi kogemust.

• Meeskond koostab plaani, mida oma 
lõpuüritusel jagada. • Laske meeskonnal 

tuua näiteid selle 
kohta, kuidas neil on 
kohtumiste jooksul mõju  
avaldunud.

• Laske meeskonnal luua 
prototüüpimistükkidest 
ehitis, mis esindab seda 
põhiväärtust või näide 
selle kohta kuidas on 
meeskonnal on olnud 
mõju.

Sissejuhatus (10 minutit)
Mõju ehitis

2

3

3

1

Suunavad küsimused
• Kas oskate motoriseeritud osa 

jaoks loodud koodi selgitada? 

• Kuidas on meeskonnamudel 
seotud teemaga 
SUPERPOWERED?

• Kas saate jagada oma 
meeskonna teekonda?

Kohtumise 
näpunäited

 Vaadake 
meeskonnaga kordamislehte 
ja kordamisküsimusi.

 Esitage meeskonnale 
arvustavaid küsimusi ja 
harjutage vastuseid, mida nad 
hindajatele annaksid.

 Kui te ei osale ametlikul 
üritusel, saate siiski korraldada 
oma festivali või korraldada 
mitteametliku jagamisürituse.

1

2

3

Laiendused
• Esitage oma esitlus teisele 

meeskonnale, klassile või 
täiskasvanute rühmale. 

• Küsige enne viimast üritust 
tagasisidet, et oma esitlust 
täiustada.
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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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Valmistuge ürituseks
Jagage (10 minutit)
Las meeskond:

5

6

4

• Harjutab oma 
meeskonna 
plakatiesitlust.

• Harjutab oma 
meeskonnamudeli 
esitlust.

Suunavad küsimused
• Kuidas esitlete oma plakatit ja 

mudelit ürituse? 

• Kuidas näitame põhiväärtuseid?

• Mida teie meeskond ürituseks 
vajab?

Kohtumise näpunäited

 Iga küsimus sellel lehel ei 
vaja vastust. Need on lihtsalt 
selleks, et aidata meeskonnal 
ürituseks valmistuda.

 Võite lasta meeskonnal oma 
esitlust harjutada, esitledes 
seda enne üritust teistele.

 Teie meeskond võib 
registreeruda Explore üritusele 
või saate korraldada oma 
ürituse.

4

5

6

Koristamine
• Veenduge, et meeskonnamudel 

ja meeskonna plakat oleksid 
hoiustatud ja valmis üritusele 
transportimiseks. 

• Veenduge, et teil oleks ürituse 
jaoks vajalikud seadmed, 
laadimisjuhtmed ja laetud akud.
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Üritused lõppenud ja kõik
tehtud?
siin on mõned näpunäited, kuidas hooaeg 
peale viimast üritust lõpetada:
• Koristage ja võtke meeskonnamudel lahti. Veenduge, 

et SPIKE™ Essential/WeDo 2.0 osad pannakse tagasi 
komplekti. 

• Tehke SPIKE Essential/WeDo 2.0 komplektile inventuur 
veendumaks, et tükid jõuavad tagasi komplekti. 

• Otsustage, mida teha Explore komplekti osadega. 

• Andke meeskonnale aega kogemuste üle järele mõelda. 

• Korraldage meeskonnapidu ja jagage tunnistusi!

Ürituse ettevalmistamine

 FIRST® LEGO® League Explore üritusi 

nimetatakse festivalideks.

 Ürituse peamine eesmärk on see, et meeskonnal 

oleks LÕBUS ja tunneks, et nende tööd 

hinnatakse. 

 Tuletage meeskonnale meelde, et festival on 

õppimiskogemus ja eesmärk on lõbutseda! 

 Julgustage meeskonda suhtlema teiste 

meeskondadega, et jagada õpitut ja üksteist 

toetada. 

 Tehke kindlaks, mis tüüpi üritusel te osalete ja kes 

on teie ürituse korraldaja. Tutvuge ürituse nõuete 

ja üksikasjadega, millel osalete.

 Kui ostsite klassipaketi, vastutate sündmuse eest 

teie. Lisateabe saamiseks vaadake Klassipaketi 

ürituse juhist! 

 Laske meeskonnal koostada festivali jaoks 

vajalike materjalide kontrollnimekiri. 

 Vaadake üle festivali aeg ja koht, kus te festivalil 

kohtute ning kui kauaks te jääma peaksite – 

jagage seda peredega. Võimalusel julgustage 

perekondi üritusel osalema.

Ürituse materjalid ja plakatite/

ehitiste näited
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Teie oleteTeie olete

kangelasedkangelased
kes saavadkes saavad

muutamuuta
maailma!maailma!
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