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Junior FIRST LEGO League

Juhendaja käsiraamat

www.usfirst.org

www.jrfirstlegoleague.org

www.robootika.ee/jrfll

Jr.FLL on FIRST ja LEGO grupi vahelise koostöö tulemus
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Mis on FIRST?
FIRST tähendab inglise keeles “For Inspiration and Recognition of Science and
Technology” (teaduse ja tehnoloogia märkamiseks ning sellest innustumiseks).
Tegemist on mittetulundusorganisatsiooniga, mis loodi leidur Dean Kamen’i
poolt eesmärgiga suunata noori inimesi huvituma ja osalema teaduses ja
tehnoloogias. FIRST peakorter asub Manchesteris (New Hampshire, Ameerika
Ühendriigid).

FIRST on vabatahtlike juhitud organisatsioon, mis on ehitatud sidemeile
inimeste, äride, haridusinstitutsioonide ja valitsusega. Nii mõnedki maailma
edukaimad ettevõtted aitavad FIRST tegevust läbi rahastamise, mentorite aja,
vabatahtlike, varustuse ja muu vajaliku võimaldamise. Oma meeskonna
juhendajana ühined sa üle 60 000 pühendunud efektiivse vabatahtlikuga, kes
omavad võtmetähendust 130 000 noore toomises insenerimõttel põhineva
probleemilahenduse põnevasse maailma.

FIRST pakub noorte innustamiseks ja julgustamiseks järgmisi programme:

 FIRST Robotics Competition (FRC) on 14-18 aastastele õpilastele (ei ole
veel Eestis);

 FIRST Tech Challenge (FTC) on 14-18 aastastele õpilastele (ei ole veel
Eestis);

 FIRST LEGO League (FLL) on 9-14 (Eestis kuni 16) aastastele õpilastele;

 Junior FIRST LEGO League (Jr.FLL) on kuni 9 aastastele lastele.

FIRST hoiab oma peakorteris Manchesteris (New Hampshire, Ameerika
Ühendriigid) töös uurimis- ja arenduskeskust.

Alates 1992. aastast on FRC pakkunud 14-18 aastastele, professionaalsete
mentoritega töötavatele õpilastele insenertehniliste mudelite pingelist ja
võistluslikul viisil lahendatavat väljakutset. See programm muudab elusid,
kujundab karjääre ja sisaldab rohkelt lõbu. FTC on vahepealne robootikavõistlus,
mis pakub õpilastele FRC traditsioonilist väljakutset, kuid teeb seda lihtsamalt
kättesaadavat ja soodsamat robotikomplekti kasutades.

1998. aastal ühendasid FIRSTi looja Dean Kamen ja LEGO grupi juht Kjeld Kirk
Kristiansen oma jõud, et luua FLL: ulatuslik programm, mis kaasab lapsi
mängulisse ja samas reaalsesse õppimisse, aidates neil FIRST kogemust
kasutades avastada teaduse ja tehnoloogia lõbusaid külgi. Alates 1998. aastast
on üle 50 riigi korraldanud FLL võistlusi. 2004. aastal lõi FIRST veelgi
väiksematele lastele täiendava programmi, mis kasutab FLL’ga samu teemasid
ning kaasab lapsi vanuses 6-9 aastat. See programm on Jr.FLL.

Eesti liitus FLL programmiga 2011. aastal ning Jr.FLL programmiga 2014. aastal.
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Mis on LEGO Education?
Õppimine on üks LEGO grupi põhiväärtustest. LEGO on aastaid investeerinud
koostöösse ja uurimistöödesse koos haridustöötajate ja lastearengu
spetsialistidega, et tekitada põhjalikku mõistmist sellest, mida on vaja tõhusa
õppimiskogemuse pakkumiseks.

Kuigi õppeasutused lähtuvad endiselt eksamite hinnetest, näitavad uuringud, et
paremaid õpitulemusi saadakse siis, kui keskendutakse teadmiste
kohaldamisele õppimise laiendamise vahendina, mitte teadmiste omandamisele
eksamite läbimiseks. Õpetajate ülesanded ja õpetamise viisid on seega
muutumas.

LEGO Education pakub neile õpetajatele ning vanematele, kes soovivad oma
õpilaste ja laste õpikeskkondadesse tuua rohkem innovatsiooni ja loovust,
unikaalseid lahendusi. LEGO Education’i vahendeid ja käed-külge meetodeid
kasutades suudavad õpilased õppida paremini oma kogemustest, teha koostööd
oma klassikaaslastega ja loovamalt mõeldes luua ainukordseid lahendusi. See
on tarkus LEGO moodi. Rohkem teavet saad lehelt LEGOeducation.us

Mis on Junior FIRST LEGO League?

Mis asi on Jr.FLL?
Junior FIRST LEGO League on käed-külge programm, mille eesmärk on
haarata laste uudishimu ning suunata see avastama teaduse ja tehnoloogia
mõjusid neid ümbritsevale maailmale. Programm sisaldab pärismaailmal
põhinevat väljakutset, mida tuleb avastada läbi uurimistöö, kriitilise mõtlemise ja
kujutlusvõime. Jr.FLL on mõeldud kuni 9 aastastele lastele ning sisaldab
õppimist ja oma teadmiste näitamist lõbusal viisil.

Mis on Jr.FLL eesmärgid?
Jr.FLL eesmärgiks on luua kuni 9 aastastele lastele mittekonkureeriv
õpikeskkond. See aitab õpilastel koos õppida, esitleda ja jagada teadmisi, mis
nad on väljakutse teema kohta kogunud.

Keskeltläbi kohtuvad meeskonnad 6-8 nädala jooksul kord või kaks nädalas.
Õpilased harjuvad väljakutsega ning valivad uurimiseks teema, mis puudutab
etteantud ülesannet. Iga-aastase väljakutse sügavus ja ulatus võivad olla õpilasi
ja juhendajaid proovilepanevad, kuid väljakutse juhend ja Jr.FLL meeskonna
kohtumiste juhend sisaldavad soovitusi ning tegevusi, mis aitavad
meeskondadel edukalt toime tulla väljakutsega ning viia hooaeg suurepärase
lõpuni.

