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Toetab...



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)



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 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 „Näita mind“ 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)



Mudelit liigutab?

• LEGO WeDo 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

• Infot uurimustöö teema kohta

• Infot mudeli kohta

• Võib olla ka põhiväärtuste järgimise näiteid 



Nõuded plakatile?



Plakati näited



Plakati näited



Plakati näited



Eelmise hooaja pildid

• Toimus kaks suur 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


Eelmise hooaja video



FLL Jr. uus hooaeg



Numbrites..

• Prognoos
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40,800+ last, vanuses 6-9 (meil 5 – 9)

Kuni 6 last meeskonnas
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FLL Jr. väljakutse 
dokument 

2015-2016 WASTE WISESM

PRÜGITARKUSE hooaeg



MÕELGE SELLE ÜLE
Mida prügi teile tähendab?



Esmalt - mis on prügi?

PRÜGITARKUSE hooajal nimetame 
prügiks kõike seda, mida meil enam 
vaja ei ole ja millest soovime lahti 

saada!



Seejärel - kes teevad prügi!



Mis meie kogukonnas prügist saab?



Inspireeriv lugu...



Inspireeriv lugu...
(Los Reciclados)



ÕPPIGE SELLE KOHTA
Enne valige ese, seejärel uurige selle kohta



Valige mingi prügi ese

Taaskasutatav Ümber 
töödeldav

Ühe korra 
kasutatav



Uurige selle kohta

• Kuidas te saate oma 
prügist lahti?

• Kuhu see läheb, kui olete 
selle minema viskanud?

• Kas teie prügi 
sõidutatakse või 
töödeldakse mingi 
masinaga?

• Kas teie prügist saab 
midagi uut teha?



EHITAGE SEE
Kasutades LEGO®, näidake, mida olete õppinud



Ehitage oma mudel

• Kasutage 
kujutlusvõimet

• Kasutage ainult LEGO 
elemente

• Pange midagi mootori 
abil liikuma

• Lisage juurde üks lihtne 
masin

• Mõõdud 38 x 38 cm

(Väljakutse dokumendis on kõik reeglid)



Näited (väljakutsest)



JAGAGE SEDA!
Tutvustage kellelegi oma avastusi



Näita mind plakat

• Kas tasapinnaline või 3 
küljega alus

• Sektsioonid

• Meie prügi ese

• Meie uurimustöö

• Meie mudel

• Meie meeskond

• Tutvustage teistele
Kasutage vana pappkasti!



Näita mind plakat

• Jagage seda: 

– Rühma/klassi kaaslastega, teiste kasvatajatega

– Vanematega, vanavanematega

– Ekspertidega, kes teid aitasid

• Ja samuti FLL Jr. näitustel

– Ülevaatajatega

– Teiste meeskondadega

– Tavakülastajatega

• FLL Jr. Showcase veebilehel



JUHENDAJALE
Juhendajaid aitavad mitmed dokumendid



Juhendajale

• Veebileht www.robootika.ee/jrfll

• Sealt leiate juhendaja materjalid:

– Juhendaja käsiraamat

– Meeskonnakohtumiste käsiraamat

– Iga-aastase väljakutse dokumendi

– Väljakutse spetsiifilise mõistete ja abi dokumendi (TBD)

• Pilte, näiteid ja muud...

http://www.robootika.ee/jrfll


FLL Jr. 
Meeskonnakohtumiste 

käsiraamat
2015-2016 WASTE WISESM

PRÜGITARKUSE hooaeg



Meeskonnakohtumised

• Selle leiate FLL Jr. Juhendaja materjalide alt!

• NB! Mõned punktid on seotud eelmise aasta 
teemaga, nende asemel mõelge siis prügi 
esemest!

• Meeskonnakohtumiste käsiraamat on tervelt 93 
lehekülge informatsiooni, millest palju tegelikult 
kordub.

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

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


Meeskonnakohtumised

• Meeskonnakohtumised jagunevad kaheks:

• Fookusvaldkonna kohtumised

–Mõtle selle peale! (2 kohtumist)

–Õpi selle kohta! (4 kohtumist)

– Ehita see! (4 kohtumist)

– Jaga seda! (2 kohtumist)



Meeskonnakohtumised

• Ja sisseelamiskohtumised (igat 1 kohtumine)

–Meeskonna ehitamine!

