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Mis see on?

• FLL Jr. on uurimuslik programm, mis on 
mõeldud lastele vanuses 6 – 9

• FIRST ja LEGO Group

• Igal aastal kuulutatakse välja uus reaaleluline 
teema, mille järgi lapsed oma FLL Jr. hooaega 
kujundama hakkavad



Teema?

• Igal aastal uus teema!
– Algus 2004 – No Limits (puuetega inimeste aitamine)

– 2005 – Ocean Odyssey (vee alune elustik)

– 2006 – Nano Quest (nanomaailmaga tutvumine)

– 2007 – Power Puzzle (energiaga seotud)

– 2008 – Climate Connections (kliimaga seotud)

– 2009 – Smart Move (transpordiga seotud)

– 2010 – Body Forward (biomeditsiin)

– 2011 – Snack Attack (tervislik toitumine)

– 2012 – Super Seniors (vanurite aitamine)

– 2013 – Disaster Blaster (katastroofide uurimine)

– 2014 – Think Tank (õppimisega seotud teema)

– 2015 – Waste Wise (prügiga seotud teema)

– 2016 - ....



Kes mäletab?

• Eneseväljenduskomplektiga:

– Mis jäi eelmisest hooajast meelde? (5 min)



Mis tegema peab?

• Tuleb uurida reaalelulist probleemi

– Mõne jaoks on see esimene sissejuhatus 
teadusesse ja tehnikasse 



Mis tegema peab?

• Tuleb disainida ja ehitada LEGO klotsidest 
liikuv (motoriseeritud) mudel, mis on 
meeskonna poolt valitud teemaga seotud.



Mis tegema peab?

• Mudelil peaks olema ka mingi LEGO lihtne 
masin, olgu selleks siis hammasratas, võll, 
kang vms.



Mis tegema peab?

• Tuleb disainida „Vaadake seda“ plakat, millel 

tutvustatakse oma meeskonda ja näidatakse oma 
avastusi



Mis tegema peab?

• Tuleb käituda ühtse ja lõbusa meeskonnana



Mis tegema peab?

• Kogu hooaja vältel tuleb järgida FLL Jr. 
põhiväärtusi ja TEIL peab olema lõbus! 



Põhiväärtused?

• Me oleme meeskond.

• Me teeme kogu töö. Meie juhendajad ja 
mentorid aitavad meil õppida, aga vastused 
leiame me ise.

• Me jagame teistega oma avastusi ja kogemusi. 
• Me oleme abivalmis, lahked ja kui me töötame, 

mängime ja jagame, siis näitame välja austust.  
Me kutsume seda Sõbralikuks 
professionaalsuseks™.

• Me kõik oleme võitjad.

• Meil on lõbus!



Nõuded mudelile?

• Kasutada võib ainult LEGO poolt toodetud juppe

• Ärge näidake valmis juhendiga tehtud mudelit –
mõelge ise parem

• Mudeli juures peab midagi liikuma – olema 
motoriseeritud

• Peaks olema üks lihtne masin – ramp, kang, 
ülekanne, rihmratas, hammasratas jne

• Peaks mahtuma mõõtmetesse 38 x 38 cm (XL plaat)



Nõuded mudelile

• Mudel peab sisaldama Inspiratsioonipaki sisu!



Mudelit liigutab?

• LEGO WeDo robootikakomplekt



Mudelit liigutab?

• LEGO WeDo 2.0 robootikakomplekt



Mudelit liigutab?

• LEGO Power Functions baaskomplekt



Mudelit liigutab?

• LEGO Power Functions akupakk ja M-mootor



Mudeli näited



Mudeli näited



Mudeli näited



Nõuded plakatile?

• Suurus võiks olla 122 x 92 cm või 71 x 56 cm

• Peab sisaldama meeskonna infot

• Hea oleks ka meeskonna pilt

• Sisaldab Infot uurimustöö teema kohta

• Sisaldab infot mudeli kohta

• Võib olla ka põhiväärtuste järgimise näiteid 



Nõuded plakatile?