Mis on väljakutse?
Igal aastal töötab Junior FIRST LEGO League koos valdkonnaekspertidega
välja väljakutse, mis on seotud tähtsa pärismaailma küsimusega.

Väljakutse juhib õpilased läbi teabe kogumise protsessi ja laseb neil
demonstreerida kogutud teadmisi kahel viisil:

1. Mootorit ja lihtsat masinat sisaldava mudeli loomisega;



5

2. Meeskonna uurimistööd näitava ning meeskonda ja tema mudelit tutvustava
Näita Mind plakati loomisega.

Missugused reeglid kehtivad?
Vajalikke materjale võib hankida suvalisest allikast nii kaua, kuni need vastavad
miinimumnõuetele.

 Mudel ei või olla suurem, kui 38 x 38 cm. Mudeli suurust aitab ehitamisel
hoida LEGO alusplaat või mõni teine ette mõõdetud alus;

 Mudel peab olema tehtud LEGO tükkidest. Meeskond võib kasutada suvalisi
LEGO klotse, mehikesi või liikuvaid osi. Tavaliselt kasutab kuueliikmeline
meeskond 400 kuni 1000 LEGO osa hooaja jooksul;

 Mudelis peab olema vähemalt üks mootor. Meeskond võib kasutada suvalist
LEGO mootorit, aga kasutada võib ka näiteks LEGO WeDo
programmeeritavat mootorit;

 Mudel võiks sisaldada ühte lihtsat masinat, mis on ehitatud LEGO osadest;

 Kasutatud LEGO osi ei tohi värvida ega muul viisil kaunistada;

 Meeskond peab kujundama Näita Mind plakati, kasutades plakati põhjana
kas ühes tükis 56 x 72 cm või kolmeks murtavat 92 x 122 cm suurust alust.
Plakat ei või neist mõõtudest suurem olla;

 Meeskond võib õpitu edasi andmiseks kasutada plakatil sõnu, joonistusi,
fotosid või plakatile kinnitatud väikesi asju;

 Näita Mind poster peaks:

- rääkima teie meeskonnast, esitlema meeskonna nime, meeskonna
liikmeid (lisage midagi erilist iga meeskonnaliikme kohta) ning sind -
juhendajat;

- rääkima midagi kohtadest, kus meeskond vastuseid otsis ning
inimestest, keda meeskond küsitles;

- esitama teie vastuse väljakutsele ning tutvustama, kuidas meeskond
selle vastuse valis;

- esitlema meeskonna loodud LEGO mudelit ja masinat: mis liigub, miks
ja kuidas?

Piraatlus ning registreerimata meeskonnad
Meeskondade registreerimine läbi FIRST süsteemi on vajalik selleks, et tagada
Jr.FLL-l võimalus pakkuda juhendajatele täielikku tuge erinevate
juhendmaterjalide näol. FIRST on mittetulundusühing ning kogutud tasusid
kasutatakse programmide haldamiseks ja toetamiseks. Me palume, et kõik
Jr.FLL meeskonnad registreeruks interneti kaudu ning et te ei kopeeriks, levitaks
ega postitaks internetti teie registreeritud meeskonnale antud materjale. Sellisel
moel aitate kaasa Jr.FLL ja muude FIRST programmide suutlikkusele innustada
noori inimesi ka tulevikus.

Eestis saab Jr.FLL meeskonna registreerida aadressil www.robootika.ee/jrfll
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Jr.FLL juhendamise alused
Jr.FLL meeskonna juhendamine võib olla üks sinu elu lahedamaid elamusi!
Juhendamine nõuab aja ning energia pühendamist, kuid samas vajavad su
meeskonna lapsed sinult suunamist ja alusteadmisi, innustamist ja muidugi
eelkõige lõbusat kogemust. Õnnestumiseks on vajalik juhendaja, meeskonna
liikmete, mentorite ja vanemate pühendumine kogu väljakutse teostamisele:
osalege uurimistöös, mudeliehituses, Näita Mind plakati kujundamisel ja töötage
terve 6-8 nädala pikkuse hooaja vältel koos ühe meeskonnana.

Jr.FLL programm erineb teistest FIRST programmidest selle poolest, et see ei
ole võistlus. Jr.FLL on keskendunud laste õppimisele, koostööle ja lõbusale
olemisele. Iga meeskond vajab vähemalt ühte täiskasvanud juhendajat
(vähemalt 18 aastat vana). Häid juhendajaid võib leida erinevatest elu
valdkondadest, sealhulgas õpetajate, vanemate, inseneride, teadlaste,
ülikoolide õpilaste ja skaudijuhtide seast. Juhendamine ei vaja mingit erilist
oskust, tarvis on vaid kannatlikkust, pühendumust ja soovi õppida koos
meeskonnaga. Juhendajana suunad sa õpiprotsessi, võimaldades lastel
väljakutse lahendada ilma, et sa ise lahenduse välja pakuksid. Juhendajate
abimaterjal aitab nii algajail kui ka kogenud juhendajail oma meeskonnad
toimima saada.

Juhendaja vastutus
Juhendajana vastutad sa, et sinu meeskonna liikmed, vabatahtlikud ja teised
meeskonnaga seotud inimesed tunneksid ja austaksid Jr.FLL põhiväärtuseid.
Kõigilt Jr.FLL meeskondadelt oodatakse nii kehtivate kui ka hooaja jooksul esile
toodavate Jr.FLL reeglite ja suuniste järgimist. Kõik muudatused edastatakse
juhendajaile e-postiga. Loe need kindlasti läbi. Rohkem teavet Jr.FLL reeglitest,
suunistest, eeskirjadest ja protseduuridest on toodud allpool. Loe kindlasti läbi
jaotised “Juhendaja lubadus”, “Jr.FLL põhiväärtused” ja “Sõbralik
professionaalsus” - need aitavad sul paremini mõista Jr.FLL sisu ja oma
vastutust.

