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Mida me õpime ja mida teistega jagada

• Eesti Jr.FLL 1. hooajast "Looduse raev"
• Reeglid mudelile 
• Milliseid komplekte kasutada, nende hinnad ja 

ostukohad Eestis
• HITSA kaasfinantseerimine kuni 30.09.14
• Junior FIRST LEGO League tutvustus:
olemus, eesmärk, põhiväärtused, väljakutse 
• Juhendaja roll ja abimaterjalid
• Hooaja väljakutse "Mõttekoda" ülevaade
• Meeskonna käsiraamatu 1. sessiooni praktiline 

näide
• Eesti Junior FLL-le registreerumine



Mõisted

• Eesti esimene Junior FLL näitus toimus aprillis 2014.a Tartus AHHAA Keskuses. 
• Väljakutse teema oli "Looduse raev".
• Saaremaa meeskond ei saanud tulla ja osales näitusel virtuaalselt ehk videoga.
• Kokku osales esimesel Eesti Jr.FLL näitusel 14 võistkonda lasteaedadest ja 

algklassidest.
• Videokokkuvõte AHHAA Keskuse Jr. FLL-st.

Eesti esimene Junior FLL näitus aprillis 2014



Mõisted

• Ehitage oma meeskonna mudel oma kujutlusvõime abil (ärge kasutage valmis juhendeid) 
• Ehitage oma mudel ainult LEGO tükkidest. Kasutada võib ükskõik, milliseid LEGO klotse, 

mehikesi või liikuvaid osi
• Teie mudelis peab midagi liikuma LEGO mootori abil. Kasutada võib suvalist LEGO mootorit
• Mudelis võiks sisalduda üks lihtne masin: ramp, kang, rihmaratas, käik, ratas, sild, kruvi või kiil.
• Teie mudel peab mahtuma mõõtudesse 38 x 38 cm. Mudeli mõõdu jälgmiseks võite 

kasutada LEGO XL alusplaati
• Ärge värvige ega kaunistage LEGO elemente mingil viisil

Mis on Junior FLL reeglid mudelile?



Mõisted
Jr.FLL võistlusel võib kasutada LEGO Education komplekte , motoriseeritud LEGO 

komplekte ja kõikvõimalikke LEGO klotse ja mehikesi. 
Mõned näited:
• LEGO WeDo baaskomplekt 130.-
• LEGO WeDo lisakomplekt 60.-
• Lihtsate masinate komplekt 60.- (vajab lisaks vähemalt 
mootorit  15.- ja LEGO Power Functionsi patareipakki 15.-)
• LEGO Power Functions 50.-
Kui on olemas omad klotsid, piisab mootorist ja patareipakist.
Tarkvara:
• WeDo tarkvara 80.-
• WeDo litsents 240.-
• WeDo lisategevuste pakett 70.-

LEGO Education ametlikud edasimüüjad Eestis: 
 www.robomiku.ee (on Jr.FLL hooaja sponsor) ja www.rekato.ee  Lisaks müüvad 
LEGO Education tooteid ka raamatu- , bürootarvete- , tehnikatarvikute- ja 

mänguasjakauplused. 

Jr.FLL võistlusel kasutatavad komplektid



Mõisted

http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/taotlusvoor
Taotlusvoor "Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks"
• kehtib robootikakomplektidele, aga mitte tarkvarale
• on mõeldud alus-, üld- ja kutseharidusasutustele
• hüvitatakse 60% ja maksimaalne summa on 3000
• taotluse viimane esitamise tähtaeg on 30.09.14
• taotluse rahuldamisel arvestatakse, kas asutuses on inimene, kes 

oskab seadmeid kasutada ja õpetada ning kas on olemas õppetöös 
rakendamise plaan

• otsus kaasfinantseerimise kohta antakse teada 5 päeva jooksul

HITSA taotlusvoor kuni 30.09.14
 



Mõisted

• Junior FIRST LEGO League on 2004.a käivitatud rahvusvaheline "käed-külge"  teaduse- 
ja tehnoloogia populariseerimise programm lastele

