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Sissejuhatus FIRST® LEGO® League Jr. hooaega
Mis on FIRST® LEGO® League Jr.?
FIRST® LEGO® League Jr. on FIRST-i ja LEGO Grupi koostöö tulemusena toimiv lõbus ja
praktiline programm, mis on kavandatud tutvustama teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja
matemaatika (STEM) põhitõdesid 6-10 aastastele lastele, kasutades neile tuttavat ja armastatud
brändi - LEGO®. Igal hooajal juhivad kaks või rohkem täiskasvanud juhendajat 2-6 liikmest
koosnevaid meeskondi uue väljakutse teema avastamisel.
Väljakutse iseenesest
on reaaleluline
teaduslik
teema,
näiteks
toiduohutus,
taaskasutus,
energia.
Meeskonnad konstrueerivad LEGO® elemente kasutades mootoriga mudeli ja näitavad
selle kaudu õpitut. Peale selle valmistab meeskond Vaadake seda plakati, mis illustreerib
nende avastuste teekonda.
Protsessi käigus õpivad meeskonnaliikmed koostööoskusi, teaduse ja tehnoloogia imesid ja
FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi, sh
austust, jagamist ja kriitilise mõtlemise
oskust. Iga hooaja lõppedes tulevad
meeskonnad kokku, et oma asjadega
„uhkeldada“, ideid jagada, tähistada
ja lõbutseda!

Mis on selle hooaja Väljakutse teema?
2016-2017 FIRST® LEGO® League Jr. väljakutse pealkiri on LOOMADE HULLUSSM.
Alustuseks uurivad meeskonnad mesilaste ja nende tähtsuse kohta. Seejärel valivad nad
mesilasega samal elupaigal elutseva looma ja uurivad nii palju kui võimalik nii valitud
looma kui tema elupaiga kohta. Soovi korral määratlevad nad ühe probleemi, mis
mesilastel või valitud loomal
nende
elupaigal
on
ja
kavandavad
sellele
probleemile lahenduse. Kõik
meeskonnad demonstreerivad
õpitut
vähemalt ühe motoriseeritud osaga LEGO® mudeli
ja
Vaadake seda plakati
SM
abil. Järgmisel leheküljel on LOOMADE HULLUSE väljakutse kirjeldus.

Milline abi on juhendajale saadaval?

LOOMADE HULLUSESM Kohtumiste abimees sisaldab detailseid soovitusi 12-ks
kohtumiseks, mille abil saab meeskonda kogu LOOMADE HULLUSESM hooaja vältel suunata.
Kohtumised on Kohtumise abimehes ja Teadlase töövihikus täpses vastavuses. Need
materjalid on kõikidele registreerunud FIRST® LEGO® League Jr. meeskondadele
kättesaadavad. Me küll soovitame kõik siintoodud kohtumised läbi viia, samas ei ole see
nõutud. Võid meeskonda LOOMADE HULLUSESM hooajal suunata Sulle meeldival viisil,
tingimusel, et meeskond austab FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi ja järgib LEGO® mudeli
ja Vaadake seda plakati reegleid.

Alati võib küsida abi korraldajatelt, nende kontaktid leiate www.robootika.ee veebilehelt!
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LOOMADE HULLUSESM Väljakutse
2016-2017 FIRST® LEGO® League Jr. väljakutse on selleks, et:
• Valida loom, kes elab mesilasega samal elupaigal.
• Selle looma ja tema elupaiga kohta uurida ja õppida.
• Näidata oma uusi teadmisi LEGO® mudeli ja Vaadake seda
plakati abil.

Avastage!

Tere! Mina olen Mesilane Elisa! Mul on nii hea meel, et saan teid läbi
LOOMADE HULLUSESM hooaja juhtida. Tulge kaasa ja saage loomade
võrratu maailma kohta veel rohkem teada!
Alustage tavalistest mesilastest nagu mina. Uurige meie elupaiku. Küsige, miks me olulised
oleme. Siis valige loom, kes meiega elupaika jagab. Uurige oma looma ja tema elupaiga
kohta nii palju, kui saate. Kas mesilastel või teie valitud loomal on meie ühisel elupaigal
mingeid muresid? Kui jah, kas oskaksite lahendusi pakkuda?
Kiigute nagu ahvid? Lendate nagu nahkhiired? Kargate nagu konnad? Valik on teie!

Tehke ära!
Ehitage LEGO® mudel, mis näitab teie valitud looma ja mesilast elamas samal elupaigal.
Kasutage mudelit, et näidata, mida õppisite. Kindlasti kasutage LEGO® mootorit, nii et vähemalt
üks osa teie mudelist liiguks.
Valmistage Vaadake seda plakat. Plakat aitab teil teistele oma õpitut tutvustada. See peaks
rääkima teie uurimistööst, teie loomast, mudelist ja meeskonnast.
Jagage!
On mitmeid viise, kuidas meeskond saab teistega õpitut jagada. Te võite:
• Korraldada avatud meeskonna kohtumise. Kutsuge oma pered, sõbrad ja teisi inimesi.
Esitlege oma LEGO® mudelit ja Vaadake seda plakatit.
• Osaleda FIRST® LEGO® League Jr. üritusel, kus saate rääkida vabatahtlikega, keda
nimetatakse „ülevaatajateks“ ja teiste meeskondadega. Te saate jagada seda, mida te
LOOMADE HULLUSESM hooaja jooksul õppisite ja tegite.
• Jagada oma tööd FIRST® LEGO® League Jr. veebivitriini (Online Showcase) kaudu.

Ükskõik, mida te teete, peaasi, et lõbusalt!
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Kohtumiste korraldamine
Käesolevas juhendis on välja toodud 12 kohtumist.
Üldiselt võid planeerida iga kohtumise eesmärkide
täitmiseks ühe tunni. Tuleks siiski tähele panna, et 4.,
5., 6., 9. ja 11. kohtumisel võib minna kauem kui üks
tund. Iga kohtumine on üles ehitatud alljärgnevalt:
A.) Kohtumine algab lühikese ülevaatega.
B.) Materjalide nimekiri sisaldab selleks kohtumiseks
vajalike asjade loetelu.
C.)
Õpieesmärgid panevad paika, mida meeskonnaliikmed kohtumise jooksul peaksid saavutama.
D.) Ülesseadmise osa täpsustab kõik spetsiifilise, mida
on vaja enne kohtumise algust teha või ette valmistada.
Soojendus on lühike tegevus, mis aitab
E.)
meeskonnaliikmetel keskenduda ja kohtumise alguses
meeskonnatööoskusi arendada.
F.)
Igal kohtumisel on Lugemise osa, mida võid kõva
häälega ise ette lugeda ja/või meeskonnaliikmetel lugeda
lasta, et arendada tekstist arusaamise oskusi ja tutvustada
kohtumise konteksti.
G.)
Tegemise osas on samm-sammult antud juhised
meeskonna tegevusteks iga kohtumise jooksul.
H.)
Igal kohtumisel on üks või enam soovituslikku
viidet kohtumise sisuga seotud lisamaterjalile.

SESSION
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All honey bees share their habitat with other animals. They have to watch out for some
of these animals.
Birds, frogs, and spiders can eat bees. Bears and skunks can try to break into hives
to get honey. But not
all animals bother honey bees. Think about forests, farms, cities, and other places
where honey bees live.
Now think about all the animals that live in these places. Most of these animals leave
honey bees alone.
For the CReATURe CRAZeSM Challenge, your team will choose one animal that lives within
the same habitat
as a honey bee. Then you will learn as much as you can about the animal!
What will you choose?

dO (50 minutes)

G

1.) After going over the reading selection with the team, consider sharing videos,
books, websites, and other resources
about honey bees and other animals that live within the same habitats as honey bees.
This is a great chance for team
members to learn more before choosing their focus topic for the rest of the season.
See the Multimedia Connections on
pp. 32–34 for some suggestions.

H

2.) Ask each team member to choose two honey bee habitats that sound interesting.
Have them choose one habitat where
bees might build their hive in a natural place (for example, a forest, grassland, or
wetland) and another habitat where
bees might build their hive in a man-made place (for example, a farm, city park, garden,
or orchard). They should circle
their choices in the table in their Engineering Notebook (or write in other ideas for
habitats). Then each team member
should brainstorm animals that might live within their chosen habitats. give team
members about 5 minutes to draw or
write down as many animals as they can.
3.) Ask team members to choose one animal from one of their lists that they would
like to learn more about for the
CReATURe CRAZeSM Challenge. Then have them complete the following 5-minute building
challenge:
• “Pick an animal” Challenge: Build a Lego® model that shows the animal you would
like your team to focus on for
the CReATURe CRAZeSM Challenge. When you share your model, be sure to explain the
reasons why you think your
team should focus on this animal.

I

4.) After all team members have shared, ask them to arrange all the models in the
center of the table.
5.) Have each team member select two additional Lego® elements to use for voting.
Tell team members that they can use
each Lego® element as one vote, but they cannot vote for the same model twice. Remind
team members that they are
voting on the ideas being expressed by the models, not the models themselves.
6.) Ask team members to vote by placing their Lego® elements next to the models
whose ideas they like best. Then tally the
results and announce which animal the team will be exploring.
Hint: in the event that there is a tie, or no decision can be reached, remove all the
options except for the ones in
contention for first place. repeat the process until a winner is determined. Note that
if team members are upset that
their ideas were not chosen, you can use this opportunity to remind them that they
are all part of the same team. Ask
them to think about how they can show the first® LEGO® League Jr. Core Value of Gracious
Professionalism® by being
kind and respecting the results of the team’s vote.
7.) Have team members use colored pencils, crayons, or markers to draw a picture
of their group’s chosen animal in their
Engineering Notebook. Also have them write down the name of the animal and a short
description of the animal’s
habitat.

J

8.) Tell team members that in the next session they will be learning more about their
chosen

I.)
Aplausi ikoon on nende tegevuste juures, kui
meeskonnaliikmed peaksid üksteist rõõmsalt julgustama
või üksteisele plaksutama, näiteks pärast seda, kui mõni
liige on oma ideed kogu grupiga jaganud. See aitab
FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi ja Sõbralikku
Professionaalsust® harjutada ja rakendada.
J.)
Põhiväärtuste ikoon on nendes kohtades, kus
FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtustele viidatakse.

6 | first® Lego® League Jr.

animal!
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Milliseid materjale meeskonnale vaja on?
Täielik loetelu materjalidest kõigiks selles juhendis väljatoodud kohtumisteks on juhendi
lõpus. Allpool on mõned märkused spetsiifiliste materjalide kohta, mida meeskonnad parima
võimaliku hooaja kogemuse saamiseks vajavad:

LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik

Iga registreeritud FIRST® LEGO® League Jr. meeskond saab ligipääsu LOOMADE
HULLUSESM Teadlase töövihikule. Meeskond peaks järgima töövihikus toodud juhiseid ning
terve LOOMADE HULLUSESM hooaja 12 kohtumise jooksul oma ideid ja avastusi kirja
panema ja joonistama.

LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekt

Iga registreeritud FIRST® LEGO® League Jr. meeskond saab ühe LOOMADE HULLUSESM
Inspiratsioonikomplekti, milles on vajalikud LEGO® elemendid, et ehitada mesilase, mesitaru
ja mee mudelid. Meeskond ehitab need mudelid teise kohtumise jooksul.
Inspiratsioonikomplekt peab olema osa iga meeskonna LOOMADE HULLUSESM LEGO®
mudelist.

LEGO® hariduskomplekt(id)
FIRST® LEGO® League Jr. soovitab leida meeskonnale võimalus 5.-10. kohtumistel kasutada
üht või enamat allpooltoodud LEGO® hariduskomplektidest. See on oluline, kuna
meeskonnaliikmed peavad arendama oskusi, mida on vaja LEGO® mudeli ühe osa
motoriseerimiseks
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set kombineerituna 8881 LEGO® Power
Functions Battery Box ja 8883 LEGO® Power Functions Motor komplektidega
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set kombineerituna WeDo tarkvara ja
sobiliku riistvaraga
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set* kombineerituna WeDo 2.0 tarkvara ja
sobiliku riistvaraga

Valik LEGO® elemente
Mitmete kohtumiste jooksul on meeskondadel 5-minutilised ehitamisülesanded, kus liikmed
peavad valikut LEGO® elemente kasutades ehitama mudeli, mis väljendab nende mõtteid ja ideid.
Kui teil on olemas 9338 LEGO® BuildToExpress komplektid, siis võite ehitamisülesannete tarvis
igale meeskonnaliikmele ühe komplekti anda. Kui teil neid pole, jagage lihtsalt igale liikmele hulk
LEGO® elemente, nt minifiguure, klotse ja erialaseid elemente (lennukid, laevad, põllutööga
seonduv, jne). Kui meeskond on valmis oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli
kavandamiseks ja ehitamiseks, siis peaks neil olema lai valik LEGO® elemente, sh alusplaadid,
värvilised klotsid ja tehnilised elemendid (teljed, talad, vahetükid, käigud, jne). Lisaks peaks neil
olema mudeli ühe osa motoriseerimiseks vähemalt üks ülalmainitud LEGO®
hariduskomplektidest ja/või LEGO® mootor ja toiteallikas.
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Kohtumine 1. Pange oma meeskonnale nimi!
ÜLEVAADE
Meeskond tutvub FIRST® LEGO® League Jr. väljakutse teema ja põhiväärtustega, saab
teada, mida tähendab olla meeskonna liige, valib oma meeskonnale nime ja kujundab logo.
MATERJALID
• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid
• Valik LEGO® elemente, sh LEGO minifiguurid • Valikuline: koopiapaber
ÕPIEESMÄRGID
Meeskonnaliikmed:
• Kirjeldavad FLL Jr. LOOMADE HULLUSESM väljakutset
• Tunnevad ära FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtused

• Valivad meeskonnale nime
• Kujundavad meeskonna logo

ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Veendu, et Sul on piisavalt LEGO® minifiguure, nii et
TEGEMISE osa 5-minutilise ehitamisülesande jooksul saab iga meeskonnaliige vähemalt ühe LEGO®
minifiguuri. Kui plaanid meeskonnale videoid näidata, katseta, kas veebilehed töötavad ja sea üles
nende näitamiseks vajalik tehnika. Kui soovid meeskonna logo kujundust ideedega aidata, otsi
lõikepilte (clip art) ja prindi need enne kohtumise algust välja.
SOOJENDUS (5 minutit)
Seiske ringis. Alusta, öeldes, „Tere, mina olen <Sinu nimi>!“ Siis tee üks tegevus (näiteks
plaksuta kaks korda). Terve meeskond peaks vastama, öeldes, „Tere, mina olen <Sinu nimi>!“
ja Sinu tegevust kopeerima. Seejärel ütleb järgmine inimene oma nime ja teeb ühe tegevuse.