Juhendaja lubadus
1. Lapsed on kõige tähtsamad. Jr.FLL eesmärgiks on pakkuda lastele lõbu ja

tekitada neis innustust teaduse ja tehnoloogia vastu. See põhimõte juhib
kõike minu meeskonnas.

2. Lapsed teevad kogu töö. See on nende võimalus õppida ja kasvada. Minu
meeskonna lapsed teevad kogu uurimistöö, probleemilahenduse ja
mudeliehituse. Täiskasvanud võivad neil aidata vastuseid leida, kuid ei anna
neile vastuseid ega tee otsuseid.

3. Minu meeskond koosneb kuni kuuest liikmest, iga meeskonnaliige osaleb
ainult ühes ametlikult registreeritud Jr.FLL meeskonnas ning ükski
meeskonnaliige ei ole hooaja aasta alguses (1. jaanuaril) vanem, kui 9
aastat.

4. Mina vastutan Jr.FLL juhiste ja reeglite läbi lugemise ning nende
meeskonnale, teistele juhendajatele, vabatahtlikele ja vanematele
edastamise eest (Jr.FLL suhtleb sinu meeskonnaga sinu antud e-posti
aadressi kasutades).
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5. Ma innustan oma meeskonna liikmeid, teisi juhendajaid, vabatahtlikke ja
meeskonna toetajaid eneses looma ja järgima Jr.FLL väärtuseid, mis
peegeldavad FIRSTi eesmärki muuta maailma ja innustada teisi läbi oma
meeskonna eeskuju nii sõnades kui ka tegudes.

Juhendamise suunised
Jr.FLL meeskondade juhendamiseks on viise vähemalt sama palju, kui
meeskondi endid. Jr.FLL innustab sind lähenema loovalt.

Lase oma meeskonnal valida omaenda stiil. Tee asju, mis tunduvad sulle ja
sinuga koos töötavatele noortele inimestele mõistlikud. Võta selle juures siiski
järgnevat arvesse:

 Jr.FLL projektides teevad lapsed mudeliehituses ja projekti arenduse
protsessides kõik olulised otsused. Kui sa püüad lapsi suunata mingis
kindlas suunas, teed sa meeskonnale karuteene. Pea meeles, sa tahad, et
meeskond õpiks ise mõtlema ning sa ei taha maha suruda ühtki murrangulist
mõtet.

 Toetav õpikeskkond vajab vastastikku usaldust ja austust. Kõiki tuleb kuulda
võtta ning kõik mõtted tuleb kannatlikult ning vastuvõtlikult ära kuulata.

 Innusta oma meeskonda katsetama, võimalda neil erinevaid võimalusi
uurida.

 Ükskõik, kui palju sa naudid ise ehitamist, pea meeles, et mudeli peavad
looma ja ehitama lapsed, mitte sina või mõni teine täiskasvanu.

 Kui juhendaja või mentor osaleb otseses töös, saadab see lastele vale
signaali: nad ei ole võimelised ise hakkama saama.

Kas see tähendab, et peaksid üksnes kõrvalt vaatama, kui meeskond
väljakutsega heitleb? Kindlasti mitte!

Lihtsusta õppimist
Sul tuleb osaleda, kuid sinu roll on nõustada ja innustada noori ise mõtlema.
Selle asemel, et suunata oma meeskonda “lisama siia kummipaelu ja ratast
kasutades plokki”, küsi hoopis küsimusi. Esita erinevaid võimalusi (nii praktilisi
kui ka silmnähtavalt absurdseid) laste ajurünnaku käivitamiseks - lase oma
meeskonnal lahendus ise leida. Vasta laste küsimusele teise, hoolikalt läbi
mõeldud küsimusega, mis innustab meeskonnaliikmeid kasutama oma teadmisi
teadusest ja oletama loogilisi tulemusi:

 Mis juhtub, kui...

 Ja siis...

 Kuidas see töötaks?

Juhendajad erinevad oma meeskondadele antavate juhiste hulga poolest.
Mõned annavad väga vähe, teised palju rohkem. Edukas Jr.FLL juhendaja
kontrollib protsessi, mitte sisu. Juhendajad hõlbustavad, aitavad meeskonnal
oma tööd teha ning parandavad laste koos töötamise viise.

Ise probleeme lahendades omandavad lapsed probleemide lahendamise
oskuse. Me saame suurepäraselt aru, et täiskasvanud võivad olla Jr.FLL’st sama
innustunud, kui lapsed, kuid täiskasvanud peavad alati meeles pidama:
LAPSED ON KÕIGE TÄHTSAMAD.
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Jr.FLL põhiväärtused
Jr.FLL on lastekeskne programm, mis taotleb lastele ainukordse ja ergutava
kogemuse andmist. FIRST innustab noori inimesi mõistma meeskonnatöö
väärtust ning austama kõikide ideid ja panust meeskonda. Jr.FLL väärtused
suunavad noori õppima ja hindama meie erinevusi ja aru saama sellest, kuidas
need erinevused meie elusid rikastavad. Jr.FLL loeb õnnestumiseks, kui
meeskonnaliikmed viivad need väärtused edasi oma kogukondadesse.

Me palume, et iga Jr.FLL meeskonnaga seotud inimene mõistaks ja austaks
neid põhiväärtuseid:

 Me oleme meeskond.

 Meie teeme töö. Meie juhendajad ja mentorid aitavad meil õppida, kuid
vastuseid leiame me ise.

 Me jagame oma kogemusi ja avastusi teistega.

 Me oleme abivalmis, lahked ja näitame üles austust oma töös, mängudes ja
jagamisel. Me kutsume seda sõbralikuks professionaalsuseks.

 Me oleme võitjad.

 Meil on lõbus.

Toetav ja mittekonkureeriv õpikeskkond
Jr.FLL on mõeldud programmina, mis loob toetava, mittekonkureeriva
õpikeskkonna, kus lapsed juhivad meeskonna eesmärke ja plaane, kus lapsed
teevad töö ning täiskasvanud nõustavad ja lihtsustavad meeskonnatööd.