– Lihtsate masinatega tutvumine

– Loov ehitusväljakutse

– Edu tähistamine



Fookuskohtumised

• Mõtle selle peale! (lk 5)
– Kohtumine 1 – koostöö julgustamine ja 

meeskonna identiteedi loomine
• Meeskonna nime leidmine

• Kõik pakuvad midagi välja

• Logo tegemine
– Kogukonna sümbol

– Loom

– Omadussõna

– Midagi ühist

– jne



Fookuskohtumised

• Mõtle selle peale! (lk 5)

– Kohtumine 2 – väljakutse teema uurimine

• Kõik liikmeid valivad välja mingi teema valdkonna, mis 
neile meeldib ja uurivad selle kohta

• Lk 11 ülesanne



Fookuskohtumised

• Õpi selle kohta! (lk 13)
– Kohtumine 1 – väljakutse teema uurimine ja uurimise 

meetodite üle arutlemine
• Kust infot kogutakse:

– Raamat
– Internet
– Ajakirjad
– Dokumentaalfilm
– Õppereis jne

– Kohtumine 2 – Üheskoos fookusteema väljavalimine
• Tahvlile kõik teema valdkonnad
• Kõik pakuvad valdkonniti prügiesemeid
• Hääletatakse ühe eseme poolt



Fookuskohtumised

• Õpi selle kohta! (lk 13)

– Kohtumine 3 – väljakutse teema kohta reaalelulise 
kogemuse hankimine

• Uuritakse erinevaid materjale

• Tehakse mõni õppereis (taaraautomaadi sisse, prügi 
sorteerimispunkti vms)

– Kohtumine 4 – Koos meeskonnaga õpitu üle 
vaatamine

• Koos vaadatakse kogutud informatsioon



Fookuskohtumised

• Ehita see! (lk 31)

– Kohtumine 1 – arutle masinaehituse ja lihtsate 
masinate teemal

• Õppige tundma 6 lihtsat 
masinat
– Plokk

– Kang

– Ülekanne (hammasrattad)

– Ratas ja telg

– Kaldtee

– Kruvi



Fookuskohtumised

• Ehita see! (lk 31)
– Kohtumine 2 – vaata üle juhtnöörid ja kavanda 

mudel
• Lugege läbi reeglid

• Tehke mudeli kohta ajurünnak

• Kaaluge iga väljapakutud mudeli plusse ja miinuseid

• Laske igaühel teha mingi mudeli kavand

– Kohtumine 3 – Ehita mudel
• Valige välja lõpliku mudeli kavand

• Hakake mudelit ehitama



Fookuskohtumised

• Ehita see! (lk 31)
– Kohtumine 4
– Siin on mõned asjad, mida meeskond võib soovida mitu korda üle 

kontrollida:
• Kas mootor ajab liikuvat osa ringi?
• Kas mootor on töökindel/turvaliselt paigutatud?
• Kas mudeli liikuv osa suudab toimida pikema aja jooksul ilma mudelit 

kahjustamata?
• Kas mudelis kasutatud lihtne masin teeb kindlaksmääratud tööd?
• Kas lihtsa masin osa on töökindel/turvaliselt paigutatud?
• Kas lihtne masin suudab töötada pikema aja jooksul ilma mudelit 

kahjustamata?
• Kas mudelis on midagi, mis ei tööta moel, mis me soovime, et see töötaks?
• Kas mudelis on midagi, mida me saaksime teha paremaks?



Fookuskohtumised

• Jaga seda! (lk 56)

– Kohtumine 1 – Looge Näita mind plakat

• Kasutage plakati aluseks paberit

• Kasutage sõnu, joonistusi, fotosid

• Tutvustage oma meeskonda

• Rääkige selles, kust te teema kohta infot saite

• Rääkige oma prügi esemest

• Rääkige oma mudelist



Fookuskohtumised

• Jaga seda! (lk 56)

– Kohtumine 2 – valmistage ette ja harjutage FLL Jr. 
näitusel esinemist

• Kasutage vabatahtlikku ülevaatajat (reviewer), kes 
matkib näituse olukorda

• Korraldage viktoriin

• Tehke rollimängu – intervjueerijat

• Koondage meeskond plakati juurde ja küsige küsimusi



Sisseelamiskohtumised

• Meeskonna ehitamine (lk 64)

– Meeskonna loomine

• Mis on meeskond

• Mis on meeskonnatöö

– Jäämurdja (ice-break) mängud

• Intervjuumäng, Haruta-mind-lahti mäng, Veetassi 
võidujooks (lk 67 – 68)

– Nimede õppimine

– Kõik nimetavad oma tugevaid külgi



Sisseelamiskohtumised

• Lihtsate masinatega tutvumine (lk 69)

– Tutvuge erinevate lihtsate masinatega

• Kang (jäik telg ...)