• Jr. FLL lähtub laste uudishimust ja soovist avastada, kuidas mõjutavad teadus ja 
tehnika neid ümbritsevat maailma 

• Jr. FLL väljundiks on päriseluline väljakutse, mille elluviimiseks tuleb seda uurida 
kasutades kriitilist mõtlemist ja ettekujutust

• Jr. FLL osalevad 6 - 9 aastased lapsed, kes näitavad oma teadmisi nii, et see on lõbus
• Jr. FLL uuel hooajal osaleb ametlikult 13 riiki ja üle 30 000 lapse koos juhendajatega
• Eelmisel hooajal osales  kogu maailmas 3 800 meeskonda ja 22 800 last

Mis on Junior FIRST LEGO League



Mõisted

• Junior FLL eesmärk on luua mittevõistlev õpikeskkond  kuni 9 aastastest lastest 
moodustatud kuni 6 liikmega meeskondadele. 

• Selline keskkond aitab lastel koos õppida, näidata ja jagada oma teadmisi, 
mida nad saavad Junior FLL hooaja väljakutset uurides.

• Meeskond kohtub hooaja jooksul väljakutse elluviimiseks 1-2 korda 6-8 nädala 
jooksul. Ühe kohtumise pikkus võiks olla 1-2 tundi.

• Junior FLL meeskondade kohtumise käsiraamat annab nõu ja pakub tegevusi, 
kuidas võistkond edukalt väljakutse vastu võtta saaks ning hooaja võidukalt, aga 
sõbralikult lõpetada võiks.

Mis on Junior FLL eesmärk?



Mõisted

 

Junior FLL meeskondadel on 6 põhiväärtust:
1. Me oleme meeskond.
2. Me teeme ise kogu töö.  Meie juhendajad ja mentorid aitavad meil 

õppida, aga vastused leiame me ise.
3. Me jagame teistega oma avastusi ja kogemusi.  
4. Me oleme abivalmis, lahked ja kui me töötame, mängime ja jagame, 

siis näitame välja austust.  Me kutsume seda Sõbralikuks 
professionaalsuseks™.

5. Me kõik oleme võitjad.
6. Meil on lõbus!

Jr.FLL põhiväärtused



Mõisted

• Igal aastal loob Junior FLL rahvusvaheline meeskond koos oma ala ekspertidega 
väljakutse ehk hooaja ülesanne, mis on on seotud tähtsa päriselulise teemaga.

• Väljakutse raames läbivad lapsed tee omandamaks teadmisi uue teema kohta ning 
demonstreerivad õpitut kahel moel:

1. Loovad õpitu kohta mudeli, millel on motoriseeritud osa ja üks lihtne masin
2. Loovad "Näita mind" postri, kus on kokkuvõte nende uurimistööst, 
samuti info nende meeskona ja mudeli kohta.

Mis on Junior FLL väljakutse?



Mõisted

• “Näita mind” poster on isekoostatud plakat, mis aitab teil tutvustada teistele oma 
meeskonda ja õppevahendit  ning näidata, kui kõvasti te tööd olete teinud!

• Poster peaks esitlema:
1. Õppevahendit, mille valisite ning seda, mis te sellest õppinud olete.
2. Kohti, kus olete vastuseid otsinud ning inimesi, kes on teid aidanud rohkem 

teada saada.
3. Mida teie mudel endast kujutab ning kuidas te selle tegite.
4. Teie meeskonda. 

Mis on Junior FLL "Näita mind" poster?



Mõisted

• Kutsuge vanemaid, õpetajaid, kasvatajaid ning inimesi, kes on meeskonda aidanud, 
meeskonnaga kohtuma. 

• Esitlege oma mudelit ning “Näita mind” postrit pealtvaatajaile.
• Osalege Jr.FLL näitusel. Näitus on eriline Jr.FLL sündmus, kus te suhtlete hindajate 

ning teiste meeskondadega. 
• Kõik osalevad meeskonnad saavad ürituse lõpus medali ja tunnustuse.