 Usaldus ja austus
Toetav õpikeskkond vajab vastastikkust usaldust ja austust. Igaühe häält
tuleb kuulda võtta ning kõiki ideid tuleb kuulata kannatlikult ning
vastuvõtlikult. Sinu töö osaks on kuulata meeskonnaliikmeid ning hoida
suhtlusliinid lahti. Kuula laps ära ka siis, kui kõik ideed või soovitused ei
pruugi olla teostatavad. Mõtte selge väljendamine ja teiste veenmine on
suurepärane õppekogemus. Veendu, et lapsed mõistaksid põhimõtet: “Ükski
mõte ei ole halb”.

 Laste juhitud protsessid
Peale väljakutse avaldamist juhivad meeskonna eesmärke sageli lapsed.
See on täiesti loomulik ja annab sulle võimaluse astuda sammu tagasi ning
vaadelda nende edenemist.
Innusta lapsi ajurünnakutele: see on meeskonna plaanide tegemise
protsessi oluline osa, mis toob kaasa loovaid mõtteid ning kutsub esile
parimini läbi mõeldud lahendusi. Kui sa juhid vestlusi või teed soovitusi, jäta
valikud meeskonnaliikmetele. Juhendajad peaksid ka edasi aitama
meeskonnal lihtsustada eesmärgile jõudmise protsessi, kuid jäta sellel teel
meeskonnale piisavalt valikuid. Näiteks võid pakkuda meeskonnale
valikuvõimalusi, kus iga tulemus on vastuvõetav. Niimoodi langevad ära
valed vastused. Juhendajana aita meeskonnal seejärel õiglaselt jõuda
konsensuseni. Edu saavutamiseks on palju erinevaid teid.

 Hoia seda lihtsana
Tutvusta oma meeskonnale KISS (Keep it simple, Silly - hoia see lihtsana)
põhimõtet. Ühiselt hooaja väljakutsele vastust välja töötades on meeskond
vastamisi mitmete raskemate ja kergemate küsimustega. Inseneride
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maailmas on lihtsad lahendused ihaldusväärsemad, kui keerulised.
Keerulistel lahendustel on rohkem kohti ebaõnnestumiseks, neid on
keerulisem parandada, need maksavad rohkem ja neid on tavaliselt
keerulisem kasutada.
Isegi kõige väiksemad lapsed kalduvad mõnikord keeruliste lahenduste
poole. Aita neid KISS põhimõtte järgimisel: küsi küsimusi, mis aitavad
meeskonnal oma ideid täpsustada ja rikastada ning muudavad neil
väljakutsele vastamise ja mudeli ehitamise töö nii lihtsaks, kui vähegi
võimalik.

 Meeskonnatöö hõlbustamine
Märka rohkem, kui üksnes sõnadega öeldut. Proovi vestlusi tõlgendada, et
aidata meeskonnatööd läbi suhtlemisraskuste. Kui sa näitad üles mõistmist
meeskonnaliikme tunnete vastu, on nad avatumad oma probleemidest
rääkides. Mõnikord vajab meeskonnaliige üksnes tunnustust või positiivset
tagasisidet. Kui sa töötad lapsega, kes vajab sellist tagasisidet, siis proovi
leida tema plaanist üks suurepärane mõte ja ava see ülejäänud
meeskonnale. See tunnustab lapse ideed, kuid võimaldab sul liikuda eemale
mõtetest, mis ei ole teema osas olulised.
Pettunud laps võib keelduda oma meeskonnakaaslastega suhtlemisest.
Sellisel juhul on sinu töö aidata sellel lapsel taas-ühineda meeskonnaga.
Pea meeles, et igaüks meist tuleb stressiga erinevalt toime. Üks laps võib
oma isikliku ruumi taastamiseks tunda vajadust eemale jalutada, teine võib
aga otse konfliktseks muutuda. Valmista ette mõned tegevused lastele, kes
võivad vajada puhkust rühmatööst. Sobivad näiteks uurimistöö arvutis,
väljakutsega seonduvate puslede, mängude või piltidega tegelemine.

Sõbralik professionaalsus
FIRSTi nõustaja dr Woodie Flowers räägib sõbralikust professionaalsusest
järgmiselt:

FIRST innustab tegema kõrgkvaliteetset, teabemahukat tööd nii, et igaüks
tunneks ennast väärtuslikuna. Sõbralik professionaalsus tundub olevat FIRSTi
hinge ühe osa hea kirjeldaja. See on see osa, mis teeb FIRSTi erinevaks ja
suurepäraseks. Sõbralik professionaalsus võib ja peaks tähendama igaühele
meist erinevaid asju. Ometi on võimalik välja tuua mõned selle tähendustest:

 Sõbralik suhtumine ja -käitumine toob võidu mõlemale poolele.

 Sõbralikud inimesed austavad teisi ja näitavad seda austust oma
tegevusega.

 Sõbralikud professionaalid annavad oma väärtusliku toetuse viisil, mis on
meeldiv nii teistele kui ka neile endile, kuna neil on erilised teadmised ja
ühiskond usaldab, et nad kasutavad neid teadmisi vastutustundlikult.

Pikas perspektiivis on sõbralik professionaalsus osa püüdlusest mõtestatud elu
järele. Inimene võib rikastada ühiskonda ja nautida seda rahuldust, mis tuleb
teadmisest, et oled toiminud ausalt ja tundlikult.

See on lahe!
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Täiendav tugi juhendajaile
Juhendajal on kanda tähtis osa. Ilma sinu tööta ei saa Jr.FLL meeskond kuidagi
edu saavutada. FIRST ja LEGO Education püüavad su tööd kergendada,
pakkudes sulle erinevaid materjale, mis annavad sulle kõik meeskonna eduks
vajaliku teadmised ja juhised.

Väljakutse juhend (uuendatakse igal aastal)
Sinu meeskonna hooaja keskmeks on väljakutse juhend. Igal aastal antakse
meeskondadele uus väljakutse juhend, mis kajastab selle aasta väljakutset.
Juhend sisaldab lühikest aasta teema ülevaadet, samuti meeskonna Jr.FLL
näituseks valmistumise nelja faasi lahti seletamist. Need faasid on järgmised:

 Mõtle selle peale
Meeskond hakkab väljakutse teema üle mõtlema.