Kui kõik liikmed on end tutvustanud, alustage uuesti. Seekord ütle lisaks oma nimele midagi enda
kohta (näiteks, „Tere, mina olen <Sinu nimi> ja mulle meeldivad kassid!“) ja siis tee uus tegevus.
Taaskord peaks kogu meeskond vastama, öeldes, „Tere <Sinu nimi>. Sulle meeldivad kassid!“ ja
kopeerima Sinu tegevust. Korrake ringi 4-5 korda, öeldes iga kord enda kohta midagi uut ja huvitavat.
Meeskonnaliikmed võivad teha teistele järgitegemiseks kogu aeg sama tegevust või valida iga kord uue
tegevuse. Julgusta neid lõbusaid tegevusi välja mõtlema. Nad võivad koha peal joosta, üles-alla hüpata,
tantsida, keerutada, naljakaid nägusid teha.

LUGEMINE (5 minutit)

Tere tulemast FIRST® LEGO® League Jr. hooaega! Sel hooajal töötab meie meeskond
ühiselt LOOMADE HULLUSESM väljakutse. Kõigepealt uurime mesilaste kohta. Lisaks
õpime teiste loomade kohta, kes mesilastega samades kohtades elavad. Me valime ühe neist
loomadest, et tema kohta veel rohkem teada saada. Siis ehitame LEGO® mudeli ja
valmistame Vaadake seda plakati selle kohta, mida oleme õppinud. Oma tööd jagame pere
ja sõpradega. Igal kohtumisel austame FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi:
•
•
•
•
•
•
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Me oleme meeskond.
Me teeme töö ära.
Meie juhendajad aitavad meil õppida, aga vastused leiame ise.
Me jagame oma kogemusi ja avastusi teistega.
Me oleme abivalmis, lahked ja austame üksteist, kui me töötame, mängime ja
jagame. Me nimetame seda Sõbralikuks Professionaalsuseks®.
Me kõik oleme võitjad. * Meil on lõbus!

TEGEMINE (50 minutit)
1.)
Kuna tegu on esimese kohtumisega, peaksite kindlasti Teadlase töövihikus ühiselt üle vaatama
FIRST® LEGO® League Jr. tutvustuse ja LOOMADE HULLUSESM väljakutse. Proovi meeskond eelseisva
hooaja ootuses rõõmsalt ärevile ajada.
2.)
Anna neile teada, et eeloleval hooajal saavad nad korduvalt 5-minutilisi ehitamisülesandeid, mille
täitmiseks võivad kasutada ükskõik milliseid LEGO® elemente. Proovi tagada piisav valik LEGO®
elemente, sh minifiguure, klotse ja erialaseid elemente (lennukid, laevad, põllutööga seonduv, jne). Anna
neile teada, et iga ülesande jooksul on neil 5 minutit ehitamisaega, pärast mida saavad nad oma mudelist
kogu grupile rääkida. Sel ajal, kui meeskonnaliikmed ükshaaval oma mudelist räägivad, peaksid teised
hoolega kuulama ja igale liikmele plaksutama. Ütle neile, et esimene ülesanne aitab neil mõelda sellele,
kuidas olla hea meeskonnaliige:
•
Ülesanne „Milline peaks üks hea meeskonnaliige olema?“: Vali üks LEGO® minifiguur. Siis lisa
veel LEGO® elemente, et näidata, kuidas saaksid ise hea meeskonnaliige olla. APLAUS
Kui meeskonnaliikmetel on ülesandega abi vaja, juhenda neid ideede andmisel konkreetsete näidetega,
nt. abistamine, teiste ergutamine, kõvasti töötamine, jne.
Anna meeskonnale teada, et nad peavad LOOMADE HULLUSESM hooajaks meeskonnale nime
3.)
valima. Aita neil ideede otsimist alustada järgmise 5-minutilise ehitamisülesandega:
•
Ülesanne „Meie meeskonna nimi“: Mõtle oma meeskonnale ja LOOMADE HULLUSESM
väljakutse teemale. Ehita mudel, mis kirjeldab Sinu meeskonna nime ideed. APLAUS
4.)
Pärast kõigi ideede kuulamist korralda meeskonnaga ajurünnak, et leida veel nimevariante.
Seejärel hääletage.
5.)
Kui meeskond on nime valinud, palu igal liikmel kavandada logo, millel on üks või enam lihtsat
sümbolit ja meeskonna nimi. Anna liikmetele värvipliiatsid, kriidid või vildikad ja palu neil oma ideed
joonistada. Joonistamisel suuna neid mõtlema järgnevatele küsimustele:
•
Kas teie kogukonnal on oma sümbol, mida saaksite logol kasutada?
•
Kas teie meeskonda võiks esindada mõni kindel loom või värv?
•
Kas teie meeskonna iseloomustamiseks on mõni hea omadussõna? (Ütle meeskonnale, et
omadussõna kirjeldab inimest, kohta, asja või ideed; näiteks usin mesilane, lõbus meeskond, suur koer).
•
Mis on meeskonnaliikmetel omavahel ühist?
Valikuline: Nooremate liikmete aitamiseks võid inspiratsiooniks või joonistamise lihtsustamiseks anda
neile mesilaste, teiste loomade, lillede, puude, jne, lõikepilte.
6.)
Kui meeskonnaliikmed on oma logod kujundanud, räägivad nad neist kogu grupile. Hääletage.
Kui nad ei suuda kavandi suhtes üksmeelele jõuda, anna lisapaberit, nii et nad saavad kõik koos uue logo
kavandada, mis sisaldab erinevate kavandite parimaid osi. Hoia nende lõplik kavand alles Vaadake seda
plakati tegemiseks.
7.)
Valikuline: Tee oma meeskonnale FIRST® LEGO® League Jr. veebivitriini (Online Showcase)
lehele profiil. Laadi üles foto oma meeskonnast ja/või meeskonna logo kavandist. Terve hooaja jooksul
saate teiste meeskondadega kogu maailmast virtuaalseid kleepse koguda ja vahetada!
8.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel saavad nad LOOMADE HULLUSESM
väljakutse kohta rohkem teada.
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Kohtumine 2. Kohtumine Mesilane Elisaga!
ÜLEVAADE
Meeskond saab teada, miks ja kuidas mesilased nektarit ja õietolmu koguvad ning miks mesilased
olulised on. Seejärel paneb meeskond kokku LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekti ning
kasutab seda koos teiste LEGO® mudelitega, et õpitut demonstreerida.
MATERJALID
• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• Kokkukortsutatud paber, pallike või mõni muu väike,
pehme objekt

• LOOMADE HULLUSESM
Inspiratsioonikomplekt
• Valik LEGO® elemente
• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:

• Kirjeldavad kuidas ja miks mesilased nektarit ja • Ehitavad LOOMADE HULLUSESM
õietolmu koguvad
Inspiratsioonikomplekti ja teisi LEGO® mudeleid
• Selgitavad, miks mesilased olulised on
ning kasutavad neid Mesilane Elisa loo jutustamiseks
ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Veendu, et Sul on LOOMADE HULLUSESM
Inspiratsioonikomplekt ja valik LEGO® elemente. Kui plaanid meeskonnale videoid näidata, katseta,
kas veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika. Soovi korral otsi juurde
lisamaterjali mesilaste kohta.
SOOJENDUS (5 minutit)
Meeskonnaliikmed viskavad üksteisele kordamööda paberipalli, pallikest või muud pehmet, väikest
eset. Kui nad eseme kinni püüavad, ütlevad nad oma nime ja ühe looma, kellel on nendega
ühesugune algustäht (näiteks „Laura. Lammas.“). Mängige, kuni kõik on saanud kaks-kolm korda
oma nime öelda. Julgusta liikmeid iga kord erinevat looma välja mõtlema. Lisaks tuleta meeskonnale
meelde, et üksteist peaks julgustama ja vajadusel loomade nimedega aitama. APLAUS

LUGEMINE (5 minutit

)

On soe kevadhommik. Mesilane Elisa on valmis tööle asuma. Tema töö on aidata
toitu teha, aga esmalt peab ta õisi leidma. Ta pistab oma pea mesitaru avast välja.
Seejärel lendab ta tarust välja. Ta kasutab oma nägemis- ja haistmismeelt, et õisi
otsida.
Peagi leiab Elisa õisi täis õunapuud. Ta maandub ühel õitest ja kasutab oma pikka keelt, et
selle nektarit rüübata. Õietolmu pisikesed terakesed kleepuvad tema karvase keha külge ning
ta harjab osa õietolmust jalgadel asuvatesse paunadesse. Seejärel maandub ta teise õie peal.
Elisa kogub nii palju nektarit ja õietolmu, kui kanda jaksab. Siis kiirustab ta tagasi tarru.
Tagasi tarus annab Elisa nektari ja õietolmu teistele töömesilastele. Need mesilased
hakkavad nektarist mett valmistama. Nad kasutavad nektarit ja õietolmu ka teise toidu
tegemiseks. Osa sellest toidust söövad nad ära. Lisaks söödavad nad teisi tarus elavaid
mesilasi. Osa toitu panevad nad talveks kõrvale.
Elisa lendab tagasi õitele. Ta lendab niimoodi õite ja taru vahet veel väga palju kordi. Elisa
aitab mesilasi oma tarus. Aga ta aitab ka meid! Kui mesilased õitelt õietolmu koguvad,
laotavad nad seda ka teistele õitele. See aitab lilledel seemneid teha. Mõnikord kasvavad
seemnete ümber viljad. Ilma Elisa-suguste mesilasteta ei saaks sellised puuviljad nagu õunad
ja mandlid kasvada. Meil poleks nii palju lilli või toitu.
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Päeva lõpuks on Elisa väsinud. Oli alles kiire päev! Aga ta tegi oma tööd hästi. Ta ronib tarus mugavasse nurka,
sööb väikese snäki ja puhkab. Tema unenäod on täis õisi ja magusat, magusat mett.

TEGEMINE (50 minutit)
1.)
Palu meeskonnal arvata, mida jutu kõrval olevatel piltidel kujutatud on. Kui nad pole päris
kindlad, lase neil tekstist vihjeid otsida. Ülevalt allapoole liikudes on fotodel kujutatud 1) sissepääs/
väljapääs inimese poolt tehtud mesitarus, 2) õunapuuõielt nektarit joov ja õietolmu koguv mesilane, 3)
palju mesilasi kärje peal taru sees, 4) inimese poolt tehtud mesitarud õunapuuaias.
2.)
Pärast lugemisosa võid anda meeskonnale lisamaterjale mesilaste kohta, nii et nad saaksid rohkem
teada, kuidas mesilased nektarit ja õietolmu koguvad ja mida sellega teevad.
3.)
Ütle meeskonnale, et neil on võimalus Elisa lugu
LEGO® mudeleid kasutades etendada. Alustuseks ehitavad
nad LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekti,
milles on mesilane Elisa mudel, tema taru ja veidi mett.
Tuleta meeskonnale meelde, et Inspiratsioonikomplekt peab
moodustama osa LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudelist,
millega nad hiljem hooaja jooksul tööle hakkavad.
4.)
Väiksem meeskond tahab ilmselt koos Inspiratsioonikomplekti kokku panna. Võite rollid jagada,
nt „teejuht“ (hoiab meeskonda õigel kursil, öeldes, millise sammu juures parajasti ollakse, keerab
ehitamisjuhise lehekülgi, jne), „otsija“ (otsib igaks sammuks vajalikud LEGO® elemendid),
„ehitaja“ (lisab mudelile elemente külge) ja „kontrollija“ (kontrollib üle, et elemendid on õigesti
kinnitatud). Meeskonnaliikmed peaksid iga teatud aja järel rolle vahetama, nii et kõik saaksid võimaluse
teha rohkem kui ainult ühte ülesannet. Kui meeskonnas on rohkem liikmeid kui neli, võite rolle jagada
nii, et osad ehitavad Inspiratsioonikomplekti ja teised alustavad järgmise sammuga.
5.)
Palu meeskonnaliikmetel mõelda, milliseid teisi LEGO® mudeleid neil vaja oleks, et Mesilane Elisa
loo kõige tähtsamad osad etendada. Nad võivad kuni neli ideed Teadlase töövihikusse või koopiapaberile
joonistada. Kui neil abi on vaja, anna soovitusi, näiteks õunapuu, õunapuuõis, nektar, õietolm, teised
mesilased, jne.
6.)
Palu meeskonnaliikmetel oma ideid üksteisega jagada. Ajast ja olemasolevatest LEGO®
elementidest sõltuvalt peaksid aitama meeskonnal otsustada, kas ehitada mõned või kõik nende pakutud
mudelitest.
7.)
Kui meeskonnaliikmed on ehitanud Inspiratsioonikomplekti ja lisamudelid, palu neil Elisa lugu
etendada. Kui nad on mesilaste kohta lisamaterjale uurinud, võivad nad detailide lisamisega loo veel
pikemaks teha.
8.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel saavad nad rohkem teada, kus mesilased elavad
ning millised teised loomad samades kohtades elavad!
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Kohtumine 3. Mesilased ja elupaigad
ÜLEVAADE

Meeskond loeb mesilaste elupaikade kohta ja uurib, millised teised loomad veel nende elupaikadel
paiknevad. Seejärel valitakse üks mesilaste elupaigas elav loom, kelle kohta hakatakse uurima.

MATERJALID
• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• Valik LEGO® elemente

• Värvipliiatsid, kriidid või
viltpliiatsid

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Defineerivad mõiste „elupaik“
• Ehitavad mudeli loomast, kes elab mesilase
elupaigas
• Toovad näiteid mesilaste elupaikadest ja neil aladel elavatest
•
Valivad
ühe looma mesilase elupaigast,
teistest loomadest
kellele
LOOMADE
HULLUSESM väljakutse
• Kirjeldavad erinevaid kohti, kuhu mesilased tarusid ehitavad
keskenduvad

ÜLESSEADMINE

Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Veendu, et Sul on olemas valik LEGO® elemente. Kui plaanid
meeskonnale videoid näidata, katseta, kas veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika.