Kuidas oma õpitut teistega jagada?



Mõisted

• Jr.FLL ei ole võistlus
• Jr.FLL meeskonnal võib olla mitu juhendajat, kellest üks on täiskasvanu
• Jr.FLL meeskonna juhendamine ei nõua erioskust, ainult kannatlikkust 

ja soovi koos lastega õppida
• Jr.FLL juhendaja suunab õppimise protsessi ja laseb lastel endal 

lahendused välja mõelda
• Jr.FLL juhendaja tagab laste tunnustamise ja sujuva koostöö
• Jr.FLL juhendaja saab abi Jr.FLL 

käsiraamatutest

Juhendaja roll Jr.FLL meeskonnas



Mõisted

1. Lapsed on esmatähtsad. Jr.FLL raames teadusest ja tehnoloogiast teada saamine on 
alati lõbus. See põhimõte kehtib kõikide tegevuste puhul.

2. Lapsed teevad kogu töö ise, sest see on nende võimalus õppida ja kasvada. 
Täiskasvanud saavad aidata leida vastuseid, kuid mitte neid anda ega otsustada.

3. Minu meeskonnas on kuni kuus last, kes ei olnud jaanuaris 2014 vanemad, kui 9 
aastat.

4.  Ma loen ja järgin kõiki Jr.FLL juhtnööre ja reegleid ning selgitan neid teistele  
juhendajatele, vanematele ja vabatahtlikele.

5.  Ma julgustan nii meeskonda kui ka  teisi järgima Jr.FLL väärtuseid, et sellega muuta 
meid ümbritsev maailm paremaks.

Juhendaja lubadus



Mõisted

• Jr.FLL väljakutset ellu viies teevad lapsed kõik kriitilised otsused 
ehitusprotsessis ja arenduses ise.  Ära sunni neid kindlas suunas, teed sellega 
karuteene.

• Ühine usaldus ja austus on toetava õpikeskkonna jaoks määrava tähtsusega.
• Kõikide liikmete arvamust tuleb kuulda võtta ja kõikide ideid kuulata.
• Julgusta oma meeskonda katsetama, et nad avastaksid erinevaid võimalusi.
• Ära ise ehita! Lase ehitada ainult lastel. Sinu sekkumine saadab lastele sõnumi, 

et nad ei saa ise hakkama.
• Juhendaja roll on olla mentor ja küsida küsimusi:

Mis juhtuks, kui...
Ja siis...

 Kuidas see töötab?

Nõuandeid juhendajale



Mõisted

• Valige koht, kus saate midagi õppida.
• Valige vahend, mida saate kasutada millegi õppimiseks ning koguge 

selle kohta rohkem teadmisi.
• Näidake uusi teadmisi oma LEGO mudeli abil ja postri kaudu.
• Jagage oma teadmisi teistega näitusel, esitlustel ja virtuaalselt.

Junior FLL 2014.a väljakutse 
on õppida teistmoodi



Mõisted

 Valige näidete hulgast või leidke ise meeskonna jaoks põnevaim koht ja õppevahend:
• Muusikakool - noodilehed uue laulu õppimiseks
• Klassiruum - tahvel uute tähtede ning sõnade kirjutamise harjutamiseks
• Kodu - savi või plastiliin tähtede, numbrite või matemaatikaülesanne näidete 

toomiseks
• Raamatukogu - raamatud, ajakirjad ja ajalehed peaaegu ükskõik, mille õppimiseks
• Muuseum - eksponaadid tsunamide, rongimootorite või kunsti õppimiseks
• Loodus - suurendusklaas putukate ja taimede uurimiseks 

Jr.FLL väljakutse koha ja õppevahendi valik



Mõisted

• Junior FIRST LEGO League meeskondade kohtumise juhend (142 lk) on kogum 
tegevustest ja abimaterjalidest, mis aitavad Jr.FLL juhendajatel edukalt hooaja läbi 
viia.