 Õpi selle kohta
Meeskond õpib väljakutse teemat tundma ning meeskonnaliikmeil tekib
mõistmine seda teemat moodustavate väiksemate detailide osas.

 Ehita see
Meeskond esitleb väljakutse teema kohta õpitut, kasutades LEGO osadest
ehitatud mudelit, mis sisaldab vähemalt ühte mootorit.

 Jaga seda
Meeskond kujundab plakati, mis näitab, mida nad on väljakutse kohta
õppinud. Meeskonnad loovad lühikese esitluse, mis seletab nende äsjaleitud
teadmisi ning nende LEGO mudelit. Nad jagavad õpitut läbi Jr.FLL näituse
või online kujul. Sinu tiim võib teha esitluse või vastata ülevaatajate ning
pealtvaatajate küsimustele.

Juhendaja materjalid (uuendatakse igal aastal)
Jr.FLL juhendaja osaks on õpilaste suunamist väljakutse teema avastamisel.
Seda tööd aitab Jr.FLL juhendajail lihtsustada juhend, mis sisaldab
arutlusteemasid, online materjale, trükimaterjale ja teema-spetsiifiliste mõistete
seletust.

Online näitus
Jr.FLL väljakutse osaks on meeskonna poolt hooaja jooksul õpitu jagamine
teistega. Paljud meeskonnad teevad seda Jr.FLL näitusel osaledes, kuid
mõnedel meeskondadel on asukoha tõttu otstarbekam osaleda virtuaalsel Jr.FLL
näitusel. Registreerunud Jr.FLL meeskonnad saavad luua oma meeskondade
profiilid. Vaata juurde: http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events

Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhend
Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhend sisaldab meeskonna hooaja õnnestunud
läbimiseks vajaliku 12 põhikohtumise ning 4 vabatahtliku lisakohtumise
tegevuste kirjeldusi. Täiendava teabe jaoks vaata “Jr.FLL meeskonna
kohtumiste juhendi kasutamine”.
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Meeskonna ehitamine
Jr.FLL meeskonna moodustab kuni kuus liiget (vanuses kuni 9 aastat) ning
vähemalt üks täiskasvanud juhendaja/mentor.

Meeskonna võib moodustada kooliklassis, lasteaiarühmas, aga ka lihtsalt
naabrilastest või sõpradest.

Julgusta FLL meeskondade liikmeid, perekondi, koolide või kogukondade
vabatahtlikke osalema mentorina. Nende abi ja koostöö on hindamatu
väärtusega: nad võivad aidata rahastamise kogumisel, logistika korraldamisel;
võivad aidata meeskonna liikmeid, nõustada, jagada kogemusi või pakkuda
ruume meeskonna kohtumispaigaks. Iga vabatahtlik saab midagi pakkuda:
vanem võib korraldada meeskonnale hooajal vajalike materjalide
kättesaadavuse; kohalik insener võib meeskonnale leida Jr.FLL hooaja
väljakutse teemat avavaid juhendeid ja ekspertmaterjale või aidata
ajurünnakutel. Meeskonnaliikmete vanemad õed või vennad saavad aidata
meeskonna loomise tegevuste läbiviimisel.

Mõned vanemad võivad olla huvitunud ka Jr.FLL näituse korraldamisel
osalemisest.

Meeskond
Aruta Jr.FLL-ga seonduvaid kohustusi kogu meeskonnaga. Oluline on, et
määratleksid selgelt igaühe individuaalse rolli ja vastutuse. Tavaliselt
meeskonnaliikmed teavad, mida nad teha tahaksid: ehitada, uurida, kujundada
Näita Mind plakatit, esitleda, kuid mõnikord lükatakse mõned lapsed oma
lemmiktegevustelt kõrvale teiste, häälekamate ja aktiivsemate laste poolt. Pööra
tähelepanu ka neile, kes väldivad kindlaid ülesandeid. Tuleta lastele sageli
meelde meeskonnana koos töötamise tähtsust. Vaheta rolle, nii et igaüks saaks
võimaluse erinevate asjade proovimiseks.

Hooajaks valmistumine
Lisaks kohtumiste, külastuste ja ekskursioonide planeerimisele soovitame
hooajaks valmistumiseks:

 Läbi lugeda hooaja väljakutse juhend

 Läbi vaadata juhendaja materjalid

 Valmistada ette mõned meeskonnaharjutused ja puhkeaja tegevused

Hooaja materjalid leiad Jr.FLL internetilehelt: www.robootika.ee/jrfll alajaotisest
“Juhendaja materjalid”.

Ajakava koostamine
Värskele juhendajale võib ajakava koostamine olla keeruline, kuid vajalik
ülesanne. Hästi paika seatud, selgete vaheeesmärkidega ajakava on oluline
meeskonna edu saavutamisel.

Kaalutle järgnevat:

 Olemasolev ajakava
Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhendis välja toodud tundide
planeerimisviiside järgimine on üks hooaja ajakava koostamise võimalusi.

 Iganädalaste kohtumiste arv
Meeskonnad kohtuvad tavaliselt üks või kaks korda. Kohtumiste sageduse
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määrab meeskonnaliikmete ja juhendaja vaba aeg. Mõned meeskonnad
alustavad hooaega, kohtudes nädalas korra ning suurendavad Jr.FLL
näituse lähenedes kohtumiste arvu nädalas kahele.

 Meeskonna suurus
Mida rohkem osalejaid, seda kergem on töö. Suured meeskonnad võivad
siiski juhendaja jaoks keeruliseks osutuda. Mõnikord võib väiksem
meeskond kiiremini ja vähema arvu kohtumistega anda paremaid tulemusi,
kui suur. Jr.FLL meeskonnas ei tohiks olla rohkem, kui kuus last.

 Eesmärgid
Meeskonna tegevushoidmiseks ja eduka hooaja lõpetamise huvides tuleb
seada selged eesmärgid ja mõõdupuud. Aita oma meeskonnal seada
eesmärke, mis on:

- Täpsed

- Mõõdetavad

- Saavutatavad

- Asjakohased

- Õigeaegsed

“Targad” eesmärgid aitavad meeskonda hoida edu teel.