• Ülekanded (hammasratas, mis koos ...)

• Plokk (soonega ratas ...)

• Kaldtee (horisontaalasendi suhtes kaldega ...)

• Telg ja ratas (telje küljes on ratas ...) jne

– Näiteid reaalelust (kraana, käärid, jalgratas, auto)

– Ehitage LEGO klotsidest lihtsaid masinaid



Sisseelamiskohtumised

• Loov ehitusväljakutse (lk 74)
– Reeglid:

• Kogu meeskond töötab ühiselt mudeli loomise juures.
• Mudel peab olema ehitatud oma kujutlusvõime abil nn. tühjalt kohalt.
• Mudel peab mahtuma mõõtudesse 38 x 38 cm. Mudeli mõõdu 

jälgimiseks võite kasutada LEGO XL alusplaati.
• Mudel peab olema tehtud LEGO klotsidest — kasutada võib ükskõik, 

milliseid LEGO klotse, mehikesi või liikuvaid osi, mida vajate.
• Mudelis peab sisalduma vähemalt üks motoriseeritud osa. Sa võid 

kasutada ükskõik millist LEGO mootorit, et panna oma mudel liikuma. 
Mootoreid saab eraldi juurde osta: http://bit.ly/1vqSwrs

• Mudelis peab sisalduma üks lihtne masin: ramp, kang, plokk, käik, 
ratas, sild, kruvi või kiil. Sa leiad palju võimalusi, kuidas koostada neid 
koostada oma komplektides sisalduvatest klotsidest.

• Pidage meeles, et LEGO klotse ei tohi värvida ega kaunistada. Kõik 
mudelid peavad tehtud olema eranditult LEGO klotsidest.

http://bit.ly/1vqSwrs


Sisseelamiskohtumised

• Edu tähistamine (lk 88)

– Saage peale FLL Jr. näitust kokku ja tähistage edu

– Kutsuge külla lapsevanemad/vanavanemad

– Vaadake läbi näitusel tehtud videod, pildid

– Sööge torti 

– Tehke koos nn mälestusteraamat

– Mängige mängu: Suled ja okkad (lk 90)

– Mängige mängu: Seljale patsutamine (lk 91)



Uurime koos...

• Erinevad prügiteemalised veebilehed:

– Bioneer - artikkel prügi sorteerimisest

– MTÜ Uuskasutus

– MTÜ EES-ringlus

– Eesti Taaskasutusorganisatsioon

– Eesti Pandipakend

– Pakendiringlus

– Keskkonnaamet – Jäätmed

http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine/aid-3416/J%C3%A4%C3%A4tmete-sorteerimine
http://www.uuskasutus.ee/
http://www.eesringlus.ee/
http://www.eto.ee/
http://www.eestipandipakend.ee/
http://www.pakendiringlus.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jaatmed-2/


Mängime koos...

• Erinevad prügiteemalised mängud:

– BoowaKwala - Superheroes rubbishsort

– Taaratark - Aita pakend ringlema

– Eesti Energia – Prügimäng

– Delfi Täheke – Prügihunt

– jne

http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-adventures-superheroes-rubbishsort.html
http://www.taaratark.ee/game/
https://www.energia.ee/prugimang
http://taheke.delfi.ee/games/prugihunt/


Kuulsused aitavad vol 1.



Kuulsused aitavad vol 2.



Kuulsused aitavad vol 3.



Kuulsused aitavad vol 4.

• Jänku-Jussi keskkonnateemalised multikad!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKzZh1NeRK4HkfdGZlG8J_Fg4oWrmvQ7


Küsimusi?

www.robootika.ee/jrfll



Saame kõik koos
PRÜGITARGAKS!