• Junior FIRST LEGO League meeskondade kohtumise juhend sisaldab 16 kohtumise 
plaane, mille igaühe orienteeruv kestus on 60-90 minutit. 

• Plaanid käsitlevad kõiki hooaja etappe: väljakutse üle mõtlemine ja selle kohta 
õppimine, mudeli ehitamine ja postri valmistamine ning näituseks valmistumine.

 Jr.FLL meeskondade kohtumiste juhend 



Mõisted

• Enne Jr.FLL hooajaga alustamist võite tundide ülesehitamiseks kasutada "Jänku-Juss ja robootika" 
töövihikut või läbi teha kõik WeDo programmi sees olevad näidismudelid koos õpetajaülesannetega.

• LEGO lihtsate masinate õppematerjal: http://www.robootika.ee/flleesti/wp-
content/uploads/2014/09/Jr.FLL-Guide-to-Building-and-More.pdf

• LEGO WeDo õpetajamaterjal: http://ase.tufts.edu/DevTech/courses/readings/WeDoIntro.pdf
• Vaata näidistunde eesti keeles lingilt: http://www.robootika.ee/images/Materjalid/WeDo/tunnid.pdf
• Vaata "Jänku-Juss ja robootika" töövihiku kohta:  http://www.jankujuss.ee/p/robootika.html

 Ettevalmistus Junior FLL hooajaks 



Mõisted

• Meeskond arendab oma koostööoskusi, liikmed valivad meeskonnale nime ja 
disainivad logo

1. Rühmamäng
2. Meeskond ehitab legoklotsidest midagi, mis sümboliseerib nende meeskonna nime
3. Meeskond disainib endale logo

    Heilo     Gromet     Ramon         Ranel         Janika

 Kohtumine nr. 1 - meeskonna loomine 



Mõisted

• Valige oma kasvatajate, õpetajate, lastevanemate, sõprade või ringijuhendajate hulgast juhendaja.
• Juhendaja valib koos teda volitanud inimestega välja osalemiseks vajalikud komplektid ja vajadusel 

soetab need.
• Juhendaja loob meeskonna, kus on 2-6 last vanuses kuni 9.aastat.
• Juhendaja registreerib meeskonna Eesti Jr.FLL kodulehel: www.robootika.ee/jrfll 
hiljemalt 31.01.2015.
• Juhendaja loeb läbi  hooaja väljakutse, juhendaja käsiraamatu ja meeskonna juhendamise käsiraamatu.
• Juhendaja lepib kokku meeskonna kooskäimise aja.
• Juhendaja viib läbi  2015.a aprilliks  läbi piisava hulga meeskonnakohtumisi, mille tulemusena valmivad 

mudel ja meeskonna poster.
• Meeskond osaleb 2015. a aprilli lõpus Tallinnas Energiavastuskeskuses 4 tundi kestval Jr.FLL näitusel 

koos juhendaja, vanemate ja sõpradega. Lapsed näitavad oma mudelit ja postrit. 
        Kõik lapsed saavad medali ja diplomi.

Eesti Jr.FLL hooajal osalemine 



Mõisted

FLL võistlus on mõeldud lastele vanuses 10-16 aastat. Meeskonnas on kuni 10 liiget.
• Võistlusel on robotimäng, väljakutse kohta uurimistöö, robotidisain ja põhiväärtused. 

FLL võistlused on tavaliselt mitmepäevased ja ühel olulisel kohal on sõprusõhtu.
• Eelmisel hooajal osales FLL võistlusel üle maailma üle 23 000 võistkonna ja üle 230 000 

lapse. Korraldati 1000 turniiri, nende hulgas 125 meistrivõistlust. Viiest kolmel avatud 
meistrivõistlusel osales ka Eesti. Üks Maailma Festival toimus USA-s.