Jr.FLL näitusel osalemine
Jr.FLL näitused erinevad regiooniti. Jr.FLL näitusel esitletakse ja tähistatakse
sinu meeskonna saavutusi, tegemist ei ole võistlustega. Tüüpiline Jr.FLL näitus
kestab kaks kuni neli tundi.

Jr.FLL näitusel osalevad meeskonnad esitlevad oma mudeleid ja Näita Mind
plakateid. Vabatahtlikud ülevaatajad külastavad iga meeskonda, vaatavad
mudeleid ja küsivad küsimusi. Lapsi selle käigus üle ei koormata. Ülevaatajad
saavad aru, et mõnedele lastele võib Jr.FLL näitus olla pingerikas. Tuleta oma
meeskonnale meelde, et ülevaatajad on väga huvitatud neilt uute asjade
õppimisest!

Juhendajad peaksid tagama, et kõik meeskonnaliikmed oleksid kohal kõikidel
Jr.FLL näitustel, millel meeskond osaleb. Vajadusel tuleb organiseerida buss või
kasutada vanemate abi. Juhendajad vastutavad ka meeskonna mudeli ja Näita
Mind plakati tervena Jr.FLL näitusele jõudmise eest. Väga oluline oleks
meeskonna hea enesetunde hoidmiseks kaasa tuua näiteks vett, tervislikke
suupisteid ja miks mitte ka kaamera.

Sinu meeskond naudib kindlasti teiste meeskondade ehitatu ja kujundatu
nägemist. See on lastele suurepärane võimalus õppida üksteiselt. Võib-olla saad
sa välja mõelda midagi, mis innustab sinu meeskonda teistel õppima? Jr.FLL
näituse toimub Viska Viis tseremoonia, millel kõiki meeskondi tunnustatakse
nende pingutuste eest.

Rohkem teavet Jr.FLL näitusest saad siit:
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events

Need meeskonnad, kes ei saa Jr.FLL näitusel osaleda võivad oma uurimistööd,
mudelit ja Näita Mind plakatit jagada interneti teel teiste meeskondadega üle
maailma. Meeskonnad võiksid oma mudeleid esitleda ka kohalikus koolis,
raamatukogus või kogukonnakeskuses.
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Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhendi kasutamine

Mis on Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhend?
Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhend on kirjeldus ettevalmistatud tegevustest,
mida võid koos meeskonna liikmetega läbi viia. Jr.FLL meeskonna kohtumiste
juhend katab neli põhilist fookusvaldkonda, mis vastavad väljakutse juhendi
põhijaotistele. Igaüks neist fookusvaldkondadest on jagatud kaheks kuni neljaks
kohtumiseks, milledest igaüks sisaldab tegevusi, mis aitavad su meeskonnal
läbida Jr.FLL väljakutse vastava faasi.

Lisaks on juhendis kirjeldused täiendavatele sisseelamiskohtumistele, mis
aitavad meeskonnaliikmeil arendada ja täiendada Jr.FLL protsessi jaoks olulisi
oskusi. Iga kohtumise pikkus on 1 kuni 1,5 tundi.

Fookusvaldkondade kohtumised
 Fookusvaldkond 1: Mõtle selle peale!

2 kohtumist: meeskonnad hakkavad uurima väljakutse teemat ja
moodustama selle hooaja meeskonda.

 Fookusvaldkond 2: Õpi selle kohta!
4 kohtumist: meeskonnad määratlevad, missugust valdkonna teema ala nad
õpivad, arutlevad ning uurivad, õpivad reaal-maailma allikaist ning jagavad
õpitut.

 Fookusvaldkond 3: Ehita see!
4 kohtumist: meeskonnad õpivad insenertehnilist modelleerimisprotsessi,
vaatavad lihtsaid masinaid, seejärel mõtlevad välja, ehitavad, testivad ja
vaatavad üle oma meeskonna mudeli.

 Fookusvaldkond 4: Jaga seda!
2 kohtumist: meeskonnad kujundavad Näita Mind plakati ning valmistavad
ette oma Jr.FLL näituse esitluse.

Sisseelamiskohtumised
 Kohtumine A: meeskonna ehitamine

1 kohtumine: meeskonnad loovad tugeva tiimitunde läbi lõbusate ja
interaktiivsete mängude.

 Kohtumine B: lihtsad masinad
1 kohtumine: meeskonnad omandavad parema mehaaniliste liikumiste
mõistmise läbi lihtsate masinate uurimise.

 Kohtumine C: väljakutse ehitamine
1 kohtumine: meeskonnad arendavad lõbusa ja loovad disainiväljakutse abil
ehitus- ja kujundusoskuseid.

 Kohtumine D: kokkuvõte
1 kohtumine: meeskonnad tähistavad õnnestumist ja võtavad Jr.FLL hooaja
kokku, jätkates samas teemal põhinevat õppimist.

Kohtumise planeerimine
Jr.FLL meeskonna kohtumiste juhend on koostatud nii, et juhendaja võib valida
täpselt nii palju tegevusi, kui soovib. Fookusvaldkondade kohtumiste kasutamine
aitab meeskonnal läbi väljakutse teemale mõtlema suunamise omandada Jr.FLL
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väljakutse põhialused, tundma õppida väljakutse teemat, ehitada mudeli ning
kujundada plakati ja luua esitluse.

Neli sisseelamiskohtumist teevad Jr.FLL hooaja läbi meeskonnatunde loomise,
lihtsate masinate uurimise, täiendava disainiprotsessi uurimise ja Jr.FLL
kogemuse peegeldamisele innustamise su meeskonna jaoks rikkalikumaks.

Valida võib mitme erineva lähenemise vahel. Vaata täpsema info jaoks Jr.FLL
meeskonna kohtumiste juhendist jaotist Jr.FLL hooaja kohtumiste suund.

 Kogenud meeskonnad
Varem edukalt Jr.FLL hooaegu läbinud meeskonnad võivad juba omada
Jr.FLL meeskonna jaoks vajalikke põhilisi oskuseid. Sellistele
meeskondadele on endiselt vajalik meeskonna ehitamine ja hooaja
õnnestumisele tagasivaatamine, kuid sisseelamiskohtumised võivad
osutuda mittevajalikuks.