SOOJENDUS (5 minutit)
Selgita meeskonnale, et kuigi mesilased ei räägi, suhtlevad nad omavahel siiski - kui mesilased tahavad
teistele teada anda, et nad on leidnud õied rohke nektari ja õietolmuga, teevad nad oma erilist tantsu.
Enne kohtumisega alustamist osalevad nüüd ka meeskonnaliikmed suhtlemisülesandes.
Palu neil ilma ühegi sõnata pikkuse järjekorras üles rivistuda nii kiiresti, kui nad saavad. Kui see on tehtud,
arutage omavahel, mis selles ülesandes nende jaoks keerulist oli ja kuidas nad üksteisega suhtlesid. Kui teil on
aega, võite proovida teha veel sõnatuid rivistumisi (sünnipäevade, vanuse, jne, järgi). Kui võimalik, näita neile
videot mesilaste omavahelisest suhtlemistantsust.

LUGEMINE (5 minutit)

Looma looduslikku kodu nimetatakse tema elupaigaks või levikualaks. Mesilased elavad
mitmetes erinevates elupaikades. Nad elavad metsades, rohumaadel, taludes ja linnades.
Ükskõik, kus nad elavad, kõik mesilased elavad rühmades koos. Mesilaste rühma
nimetatakse kolooniaks. Igal koloonial on oma taru.
Metsmesilased ehitavad oma tarud looduslikesse paikadesse, näiteks puudele. Kui
nad hea koha leiavad, hakkavad nad vaha tegema. Nad kasutavad seda vaha kuue
küljega kambrikeste tegemiseks, millest moodustub väga palju ridu. Need
kambrikesed moodustavadki meekärje. Mesilased kasutavad kärje kambrikesi mitmel
viisil. Töömesilased teevad kambrikestes süüa ja
ladustavad seda seal. Mesilasema muneb tühjadesse
kambritesse munad. Kambrikestes kooruvad munadest
ja kasvavad mesilasbeebid.
Mõned inimesed annavad mesilastele paigad, kuhu tarud ehitada. Neid inimesi
nimetatakse mesinikeks. Mesinikud panevad spetsiaalsetesse kastidesse puidust
või plastikust raamid. Mesilased ehitavad nendesse raamidesse oma kärjed. Siis
saavad mesinikud kastid avada ja raamid välja võtta. Nii on neil võimalik osa
mesilaste meest ja vahast endale võtta.
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Kõik mesilased jagavad oma elupaika teiste loomadega. Mõned nendest loomadest on neile
ka ohtlikud. Linnud, konnad ja ämblikud söövad mesilasi. Karud ja skungid võivad
üritada tarru sisse murda, et mett saada. Aga mitte kõik loomad ei ole mesilastele ohtlikud.
Mõtelge metsadele, taludele, linnadele ja teistele kohtadele, kus mesilased elavad. Nüüd
mõtelge kõigile loomadele, kes nendes kohtades elavad. Enamus loomi lasevad mesilastel
rahulikult tegutseda.
LOOMADE HULLUSESM väljakutse jaoks valib teie meeskond ühe looma, kes elab
mesilasega samal elupaigal. Siis uurite selle looma kohta nii palju kui võimalik!

TEGEMINE (50 minutit)

Kelle te valite?

1.)
Pärast lugemisosa võid meeskonnale näidata videoid mesilaste ja nendega samal elupaigal elavate
loomade kohta. See on meeskonnale suurepärane võimalus enne ülejäänud hooajaks fookusteema valimist
lisateadmisi saada. Kasuta lisamaterjalide loetelus toodud videoid või otsi sobivaid veebilehti või materjale ise
juurde.
2.)
Palu igal meeskonnaliikmel valida kaks mesilaste elupaika, mis neile põnevad tunduvad. Lase neil valida
üks elupaik, kus mesilased võiksid oma tarud looduslikku paika ehitada (nt. mets, rohumaa, märgala) ja teise
elupaiga, kus mesilased saavad oma tarud inimese poolt loodud paika ehitada (nt. talu, linnapark, aed või
puuviljaaed). Meeskonnaliikmed võivad oma valikutele Teadlase töövihikus ringi ümber tõmmata (või
kirjutada sellesse veel erinevaid elupaiku). Seejärel peaks iga meeskonnaliige mõtlema pingsalt loomadele, kes
nende valitud elupaigas elavad. Anna igale meeskonnaliikmele umbes 5 minutit, et joonistada või
kirjutada nii palju loomi, kui nad saavad.
3.)
Palu meeskonnaliikmetel valida oma nimekirjadest üks loom, kelle kohta nad LOOMADE HULLUSESM
väljakutseks rohkem teada tahaksid saada. Seejärel tuleb neil läbida 5-minutiline ehitamisülesanne:
•
Ülesanne „Vali loom“: Ehita LEGO® mudel, mis kujutab looma, kellele teie meeskond võiks Sinu arvates
käesolevas väljakutses keskenduda. Kui oma mudelit teistega jagad, proovi põhjendada, miks Sa arvad, et
teie meeskond just selle looma valima peaks. APLAUS
4.)

Kui kõik meeskonnaliikmed on rääkinud, palu neil kõik mudelid laua keskele sättida.

5.)
Palu igal meeskonnaliikmel võtta endale hääletamiseks kaks LEGO® elementi (mitte võtta neid laua peal
olevatelt mudelitelt). Ütle meeskonnale, et üks LEGO® element on üks hääl, aga ühe mudeli poolt kaks korda
hääletada ei saa. Tuleta neile meelde, et nad hääletavad mudelite kaudu esindatud ideede, mitte mudelite eneste
poolt.
6.)
Palu meeskonnaliikmetel hääletada, asetades oma LEGO® elemendid nende mudelite juurde, mille ideed
neile kõige rohkem meeldivad. Tee lõplik tulemus teatavaks ja ütle neile, millist looma meeskond uurima asub.
Vihje: Kui juhtub, et on viik või ei suudeta otsust langetada, võta ära kõik valikud, v.a. esimese koha kandidaadid.
Korda protsessi, kuni võitja selgub. Pane tähele, et kui mõni meeskonnaliige peaks olema häiritud või õnnetu, et
tema idee ei osutunud valituks, kasuta seda võimalusena neile meelde tuletada, et nad on kõik osa ühest ja samast
meeskonnast. Palu neil mõelda, kuidas välja näidata FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtuste Sõbralikku
Professionaalsust®, austades meeskonna hääletustulemust. PÕHIVÄÄRTUSED
7.)
Meeskond võib kasutada värvipliiatseid, kriite ja viltpliiatseid, et joonistada Teadlase töövihikusse
meeskonna poolt valitud loom. Lase neil üles kirjutada ka looma nimi ja lühike kirjeldus tema elupaigast.
8.)

Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel saavad nad enda valitud looma kohta rohkem teada!
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Kohtumine 4. Elupaikade uurijad
ÜLEVAADE

Meeskond alustab väljavalitud looma ja tema elupaiga uurimist.

MATERJALID

• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• Valik LEGO® elemente
•

• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

ÕPIEESMÄRGID
Meeskonnaliikmed:

• Kirjeldavad, mis peab elupaigas olemas olema
• Määravad kindlaks erinevad materjalid uurimistööks
• Uurivad valitud looma ja tema elupaika

ÜLESSEADMINE

• Valikuline: määravad kindlaks ühe probleemi,
mis nende valitud loomal ja/või mesilastel
nende ühisel elupaigas on ning otsivad sellele
murekohale võimalikke lahendusi

Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Veendu, et Sul on olemas valik LEGO® elemente. Kui plaanid
meeskonnale videoid näidata, katseta, kas veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika.
Märkus: Meeskonnale peaks valitud looma ja tema elupaiga uurimiseks andma aega kaks kuni kolm tundi (või
isegi rohkem, eriti juhul, kui otsustate ekskursioonile minna). Pane tähele, et meeskond saab järgmist kohtumist
pidada, jätkates samal ajal uurimistöö tegemist ja tegelikult saab uurimistöö kesta järgmise 4-5 kohtumise
jooksul.

SOOJENDUS (5 minutit)

Anna meeskonnale teada, et nad hakkavad peatselt LOOMADE HULLUSESM väljakutse
jaoks LEGO® mudelit ehitama. Siiski, enne mudeli ehitamist peavad nad valitud looma ja tema
elupaik kohta uurima. Et meeskonna kujutlusvõimet uurimistöö tegemisel ergutada, lase neil
järgnev 5-minutiline ehitamisülesanne täita:
• Ülesanne „Kuhu Sa läheksid?“: Ehita LEGO® mudel, mis näitab, kuhu Sa läheksid ja mida sealt kaasa
tooksid, kui saaksid teie looma uurimiseks minna piiramatu rahatagavaraga ükskõik kuhu maailmas.

LUGEMINE (5 minutit)

Nüüd on õige aeg uurida rohkem teie looma ja tema elupaiga kohta. Milline meie loom välja näeb?
Kus ta elab? Millised teised loomad samas paigas elavad? Mis on meie loomas erilist?
Kuidas sobib tema elupaik tema vajadustega?
Kõikidel loomadel on nende elupaigas vaja toitu, vett, varju (turvalist kohta) ja ruumi. Mõtleme korraks
mesilastele. Toiduks koguvad nad õitelt nektarit ja õietolmu. Nad rüüpavad vett, kui nad seda kuskilt
leiavad. Nende taru annab neile varju. Samuti annab see neile ruumi puhkamiseks, söömiseks ja
mesilasbeebide kasvatamiseks.
Mõtleme nüüd meie looma peale. Mida ta sööb? Kuidas ta sööki ja vett saab? Kas on olemas loomi, kes võiksid
üritada teda ennast süüa? Kui jah, siis kuidas ta turvalise koha leiab? Kas ta magab? Kui jah, siis kus? Kui palju
ruumi tal vaja on? Kuidas meie loom oma aega veedab? Üksinda? Koos perega? Teiste loomaliikidega?
Kas meie loom puutub kunagi mesilastega kokku? Kui jah, siis mis juhtub, kui nad kohtuvad?
Selleks, et rohkem teada saada, võiksime lugeda raamatuid või ajakirju, vaadata videoid, uurida
veebilehti või kuulata muusikat. Me võiksime rääkida inimestega, kes teavad selle looma või
mesilaste kohta rohkem kui meie. Me võiksime kutsuda nad meiega rääkima või minna
hoopis neile külla. Me peame välja uurima nii palju kui võimalik, et saaksime ehitada parima
võimaliku LEGO® mudeli ja teha nii ägeda Vaadake seda plakati, kui suudame.
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TEGEMINE (vähemalt 50 minutit, mida võib vajadusel suurendada – vt märget ülesseadmise osas)
1.)
Pärast lugemisosa küsi meeskonnalt, kas nad on Tean-Tahan teada-Sain teada tabeliga tuttavad. Kui keegi
on, palu tal selle tabeli põhimõtet selgitada. Kui ei, selgita lühidalt, mille jaoks iga tulp on. Palu
meeskonnaliikmetel Teadlase töövihikus (võite tabeli ka tühja lehe peale joonistada) esimesse ja teise tulpa
vähemalt üks asi kirja panna. Palu neil kirjutada või joonistada, mida nad oma looma ja tema elupaiga kohta juba
teavad ja mida nad teada tahaksid. Järgnevate nädalate jooksul saavad nad uurimistöö käigus tabeli kõiki kolme
tulpa täiendada.
2.)
Palu meeskonnaliikmetel üksteisega jagada, mida nad looma ja tema elupaiga kohta juba teavad ja mida
veel teada soovivad. APLAUS
3.)
Vaadake Teadlase töövihikus olevaid illustratsioone Raamatud Ajakirjad Kino Intervjuu
erinevatest näidetest, kuidas saada rohkem informatsiooni
teie looma ja tema elupaiga kohta. Anna neile mõista, et nad
peaksid järgmiste kohtumiste käigus uurimistööks
kasutama kõiki võimalikke meetodeid. Julgusta liikmeid
tooma kohtumistele ükskõik, millist informatsiooni, mida
nad kohtumiste vahepeal teada on saanud, ja seda
Muusika
meeskonnaga jagama.
Ekskursioonid Internet

4.)

Kasutage uurimistööks Internetti.

Sobival hetkel mõne järgmise kohtumise käigus proovi korraldada nii, et meeskond saaks kuulata
5.)
külalisesinejat, intervjueerida mõnd eksperti ja/või kasutada arvutit, et oma looma, mesilaste ja/või nende ühise
elupaiga kohta õppimiseks virtuaalsele ekskursioonile minna. Lisaks alusta lisamaterjalide otsimist, nt. raamatud
või videod, et aidata meeskonnaliikmetel nende looma ja tema elupaiga kohta rohkem teada saada.
6.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et mõne kohtumise pärast alustavad nad LEGO® mudeli ehitamist, et näidata,
mida nad oma looma ja tema elupaiga kohta õppinud on. Tuleta neile meelde, et mudelil peaks olema lisaks ka
LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekti mesilane ja taru. Järgnev 5-minutiline ehitamisülesanne aitab
neil mõelda, kuidas nad valitud looma ja mesilast nende ühisel elupaigas oma mudelis kujutada tahaksid:
• Ülesanne „Elupaiga vajadus“: Vali lugemisosast üks elupaiga vajadus (toit, vesi, varjuline koht või ruum). Ehita
LEGO® mudel, mis näitab, kuidas ühine elupaik katab nii teie looma kui ka mesilase just selle vajaduse. APLAUS
Kui meeskonnaliikmed ei ole kindlad, mida ehitada, võid neid suunata, küsides, kas nende arvates söövad
mesilased ja nende loom sama või erinevat toitu, kasutavad sama või erinevat veeallikat, jne. Rõhuta, et selles, kui
nad vastuseid ei tea, pole midagi halba. Nad võivad mudelit ehitades loomingulised olla. Tuleta neile meelde, et
osa nende uurimistööst võib moodustada küsimustele vastuste otsimine.
7.)
Palu meeskonnaliikmetel enne kohtumise lõppu arutada, mida nad tahaksid, et nende LOOMADE
HULLUSESM LEGO® mudel näitaks. Nad võivad näidata oma looma toitu otsimas, kiskjate eest peitumas,
järeltulijate eest hoolitsemas, mesilaste või taruga suhtlemas, jne. Anna neile teada, et nad ei pea veel paari
järgmise kohtumise jooksul täpselt otsustama, mida nende mudel näitab. Samas, uurimistööd tehes ja looma kohta
õppides võivad nad erinevaid ideid kaaluda.
8.)
Valikuline: Palu meeskonnaliikmetel määratleda üks raskus, mis nende valitud loomal ja/või mesilasel
nende ühisel elupaigal on. Näiteks, neid võib ähvardada mõni haigus, reostatus või inimesed. Palu
meeskonnaliikmetel mõelda, kuidas nad saaksid sellele raskusele lahenduse leida. Ütle, et nad saavad leitud
murekohta ja iga võimalikku lahendust kasutada osana LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudelist.
9.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmiste kohtumiste jooksul arendavad nad oskusi, mida on vaja nende
LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli kavandamiseks ja ehitamiseks. Alustuseks õpivad nad tootearenduse
kohta!
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Kohtumine 5. Sissejuhatus tootearendusse
ÜLEVAADE

Meeskond tutvub tootearenduse kolme sammuga ning kuidas nende abil probleemidele lahendusi leida.

