
Junior FIRST® LEGO® League meeskondade kohtumiste käsiraamat

Tutvustus
Mis on Junior FIRST® LEGO® League meeskondade kohtumiste
käsiraamat?
Junior FIRST LEGO League meeskondade kohtumiste käsiraamat (edaspidi kohtumiste käsiraamat)
on kogum tegevusi ja toetavaid materjale, mis on Jr.FLL juhendajale abiks kogu hooaja jooksul ning
aitavad kaasa selle edukale läbiviimisele. Kohtumiste käsiraamat aitab kaasa lastest
meeskonnaliikmete teaduse ja tehnoloogia õppele ning kirjaliku väljendusoskuse arendamisele. Kogu
õppimine on üles ehitatud lõbusal ja loovust arendaval moel.

Mida Junior FIRST LEGO League meeskondade kohtumiste
käsiraamat sisaldab?
Kohtumiste käsiraamat sisaldab 16 kohtumise metoodilist juhendit. Iga kohtumise pikkuseks on
arvestatud 60-90 min. Nendes materjalides sisalduvate suuniste abiga on võimalik juhendajal
edukalt hooaeg läbi viia: ideid saab nii hooaja väljakutse (edaspidi väljakutse) üle mõtlemiseks ja
selle kohta juurde õppimiseks kui ka mudeli ehitamiseks ning Jr.FLL näitusel osalemiseks
ettevalmistumiseks. Tunnimaterjalid on jaotatud kahte ossa: fookusvaldkondade- ja
sisseelamiskohtumisteks. Jr.FLL hooaja läbimiseks kulub tavaliselt 6-8 nädalat, kuid mõned
meeskonnad vajavad nende eelnevast kogemusest, ajagraafikust ja püstitatud eesmärkidest
sõltuvalt rohkem või ka vähem aega.
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Mis on fookusvaldkonna kohtumine?
Jr.FLL kohtumiste käsiraamatus on kaetud neli kõige olulisemat teemat ehk fookusvaldkonda, mida
vajate hooajal osalemiseks. Kõik need teemad on vastavuses Väljakutse juhendi nelja
põhisektsiooniga. Kõikide 12 kohtumise läbitegemine valmistab meeskonna Jr.FLL näitusel
osalemiseks täielikult ette.

▪ Mõtle selle peale! (2 kohtumist)
Need kohtumised arendavad meeskonna koostööoskusi ja aitavad hinnata nende teadmiste taset
Väljakutse teema kohta.

▪ Õpi selle kohta! (4 kohtumist )
Need kohtumised aitavad meeskonnaliikmetel kitsendada väljakutse teemat kitsamale
valdkonnale või uurida mõne konkreetse valdkonna ühte tahku mõne spetsiifilise detaili esile
toomiseks. Samuti aitavad need kohtumised läbiviidavaid uurimistegevusi lõbusal moel ellu viia.

▪ Ehita see! (4 kohtumist)
Need sessioonid õpetavad meeskonnaliikmetele protsessi erinevaid etappe ja mehaanika
põhitõdesid, mis on vajalikud sellise LEGO mudeli disainimiseks, ehitamiseks ja täiustamiseks,
mis võimaldab esitada neid teadmisi, mis nad õppimisfaasis omandasid.

▪ Jaga seda! (2 kohtumist)
Need sessioonid on meeskonna liikmetele abiks Näita mind! postri valmistamisel ja selle
esitlemisel Jr.FLL näituse ülevaatajatele.

Mis on sisseelamiskohtumised?
Neli sisseelamiskohtumist vastavad samuti põhiteemadele väljakutse juhendist ja pakuvad
kasulikku täiendust fookusvaldkondade kohtumistele. Need vabatahtlikud täiendavad
kohtumised aitavad veelgi arendada ja muuta paremaks meeskonnaliikmete neid oskusi, mis
on määrava tähtsusega Jr.FLL hooajal osalemiseks. Kuigi neid kohtumisi võib läbi viia mistahes
ajal kogu hooaja vältel, on juhendi koostajate poolt antud omapoolsed soovitused, kuidas iga
sisseelamiskohtumine sobitada kõige paremini vastava fookusvaldkonna kohtumise juurde.
Vaata täpsemalt Junior FIRST LEGO League kohtumiste skeemi leheküljelt 4 (neli).

▪ Meeskonna ehitamine! (1 kohtumine )
See kohtumine annab soovitusi lõbusateks mängudeks ja tegevusteks, mis aitavad
meeskonnaliikmetel üksteist tundma õppida ja meeskonnana töötamiseks ette valmistuda.

▪ Lihtsate masinate tutvustamine (1 kohtumine)
See kohtumine viib meeskonna kuue lihtsa masina uurimisreisile ja aitab neid jõuda
äratundmisele, kuidas saaks neid oskusi kasutada oma meeskonna mudeli loomisel.