Plakati näited



Plakati näited



Plakati näited



Üle-eelmise hooaja pildid

• Toimus kaks suurt näitust
• https://plus.google.com/u/0/b/104763413687814037

094/photos/104763413687814037094/albums/6150

225960960161873 - Ahhaa Teaduskeskus (Tartu)

• https://plus.google.com/u/0/b/104763413687814037

094/photos/104763413687814037094/albums/6150

227606714778497 - Lennusadam (Tallinn)

https://plus.google.com/u/0/b/104763413687814037094/photos/104763413687814037094/albums/6150225960960161873
https://plus.google.com/u/0/b/104763413687814037094/photos/104763413687814037094/albums/6150227606714778497


Üle-eelmise hooaja video



FLL Jr. uus hooaeg



Numbrites..

• Prognoos
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Team Growth

6 800 meeskonda (prognoos) 

40 500+ last, vanuses 6-9 (meil 5 – 9)

Kuni 6 last meeskonnas

200+ kohalikku näitust, 1 World Festival

33 riiki



MÕELGE SELLE ÜLE

Mis kasu meil mesilastest on?



ÕPPIGE SELLE KOHTA
Uurige mesilaste kohta ja seejärel valige oma loom. Seejärel valige 
mesilasega samas elupaigas olev loom!
Mis mured neid kimbutavad.



Valige mingi loom

• Võib olla putukas

• Lind

• Karu

• Kas kalad ka sobiks?



EHITAGE SEE
Kasutades LEGO® klotse, näidake, mida olete õppinud



Ehitage oma mudel

• Kasutage kujutlusvõimet

• Kasutage ainult LEGO 
elemente

• Kasutage 
Inspiratsioonipakki

• Pange midagi mootori 
abil liikuma

• Lisage juurde üks lihtne 
masin

• Mõõdud 38 x 38 cm

(Väljakutse dokumendis on kõik reeglid)



Näited

• Mis võiks mudeli peal olla?

• Ideid?



JAGAGE SEDA!
Tutvustage võimalikult paljudele oma avastusi



Vaadake seda plakat

• Kas tasapinnaline või 3 
küljega alus

• Sektsioonid

• Meie valitud loom

• Meie uurimustöö

• Meie mudel

• Meie meeskond

• Tutvustage teistele



Vaadake seda plakat

• Jagage seda: 

– Rühma/klassi kaaslastega, teiste kasvatajatega

– Vanematega, vanavanematega

– Ekspertidega, kes teid aitasid

• Ja samuti FLL Jr. näitustel

– Tunnustajatega

– Teiste meeskondadega

– Tavakülastajatega

• FLL Jr. Showcase veebilehel



JUHENDAJALE
Juhendajaid aitavad mitmed dokumendid



Juhendajale

• Veebileht www.robootika.ee/jrfll

• Sealt leiate juhendaja materjalid:

– Juhendaja käsiraamat (Loomade Hulluse versiooni pole)

– Meeskonnakohtumiste abimees

– Teadlase töövihik

– Loomade Hulluse flaier

– Loomade Hulluse plakat

• Registreerimissüsteem – et.sportsforthemind.eu

• Pilte, näiteid ja muud...

http://www.robootika.ee/jrfll
et.sportsforthemind.eu


MEESKONNAKOHTUMISTE
ABIMEES
Sinu abimees läbi Loomade Hulluse hooaja!



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Selle leiate varsti FLL Jr. Juhendaja materjalide 
alt!

• Meeskonnakohtumiste abimees on 42 
lehekülge informatsiooni, kuidas kohtumisi 
läbi viia.

• Soovitame tundide kavaga tutvuda ja 
vajadusel neid enda nägemuse järgi muuta või 
nihutada.

http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=1459


Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kokku on planeeritud 12 kohtumist

• Ajaliselt võtab üks kohtumine ~60 minutit

• Mõned kohtumised võtavad kindlasti vähem 
aega, aga mõned ka rohkem!

• Kohtumistel on soovituslik ülesehitus



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Algab lühikese ülevaatega

• Annab tunniks vastavate materjalide nimekirja

• Kirjeldab tunni õpieesmärgid

• Valgustab, mis on enne tundi vaja üles seada

• Seejärel on soojendusülesanne

• Natuke lisalugemist ja...

• ... hopsti tegutsema!