MATERJALID

• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• Valik LEGO® elemente*

• LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekt
• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

*Selleks kohtumiseks võid varuda ükskõik milliseid kättesaadavaid LEGO® elemente. Samas võib
meeskonnaliikmetel olla lihtsam ülesannet lahendada, kui neil on kasutada LEGO® Education’i
kohandatud hariduskomplektid, näiteks nagu 9689 LEGO® Education Simple Machines Set, 9580 LEGO®
Education WeDo Construction Set või 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Set.

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Kirjeldavad, kuidas mesinikud end mett
võttes kaitsevad
• Selgitavad tootearenduse protsessi eri osasid

• Kasutavad tootearendusprotsessi ja LEGO® elemente, et
kavandada ja ehitada midagi, mille abil saada
Inspiratsioonikomplekti mesi tarust välja meekogumiskasti

ÜLESSEADMINE

Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Kui plaanid meeskonnale videoid näidata, katseta, kas
veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika.
Märkus: Kui see on esimene kord, kui meeskond kasutab kohandatud LEGO® Education materjale, nt Simple
Machines Set, WeDo Construction Set või WeDo 2.0 Set, anna neile kindlasti materjalide organiseerimiseks ja
tundmaõppimiseks lisaaega. Kui kasutate WeDo või WeDo 2.0 komplekti esimest korda, siis võiksid
meeskonnaliikmed teha mõned komplektiga kaasasolevad Getting Started (Alustuseks) tegevused, et enne kohtumise
algust baasprogrammeerimisega tutvuda. Kuna nende tegevuste sooritamiseks võib kuluda tund kuni kaks lisaaega,
planeeri see kohtumine pikemaks ja/või planeeri selle kohtumise kõigi osade täitmiseks kaks eraldi kohtumist.

SOOJENDUS (5 minutit)
Palu meeskonnal ette kujutada, et nad on mesinikud. Küsi neilt, milliseid kehaosasid nad tarust mett
võttes kaitsta tahaksid. Seejärel tehke järgnev 5-minutiline ehitamisülesanne:
• Ülesanne „Meevõtt“: Ehita LEGO® mudel, mis kujutab ühte tööriista või riietuseset, mida võiksid
kasutada tarust mett võttes enda kaitsmiseks. APLAUS
Kui meeskonnaliikmetel on selle ülesandega raskusi, võid neile näidata fotosid või videoid mett võtvatest
mesinikest, et nad saaksid aimu olemasolevatest mesindusvahenditest (suitsik, mesindusülikond, kaabu ja loor,
kindad, hari, kraabits, jne). Samas rõhuta, et nad võivad olla loovad ja ehitada mudeli väljamõeldud tööriistast
või riideesemest, mis nende arvates mesinikku aidata võiks.

LUGEMINE (5 minutit)
Mesinikud ei taha mett võttes nõelata saada. Seega kasutavad nad enda
kaitsmiseks spetsiaalseid vahendeid ja riideid. Insenerid aitavad selliseid asju
kavandada. Aga see pole ainus, mida nad loovad. Insenerid projekteerivad
paljusid igapäevaseid asju, näiteks pastapliiatseid, toole, mänguasju, autosid
ja teid. Insenerid mõtlevad probleemile. Nad esitavad küsimusi ja mõtlevad
erinevatele lahendustele. Nad kavandavad. Nad loovad. Nad katsetavad. Nad
muudavad oma kavandeid paremaks.
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Hea uudis on see, et ka teie saate olla insenerid! Mida selleks vaja teha
on? Kasutage inseneri kavandamisprotsessi. Sellel on kolm põhilist osa.
1) Määratle probleem. 2) Arenda lahendus. 3) Katseta lahendust ja tee
seda paremaks. Need osad ei ole alati üksteisele järgnevad. Neid võib
vaadelda ka kui ringis liikumist!
Peagi asute tööle oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeliga. See
kujutab teie looma. See näitab ka Inspiratsioonikomplektis olevat
mesilast ja taru. Üks osa teie mudelist peab liikuma. Mis liigub? Kuidas
see liikuma panna? See on probleem, mida peate lahendama. Te
lahendate selle probleemi inseneridena.
Harjutage inseneriks olemist koos meeskonnaga probleemi lahendades.
Vaadake Inspiratsioonikomplekti ja leidke tarust mesilane. Kujutage
ette, et teil oleks vaja mesi tarust meekogumiskasti saada. Ent on
mõned reeglid. Mett, mesilast või taru kätega puudutada ei tohi. Te
võite kasutada ainult LEGO® elementidest ehitatud vahendeid. Kuidas
te selle probleemi lahendate? Mõtelge koos meeskonnaga lahenduste
peale ja valige katsetamiseks välja üks või rohkem lahendusi. Ehitage
lahendused ja katsetage neid. Seejärel mõelge viisidele, kuidas neid
lahendusi veel paremaks teha.

Määratle
probleem

Testi
lahendust
ja tee
paremaks

Arenda
lahendus

TEGEMINE (vähemalt 50 minutit, kuid igaks juhuks planeerige natuke rohkem)
1.)
Kui mõni meeskonnaliikmetest on viimasest kohtumisest alates teie valitud looma kohta uurinud, julgusta
neid teistega oma uusi teadmisi jagama. APLAUS
2.)
Rääkige uuesti lugemisosas mainitud probleemist. Veendu, et nad saavad probleemist aru: mesi tuleb
saada tarust välja meekogumiskasti. Tuleta neile meelde, et 1) nad ei tohi mett, mesilast või taru kätega
puudutada, ja 2) nad võivad kasutada ainult LEGO® elemente.
3.)
Lase meeskonnal Inspiratsioonikomplekti mudelit detailselt uurida. Palu mõelda erinevatele viisidele,
kuidas nad mee tarust kätte saaksid. (Nad võivad ehitada midagi, mis taru peal olevat musta nuppu vajutab. Nad
võivad ehitada kangi, mille abil tõsta mee juures taru põhjas olevat halli tala. Nad võivad ehitada midagi, millega
mesi tarust külje peale välja lükata.) Palu neil mõelda, kuidas ehitada meekogumiskast, millesse mesi pärast tarust
kättesaamist püüda.
Lase meeskonnaliikmetel kirjutada ja/või joonistada nende
4.)
ideed võimalikest lahendustest. Võite kasutada Teadlase töövihikut
või tavalist koopiapaberit. Palu kõigil oma lahendusi grupiga jagada.
APLAUS
5.)
Kui võimalik, pane meeskonnaliikmed erinevate lahendite katsetamiseks paaridesse. Anna igale paarile
valik LEGO® elemente ja/või LEGO® hariduskomplekt. Seejärel lase neil oma lahendust kavandada, ehitada,
katsetada ja paremaks teha.
6.)
Kui meeskonnaliikmed probleemi kiiresti lahendavad, korralda teiste võimalike viiside leidmiseks
ajurünnak. Pane nad proovile, et näha, kui palju erinevaid lahendusi nad leida suudavad. Kui kõik lahendused on
katsetatud, lase neil lemmiklahendus valida.
7.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel õpivad nad kasutama LEGO® mootorit millegi
pöörlema panemiseks. See oskus tuleb kasuks, kui nad 8. ja 9. kohtumisel oma LOOMADE HULLUSESM LEGO®
mudeli kavandamist ja ehitamist alustavad.
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Kohtumine 6. Pöörelge!
ÜLEVAADE

Meeskond õpib pöördliikumise kohta ja ehitab mootoriga LEGO® mudeli, millel on vähemalt üks pöörlev osa.

MATERJALID

• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• LEGO® hariduskomplekt(id)*

• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

* Selle kohtumise tarvis on soovituslikud ehitusjuhised või projektid kolmel LEGO® hariduskomplektil:
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set kombineerituna 8881 LEGO® Power Functions Battery
Box ja 8883 LEGO® Power Functions Motor komplektidega
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set kombineerituna WeDo tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Dancing Birds, Smart Spinner, Airplane Rescue)
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set kombineerituna WeDo 2.0 tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Plants and Pollinators).

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Defineerivad „pöörlema“
• Kirjeldavad, kuidas LEGO® mootoriga midagi pöörlema panna

• Ehitavad motoriseeritud LEGO® mudeli,
millel on vähemalt üks pöörlev osa

ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Veendu, et kasutamiseks on olemas vähemalt üks materjalide
loetelus toodud LEGO® hariduskomplektidest. Kui Sul on suur meeskond, peaks olema kasutamiseks vähemalt
2 komplekti, nii et meeskond saaks nii palju praktilise tegutsemise aega kui võimalik. Otsi lähtuvalt teie
kasutatavatest komplektidest selleks kohtumiseks välja soovituslikud ehitamisjuhised või projektid (materjalide
all). (Kui kasutate Simple Machines Set komplekti, mine FIRST® LEGO® League Jr. Online Showcase’i lehele, logi
sisse, kliki „Coach Portal and Team Resources“, vali „Coach Resources“, et leida Crazy Floors mudeli
kohandatud ehitamisjuhised motoriseeritud versioonile, need alla laadida ja välja printida.) Kui teie
olemasolevatele komplektidele on olemas ehitamisjuhised või projektid rohkem kui ühele mudelile, siis vali
ehitamiseks üks mudel või luba meeskonnaliikmetel endil valida, millist mudelit ehitada. Kui plaanid
meeskonnale videoid näidata, katseta, kas veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika.
Märkus: Kui see on esimene kord, kui meeskond kasutab kohandatud LEGO® Education materjale, nt Simple
Machines Set, WeDo Construction Set või WeDo 2.0 Set, anna neile kindlasti materjalide organiseerimiseks ja
tundmaõppimiseks lisaaega. Kui kasutate WeDo või WeDo 2.0 komplekte esimest korda, siis võiksid
meeskonnaliikmed teha mõned komplektiga kaasasolevad Getting Started (Alustuseks) tegevused, et enne
kohtumise algust baasprogrammeerimisega tutvuda. Kuna nende tegevuste sooritamiseks võib kuluda tund kuni
kaks lisaaega, planeeri see kohtumine pikemaks ja/või planeeri selle kohtumise kõigi osade täitmiseks kaks eraldi
kohtumist.

SOOJENDUS (5 minutit)

Ütle meeskonnale, et tänasel kohtumisel õpivad nad sellise liikumisviisi kohta, kus midagi liigub
ringiratast. Seejärel anna neile järgnev 5-minuti ehitamisülesanne:
•
Ülesanne „Pöörelge“: Ehita LEGO® mudel, mis kujutab midagi Sinu igapäevaelus, mis
pöörleb või liigub ringis ümber keskpunkti. APLAUS

Kui meeskonnaliikmetel on selle ülesandega raskusi, jaga nendega mõnda ideed, näiteks autoratas, ventilaatori
labad, karussell, vurrkann, jne.
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LUGEMINE (5 minutit)
LOOMADE HULLUSESM väljakutse jooksul on teil vaja kasutada LEGO® mootorit,
et panna üks osa oma mudelist liikuma. Üks võimalikest liikumisviisidest on
pöörlemine. See tähendab, et ese liigub keskpunkti või telje ümber ringis. Telg on
tõeline või kujuteldav joon, mis läbib millegi keskpunkti. Rattad pöörlevad.
Ventilaatorid pöörlevad. Meevurr pöörleb samuti. Meekärjed käivad meevurri sisse.
Kui nad vurris pöörlevad, tuleb nende sees olev mesi välja. Mis veel pöörleb?
Kui te oma LEGO® mootori käima panete, siis hakkab see pöörlema.
Proovige! Pange mootor tööle. Kas terve asi pöörleb? Või ainult osa sellest?
Kui te kinnitate pöörleva osa külge LEGO® elemente, siis hakkavad ka need
pöörlema. Pange mootor seisma. Seejärel pange üks rattatelg ühte mootori
auku. Pange mootor uuesti tööle. Jälgige, kuidas rattatelg pöörleb. Selleks, et
teisi LEGO® elemente pöörlema panna, kinnitage nad rattatelje külge.
Selleks, et muuta mingi eseme pöörlemist, saab kasutada käike.
Käigud on omavahel kokku sobivad hammastega rattad ja üks ratas pöörab teist.
Käikudel on erinevad suurused ja kujud ja nendega saab erinevaid asju teha. Mõned
käigud aeglustavad. Mõned käigud kiirendavad. Teised käigud muudavad pöörlemise
suunda. Kellades, puuridel, ratastel, jne on käigud.
Mõtelge kõikidele asjadele, mis teie LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudelil olema saavad. Teie loom. Tema
elupaik. Mesilane ja taru Inspiratsioonikomplektist. Kas oskate mõelda millelegi, mis võiks teie mudelil
pöörelda?
Esialgu oleks vaja uurida selle kohta, kuidas esemed pöörlevad. Valige mudel, mis kasutab LEGO® mootorit, et
vähemalt üks asi pöörleks. Järgige juhiseid ja ehitage see mudel. Uurige seda väga hoolikalt, et selle tööst aru
saada. Seejärel proovige ise ehitada oma mudel, mis pöörleb.