 Uued meeskonnad
Väikestest lastest koosnevaile või Jr.FLL kogemuseta meeskondadele
võivad sisseelamiskohtumised osutuda äärmiselt vajalikuks.
Sisseelamiskohtumiste läbi viimine tagab, et väikestest lastest koosnevad
või uued meeskonnad saavad väljakutse täitmiseks vajalikud oskused,
vältides samas tavalisi takistusi.

 Üleminek FLL võistlusele
Junior FIRST LEGO League protsessist peatselt suurematele lastele
mõeldud FIRST LEGO League protsessi liikuvatel meeskondadel on
otstarbekas taas üle vaadata lihtsad masinad ja masinate disainimine, kuna
need on FLL tasemel oluliseks edu aluseks. Sisseelamiskohtumiste B ja C
(lihtsad masinad ja ehitusväljakutse) kasutamine tagab meeskonnal
omandatud oskuste kinnistumise ning valmistab nad ette keerulisemaks FLL
protsessiks.

Jr.FLL kogemuse kohandamine
Meeskonna Jr.FLL hooaja planeerimisel on juhendajal valida mitme
lähenemisviisi vahel. Valikut mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas:

Ajasurve
Mõnikord ei saa meeskonnad kasutada hooajaks valmistumisel kõiki 6-8
soovitatud nädalat. See ei tähenda, et meeskond ei saaks Jr.FLL hooajal
osaleda, kuid kindlasti mõjutab see juhendaja lähenemisviisi.

Kui su meeskonnal on hooajaks valmistumiseks vähe vaba aega, tuleks
keskenduda ainult põhilistele fookusvaldkondadele. Sellega tagatakse hooaja
läbimiseks vajalike põhialuste omandamine.

Töö erineva suurusega meeskondadega
Erineva suurusega meeskonnad esitavad erinevaid väljakutseid juhendajale.
Jr.FLL soovitab, et meeskonna suurus oleks neli kuni kuus liiget, kuid mõnedes
meeskondades on rohkem ja teistes vähem liikmeid. Alljärgnevalt mõned
soovitused erineva suurusega meeskondadega töötamiseks:
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 Töö väiksemate meeskondadega (2-4 liiget)

- Kuna meeskonnaliikmeid on töö jagamiseks vähe, tuleb kaaluda iga
meeskonna kohtumise jagamist kaheks väiksemaks kohtumiseks, et
anda meeskonnaliikmeile iga osa läbimiseks rohkem aega.

- Mõned väikestele rühmadele soovitatud tegevused tuleb läbi viia
paarides või individuaalselt.

 Töö suuremate meeskondadega (4-6 liiget)

 Suuremaid rühmasid võib olla raskem hallata. Taga, et igal
meeskonnaliikmel oleks meeskonna töötamise ajal oma kindel ülesanne.
Kaalu näiteks selliste rollide jagamist: ehitaja, esitleja, filmija, uurija jne.
Mõnikord võib see tähendada individuaalsete tegevuste rühmapõhiseks
muutmist.

 Sagedane tagasiside juhendajaga aitab rühmaliikmeil ülesandes püsida.

 Taga, et igal õpilasel oleks meeskonna mudeli ehitamisel võimalus kasutada
LEGO klotse.

Täiendav juhendamine
Järgnevalt mõned soovitused täiendavat abi või -väljakutset vajavate laste
suunamiseks:

 Täiendava toe pakkumine:

- Paku lastele väljakutse Õpi selle kohta faasis lisaabi, suunates nende
uurimistööd ja soovitades materjale.

- Veendu, et kasutad meeskonna vanusele ja lugemisoskusele sobivaid
infomaterjale.

- Anna ehitamiseks rohkem aega.

- Hoia meeskonnaliikmete tähelepanufookust, paludes neil töö käigus
ehitatavat kirjeldada.

- Juhendaja ressursijuhend sisaldab materjale, mis aitavad sul juhtida
meeskonnaliikmete vestlust ja ajarünnakuid kohtumise eesmärkide
poole.

 Täiendava väljakutse pakkumine:

- Lisa ehitamistegevustele täiendavad ajapiirangud, et muuta need niiviisi
meeskonnaliikmetele pingelisemaks.

- Innusta meeskonnaliikmeid peegeldama ja dokumenteerima seda, mida
nad on igal kohtumisel saavutanud. Palu meeskonnaliikmeil teha õpitut
kokku võttev joonistus.

- Innusta meeskonnaliikmeid uurima väljakutse teemad iseseisvalt, nii
internetis kui ka raamatukogus.

 Meeskonnaliikmete profiilid:
Järgnevad kirjeldused on üldistatud ning ei pruugi kajastada kõiki selle
vanuse meeskonnaliikmeid. Näidisprofiilid aitavad juhendajail saada üldist
arusaamist sellest, missugust tuge ja innustamist võivad segatud
vanuserühmadega meeskonnad vajada.

- Lasteaedade (5-7 aastat vanad) meeskonnaliikmed on tavaliselt
innukad ja täis energiat. Nad on tihti väga agarad õppima ja osalema,
kuid võivad vajad abi ülesandes püsimiseks ning meeskonnana
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töötamiseks. Selle tasandi meeskonnaliikmed sageli alles õpivad oma
mõtteid selgelt väljendama ning räägivad või töötavad materjalidega
kordamööda. Neil on tavaliselt piiratud lugemis- ja kirjutamisoskused
ning mõned võivad vajada abi täpsete motoorsete tegevuste, näiteks
kääridega lõikamise, juures. Neil on hea õppida videote ja piltide kaudu,
olulist teavet koos ette lugedes ja mõtetest rühmana (näiteks ringis
istudes) rääkides. Selle vanuserühma puhul on hea, kui kohalikud
eksperdid tulevad neile teavet vahetult jagama. Täiesti sobiv on 10-15
minutiline intervjuu. Nende puhul võib osutuda vajalikuks ülesandeid
vahetada sagedamini, kui vanemate liikmetega meeskondade juures,
seega on hea nende kaasatuse huvides planeerida meeskonna
kohtumisaega mitmeid väikeseid tegevusi või lühikesi pause.