• Eesti FLL eelmisel hooajal lõi kaasa üle 50 meeskonna ja üle 400 lapse.
• Eesti FLL meeskonnad osalesid  kolmel välisvõistlusel: Hispaanias Pamplonas 100 osaleva 

meeskonnaga Euroopa mesitrivõistlusel (Öökullid Talllinna Kristiine Gümnaasiumist), 
Kanadas Torontos  73 osaleva meeskonnaga rahvusvahelisel võistlusel (GAG EV3 Gustav 
Adolfi Gümnaasiumist) ja Brasiilias Belo Horizontes  23 osaleva meeskonnaga 
rahvusvahelisel võistlusel (GAG EV3), kus toodi ära ka robotididsaini karikas (2.koht).

• Eestis algab FLL 4. hooaeg  ja finaalvõistlusele  tulevad rahvusvahelised meeskonnad
• Vaata Lennusadama 2014.a finaali videot.
• Vaata Brasiilia võistlusel osalemise kokkuvõtvat videot.
• Loe Koolielu artiklit Brasiilia võistluskogemuse kohta.
KÕIK ON VÕIMALIK, KUI ALUSTADA JUBA LASTEAIAS!

Mis tuleb peale Junior FLL-i? 
FLL võistlus :)



Mõisted

• Kuidas kasutada projektorit? Kui  on projektori võimalus , siis kuvage kõik etapid ekraanile ja ehitage 
niimoodi mudel valmis.

• Kuidas vältida klotside kadumist? Peale igat tundi kontrollige laua-alused üle!
• Kuidas teha nii, et pooleliolevat tööd saaks jätkata ja klotsid sassi ei läheks? Kui  on üks ja sama rühm, 

siis karpidele nimed peale.
• Mida teha, et andurid ja mootorid katki ei läheks? Andureid, mootoreid eemaldades EI TOHI juhtmest 

sikutada!
• Kuidas teha nii, et programmid ei jääks ekraanile käima? Õpetage lastele selgeks punane STOPP nupp!
• Kuidas saada käske programmist välja? Hiir võtab kaasa kõik, mis jäävad kursorist paremale. Kui on 

mitu käsunuppu, siis mitu.
• Kuidas saada lahti kordusemärgist ehk tsüklist?  Võtke kõige vasakpoolsemast tsükli sees olevast 

käsust kinni ja lohistage kõik tsükli seest välja.
• Kuidas nullida ekraani väärtust? Kirjutage alla 0 või tühik.

 Korduma kippuvad küsimused 



Mõisted

• Jr.FLL koduleht: http://www.robootika.ee/jrfll
• Jr.FLL fännileht: https://www.facebook.com/jrfllestonia  - postitage sinna kõik 

küsimused, mis võiksid huvitada ka teisi meeskondi
•  Liitu! Jr.FLL meilinglist: http://lists.ut.ee:8888/wws/subrequest/jrfll
• Jr.FLL hooajale registreerumine: http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=1287 , 

enne 7.oktoobrit 2014. registreerunutele kingituseks robootika lauamäng
• Jr.FLL kontaktinimesed: Ramon Rantsus ramon@ut.ee, Janika Leoste 

Janika.Leoste@gmail.com tel. 6835600/5045081
• Jr.FLL meeskonnaliikmete, vanemate ja juhendajate  jõulukohtumised toimuvad 

Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Rakveres, Haapsalus, Kohtla-Järvel novembri 
lõpus L või P  (toimumise eeldus - vähemalt 3 meeskonda). 

• Näitus toimub 2015.a aprilli lõpus L või P Tallinnas Energia Avastuskeskuses 
orienteeruva kestusega 4 tundi ja on avatud kõikidele huvilistele

Eesti Jr.FLL infovahetus ja kontaktid 



MõistedSuur tänu kaasa mõtlemast!

Sõprusõhtu tants Brasiilia FLL moodi
  

ROBOOTIKAGA POLE KUNAGI LIIGA HILJA ALUSTADA! 