TEGEMINE (50 minutit, aga võite planeerida ka natuke rohkem)
1.)
Kui mõni meeskonnaliikmetest on viimasest kohtumisest alates teie valitud looma kohta uurinud,
julgusta neid oma uusi teadmisi teistega jagama.
2.)
Anna meeskonnale LEGO® hariduskomplekt(id) vähemalt ühe pöörleva osaga motoriseeritud mudeli
ehitamiseks. Pane tähele, et WeDo Construction Set komplekti jaoks on mitmeid mudelivalikuid – kui teil on
just see komplekt, siis vali ise ehitamiseks üks mudel või luba meeskonnaliikmetel endil valida, millist mudelit
ehitada.
Kui rohkem kui kaks meeskonnaliiget töötab korraga ühe mudeli juures, kaalu neile ehitamise ajaks
3.)
rollide määramist ja nende rollide vahetamist, nii et kõik saaksid aktiivselt ehitamisprotsessis osaleda.
Võimalikud rollid on „teejuht“, „otsija“, „ehitaja“, „kontrollija“, „ajavõtja“ ja „ergutaja“.
4.)
Lase meeskonnaliikmetel nende ehitatud mudel Teadlase töövihikusse või paberile joonistada ja/või selle
kohta kirjutada.
5.)
Kui kohtumise lõpus on aega, pane meeskonnaliikmed proovile, paludes neil õpitut rakendada,
kavandades ning ehitades motoriseeritud LEGO® mudeli, millel on vähemalt üks pöörlev osa.
6.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel õpivad nad LEGO® mootori kasutamist mingi eseme
sirgjooneliselt liikuma panemiseks. See oskus aitab neid8. ja 9. kohtumisel, kui nad oma LOOMADE
HULLUSESM LEGO® mudeli kavandamist ja ehitamist alustavad.
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Kohtumine 7. Pange liikuma!
ÜLEVAADE

Meeskond õpib sirgjoonelise liikumise kohta ja ehitab mootoriga LEGO® mudeli, millel vähemalt üks osa liigub
sirgjooneliselt.

MATERJALID

• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• LEGO® hariduskomplekt(id)*

• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

* Selle kohtumise tarvis on soovituslikud ehitusjuhised või projektid kolmel LEGO® hariduskomplektil:
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set kombineerituna 8881 LEGO® Power Functions
Battery Box ja 8883 LEGO® Power Functions Motor komplektidega (Soovituslikud ehitusjuhised:
Crane või Car (motoriseeritud variandid))
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set kombineerituna WeDo tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Goal Keeper või Cheerful Fans)
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set kombineerituna WeDo 2.0 tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Drive, Reel või Push).

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Kirjeldavad, kuidas millegi sirgjooneliselt liikuma
panemiseks LEGO® mootorit kasutada

• Ehitavad motoriseeritud LEGO® mudeli, millel
vähemalt üks osa liigub sirgjooneliselt

ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Veendu, et kasutamiseks on olemas vähemalt üks materjalide
loetelus toodud LEGO® hariduskomplektidest. Kui Sul on suur meeskond, peaks olema kasutamiseks vähemalt
2 komplekti, nii et meeskond saaks nii palju praktilise tegevuse aega kui võimalik. Otsi lähtuvalt teie
kasutatavatest komplektidest selleks kohtumiseks välja soovituslikud ehitamisjuhised või projektid (materjalide
all). (Kui kasutate Simple Machines Set komplekti, mine FIRST® LEGO® League Jr. Online Showcase’i lehele, et
leida Crane ja/või Car mudelite motoriseeritud versioonile kohandatud ehitamisjuhised, need alla laadida ja
välja printida.) Kui teie olemasolevatele komplektidele on olemas ehitamisjuhised või projektid rohkem kui
ühele mudelile, siis vali ehitamiseks üks mudel või luba meeskonnaliikmetel endil valida, millist mudelit ehitada.
Kui plaanid meeskonnale videoid näidata, katseta, kas veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik
tehnika.

SOOJENDUS(5 minutit)
Ütle meeskonnale, et tänasel kohtumisel õpivad nad sellise liikumisviisi kohta, kus midagi liigub
sirgjooneliselt. Seejärel anna neile järgnev 5-minuti ehitamisülesanne:
• Ülesanne „Pange liikuma“: Ehita LEGO® mudel, mis kujutab midagi Sinu igapäevaelus või
looduses, mis liigub sirgjooneliselt – üles, alla, edasi, tagasi ja/või küljelt küljele. APLAUS
Kui meeskonnaliikmetel on selle ülesandega raskusi, anna neile mõni idee, näiteks lift, võrguga langev ämblik,
auto, roniv sipelgas, lükanduks, jne.
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LUGEMINE (5 minutit)
Viimasel kohtumisel õppisite pöörlevate asjade kohta. Veel üks võimalik liikumisviis on sirgelt liikumine. Lift liigub üles-alla. Auto liigub edasi-tagasi. Lükanduks
võib liikuda küljelt-küljele. Loomad võivad samuti sirgelt liikuda. Ämblik võib oma
võrgu otse alla lasta. Sipelgas võib mööda oksakest ronida. Krabi võib pikki randa
külg ees liikuda.
Te teate juba, et kui LEGO® mootori tööle panete, ei liigu see sirgelt. See pöörleb.
Aga mootorit saab kasutada koos mõnede teiste asjadega, et panna midagi sirgelt
liikuma.
Selle juures tulevad appi käigud ja veorullid. Veorull on
soonega ratas. Selle soone sisse mahub näiteks köis või rihm.
Köie ühest otsast hoidmisel võib kasutada veorulli tõstmiseks,
langetamiseks või millegi liigutamiseks, mis on teise otsa
kinnitatud. Teine võimalus panna veorull pöörlema on
kasutada mootorit ja telge. Veorullid on kraanadel, lintkonveieritel, lipuvarrastel, jne.
Mõtelge oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli peale. Kas sellel võiks olla midagi, mis liigub sirgelt? Kas
teie loom liigub üles-alla? Või edasi-tagasi? Või küljelt-küljele?
Praegu on tarvis uurida, kuidas asjad sirgjooneliselt liiguvad. Valige mudel, mis kasutab vähemalt ühe osa
sirgjooneliseks liikumiseks LEGO® mootorit. Järgige juhiseid ja ehitage mudel. Uurige mudelit hoolega ja
proovige tööpõhimõttest aru saada. Siis proovige ehitada enda sirgjooneliselt liikuv mudel.
Pange liikuma!

TEGEMINE (50 minutit)
1.)
Kui mõni meeskonnaliikmetest on viimasest kohtumisest alates teie valitud looma kohta uurinud,
julgusta neid oma uusi teadmisi teistega jagama. APLAUS
2.)
Anna meeskonnale LEGO® hariduskomplekt(id) vähemalt ühe sirgjooneliselt liikuva osaga
motoriseeritud mudeli ehitamiseks. Pane tähele, et mõne komplekti jaoks on mitmeid mudelivalikuid – kui teil
on sellised komplektid, siis vali ise ehitamiseks üks mudel või luba meeskonnaliikmetel endil valida, millist
mudelit ehitada.
3.)
Kui rohkem kui kaks meeskonnaliiget töötab korraga ühe mudeli juures, kaalu neile ehitamise ajaks
rollide määramist ja nende rollide vahetamist, nii et kõik saaksid aktiivselt ehitamisprotsessis osaleda.
Võimalikud rollid on „teejuht“, „otsija“, „ehitaja“, „kontrollija“, „ajavõtja“ ja „ergutaja“.
4.)
Lase meeskonnaliikmetel nende ehitatud mudel Teadlase töövihikusse või paberile joonistada ja/või
selle kohta kirjutada.
5.)
Kui kohtumise lõpus on aega, pane meeskonnaliikmed proovile, paludes neil õpitut rakendada,
kavandades ning ehitades motoriseeritud LEGO® mudeli, millel on vähemalt üks sirgjooneliselt liikuv osa.
6.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel kasutavad nad kõike, mida praeguseks mesilaste,
nende valitud looma, tootearendusprotsessi ja erinevate motoriseeritud liikumisviiside kohta õppinud on, et
alustada nende oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli kavandamist!
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Kohtumine 8. Kavandage LEGO® mudel
ÜLEVAADE

Meeskond alustab LEGO® mudeli kavandamist.

MATERJALID
• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• Valik LEGO® elemente

• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid
• Valikuline: koopiapaber

ÕPIEESMÄRGID
Meeskonnaliikmed:
• Kirjeldavad LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli reegleid
• Jagavad ideid, mida mudel nende arvates sisaldama peaks

• Töötavad välja mudeli kavandi

ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid.

SOOJENDUS(5 minutes)
Ütle meeskonnale, et nad alustavad sellel kohtumisel oma LOOMADE HULLUSESM väljakutse
LEGO® mudeli kavandamist. Tuleta neile meelde, et väljakutse põhilised osad on 1) valida loom,
kes elab mesilasega samal elupaigal; 2) selle looma ja tema elupaiga kohta õppida ja uurida; ja 3)
kasutada LEGO® mudelit ja Vaadake seda plakatit, et näidata, mida olete õppinud.
Palu meeskonnaliikmetel kordamööda rääkida, mida nad teie looma ja tema elupaiga kohta õppinud on. Kui
meeskond on uurinud mõnda probleemi, mis teie valitud loomal ja/või mesilastel on ja kui nad on kavandanud
sellele probleemile ka lahenduse, palu neil ka sellest rääkida. Seejärel anna meeskonnale järgnev 5-minuti
ehitamisülesanne, mis aitab neil mõelda, kuidas nad end ilmselt tunnevad, kui oma tööd teistega jagavad:
• Ülesanne „Uhkeldamisaeg“: Ehita LEGO® mudel, mis näitab, kuidas Sa arvad, et ennast
tunned, kui uhkeldad koos meeskonnaga teie LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli
ja Vaadake seda plakatiga.

LUGEMINE (5 minutit)
Olete sellel hooajal juba nii palju teinud! Te olete õppinud mesilaste ja enda valitud looma kohta.
Te olete õppinud elupaiga kohta, mida nad ühiselt jagavad. Te olete õppinud inseneri kombel
probleeme lahendama. Te olete õppinud, kuidas panna asju liikuma. Aga töö ei ole veel
lõppenud. On aeg kavandada teie LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel!
Siin on mudeli reeglid:
• Teie mudel peab näitama teie poolt valitud looma tema elupaigas.
• Teie mudeli üheks osaks peab olema Inspiratsioonikomplektist pärit mesilane ja taru.
• Te peate mudeli täiesti algusest peale ise ehitama. Kasutage oma kujutlusvõimet. Ärge
kasutage juhistega komplekti.
• Mudelis tohib kasutada ainult LEGO® elemente. Te võite kasutada ainult LEGO® klotse,
kujusid või teise elemente. Ärge värvige ega kaunistage LEGO® elemente. Ärge kasutage
mingisuguseid muid kunsti- või käsitöömaterjale.
• Te peate kasutama LEGO® mootorit, et panna vähemalt üks mudeli osa liikuma.
• Mudeli alus ei tohi olla suurem kui 38 cm x 38 cm. Kõrgusepiirangut pole. Siiski peab
meeskonnal olema võimalik mudelit ohutult liigutada.
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Milline teie arvates teie mudel välja peaks nägema? Kuidas saab mudelit kasutada
näitamaks, mida te teate? Alustage oma ideede kirjapanemise ja joonistamisega.
See aitab mudeli ehitamiseks valmistuda.

DO (50 minutes)
1.)
Kui meeskonnaliikmed on lugemisosa läbinud, aita neil mõelda, mis võiks nende mudelil olla, kasutades
järgmist 5-minuti ehitamisülesannet:
•
Ülesanne „Ideede tootmine“: Ehita mudel, mis näitab kahte-kolme asja, mis Sinu arvates peaksid kindlasti
teie LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudelil olema.
2.)
Kui meeskonnaliikmed on kõigi ideed ära kuulanud, anna neile värvipliiatsid, kriidid või vildikad. Palu
neil Teadlase töövihikusse või paberile kirjutada ja joonistada, milline nende arvates teie LOOMADE
HULLUSESM LEGO® mudeli kujundus olema peaks.
3.)
Tuleta meeskonnaliikmetele meelde, et kavandis peaks kindlasti olema teie loom, tema elupaiga, mesilane
ja taru Inspiratsioonikomplektist ja vähemalt üks motoriseeritud osa. Kui neil on raskusi liikuva osa leidmisega,
küsi mõtete käivitamiseks küsimusi. Näiteks võid küsida: Kas saaksite näidata oma looma osaliselt või tervenisti
liikumas? Kas saaksite näidata mesilast liikumas? Kas midagi muud võiks elupaigas liikuda? Kas mudelil saab
olema ka inimesi või tööriistasid? Kui jah, kas nemad võiksid liikuda?
4.)
Valikuline: Kui meeskonnaliikmed tegid kindlaks ühe raskuse, mis nende valitud loomal ja/või mesilastel
nende ühises elupaigas on, lase neil oma LEGO® mudeli kavandisse sisse panna ka need ideed – nii raskuskoht kui
meeskonna poolt välja mõeldud võimalikud lahendused. Näiteks võivad nad näidata, kuidas nende lahendus(ed)
võiksid aidata nende loomal ja/või mesilastel ellu jääda. Nad võivad näidata, kuidas inimesed saaksid nende looma
ja/või mesilasi aidata. Kui meeskonnal on ligipääs WeDo või WeDo 2.0 komplektidele, julgusta neid oma ideede
illustreerimiseks mudeli üht või enamat osa programmeerima.
5.)
Kui meeskond on lõpetanud kavandi kohta joonistamise ja kirjutamise, lase neil oma ideid grupiga jagada.
Veendu, et nad märgivad ära või kirjeldavad oma kavandis looma, Inspiratsioonikomplekti mesilast ja taru ning
motoriseeritud osa(sid).
6.)
Lase meeskonnaliikmetel hääletada, milline kavand (või kavandi element) neile kõige rohkem meeldib.
Kui nad ei suuda kavandi osas üksmeelele jõuda, anna neile lisapaberit, et nad saaksid koos välja töötada kavandi,
mis sisaldab nende lemmikelemente erinevatest kavanditest. Kui meeskonnaliikmed vaidlema hakkavad ja ise
vaidlust lahendada ei suuda, ole valmis lepitaja olema. On oluline, et kõik meeskonnaliikmed tunneksid end
väärtuslikuna ja saaksid oma mõtteid väljendada. Tuleta neile meelde FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi
„Me oleme meeskond“ ja „Meil on lõbus!“, et selgitada, et nad on kõik samas meeskonnas ja saavad lõbusalt aega
veeta sõltumata sellest, millist kavandit nad lõpuks kasutavad.
7.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel alustavad nad oma LOOMADE HULLUSESM LEGO®
mudeli ehitamist!
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Kohtumine 9. Ehitage LEGO® mudel
ÜLEVAADE

Meeskond alustab LEGO® mudeli ehitamist.