▪ Loov ehitusväljakutse (1 kohtumine)
Projekti planeerimine ja elluviimine võib tunduda alguses raske. Loov ehitusväljakutse
võimaldab meeskonna liikmetel tegeleda masinaehitusprotsessiga ja samal ajal tunda rõõmu
LEGOdega mängimisest.
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▪ Edu tähistamine! (1 kohtumine)
See kohtumine julgustab emotsioonide väljaelamist ja sõbralikku seljalepatsutamist kogu selle
raske töö eest, mida meeskonnaliikmed tegid kogu hooaja vältel.

Kus ma need materjalid leian?
Meeskonna kohtumiste käsiraamat, hooaja väljakutse juhend, juhendaja käsiraamat ja kõik muud
vajalikud juhendmaterjalid leiad aadressilt:
http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=1459

http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=1459
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Junior FIRST® LEGO® League® kohtumiste skeem

Fookusv. 1: Mõtle selle üle! (2 kohtumist)
(1 kohtumine)

Kohtumine 1: koostöö julgustamine ja meeskonna
identiteedi loomine

Kohtumine 2: väljakutse teema uurimine

Sisseelamiskohtumine
A: Meeskonna loomine!

Fookusv. 2: Õpi selle kohta! (4 kohtumist)

Kohtumine 1: väljakutse teema uurimine ja uurimise
meetodite üle arutlemine

Kohtumine 2: üheskoos fookusteema väljavalimine
Kohtumine 3: väljakutse teema kohta reaalelulise

kogemuse hankimine
Kohtumine 4: koos meeskonnaga õpitu ülevaatamine

Fookusv. 3: Ehita
see!

(4 koh tumis t )
(1 kohtumine)

Kohtumine 1: arutle masinaehituse ja lihtsate masinate
teemal

Kohtumine 2: vaata üle juhtnöörid ja kavanda mudel
Kohtumine 3: ehita mudel
Kohtumine 4: täpsusta ja täiusta mudelit

Sisseelamiskohtumine B:
lihtsate masinatega tutvumine

(1 kohtumine)

Sisseelamiskohtumine C:
loov ehitusväljakutse

Fookusv. 4: Jaga seda! (2 koh tumis t )
(1 kohtumine)

Kohtumine 1: looge Näita mind! poster
Kohtumine 2: valmistage ette ja harjutage Jr.FLL

näitusel esinemist

Sisseelamiskohtumine
D: tähistage edu!



Fookusvaldkond 1: Mõtle selle üle!

Mõtle selle üle!
Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League meeskonna liikmed alustavad koos tegutsemist, et uurida välja,
mis on meeskonnatöö põhimõte ning valivad oma Jr.FLL meeskonnale nime. Samuti alustavad
nad väljakutse teema uurimisega ning sel teemal ajurünnakute korraldamisega.

Kohtumised:2kohtumist

Aeg
▪ Kohtumine 1: koostöö julgustamine ja meeskonna identiteedi
määratlemine
Soovituslik aeg: 1 tund

▪ Kohtumine 2: väljakutse teema
uurimine
Soovituslik aeg: 1 tund
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Materjalid
▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ Tahvel või mõni muu suurem pind, kuhu saab kirjutada
▪ Soovituslik: LEGO ehitusklotsid http://bit.ly/1EoHF3K, LEGO lihtsadmasinad http://bit.ly/10JyvQ7, LEGO
Power Functions mehhanismid http://bit.ly/1EoIiue , LEGO ehitusplaadid http://bit.ly/1yJMvYZ .

▪ Soovituslik: LEGO Eneseväljendamise ehituskomplekt: http://bit.ly/1uVEBcG ja tegevustepakett:
http://bit.ly/1uVFbar

Vihje: Soovituslikke materjale asendavad väga edukalt tavalised LEGO klotsid.

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada.

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.
▪ Rääkige teemast selgelt ja arusaadavas tempos. Põimige kõnesse võimalusel ka kogemusi,
asjakohaseid fakte või kirjeldavaid andmeid.

Masinaehituse põhimõtted
▪ Harjutage “ajurünnakut” ehk koos uute ideede genereerimise oskusi.

Meeskonnatööoskused
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.

http://bit.ly/1EoHF3K
http://bit.ly/10JyvQ7
http://bit.ly/1EoIiue
http://bit.ly/1yJMvYZ
http://bit.ly/1uVEBcG
http://bit.ly/1uVFbar
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Selles tunnis:
Sellel kohtumisel arendab tiim oma meeskonnatöö oskusi. Samuti valivad nad ka meeskonnale
nime ja disainivad oma meeskonnale logo.

Kohtumine 1:

Koostöö julgustamine ja meeskonna identideedi loomine (1 tund)

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Meeskonnatööl on Jr.FLL hooajal tähtis osa. On oluline, et meeskond tunneks ennast ühtse
rühmana mitte lihtsalt grupi eraldiseisvate lastena. Inspireeriv meeskonnatöö aitab rühmal
koos töötada palju positiivsemal moel ja meeleolus.