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 1: Pange oma meeskonnale nimi

– Saame tuttavaks (mäng)

– Pakume meeskonnale välja nimesid

– Pakume välja meeskonnalogo

– Iseloomustava omadussõna

– Iseloomustava värvi jne

– Saame teada põhiväärtustest



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 2: Kohtumine mesilasega Elisa

– Tutvume Elisaga

– Saame rohkem teada mesilastest

– Tunneme erinevaid loomi (mäng)

– Paneme kokku inspiratsioonikomplekti

– Mis mudelid võiks seda 
mudelit täiustada?



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 3: Mesilased ja elupaigad

– Uurime, kus mesilased elada võivad?

– Kes nendega veel seal elavad?

– Ilma sõnadeta ülesanne (mäng)

– Eneseväljenduskomplektiga (5 min)

• Mida me Mesilase elupaigast veel leida võime!

– Valime üheskoos looma (kui vaja hääletame!)



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 4: Elupaikade uurijad

– Meeskond uurib oma väljavalitud looma elupaika

– Kui mul oleks palju pappi, siis (mäng)

– Milliseid vahendeid uurimiseks kasutada?

– Kust leida informatsiooni?

– Kas teie valitud loomal on mingeid muresid?

– Kas me saaks teda kuidagi aidata?



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 5: Sissejuhatus tootearendusse

– Tutvume tootearenduse 3 põhilise etapiga

• Määratle probleem

• Arenda lahendus

• Testi ja täiusta lahendust

– Defineerige probleem ja leidke lahendus!



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 6: Pöörelge

– Õpime LEGO mudeli pöörlevaid detaile ja paneme 
mudeli juures midagi mootoriga pöörlema



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 7: Pange liikuma

– Siin üritame mingi LEGO mudeli sirgjooneliselt 
liikuma panna



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 8: Kavandage LEGO mudel
– Mis võiks peale Inspiratsioonikomplekti meie 

mudeli juures veel olla?

– Kohustuslik on:
• 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.



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 8: Kavandage LEGO mudel
– Kohustuslik on:

• 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.



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 9: Ehitage LEGO mudel

– Vastavalt ideedele ehitage üks mudel valmis

– Kuidas üheskoos ehitada?

– Mis on kohustuslikud elemendid?

– Kas kõik saavad käed külge panna?

– Kas täna peab valmis saama?



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 10: Tehke LEGO mudel paremaks

– Täiustage oma mudelit

– Käed risti (mäng)

– Kas kohustuslikud elemendid on olemas? Kui ei, 
siis kas saame need lisada?

√?



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 11: Valmistage Vaadake seda plakat

– Intervjuu mäng

– Meie uurimustöö

– Meie loom

– Meie mudel

– Meie meeskond

– Mida veel plakatile panna?



Meeskonnakohtumiste
abimees

• Kohtumine 12: Valmistuge teistele näitama

– Harjutage tunnustajate küsimusi

– Minge oma plakatiga kellegi suvalise juurde ja 
rääkige sellest

– Mis võiks teie meeskonna teistele meeldejäävaks 
teha?

– Kas, kuna ja kus on näitused?

– Appppiiiii, kas jõuame?



Uurime koos...

• Erinevad loomadele suunatud veebilehed:

– Terve hunnik inglisekeelset materjali on abimehe 
lisamaterjalide all!



Mängime koos...

• Erinevad ehitamisega seotud mängud:

• Tinker Ball mäng

• Fidgit mäng

• Gearzzle mäng

• jne

http://invention.si.edu/tinker-ball
http://pbskids.org/designsquad/games/fidgit/index.html
http://engineering-games.net/engineering-games/39/gearzzle


Temaatikaga seotud

• Jänku-Jussi robootikamultikad

• Jänku-Jussi aitab rasvatihast

• Jne

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKzZh1NeRK76drxSua3Pk7g52LTFQDRs
http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=4157


Meeskonna registreerimine

• www.et.sportsforthemind.eu

• Uus kasutaja

• Parool ununenud

•  Ramonile e-mail!

http://www.et.sportsforthemind.eu/


Küsimusi?

www.robootika.ee/flljr



Hoidke alt!
Siit tuleb...