•
•
•
•

MATERJALID

LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
Lisavalik LEGO® elemente, sh LEGO® minifiguurid
Kast või konteiner LEGO® mudeli hoiustamiseks
LEGO® hariduskomplekt(id)*

• LOOMADE HULLUSESM
Inspiratsioonikomplekt
• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid
• Valikuline: LEGO® X-Large alusplaat

* Proovi kohtumiseks kättesaadavaks teha vähemalt üks järgnevatest LEGO® hariduskomplektide valikust:
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set, 8881 LEGO® Power Functions Battery Box ja 8883
LEGO® Power Functions Motor
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set, WeDo tarkvara ja sobilik riistvara
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set, WeDo 2.0 tarkvara ja sobilik riistvara

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Vaatavad üle oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli kavandi

• Töötavad koos mudeli ehitamisel

ÜLESSEADMINE

Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Võimaluse korral muretse kohtumiseks vähemalt üks materjalide
komplektidest, kuna nende komplektide abil saavad meeskonnaliikmed mudeli motoriseeritud osa ehitada. Kui
Sul neid komplekte pole, peaks meeskonnal olema kasutada vähemalt üks LEGO® mootor ja toiteallikas. Lisaks
proovi anda mudeli ehitamiseks võimalikult suur lisavalik LEGO® elemente. Veendu, et on olemas piisavalt
LEGO® minifiguure, nii et iga meeskonnaliige saab soojenduse osas oleva ehitusülesande tarvis LEGO®
minifiguuri.
Anna meeskonnale suur plastikkarp, papist karp või mõni muu konteiner, kus kohtumiste vahepeal LEGO®
mudelit hoida.
LEGO® X-Large alusplaat on 38cm x 38cm. Selle kasutamine mudeli alusena on meeskonnale suurepäraseks
võimaluseks järgida alusplaadi maksimumsuuruse reeglit.
Märkus: On vähetõenäoline, et meeskond ühe kohtumise jooksul LEGO® mudeli lõpuni valmis ehitab. See võtab
vähemalt ühe tunni, ent võib sõltuvalt mudeli keerukusest võtta tunde. Anna meeskonnale teada, et nad saavad
mudeliga tööd jätkata ka 10., 11. ja 12. kohtumisel. Kui leiad, et meeskond vajab mudeli lõpetamiseks rohkem kui
mõned tunnid, planeeri vähemalt kaks täielikult ehitamisele suunatud kohtumist. Kui meeskond plaanib osa
mudelist WeDo või WeDo 2.0 tarkvaraga programmeerida, peab arvestama lisaaega ka selleks.

SOOJENDUS (5 minutit)
Ütle meeskonnale, et nad alustavad sellel kohtumisel oma LOOMADE HULLUSESM
väljakutse LEGO®
mudeli ehitamist. Nad on paaril viimasel kohtumisel õppinud ja
harjutanud selleks vajalikke oskusi ning võivad tunda päris palju erinevaid emotsioone, näiteks
ärevust, põnevust ja närvilisust. Aita neil järgneva 5-minuti ehitamisülesande abil oma tundeid
väljendada:
• Ülesanne „Ole valmis ehitama“: Pane kokku LEGO® minifiguur ja lisa veel LEGO® elemente, et näidata,
kuidas Sa ennast enne LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli ehitamise alustamist tunned.
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LUGEMINE (5 minutit)
Te olete LOOMADE HULLUSESM väljakutse kallal kõvasti
tööd teinud! Olete õppinud mesilaste ja nende elupaikade
kohta. Valisite looma, kes elab mesilasega samas elupaigas.
Küsisite küsimusi. Vastuste leidmiseks tegite uurimistööd.
Õppisite olema insener. Ehitasite väikseid mudeleid.
Kasutasite nende liikumapanemiseks mootorit. Nüüd on
aeg ehitada suurem mudel ja näidata kõike, mida olete
õppinud.
Täna alustate oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli
ehitamist! Teie mudel peaks näitama teie looma tema
elupaigas. Samuti peaks selles olema Inspiratsioonikomplekti
mesilane ja taru. Lisaks peaks see näitama, mida te oma
See
peab vastama
kõikidele
uurimistöö
käigus teada
saite. reeglitele, millest eelmisel kohtumisel lugesite. Kasutage meeskonna tehtud
kavandit ehitamisel juhisena. Ärge kartke teha muudatusi, kui mõni asi õigesti tööle ei hakka. Ehitamise puhul
ei ole olemas õigeid ja valesid vastuseid.
Mida te ootate? Hakake ehitama! Ja lõbutsege!

TEGEMINE(vähemalt 50 minutit, aga võib planeerida ka rohkem)
1.)
Lase meeskonnal eelmisel kohtumisel paika pandud LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli kavand
üle vaadata. Tutvusta neile LEGO® hariduskomplekte ja lisavalikut LEGO® elemente, mis neil ehitamisel
kasutada on. Lase neil nõu pidada, millised elemendid nende arvates mudeli iga osa jaoks kõige paremini
sobiksid. Kui neil on sellega raskusi, anna teada, et nad ei pea veel kõike kindlalt paika panema. Elemente saab
valida ka ehitamise käigus.
2.)
Küsi meeskonnalt, kuidas nende arvates mudelit kõige parem koos ehitada oleks. Tuleta meelde, et
igaüks peaks saama ehitamiseks võrdselt aega ja võimalusi. Osa Sinu rollist juhendajana on tagada, et töö (ja
lõbu) on kõigi vahel võrdselt jagatud. Kaalu meeskonna paaridesse jagamist ja ülesannete roteerimist iga teatud
aja järel või küsi, kas erinevad liikmed tahavad mudeli erinevate osadega töötada. Rõhuta, et iga ülesanne on
oluline.
3.)
Veendu, et kõik meeskonnaliikmed saavad mudeli motoriseeritud osaga töötada.
Valikuline: Kui meeskond plaanib osa mudelist WeDo või WeDo 2.0 abil programmeerida, siis peaksid kõik
meeskonnaliikmed saama osaleda nii programmi kavandamises kui katsetamisprotsessis.
4.)
Kui Sa ei ole veel Vaadake seda plakati tarbeks meeskonnast fotosid teinud, siis selle kohtumise ajal
võiksid seda teha. Proovi teha üks üksikfoto igast liikmest ja ka juhendaja(te)st, meeskonnafoto, mitmeid
tegevusfotosid töötavatest meeskonnaliikmetest ja lõpliku mudeli foto.
5.)
Anna kohtumise lõpus meeskonnaliikmetele värvipliiatsid, kriidid või vildikad ja lase neil mudel koos
motoriseeritud osaga Teadlase töövihikusse või paberile joonistada. Anna neile mõista, et mudel ei peagi
praegu veel valmis olema. Neil on järgmiste kohtumiste jooksul võimalus sellega edasi töötada.
6.)
Anna meeskonnale teada, et kohtumiste vahepeal peaks mudelit turvaliselt hoiustama. Näiteks, kui
kasutate kaanega plastikkarpi, näita neile, et kui panna kaas tagurpidi lauale ja mudel kaane peale, siis saab
seejärel karbi mudelile peale asetada ja kaane kinni suruda. Jäta kohtumise lõpus aega koristamiseks ja mudeli
hoiustamiseks.
7.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel hindavad nad oma mudelit ja mõtlevad selle
paremaks tegemise peale.
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Kohtumine 10. Tehke LEGO® mudel paremaks
ÜLEVAADE

Meeskond vaatab oma LEGO® mudeli üle ja teeb muudatusi ja parandusi.

MATERJALID

• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel
• Kast LEGO® mudeli hoiustamiseks

• Valik LEGO® elemente
• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Hindavad oma LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudelit ja
määratlevad kohad, mida saaks paremaks teha

• Viivad mudeli paremaks tegemise
muudatused ellu

ÜLESSEADMINE

Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Kui plaanid meeskonnale videoid näidata, katseta, kas
veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika.

SOOJENDUS (5 minutit)
Palu meeskonnaliikmetel püsti seista ja käed rinnal ristata, nagu oleks neil igav või nad ootaksid midagi.
Siis palu neil käed teistpidi ristata (s.t. see käsi, mis enne oli pealmine, on nüüd alumine). Ilmselt ei
suuda nad seda koheselt teha.
Võimalik, et kõigepealt peavad nad uuesti käed ristama sel viisil, mis nende jaoks loomulik tundub ja seejärel
uurima, kuidas käed asetsevad, et aru saada, kuidas neid teistpidi ristata. Anna neile selleks veidi aega. Siis küsi,
kuidas nad ennast tundsid, kui neil paluti käed teistpidi ristata. Arutlege, kuidas muudatuste tegemine võib
vahepeal raske olla, eriti kui oled harjunud midagi alati ühtmoodi tegema. Selgita, et täna hindavad nad oma
mudelit, kontrollivad, kas see vastab reeglitele ja teevad kindlaks, kuidas seda paremaks teha. Tuleta neile meelde,
et mudeli hindamist tuleks teha rahulikult ja kiirustamata ning muudatuste suhtes tuleks säilitada avatud meel.

LUGEMINE (5 minutit)

Kasutage allolevat tabelit, et kontrollida, kas teie LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel järgib kõiki reegleid:

Reegel

Olemas

Mudel kujutab teie valitud looma tema elupaigas.
Mudelil on olemas Inspiratsioonikomplekti mesilane ja taru.
Mudel on ehitatud täiesti algusest, kasutades ainult meeskonna kujutlusvõimet.
Mudeli ehitamisel on kasutatud ainult LEGO® elemente. LEGO® elemendid ei ole värvitud
või kaunistatud. Ühtegi teist kunsti- või käsitöömaterjali pole kasutatud.
LEGO® mootor paneb vähemalt ühe mudeli osa liikuma.
The base of the model is no bigger than 15 in. x 15 in. (38 cm x 38 cm).
Kas mudel järgib neid reegleid? Kui ei, milliseid muudatusi vaja teha on? Kui jah, siis nüüd on aeg mudel proovile
panna. Ei ole kindel? Vastake järgmisel lehel olevatele küsimustele. Vastused aitavad aru saada, kas on vaja veel
muudatusi teha. Samuti saate oma mudelit katsetada.
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TEGEMINE (50 minutit)
1.)
Kui meeskond ei lõpetanud eelmisel kohtumisel LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli ehitamist,
anna neile aega vastavalt algsele kavandile selle ehitamisega edasi minna.
2.)
Isegi, kui mudel ei ole veel valmis, saavad osad liikmetest alustada kontrolltabeli kasutamist,
et hinnata, kas mudel järgib reegleid. Lisaks saavad nad hakata Teadlase töövihiku järgmisel leheküljel
olevatele küsimustele vastama, et mudeli teisi aspekte katsetada:
Looma katsetus
Kas teie loom teeb seda, mida teie soovite?
jah
ei
Kas Inspiratsioonikomplekti mesilane teeb seda, mida teie soovite?
Kui vastasite ühele või mõlemale küsimusele „ei“, kuidas saaks mudelit paremaks teha?

jah

ei

Mootorikatsetus
Kas mootor paneb ühe osa mudelist liikuma?
jah
ei
Kas osa saab liikuda ka pikemat aega ilma mudelit vigastamata?
jah
ei
Kas mootor on kindlalt kinnitatud?
jah
ei
Kui vastasite mõnele neist küsimustest eitavalt, kuidas võiks mudelit paremaks teha?
Märkus: Kui meeskond kasutas WeDo või WeDo 2.0 tarkvara, et mudeli mingit osa programmeerida, lase
neil ka programme katsetada, et nende töökindlust kontrollida.
Üldine katsetus
Kas mudel demonstreerib just seda, mida teie oma uurimistööst õppisite? jah
Kas mudeli kõik osad töötavad just nii, nagu teie soovite?
jah
Kui vastasite ühele või mõlemale küsimusele „ei“, kuidas saaks mudelit paremaks teha?

ei
ei

3.)
Kui mudel ei järgi üht või enamat reeglit või motoriseeritud osaga on probleeme,
palu meeskonnaliikmetel mõelda, millised muudatused teeksid mudeli paremaks. Kui probleeme pole,
küsi neilt, millised muudatused teeksid mudeli huvitavamaks.
Palu meeskonnaliikmetel joonistada pilt ühest muudatusest, mis teeks mudeli paremaks.
4.)
Lase neil mõtteid jagada ja koos otsustada, milliseid muudatusi teha. Seejärel palu neil muudatused sisse viia.
5.)
Selle kohtumise lõpuks peaks mudel olema valmis või peaaegu valmis, kuigi ka
järgmise kohtumise ajal saavad nad kordamööda mudeliga tööd teha. Anna neile siiski teada, et nad
peavad ka Vaadake seda plakatiga tööle asuma.
6.)
Kui Sa ei ole veel Vaadake seda plakati tarbeks meeskonnast fotosid teinud, siis selle kohtumise
ajal tee pilte. Pea meeles, et on vaja vähemalt üht üksikfotot igast liikmest ja ka juhendaja(te)st,
meeskonnafotot, mitmeid tegevusfotosid töötavatest meeskonnaliikmetest ja lõpliku mudeli fotot. Enne
järgmist kohtumist peaksid vajalikud fotod välja printima.
7.)

Anna meeskonnale enne kohtumise lõppu piisavalt aega koristamiseks ja mudeli hoiustamiseks.

8.)
Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel valmistavad nad oma Vaadake seda plakati,
et näidata, mida nad LOOMADE HULLUSESM hooajal õppinud ja saavutanud on.
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Kohtumine 11. Valmistage Vaadake seda plakat
ÜLEVAADE

Meeskond paneb kokku plakati oma kogemusest LOOMADE HULLUSESM väljakutsega.