Mängige koos Jäämurdja mängu, mis aitab meeskonnaliikmetel üksteist tundma õppida ja
selle raames saada ka esimest koostöökogemust:

▪ Seisa koos meeskonna liikmetega ringi nii, et kõikide käed on välja sirutatud, aga sõrmed ei puutu
kõrvalseisja omadega kokku.

▪ Alusta mängu, öeldes “Tere, minu nimi on <sinu nimi>!” ja tee mingi tegevus (näiteks plaksuta kaks
korda).

▪ Ringis seisjad vastavad kooris öeldes “Tere <sinu nimi>!” ja jäljendavad sinu tegevust.
▪ Sinust järgmine inimene teeb samamoodi: tutvustab ennast ja teeb mingi tegevuse. Peale
seda, kui kõik on ennast tutvustanud, algab mäng uuesti, aga oma nimele lisatakse
täiendavat infot, mida võiks teistel huvitav teada saada olla. Näiteks: “Hei, mina olen <sinu
nimi> ja mulle meeldivad koerad!” ning tee samal ajal mõni teistsugune liigutus kui esimene
kord.

▪ Meeskond reageerib jälle samamoodi, korrates kooris sinu lauset ning jäljendades ka uut
liigutust: “Hei <sinu nimi>. Sulle meeldivad koerad!” Mängige seda 3 või 4 korda terve ringi
ulatuses läbi ning lisage alati ka mingit uut ja huvitavat infot iseenda kohta.

Vihje: Kui mängite seda mängu kõige esimest korda, võib juhtuda, et mõnele tiimiliikmele tuleb
vastus ette öelda või teda julgustada, kuid tavaliselt omandatakse see mäng kõikide laste poolt
väga kiiresti. Julgusta lapsi oma vastuseid lõbusaks muutma mõne täiendava tegevuse abil.
Need tegevused võivad näiteks olla: kohapeal jooksmine, ülesse ja alla hüppamine, tantsimine,
raputamine, kohepeal keerutamine või lihtsalt rumala näo tegemine.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Tegevus Soovituslik aeg: 45 min

Lihtne viis meeskonnatöö ja ühtse suhtumise julgustamiseks on meeskonna nime valimine.
Võimalikud nimede variandid tuleks luua meeskonna liikmete poolt ja väljapakutav nimi peaks
neid esindama kui rühma.

1. Kasuta LEGO Eneseväljendamise ehituskomplekti: http://bit.ly/1uVEBcG.

või

Kui sinu tiimil ei ole seda, siis lase tiimiliikmetel kasutada erinevaid LEGO klotse sellise mudeli
ehitamiseks, mis väljendaks nende mõtteid selle kohta, milline nende tiimi nimi peaks olema.
Peale seda, kui kõik lapsed on ehitamise lõpetanud, lase neil jagada oma töö tulemust teistega
ja hääletage või arutage, mis võiks saada meeskonna nimeks.

2. Jätka meeskonnatöö arendamisega läbi logo loomise.
Kui meeskond on oma nime välja valinud, palu neil jätkata koostööd võistkonna nimele vastava
logo kujundamisega. See logo võiks olla lihtne sümbol, kus meeskonna nimi on silmapaistval
kohal.
Aita meeskonda logo kujundamisel, soovitades neil mõelda järgnevate küsimuste üle:
▪ Kas nende kohalikul kogukonnal (kool, lasteaed, huviring, kodu vms) on sümbolit, mida nad
saaksid kasutada inspiratsiooni saamiseks?

▪ Kas tiimil on mõnda kindlat looma või värvi, mis nende arvates võiks neid esindada?
▪ Kas on mõnda toredat omadussõna, mis võiks nende meeskonda iseloomustada?
▪ Mis teie tiimi kokku tõi?
▪ Mis on meeskonnaliikmetel ühist?

Lase meeskonnal selgitada, miks nad valisid just sellise logo. Mida see logo ütleb nende
meeskonna kohta?

Vihje: Kui meeskond on logo väljatöötamise lõpetanud, skaneerige see arvutisse. Sellist logo
saab kasutada kleebiste, märkide ja ka teiste meeskonna materjalide kaunistamiseks.

Noorematele meeskonnaliikmetele:
Aita noorematel meeskonnaliikmetel saada ideid logo loomiseks nii, et anna neile ette trükitud
pilte või väljalõikeid erinevatest loomadest, robotitest või muude objektidest. Heaks alguseks on
varasemate Jr.FLL hooaegade tiimi nimede ja logode visuaalne tutvustamine. Ideid annab ka
rahvusvahelise Jr.FLL virtuaalse näituseruumi külastamine http://jrfllshowcase.usfirst.org/ .

http://bit.ly/1uVEBcG
http://jrfllshowcase.usfirst.org/
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Fookusvaldkond 1:Mõtle selle üle!