- Esimeses klassis (7-8 aastased) käivad meeskonnaliikmed suudavad
paremini toime tulla rutiini ja igapäevaste protseduuridega, näiteks
oskavad tõsta kätt kõnejärje küsimiseks, suudavad oodata oma korda
ning oskavad päeva lõpus enese järel koristada. Nii nagu nende
nooremad kaaslased, vajavad ka selle vanuserühma lapsed meeskonna
koosolekutesse sagedasi puhkepause või tööülesannete muutusi. Nad
oskavad lihtsamaid tekste lugeda ja kirjutada ning suudavad pisut
paremini toime tulla täpseid motoorseid oskusi nõudvate ülesannetega.
Suure tõenäosusega vajavad nad endiselt täiskasvanute või vanemate
õpilaste abi oma mõtete jäädvustamisel. Nad oskavad joonistada pilte
ning neid kirjeldada või lisada neile võtmesõnu või lühikesi lauseid. Nad
oskavad väikese abi saamisel end küsimustele vastates piisavalt
väljendada, kuid endiselt annab häid tulemusi mõtete läbi arutamine ja
uurimistöö teostamine rühmana. Selliste meeskonnaliikmete puhul
töötab hästi piltide, lastesõbralike ajakirjade või videote näitamine.

- Teises klassis (8-9 aastased) käivad meeskonnaliikmed on harjunud
rutiini ja igapäevaste protseduuridega. Nad oskavad iseseisvalt lugeda
ja kirjutada ning suudavad etteloetud tekstis või vaadatud meedias
märgata ja kirjeldada detaile. Ka nende meeskonnaliikmete puhul aitab
tulemusi saavutada mõtete arutamine rühmana, piltide kasutamine ja
täiskasvanu või vanema õpilase abi mõtete jäädvustamisel.

- Kolmandas klassis (9-10 aastased) käivad meeskonnaliikmed
oskavad lugeda ja kirjutada ning suudavad selgeid suuniseid hästi
järgida. Enamasti suudavad nad oma mõtteid ja õpitut väljendada
detailirohkelt. Tavaliselt suudavad 3-ndas klassis käivad
meeskonnaliikmed oma mõtteid ise jäädvustada, kuid ka nende puhul
aitab kaasa mõtete läbi arutamine paarides või rühmades.

Ressursipiirangud
Ressursside puudumine võib meeskonna jaoks proovikiviks olla. Peale Jr.FLL
baaskomplekti võib mudeliehituseks kasutada teistes LEGO komplektides
leiduvaid elemente ja mootoreid.
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Lingid
 LEGO Education-i veebileht:

http://www.legoeducation.us

 LEGO Educationi pakutavad Jr.FLL tooted:
http://usfirst.org/sites/default/files/uploadedFiles/Robotics_Programs/JrFLL/
JrFLL%202013%20Kits%20

 Junior FIRST LEGO League veebileht:
http://www.usfirst.org/jr.fll

 Leia Jr.FLL näitus:
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events

 Külasta Jr.FLL interneti näitust:
http://jrfllshowcase.usfirst.org

 Eesti FLL ja Jr.FLL:
http://www.robootika.ee/jrfll, ramon@ut.ee, janika.leoste@gmail.com
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Lõpumärkus juhendajaile
1. Ära võta oma tööd liiga tõsiselt! Me tahame, et sina ja kõik teised sinu

meeskonnas naudiksid Jr.FLL kogemust. Meie eesmärgiks on, et sa aitaksid
lastel lõbusalt ehitada ja õppida midagi reaalmaailma probleemist.

Meeskonnaliikmed võidavad juba üksnes osaledes!

2. Sinu meeskond peaks olema Jr.FLL hooaja lõpus uhke oma saavutuste üle.
Sinu meeskonna liikmed on uurinud teemat läbi ehitamise ja uurimise,
kujundasid ja ehitasid mudeli ning õppisid edukalt koos töötama. On oluline
tehtut koos tähistada. Paljud meeskonnad tähistavad oma edu Jr.FLL
näitustel, teised tähistavad omal moel. Vali oma meeskonna jaoks kõige
paremini töötav viis, kuid taga tähistamise olemasolu teie ajakavas.
Tähistada võib lihtsalt, näiteks jäätisepeoga või meeskonnaekskursiooniga
parki.

Leia natuke üks-ühele aega igale meeskonnaliikmele sõltumata sellest, kas
su meeskond osaleb Jr.FLL näitusel või mitte. Räägi igaühele, kuidas ta
meeskonda aitas. Tuleta igaühele meelde tema parimad mõtted, lahendatud
probleemid, viisid, kuidas ta teisi aitas ja asjad, mida ta õppis hooajal. See
on sinu kõige tähtsam ülesanne juhendajana, seega võta aega ja mõtle läbi,
mida kavatsed igale lapsele öelda. Suurepärane oleks igale lapsele anda
kogemuse meenutamiseks väike mälestusasi. Väikestele lastele meeldib
oma saavutuste tunnustamiseks saada väikeseid, käega katsutavaid
esemeid.

- vaata mõtete saamiseks Jr.FLL auhindade lehele:
http://usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events

3. Räägi rühmale, kuidas nende koostöö ja saavutused meeskonnana oli
eriline, innovatiivne ja ainukordne. Räägi, kuidas nende tehtu muutis sind või
sinu arvamust neist. Mõnikord on seda kõike raske sõnadesse seada, kuid
oluline on, et meeskond mõistaks, mida nende juhendamine on sulle
tähendanud.

Kogu meeskonna tunnustamine, samuti iga lapse eraldi välja toomine tema
kaaslaste ees loob kestva mälestuse teie koostööst Junior FIRST LEGO
League läbimisel.

4. Nii, nüüd patsuta ennast õlale! Sa oled mõjutanud nende laste elusid ja
laiendanud nende silmapiiri.

Palju õnne! Sa said hakkama!
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