MATERJALID

LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel
Kast LEGO® mudeli hoiustamiseks
56 cm x 71 cm (tasapinnaline) või 91 cm x 122 cm
(volditud) plakatipapp
• Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

•
•
•
•

•
•
•
•

Koopiapaber, lõikepaber
Käärid
Liimipulgad või kleeplint
Fotod meeskonnast LOOMADE
HULLUSESM hooajal väljakutses
töötamas

ÕPIEESMÄRGID
Meeskonnaliikmed:

• Kirjeldavad Vaadake seda plakati reegleid
• Koguvad plakati jaoks informatsiooni

• Valmistavad plakati

ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Kui Sa pole veel seda teinud, siis prindi või lase enne
kohtumise algust ilmutada vajaminevad fotod. Proovi saada üks üksikfoto igast liikmest ja ka
juhendaja(te)st, meeskonnafoto, mudeli foto ja mitmeid tegevusfotosid töötavatest
meeskonnaliikmetest (uurimistööd tegemas, kavandamas, ehitamas, jne).
Märkus: Meeskonnal võib Vaadake seda plakati tegemiseks minna rohkem aega kui üks kohtumine.
Kindlasti läheb aega vähemalt üks tund, aga plakati detailsusest sõltuvalt võib minna tunde. Anna neile
teada, et plakatiga saavad nad tööd jätkata ka järgmisel kohtumisel. Siiski, kui näed ette, et meeskonnal
võib minna plakatiga kauem kui mõned tunnid, planeeri plakatiga tegelemiseks vähemalt kaks
kohtumist.
SOOJENDUS(5 minutit)
Lase meeskonnaliikmetel üksteise kohta Intervjuumängu mängides informatsiooni koguda. Nad
võivad seda infot kasutada plakati „Meie meeskond“ osa loomiseks. Palu ringi istuda. Sina alustad
reporterina. Küsi üks järgnevatest (või mõni enda) küsimus ja liigu ringis, andes igaühele võimaluse
vastata: Mis Su nimi on ja kuidas seda kirjutatakse? Mitmendas klassis Sa oled? Kui vana Sa oled?
Kui saaksid olla ükskõik milline loom, kes Sa oleksid ja miks? Mis on seni Sinu lemmikosa LOOMADE
HULLUSESM väljakutses olnud? Mis on üks asi, mille oled LOOMADE HULLUSESM hooaja jooksul teada
saanud? Seejärel saavad meeskonnaliikmed kordamööda intervjueerijad olla ja üksteiselt huvitavaid küsimusi
küsida. Vihje: Lase igal liikmel olla vähemalt üks kord esimene, kes uuele küsimusele vastab.

LUGEMINE (5 minutit)
Te olete LOOMADE HULLUSESM hooajal juba nii palju õppinud! Nüüd on aeg õpitut teistega jagada, nii et ka
nemad sellest õppida saaksid. Seda saate teha Vaadake seda plakati abil. Plakat peaks teistele näitama, kes teie
olete. Veel peaks see näitama, mida te mesilaste, oma looma ja nende ühise elupaiga kohta õppinud olete. Te
võite kasutada sõnu, joonistusi, fotosid. Te võite plakati külge väikseid esemeid kinnitada. Kindlasti peaks teie
plakatil olema järgnevad osad:
• Meie uurimistöö: Rääkige oma uurimistööst. Kirjeldage neid küsimusi, mis teil tekkisid. Selgitage,
kuidas lahendusi otsisite. Kui te rääkisite mõne eksperdiga või käisite ekskursioonil, siis rääkige, mida
neist õppisite. Jagage oma parimat informatsiooniallikat. Tänage inimesi, kes teid uurimistöös aitasid.
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•
•
•

Meie loom: Näidake oma looma. Kirjeldage ta välimust ja elupaika. Rääkige, mis ta eriliseks teeb.
Selgitage, kuidas tema elupaik annab talle kõik ellujäämiseks vajaliku. Kui saite teada, et teie loomal on
ka muresid, kirjeldage neid. Jagage ükskõik milliseid viise, kuidas inimesed saavad teie looma aidata.
Meie mudel: Näidake oma mudeli pilti. Kirjeldage, kuidas te selle kavandasite ja ehitasite. Näidake
mootoriga osa. Kirjeldage, kuidas te selle liikuma panite.
Meie meeskond: Näidake iga meeskonnaliiget. Näidake oma juhendajat. Öelge iga meeskonnaliikme
kohta vähemalt üks põnev fakt.

TEGEMINE (50 minutit, võimalusel planeerige rohkem aega)
1.)
Kui meeskond ei lõpetanud eelmisel kohtumisel LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli ehitamist,
anna neile aega ehitamiseks ja/või paranduste tegemiseks.
2.)
Isegi, kui mudel ei ole valmis, palu meeskonnal lugemisosas asuvad Vaadake seda plakati
tegemise juhised üle vaadata. Seejärel lase neil plakatiga algust teha. Iga meeskonnaliige peaks „Meie
meeskond“ osa Teadlase töövihikus (seda võib teha ka tavalisel paberil) ära täitma. Iga liige peaks seejärel
valima kolmest grupist ühe grupi küsimusi (Meie uurimistöö, Meie loom, Meie mudel) ja nendele eraldi
lehele vastama. Veendu, et iga grupi küsimustega töötab vähemalt üks meeskonnaliige:
Meie uurimistöö: Mis küsimused teil mesilaste, teie looma ja nende ühise elupaiga kohta olid? Kuidas te
küsimustele vastuseid otsisite? Mida teada saite? Milline oli parim informatsiooniallikas? Kas peaksite kedagi
uurimistööga seoses abi eest tänama? Kui jah, keda?
Meie loom: Missugune teie loom välja näeb? Kus ta elab? Mis temas erilist on? Kuidas annab tema elupaik
talle ellujäämiseks vajaliku? Kas teie loomal on ka mõni probleem? Kui jah, milline? Kuidas saavad inimesed
teie looma aidata?
Meie mudel: Mida teie mudel kujutab? Kuidas te selle kavandasite? Kuidas te selle ehitasite? Milline osa
on mootoriga? Kuidas te selle liikuma panite?
3.)
Lase meeskonnaliikmetel üheskoos vastuseid jagada ja otsustada, millised vastused peaksid
plakati peale minema. Liikmed võivad oma vastused välja lõigata ja värvilisele lõikepaberile liimida, et neid
rohkem esile tõsta. Samuti peavad nad otsustama, mida plakatil „Meie meeskond“ osas kujutada. Nad võivad
ka selle informatsiooni uuesti välja kirjutada või välja printida. Kui võimalik, lase meeskonnal valida
individuaalsed ja/või meeskonnafotod, mida „Meie meeskond“ osas kasutada. Tuleta neile meelde, et
midagi peaks selles osas olema ka nende juhendaja(te) (jah, Sina/teie!) kohta!
4.)
Küsi meeskonnalt, millist informatsiooni või esemeid nad veel oma plakatile soovivad.
Näiteks võivad nad juurde lisada fotosid või eelmiste kohtumiste kirjutisi või joonistusi.
5.)
Kui kogu informatsioon on kokku kogutud, lase neil see plakatile asetada, et olla kindel, et
kõik mahub ära ja on neile soovitud järjestuses. Kui nad ei ole veel pealkirju plakatile kirja pannud
(Meie uurimistöö, Meie loom, jne), lase neil see esimesena ära teha. Ärge unustage meeskonna nime
plakatile kirjutada. Siis lase neil koos töötada ja ülejäänud informatsioon liimi või kleeplindi abil plakatile
kinnitada.
6.)

Julgusta neid plakatit kaunistama, et see oleks värviline, lõbus ja visuaalselt kutsuv.

7.)

Anna meeskonnale enne kohtumise lõppu piisavalt aega koristamiseks ja mudeli hoiustamiseks.

8.)
Ütle meeskonnale, et järgmisel kohtumisel harjutavad nad esitlemist, mida nad kasutavad
oma kogemuse jagamiseks pere, sõprade ja/või ülevaatajatega FIRST® LEGO® League Jr. üritusel.
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Kohtumine 12. Valmistuge teistele näitama
ÜLEVAADE

Meeskond valmistab ette esitluse oma kogemusest LOOMADE HULLUSESM väljakutsega.

MATERJALID

• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik
• LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel
• Valik LEGO® elemente

• Kast LEGO® mudeli hoiustamiseks
• Vaadake seda plakat
• Valikuline: märkmepaber ja pliiatsid

ÕPIEESMÄRGID

Meeskonnaliikmed:
• Võtavad kokku, mida nad LOOMADE
HULLUSESM väljakutse jooksul õppinud on

• Teevad oma kogemusest esitluse
• Harjutavad esitlust

ÜLESSEADMINE
Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid. Kui plaanid meeskonnale videoid näidata, katseta, kas
veebilehed töötavad ja sea üles nende näitamiseks vajalik tehnika.

SOOJENDUS(5 minutit)
Ütle meeskonnaliikmetele, et sellel kohtumisel töötavad nad LOOMADE HULLUSESM väljakutse
esitlusega. Järgnev 5-minutiline ehitamisülesanne aitab neil õpitut jagada:
•

Ehitamisülesanne „Valmistuge teistele näitama“: Kujuta ette, et esitled oma LOOMADE
HULLUSESM LEGO® mudelit ja Vaadake seda plakatit kellelegi, kes ei tea midagi tööst, mida teinud
olete. Ehita LEGO® mudel, et näidata, mida Sa sellisel juhul ütled ja teed, et selgitada, mida
LOOMADE HULLUSESM väljakutse jooksul õppinud oled.

LUGEMINE (5 minutit)

Teie meeskond saab hooaja jooksul õpitut teistele mitmel eri viisil näidata.
Te võite:
• Osaleda FIRST® LEGO® League Jr. üritusel, kus te saate rääkida
vabatahtlikega (neid nimetatakse „ülevaatajateks“) ja teiste
meeskondadega. Võite kutsuda oma perekonna, sõbrad ja teisi inimesi,
keda vaid soovite. Te saate näidata oma LOOMADE HULLUSESM
LEGO® mudelit ja Vaadake seda plakatit. Pidage meeles, et ülevaatajad
tahavad teada saada, mida te teinud olete. Nad ei ole seal selleks, et teid
ärevile ajada. See on teie võimalus „eputada“ ja selgitada, mida te
õppinud olete. Kõik meeskonnaliikmed saavad ürituse lõppedes
auhinna.
• Osaleda FIRST® LEGO® League Jr. veebivitriinil (Online Showcase).
Alustuseks peab juhendaja looma meeskonna profiili. Seejärel saate
mudelist ja plakatist pilte lisada ja teistega jagada. Teised meeskonnad
saavad teile virtuaalkleepse anda. Samuti saate teie anda virtuaalkleepse
teistele meeskondadele.

Ükskõik, mille kasuks otsustate, peaasi, et oleks lõbus!
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TEGEMINE (50 minutit)
1.)
Kui meeskond eelmisel kohtumisel Vaadake seda plakatit ei lõpetanud, anna neile selle lõpetamiseks
aega. Planeeri aega nii, et piisavalt palju jääks ka esitluse ettevalmistamiseks ja harjutamiseks.
2.)
Tuleta meeskonnaliikmetele meelde FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtust „Me jagame oma
kogemusi ja avastusi teistega.“ Tuleta neile meelde, et võimalusi selle hooaja jooksul õpitu jagamiseks on
mitmeid. Nad võivad osaleda FIRST® LEGO® League Jr. üritusel, FIRST® LEGO® League Jr. veebivitriinil ja/
või teha esitlus oma peredele ja sõpradele. Kui neil on võimalik üritusel osaleda, anna neile teada, et
vabatahtlikud, keda nimetatakse „ülevaatajateks“, paluvad meeskonnaliikmetel end tutvustada, Vaadake
seda plakatit kirjeldada ja nende LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudeli kohta rääkida. Selgita, et ükskõik,
kuidas meeskond oma tööd jagab, oluline on selleks harjutada.
3.)
Võid kaaluda lasta igal liikmel ette valmistada mõned laused ühe Vaadake seda plakati osa kohta:
Meie uurimistöö, Meie loom, Meie mudel ja Meie meeskond. Kui liikmeid on rohkem kui neli, pane nad
ühe või enama osa jaoks paaridesse.
Valikuline: Iga liige võib oma lausete märksõnad märkmepaberile kiireks „spikerdamiseks“ kirja panna.
Vaadake seda plakat on küll esitluse oluline osa, aga meeskonna selgitus kogu projekti kohta ja
4.)
küsimustele vastamine on sama olulised. Aita meeskonnaliikmetel oma uurimistöö ja mudeli esitlemiseks
valmistuda alljärgnevaid soovitusi järgides:
•
Lase meeskonnal valmisoleva plakati ümber koguneda ja küsi küsimusi, justkui oleksid Sina
ülevaataja (või keegi teine, kellele nad esitlust teevad). Palu meeskonnaliikmetel kordamööda ülevaatajale
ehk Sinule esitlust teha, justkui rollimänguna. Samuti anna neile ükshaaval ülevaataja roll. Kes iganes
parajasti ülevaataja on, võib omaenda küsimusi esitada või kasutada Teadlase töövihikus toodud küsimusi:
Rääkige oma meeskonnast. Mis on teie meeskonna nimi ja kuidas te selle valisite? Mida teie meeskond
mesilastest teada sai? Miks on mesilased olulised? Millise looma teie valisite? Miks te just selle looma valisite?
Kus see loom elab? Kuidas on teie looma elupaik sobilik just tema vajadusi arvestades? Kuidas otsisite oma
looma ja tema elupaiga kohta informatsiooni? Kas saite teada mõnest probleemist, mis mesilastel või teie
loomal on? Kui jah, mis need on? Kas saite teada mõnest viisist, kuidas inimesed saaksid mesilasi või teie
looma aidata? Kui jah, mis need on? Mis on kõige huvitavam asi, mis te teada saite? Rääkige oma mudelist.
Kuidas te oma mudeli tegite? Milline osa teie mudelist on mootoriga? Miks te just selle osa liikuma panite?
Kuidas te selle osa liikuma panite? Mis on teie lemmikasi LOOMADE HULLUSESM väljakutses olnud?
Kas tahaksite veel midagi rääkida?
•
Anna meeskonnale nende vastuste kohta tagasisidet ja lase neil endil oma vastuseid hinnata. Palu
neil järgmiseks harjutamiskorraks vajalikud muudatused teha.
Vihje: Julgusta meeskonnaliikmeid mõtlema, mis nende esitluse ülevaatajatele ja/või teistele
publikus meeldejäävaks ja eriliseks võiks teha.
•
Jätkake esitlusoskuste harjutamist. Valmista neid ette edukaks esinemiseks, paludes neil kodus edasi
harjutada.
5.)
Kui meeskond osaleb FIRST® LEGO® League Jr. üritusel, anna meeskonnale teada, kus ja kuna see
toimub ja julgusta neid perekondi ja sõpru kutsuma.
Anna meeskonnale enne kohtumise lõppu koristamiseks ja mudeli ning plakati hoiustamiseks
6.)
piisavalt aega. Kui see on teie viimane kohtumine, palu meeskonnal hooaja jooksul kasutatud LEGO®
komplektid korda seada. Tuleta neile meelde, et pärast mudeli esitlemist peavad nad ka selle lahti võtma ja
kõik elemendid õigetesse kohtadesse tagasi panema. Nii saab LEGO® komplekte ka tulevastel FIRST® LEGO®
League Jr. hooaegadel kasutada.
7.)
Ära unusta meeskonnaliikmetele öelda, kui uhke Sa nende ja nende saavutuste üle oled!
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Lisamaterjal
Järgmistel lehekülgedel on kohtumiste kaupa nimekirjad LOOMADE HULLUSESM hooajaga seotud
lisamaterjalist. Alljärgnev loetelu sisaldab linke iga kohtumise sisuga seotud videotele, mängudele,
programmidele. Materjal on ingliskeelne.
Kaalu meeskonna kohtumiste ajal osa või kogu lisamaterjali meeskonnaga jagamist ja/või julgusta liikmeid neid
kohtumiste vahepeal ise uurima (vanema või täiskasvanu loal ja järelevalve all). Enne jagamist peaksid need ise
üle vaatama, et end sisuga tuttavaks teha ja veenduda, et need on Sinu meeskonnale ea- ja tasemekohased.
Saad lihtsama ligipääsu URL-idele, kui logid enda kasutajanime ja salasõnaga sisse FIRST® LEGO® League Jr.
Online Showcase’i lehel, klikid „Coach Portal and Team Resources“ ja seejärel „Coach Resources“.
Märkus: Selles nimekirjas viidatud allikates sisalduvad arvamused või vaatenurgad ei esinda tingimata FIRST-i
või LEGO Grupi ametlikke seisukohti või poliitikat.