Vanematele meeskonnaliikmetele:
Julgusta tiimi vanemaid tiimiliikmeid arendama oma meediakasutamise oskusi läbi selle, et lubad
neil logo disainimiseks kasutada digitaalseid vahendeid (arvutit vms). Aita arendada nende
esitlusoskusi läbi selle, et paned nad tiimi ja logo väljatöötamiseks kahekaupa paari ja lased neil
luua ka lühikese mõnelauselise esitluse oma tulemuse teistele “mahamüümiseks”. Tiimid saavad
hääletada erinevate variantide hulgast ühe väljavalmimiseks, aga hea mõte on ka erinevate
kujundusideede alusel hoopis uue kujunduse loomine.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Vaadake üle kõik meeskonna saavutused selle kohtumise jooksul ning paluge, et iga tiimi liige
räägiks, milline osa tunnist meeldis temale kõige rohkem ja miks.

Selle kohtumise jooksul tegi meeskond järgnevaid tegevusi:

▪ mängis “Jäämurdja” mängu
▪ kasutas LEGO oma meeskonna nime väljatöötamiseks
▪ kujundas meeskonna logo

Valmista meeskond järgmiseks kohtumiseks ette läbi selle, et:

▪ Julgustad neid rohkem väljakutse teema üle mõtlema.
▪ Julgustad neid küsima oma vanematelt või teistelt täiskasvanutelt, milline on olnud nende
kogemus väljakutse teemaga seoses.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel,Mõtle selle üle! Kohtumine 2: väljakutse teema uurimine, alustabmeeskond tõsise
mõtlemisegaväljakutse teemaüle.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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FocusArea1:Mõtle selle
üle!

Seekord:
Sellel kohtumisel loeb tiim väljakutse juhendist läbi lõigu Mõtle selle üle! ja iga meeskonnaliige
valib välja ühe väljakutse teema valdkonna, mida talle tundub uurimiseks kõige huvitavam olevat.
Seejärel nad arutlevad, mida nad konkreetse väljakutse teema valdkonna kohta juba teavad.

Kohtumine 2 (1 t)

Väljakutse teema uurimine ( 1 tund)

Eelmisel korral:
Eelmisel kohtumiselMõtle selle üle, 1.kohtumine: koostöö julgustamine ja meeskonna identiteedi
loomine, said meeskonnaliikmed üksteisega tuttavaks “Jäämurdja” mängu mängides. Samuti tegid
nad koostööd oma meeskonna nime valimiseks ja tiimi logo kujundamiseks.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Väljakutse teema ongi see, mille uurimise ja õppimisega teie meeskond kogu hooaja vältel
tegeleb. Seesama teema saab olema ka teie mudeli ja Näita mind! plakati aluseks.

Vii meeskonnaga läbi põnev ajurünnaku vormis kohtumine. Arutlege ja pange kirja asju, mis teile
esimesena pähe tulevad, kui hakkate väljakutse teema üle mõtlema. Julgusta meeskonnaliikmeid
kasutama sõnu, pilte ja sümboleid oma mõtete paremaks väljendamiseks.

Vihje: Märkige meeskonna ideed tahvlile või paberilehtedele üles, et neid ideid saaks tulevaste
ajurünnakute käigus kasutada. Kui tiimiliikmed ei oska veel lugeda või see on nende jaoks raske,
siis kasutage teksti asemel pilte ja sümboleid.

Noorematele meeskonnaliikmetele:
Samal ajal, kui arutlete tiimiga, mida nad teavad väljakutse teemast, laske lastel joonistada pilt,
kus nad kujutavad iseennast väljakutse olukorra sisse (näiteks koos kasvatajaga pargis puulehti
korjamas vms). Laske igal lapsel oma pilti teistele liikmetele seletada. Juhendaja saab samal ajal
jutust ideed välja korjata ja tahvlile/paberile kirja panna.

Vanematele meeskonnaliikmetele:
Anna liikmetele lühike nimekiri küsimustega väljakutse teemal ja lase neil harjutada üksteise
intervjueerimist. Palu lastel meelde jätta, et nad saaksid hiljem teistele jagada vähemalt kolme
uut fakti, mida nad õppisid oma kaaslaselt või hoopis kaaslase kogemusest seoses teemaga
(näiteks kellegi naaber on muusikaõpetaja ja ta annab talle kodus klaveritunde, aga iga tunni
lõpus käivad nad õues loodust kuulamas vms)

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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FocusArea1:Mõtle selle
üle!
Kõikidele meeskonnaliikmetele:
Võtke võimalikult suur paberileht, joonistage keskele ring ning seejärel jagage paber niimitmeks
sektsiooniks kui mitu meeskonnaliiget teie tiimis on (vaata joonistatud näidet).
Ringi keskele joonista pilt, mis kirjeldab väljakutse teemat või sõna, mis iseloomustab fookusteemat.
Lase liikmetel istuda ümber paberi nii, et igaühele oleks oma sektsioon, kuhu ta saab piltide,
sümbolite, sõnade ja märkide abil kirja panna, mida ta väljakutse teemast teab. Nii toimides on
meeskonnaliikmetel võimalik samaaegselt oma ideid esitades kaasa rääkida ka teiste ideede
osas.