Kohtumine 1. Pange meeskonnale nimi!
•

FIRST® LEGO® League Jr. Online Showcase video

•

Open Clip Art veebileht

•

FIRST® LEGO® League Jr. Online Showcase veebileht

Kohtumine 2: Kohtumine Mesilane Elisaga!
•

How Do Bees Make Honey? video

•

A Bee Is More Than a Bug veebileht

•

Honey Bee and Ten Facts About Honey Bees veebileht

•

Honey Bees: Natural History 1 video

•

Honey Bees: Natural History 2 video

Kohtumine 3. Mesilased ja elupaigad
•

How Do Honeybees Know Where to Look for Food? video

•

Making Stuff: Honey video

•

he Adventures of Beatrice the Bee jutustus
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Kohtumine 4. Elupaikade uurijad
•

Thank You Honeybee muusika video

•

Wild Kratts PBS Kids veebileht

•

Ranger Rick: Animals

•

National Geographic Kids ja San Diego Zoo Kids: Animals veebilehed

•

After My Visit to the Apiary juhend

•

What Happens If All the Bees Die? video

•

The Death of Bees Explained — Parasites, Poison, and Humans video

•

5 Bee Books for Children veebileht

Kohtumine 5. Sissejuhatus tootearendusse
•

Aloha Extras: Dia and Ella’s Honey Harvest video

•

ntro to Engineering video

•

What Is Engineering? video

•

What’s an Engineer? Crash Course Kids #12.1 video

•

Engineering Process: Crash Course Kids #12.2 video

Kohtumine 6. Pöörelge!
•

How It’s Made: Honey video

•

Tinker Ball mäng

•

Fidgit mäng

•

Gearzzle mäng
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Kohtumine 7. Pange liikuma!
•

Pulleys — Simple Machines video

•

How Does a Pulley Work? video

•

ABCs of Simple Machines video

•

Simple Machines episode video

•

Rube Goldberg, Inc. (RGI) veebileht.

Kohtumine 8. Kavandage LEGO® mudel
•

LEGO® Digital Designer — vabavaraline tarkvara

Kohtumine 9. Ehitage LEGO® mudel
•

Pick a Brick LEGO klotside kataloog

•

Photoshop Express Editor või Google Photos pilditöötlemistarkvarad

Kohtumine 10. Tehke LEGO® mudel paremaks
•

Design Squad veebileht

•

Photoshop Express Editor või Google Photos pilditöötlemistarkvarad

Kohtumine 11. Valmistage Vaadake seda plakat
•

FIRST® LEGO® League Jr. Online Showcase veebiportaal

•

Padlet veebipõhine koostöötamise keskkond

Kohtumine 12. Valmistuge teistele näitama
•

What happens at a FIRST®LEGO® League Jr. Expo? video

•

FIRST® LEGO® League Jr. Online Showcase veebiportaal
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Täielik materjalide loetelu
Kohtumised 1-12
• LOOMADE HULLUSESM Teadlase töövihik

•Värvipliiatsid, kriidid või viltpliiatsid

Kohtumine 1. Pange oma meeskonnale nimi!
• Valik LEGO® elemente, sh LEGO minifiguurid

• Valikuline: lisapaber

Kohtumine 2. Kohtumine Mesilane Elisaga!
• Kokkukortsutatud paber, pallike või mõni muu väike, pehme objekt
• Valik LEGO® elemente
• LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekt
• Valikuline: lisamaterjal mesilaste kohta

Kohtumine 3. Mesilased ja elupaigad
• Valik LEGO® elemente

Kohtumine 4. Elupaikade uurijad
• Valik LEGO® elemente

Kohtumine 5. Sissejuhatus tootearendusse
• LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekt
* Valik LEGO® elemente*
*Selleks kohtumiseks võid varuda ükskõik milliseid kättesaadavaid LEGO® elemente. Samas võib
meeskonnaliikmetel olla lihtsam ülesannet lahendada, kui neil on kasutada LEGO® Education’i
kohandatud materjalikomplektid, näiteks nagu 9689 LEGO® Education Simple Machines Set, 9580
LEGO® Education WeDo Construction Set või 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Set. Kui kasutad
neid materjale esimest korda, loe kindlasti tähtsat märkust Ülesseadmise osas.

Kohtumine 6. Pöörelge!
• LEGO® hariduskomplekt(id)*
*Selle kohtumise TEGEMISE osa tarvis on soovituslikud ehitusjuhised või projektid
kolmel LEGO® hariduskomplektil:
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set kombineerituna 8881 LEGO® Power
Functions Battery Box ja 8883 LEGO® Power Functions Motor komplektidega
(Soovituslikud ehitusjuhised: Crazy Floors (motoriseeritud variant))
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set kombineerituna WeDo tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Dancing Birds, Smart Spinner, Airplane Rescue)
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set kombineerituna WeDo 2.0 tarkvara ja
sobiliku riistvaraga (Soovituslikud projektid: Plants and Pollinators).
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Kohtumine 7. Pange liikuma!
• LEGO® hariduskomplekt(id)*
*Selle kohtumise TEGEMISE osa tarvis on soovituslikud ehitusjuhised või projektid kolmel
LEGO® hariduskomplektil:
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set kombineerituna 8881 LEGO® Power Functions
Battery Box ja 8883 LEGO® Power Functions Motor komplektidega (Soovituslikud
ehitusjuhised: Crane või Car (motoriseeritud variandid))
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set kombineerituna WeDo tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Goal Keeper või Cheerful Fans)
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set kombineerituna WeDo 2.0 tarkvara ja sobiliku
riistvaraga (Soovituslikud projektid: Drive, Reel või Push).

Kohtumine 8. Kavandage LEGO® mudel
• Valik LEGO® elemente

• Valikuline: koopiapaber

Kohtumine 9. Ehitage LEGO® mudel
•
•
•
•

LOOMADE HULLUSESM Inspiratsioonikomplekt
LEGO® hariduskomplekt(id)*
• Valik LEGO® elemente, sh LEGO minifiguurid
Kast või konteiner LEGO® mudeli hoiustamiseks
Valikuline: LEGO® X-Large alusplaat

*Kui võimalik, proovi kohtumiseks kättesaadavaks teha vähemalt üks järgnevatest LEGO®
hariduskomplektide valikust:
• 9689 LEGO® Education Simple Machines Set, 8881 LEGO® Power Functions Battery Box ja 8883
LEGO® Power Functions Motor komplektidega
• 9580 LEGO® Education WeDo Construction Set, WeDo tarkvara ja sobilik riistvara
• 45300 LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set, WeDo 2.0 tarkvara ja sobilik riistvara

Kohtumine 10. Tehke LEGO® mudel paremaks
• LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel
• Kast või konteiner LEGO® mudeli hoiustamiseks • Valik LEGO® elemente

Kohtumine 11. Valmistage Vaadake seda plakat
• 56 cm x 71 cm (tasapinnaline) või 91 cm x 122 cm (kahelt poolt keskele kokku volditud)
plakatipapp
• Koopiapaber
* Lõikepaber
* Käärid
* Liimipulgad või kleeplint
SM
• Fotod meeskonnast LOOMADE HULLUSE hooajal väljakutsega
töötamas
• LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel
• Kast või konteiner LEGO® mudeli hoiustamiseks

Kohtumine 12. Valmistuge teistele näitama

• Valik LEGO® elemente
• LOOMADE HULLUSESM LEGO® mudel
• Kast või konteiner LEGO® mudeli hoiustamiseks • Vaadake seda plakat
• Valikuline: märkmepaber ja pliiatsid
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Sõnastik
Mesila
Koht, kus inimesed hoiavad mesitarusid
Telg
Tõeline või kujuteldav joon, mis läheb millegi
keskpunktist läbi
Rattatelg
Varras, mis läheb ratta keskelt läbi
Taru
Pesa, kus elab mesilaste koloonia
Mesinik
Inimene, kes annab mesilastele koha, kuhu nad
saavad tarud ehitada
Kambrike
Mesilaste tehtud kuueküljeline vahakarp, millest
moodustub meekärg
Koloonia
Mesilaste grupp, kes elab samas tarus
Insener
Inimene, kes kavandab probleemidele lahendusi
Tootearendusprotsess
Sammud, mida insener kasutab probleemile
lahenduse kavandamiseks:
1) määratle probleem;
2) loo lahendused;
3) katseta lahendusi ja tee need veel paremaks.
Käik
Hammastega ratas, mis sobib kokku ühe või
rohkema hammastega rattaga, nii et üks ratas
pöörab teist
Elupaik
Looma looduslik kodu, kus on talle toitu, vett,
varju ja ruumi
Mesi
Suhkrune toit, mida mesilased nektarist teevad
Mesilane
Seda tüüpi mesilane, kes teeb nektarist mett
Meevurr
Masin, millesse asetatakse meekärjed ja siis
keerutatakse, et mesi kärgedest välja tuleks

Meekärg
Mesilaste poolt tehtud vahakambrikeste read, kus
hoitakse mett ja kasvatatakse mesilasbeebisid
Inimese poolt tehtud
Miski, mis ei ole tehtud looduse poolt
Mootor
Masin, millega saab panna midagi muud liikuma
Looduslik
Miski, mis ei ole tehtud inimese poolt
Nektar
Magus vedelik õite sees; mesilased kasutavad seda
mee tegemiseks
Õietolm
Pisikesed terakesed õite või käbide sees, mis
aitavad taimedel seemneid teha; mesilased
koguvad õietolmu toidu tegemiseks
Veorull
Masin, millel on soonega ratas, kuhu sobib köis
või rihm; saab kasutada tõstmiseks, langetamiseks
või millegi liigutamiseks
Pöörlema
Pöörama ringis keskpunkti või telje ümber
Varjuline koht
Koht, kus loomal on oma elupaigas turvaline olla
STEM
Sõna, mis tähendab teadust, tehnoloogiat,
ehitamist ja matemaatikat
Vaha
Kleepuv aine, mida mesilased toodavad, et ehitada
meekärje kambrikesi

CREATURE CRAZESM | 37

Märkmed
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SESSION 1: Name that Team!
Overview
Team members will learn how and why honey bees collect nectar and pollen as well as why honey bees are important. Then they
will build and use the CREATURE CRAZESM Inspire Set and other LEGO® models to show what they have learned.

Materials
• Engineering Notebooks
• balled-up piece of paper, beanbag, or other small,
soft object

• CREATURE CRAZESM Inspire Set
• assorted LEGO® pieces
• colored pencils, crayons, or markers

LEARNING OBJECTIVES
Team members will:
• Describe how and why honey bees collect nectar and pollen
• Explain why honey bees are important

• B uild the CREATURE CRAZESM Inspire Set and other LEGO®
models and use them to act out the story of Elisa the
honey bee

Set-UP
Gather the necessary materials for the session. Be sure to have the CREATURE CRAZESM Inspire Set and assorted LEGO® pieces
available for the team to use during the session. If you intend to share any of the Multimedia Connections with the team, test
any weblinks and set up the technology needed to display them in advance.

Warm UP (5 minutes)
Have team members take turns tossing a balled-up piece of paper, beanbag, or other small, soft object to one
another. When they catch it, they must say their name and the name of an animal beginning with the same letter as
their name (for example, “Ali. Ant.”) Play until everybody has had two or three turns. Challenge team members to
come up with a different animal each time (if possible). Remind team members to encourage one another and to assist their
teammates with animal names if they need help.

Read (5 minutes)
It is a warm spring morning. Elisa the honey bee is ready to work. Her job is to help make food. But first she needs to find flowers.
She pokes her head out of the beehive opening. Then she flies away from the hive. She uses her senses of sight and smell to search
for flowers.
Soon Elisa finds apple trees full of flowers. She lands on one of the flowers. She uses her long tongue to sip its nectar. Tiny grains
of the flower’s pollen stick to her hairy body. She brushes some of the pollen into pouches on her legs. Then she lands on another
flower. Elisa gathers as much nectar and pollen as she can carry. Then she hurries back to the hive.
Back at the hive, Elisa gives the nectar and pollen to other worker bees. These bees start to turn the nectar into honey. They also
use nectar and pollen to make other food. They eat some of the food. They feed some to other bees in the hive. They save some for
winter.
Elisa flies back to the flowers. She makes many more trips from the hive to the flowers and back again. Elisa is helping bees in her
hive. But she is also helping us! When honey bees collect pollen from flowers, they spread it to other flowers. This helps flowers
make seeds. Sometimes fruits or nuts grow around seeds. Without honey bees like Elisa, foods like apples and almonds could not
grow. We would not have as many things to eat.
At the end of the day, Elisa is tired. It was a busy day! But she did her job well. She crawls into a cozy spot in the hive. She eats a
little snack and takes a rest. Her dreams are full of flowers and sweet, sweet honey.
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