Tegevus Soovituslik aeg: 40 min

Võistkonna liikmed mõtlevad koos väljakutse teema erinevate valdkondade üle.

1. Lugege koos rühmaga läbi Mõtle selle üle! lõik väljakutse juhendist.
2. Lase igal meeskonnaliikmel valida üks väljakutse juhendi lõigus Mõtle selle üle! soovitatud

valdkond. Julgusta neid paberile kirja panema või joonistama kõike, mida nad selle teema
kohta teavad. Seejärel lase neil kordamööda tutvustada oma ideid kogu meeskonnale.

3. Kui tutvustamine on lõppenud, korja joonistused ja kavandid kokku, et neid saaks
vajadusel kasutada hilisematel kohtumistel.

Vihje: Julgusta lapsi oma ideede esitamise ajal olema nii loominguline kui pähe tuleb.Rollimäng,
laulmine või muu dramaatiline väljendusvorm on suurepärane võimalus teha esitlus lõbusaks ja
huvitavaks nii esinejale kui ka publikule.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 10 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi juurde õpitud teadmiste
demonstreerimise.

▪ Laske neil kõigil LEGO klotse kasutades ehitada väike mudel, mis näitab midagi, mida
nad õppisid oma meeskonnakaaslasi kuulates.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Fookusvaldkond 1:Mõtle selle üle!

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda erinevate kohtade peale,
kus nad võiksid leida teavet väljakutse teema kohta.

▪ Küsi tiimiliikmete vanematelt, kasvatajatelt, õpetajatelt, aga ka raamatukogutöötajatelt või teistelt
inimestelt, kas nad saaksid teid aidata selle info leidmisel.

Vihje: Juhendajatel võib tekkida soov dokumenteerida kõikide meeskonnaliikmete mudelid, et nad
saaksid neile ideedele hiljem viidata. See on hea mõte! Pildistage, kasutage diktofoni või
kasutage videokaamerate meeskonnaliikmete mudelite ja selgituste jäädvustamiseks.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! 1.kohtumine: väljakutse teema uurimine ja uurimise
meetodite üle arutlemine, uurib meeskond väljakutse teemat põhjalikumalt ning hakkab
arutama, millised on erinevad võimalikud meetodid, kuidas infot koguda.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Õpi selle kohta!
Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League tiimiliikmed töötavad üheskoos, et uurida väljakutse teemat,
õppida erinevaid uurimismeetodeid ning valida välja fookusvaldkond oma uurimistöö jaoks.
Samuti saavad nad reaalelulise kokkupuute väljakutse teemaga ning vaatavad koos üle, mida
nad on juurde õppinud.

Kohtumiste arv: 4kohtumist

Aeg
▪ Kohtumine 1: uurige väljakutse teemat ja arutlege uurimismeetodite üle

Soovituslik aeg: 1 tund
▪ Kohtumine 2: valige demokraatlikul teel oma väljakutse teema

Soovituslik aeg: 1.5 tundi
▪ Kohtumine 3: suurendage oma reaaleluliste kogemuste pagasit, mis on seotud väljakutse teemaga

Soovituslik aeg: 1.5 tundi
▪ Kohtumine 4: vaadake üle, mida teie tiim on juurde õppinud

Soovituslik aeg: 1 tundi

| www.usfirst.org | www.jrfirstlegoleague.org |
Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group.

FIRST® is a registered trademark of the United States Foundation for Innustamine and Recognition of Teadmised and Technology
(FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. Junior FIRST® LEGO® League and Jr.FLL®, are jointly held
trademarks of FIRST and the LEGO Group.

©2013 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. Official Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL) Teams and FIRST® LEGO®

League (FLL) Operational Partners are permitted to make reproductionsfor immediate team and Operational Partner use only.
Any use, reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate Jr.FLL team as part of its Jr.FLL
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Materjalid
▪ Soovituslik: LEGO ehitusklotsid http://bit.ly/1EoHF3K , LEGO lihtsad masinad http://bit.ly/10JyvQ7
, LEGO Power Functions mehhanismid http://bit.ly/1EoIiue , LEGO ehitusplaadid http://bit.ly/1yJMvYZ
▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ Tahvel või mõni muu suurem pind, kuhu saab kirjutada
▪ Juhendaja vahendite nimekiri
▪ Uuringu tööleht (lisatud)
▪ Uuringu meetodite piltikoonid (lisatud)

Märkus: Kohtumiste juhendis on välja pakutud kaks erinevad töölehte. Uuringu tööleht A võib olla
sobivam vanematest lastest koosnevatele tiimidele, samal ajal uuringu tööleht B võib olla parim valik
noorematele lastele. Kasuta töölehte, mis arvestab kõige paremini Sinu meeskonda kuuluvate laste
vanuse ja võimetega.

Vihje: Soovituslikke materjale asendavad väga edukalt tavalised LEGO klotsid.

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada.

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.

Masinaehituse põhimõtted
▪ Harjutage “ajurünnakut” ehk koos uute ideede genereerimise oskusi.

Uurimistöö läbiviimise oskused
▪ Osalege uurimises kogu rühmaga.
▪ Võtke uurimistulemused kokku.
▪ Kasutage erinevaid meediaallikaid uurimise läbiviimiseks.

Meeskonnatööoskused
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.

http://bit.ly/1EoHF3K
http://bit.ly/10JyvQ7
http://bit.ly/1EoIiue
http://bit.ly/1yJMvYZ
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sellel kohtumisel alustab meeskond väljakutse teema põhjalikumat uurimist. Samuti valivad nad
välja erinevad meedikanalid,millest nad saavad leida infot väljakutse teema kohta.

Kohtumine 1

Väljakutse teema uurimine ja väljakutse teema uurimismeetodite üle arutlemine (1
tund)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel,Mõtle selle üle! Kohtumine 2: Väljakutse teema uurimine, uurismeeskond
väljakutse teemat läbi ühise ajurünnaku, luges juhendaja abil väljakutse juhendist läbi Mõtle selle
üle! peatüki ja ehitas LEGO mudeli, mis esindas seda, mida nad õppisid eakaaslaste ideid
kuulates.

Innustamine Soovituslik aeg: 20 min

Väljakutse teema on väljatöötatud avatuna, et meeskondadel oleks ruumi uurida erinevaid
valdkondi ja konkreetseid ideid.

Aita oma meeskonnal mõelda selle aasta väljakutse teema üle järgnevaid soovitusi järgides:

▪ Näita neile lühivideoid, mis on seotud väljakutse teemaga. Enne näitamist veendu, et klipid on
neile eakohased.

▪ Küsi tiimiliikmetelt, kas neil on mistahes kogemusi, mis oleks väljakutse teemaga seotud ja
palun neil rääkida, milliseid mõtteid ja tundeid see kogemus neis tekitas.

▪ Anna meeskonnaliikmetele lugemises ajaleheartikleid, lugusid, raamatuid või
koomikseid, mis on väljakutse teemaga seotud. Veendu, et lood oleksid Sinu meeskonna
jaoks eakohased.

Nüüd, kus meeskond on just väljakutse teemaga rohkem kokku puutunud, jaga neile kätte eelmisel
kohtumisel nende poolt tehtud joonistused/kavandid ja küsi, kas nad soovivad paberile panna
mõne uue idee, mida nad said videot vaadates või lugusid lugedes.

Vihje: Kasuta meeskonna projektide, jooniste ja ajurünnakud ideede hoidmiseks mappi või kiirköitjat.

Noorematele meeskonnaliikmetele:
Loe lastele ette mõned lood, artiklid või kodulehtede postitused. Julgusta aktiivset kuulamist läbi
selle, et palu neil igakord, kui nad kuulevad midagi, mis on nende arust huvitav või oluline,
teha kindlat liigutust (näiteks osutada sõrmega meelekohale või panna rusikas lõua alla nn.
mõtleja asendi sissevõtmiseks). Sellise füüsilise märguande kasutamine võib aidata neil
kuuldut hiljem endale meelde tuletada. Sama võtet saab kasutada ka huvi ja pühendumuse
näitamiseks kogu uurimisprotsessi jooksul või sel ajal, kui teised meeskonnaliikmed
jagavad omi ideid.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Tegevus Soovituslik aeg: 20 min

Aita oma meeskonda leidmaks võimalusi, kuidas koguda väljakutse teema kohta infot.
Järgnevad soovitused on Sulle abiks:

1. Koostage ajurünnaku käigus vahendite nimekiri, mida kasutades saaksid tiimiliikmed
leida Väljakutse teema kohta rohkem infot.
Nendeks võivad olla:
▪ Raamatud (Kuskohast leida raamatuid?)
▪ Internet (Millised internetilehed võiksid olla kasulikud?)
▪ Ajakirjade artiklid (Millistest ajakirjadest oleks abi?)
▪ Ajalehtede artiklid(Kuskohast saada ajalehti?)
▪ Tõsielu(dokumentaal-)filmid(kus on võimalik neid leida ja vaadata?)
▪ Muusika (missugune muusika?)

2. Koosta nimekiri vahenditest, millest nad võiksid hilisematel kohtumistel infot leida.
3. Lõika Uuringu meetodi lõikelehelt välja piltikoonid ja palu, et iga meeskonnaliige paneks LEGO

klotsi selle pildi peale, mis on tema arust on kõige kasulikum moodus info kogumiseks.
4. Arutlege meeskonna seltsis, millistest vahenditest võiks teile rohkem ja millistest vähem

kasu olla.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 20 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi juurde õpitud teadmiste
demonstreerimise.

▪ Pane meeskonna liikmed iseseisvalt tööle: neil tuleb igaühel LEGO klotse kasutades luua
mudel sellest kohast, mis on nende arust parim koht Väljakutse teema kohta info leidmiseks.
Ütle lastele, et neil on mudeli ehitamiseks viis min aega.

Vihje: Meeskonnaliikmetele ehitamiseks piiratud aja andmine aitab tagada seda, et nad on oma
tegevuses suunatud idee realiseerimisele, mitte visuaalselt ilusa või keerulise mudeli loomisele.

▪ Kui lapsed on ehitamise lõpetanud, paluge neil oma mudeleid üksteisele näidata ning
sealjuures selgitada, miks nad arvavad, et nende mudel on informatsiooni hankimiseks parim
allikas.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda Väljakutse teema
erinevate valdkondade üle, mida nad sooviksid uurida üksikasjalikumalt, kasutades selleks
ressursse, mida nad selgitasid välja justlõppenud kohtumisel.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 2: üheskoos fookus teemaväljavalimine valivad
meeskonnad kõikide arvamust arvestades välja, millist konkreetset Väljakutse teemat neile
meeldiks uurida.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sellel kohtumiseI valib tiim demokraatlikult, millist fookusteemat nad lähemalt uurima hakkavad.

Kohtumine 2 (1.5 tundi)

Üheskoos fookusteema väljavalimine (1,5 tundi)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 1: Väljakutse teema uurimine ja uurimise
meetodite üle arutlemine, alustas meeskond Väljakutse teema kohta õppimisega ja arutles
erinevate allikate üle, mida võiks kasutada oma uurimistööd tehes kasutada.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Meeskonnaliikmed jätkavad selle aasta väljakutse teema põhjalikuma uurimisega.

Lugege koos meeskonnaga väljakutse juhendist läbi lõik Määratlege koht ja õppevahend
ning koostage nimekiri konkreetsetest teemadest, mida saab seoses Väljakutsega läbi uurimise
õppida.

Vihje: See samm ei pruugi olla võimalik iga Väljakutse teemaga.

Noorematele meeskonnaliikmetele:
Enne kohtumist vali Väljakutse juhendist konkreetsed valdkonnad, mille vahelt edasiseks
uurimiseks valida. Kirjuta või prindi need valdkonnad kaartidele ja lisa sinna iseloomustavaid pilte
või fotosid, mis seda teemat kõige paremini kirjeldavad. Võimalusel tehke mitu komplekti, et kõik
tiimiliikmed saaksid võimaluse neid hoida, vaadata ja läbi selle valdkonda paremini mõista. Laske
neil valida kõikidest valdkondadest välja kolm kõige huvitavamat, seejärel laske kolmest üks välja
praakida ning lõpuks valige kahest järelejäänust lemmikteema. Selline tegevus õpetab neile ka
kollektiivset otsustamist.

Tegevus Soovituslik aeg: 60 min

Väljakutse teema on lai ja seal on palju erinevaid valdkondi ja aspekte, mida saab uurida. See on
tehtud sihilikult, et meeskonnad oleks võimalus valida erinevate variantide vahel, mida nad õppida
soovivad.

1. Koosta tiimile vaatamiseks tahvlile nimekiri kõikidest sobivatest Väljakutse teema valdkondadest.
Vihje: Kui võimalik, kasuta pilti ja teksti teema valdkondade edastamiseks.

2. Palu meeskonnaliikmetel vaikselt mõelda valdkonna üle, mida nad tahaksid sellel Jr.FLL®
Väljakutse hooajal kõige rohkem uurida. Kui nad on selle välja mõelnud, siis jaga
meeskonnaliikmed paaridesse ja palun neil omavahel ideid jagada.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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3. Lase tiimiliikmetel hääletada nii, et nad kasutavad oma hääle andmiseks LEGO® mudelit.
Jaga välja LEGO klotsid ja palun igal tiimiliikmel ehitada mudel, mis näitab tema esimest
eelistust Väljakutse teema osas, mida meeskond võiks uurida. Ütle tiimiliikmetele, et neil on
oma mudeli ehitamiseks aega viis min.

Vihje: Meeskonnaliikmetele ehitamiseks piiratud aja andmine aitab tagada seda, et nad on oma
tegevuses suunatud idee realiseerimisele, mitte visuaalselt ilusa või keerulise mudeli loomisele.

4. Lase igal lapsel seletada oma mudelit teistele meeskonnaliikmetele koos põhjendusega,
miks nad peaksid suunama oma tähelepanu just sinna.

5. Kui meeskonnaliige on mudeli tutvustamise lõpetanud, palu tal märkida tahvlil linnuke
selle Väljakutse teema järele, mida tema sooviks enim uurida. Niimoodi
moodustuvad esmased hääletustulemused.

6. Pärast seda, kui kogu meeskond on hääletanud, võta tulemused kokku ja kuuluta välja
väljakutse teema, mida tiim uurima hakkab.

Vihje: Juhul kui tuleb viik, või mingit otsust ei saavutata, siis eemaldada kõik teised võimalused,
välja arvatud need, mis konkureerivad esikoha pärast. Korrake protsessi ja leidke võitja.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 20 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi arutelu, mida meeskond sellel
kohtumisel tegi ja lase igal meeskonnaliikmel rääkida, mis oli nende lemmikosa sellel kohtumisel.

Selle kohtumise jooksul tegi meeskond järgnevaid tegevusi:

▪ Luges Väljakutse juhendist läbi Määratlege koht ja õppevahend lõigu.
▪ Korraldas ajurünnaku Väljakutse teema valdkondade osas, millele nad võiksid oma tähelepanu
suunata.

▪ Kõikide arvamust arvestades valiti välja Fookusvaldkond

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda, mida nad juba teavad ja
mida nad nad sooviksid Väljakutse teema kohta juurde õppida.

▪ Küsi selliseid küsimusi nagu:
▪ “Mida meil on vaja õppida Väljakutse teema kohta, et sellest paremini aru saada?”
▪ “Mida me juba selle kohta teame?”
▪ “Mida me soovime selle kohta õppida?”
▪ “Kuskohast me leiame informatsiooni?”
▪ “Kuidas see informatsioon aitab meil mudelit ehitada?”

▪ Küsi, kas on vabatahtlikke, kes sooviksid avastada ja uurida erinevaid asju, mida meeskond
arvab, et selle kohta on oluline juurde õppida. Anna igale tiimiliikmele kindel teema, mida ta saab
sõltumatult uurida.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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▪ Näita meeskonnaliikmetele uuringu töölehte, mida nad hakkavad kasutama selle info kirja
panemiseks, mida nad teema kohta leiavad ja kuskohast nad selle leidsid.

Märkus: Kohtumiste juhendis on pakutud kaks erinevat varianti töölehte: uuringu tööleht A sobib
paremini vanematele tiimiliikmetele, samal ajal kui uuringu tööleht B on parim valik noorematele
lastele. Kasuta seda töölehte, mis vastab kõige paremini sinu tiimiliikmete vanusele ja võimetele.

Vihje: Vaata üle Juhendaja vahendite nimekiri ja anna meeskonna käsutusse vahendid, mida nad
saavad teema kohta info leidmiseks kasutada.

▪ Lase kõikidel meeskonnaliikmetel mõelda ekspertide üle, keda nad võiksid teada, kes saaksid
teid aidata ükskõik millised valdkonnas, mis olid loetletud Määratlege koht ja õppevahend lõigus.
See võib olla teie meeskonna täiskasvanud liige või keegi keda nad tunnevad, näiteks
kasvataja või õpetaja, kellel on selles valdkonnas kogemusi. Need inimesed saavad tulla teile
külalisesinejateks või intervjuule ning läbi selle olla teile abiks uurimistöö läbiviimisel.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 3 Väljakutse teema kohta reaalelulise kogemuse
hankimine, viib juhendaja meeskonnaga mõne käed-külge või reaalelulise uurimistöö.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Nimi: Kuupäev:

Kasuta seda töölehte õpitu jäädvustamiseks ning infoallika kirja panemiseks, kuskohast see teada
saadi.

Raamatud
Pealkiri: Kasulik info:

Autor:

Lehekülg:

Internet

Pealkiri: Kasulik info:

Autor:

Koduleht:
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Pealkiri: Kasulik info:

Autor:

Väljaande/lehekülje number:

Film

Nimi: Kasulik info:

Aeg:

Muusika

Laulu nimi: Kasulik info:

Esitaja:
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Asukoht: Kasulik info:

Kuupäev:



Uuringu tööleht B

Nimi: Kuupäev:

Uuringu tööleht B: Joonista pilt selle kohta, mida õppisid:

Kuidas Sa õppisid selle kohta?

Raamatud Ajakirjad Filmid Rääkimine või
intervjuu

õppereis

Internet

Muusika
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Seekord:
Sellel kohtumisel saab meeskond väljakutse teemaI päriselulise kogemuse. Juhendaja valib
erinevate võimaluste hulgast välja ühe: külalisesineja, kohtumine eksperdiga, eksperdiga intervjuu
läbiviimine, õppeväljasõit, virtuaalne ekskursioon arvuti abil.

Kohtumine 3 (1.5 tundi)
Väljakutse teema kohta reaalelulise kogemuse hankimine (1,5 tundi)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 2: kõikide arvamust arvestades fookusteema
valimine, valis tiim hääletuse teel kõikide arvamust arvestades välja, millist valdkonda nad
väljakutse teemast uurima hakkavad. Samuti alustasid liikmed uuringu läbiviimisega ja panid
oma leiud ning avastused uuringu töölehele kirja.

Innustamine Soovituslik aeg: 20 min

On oluline, et väljakutse teema tiimiliikmeid ka tegelikult mõjutaks. Neil on vaja luua loogilised
ja mõtestatud seosed teemal, mida nad uurivad. Treener saab neile näidata, et väljakutse
teema ei ole olemas ainult internetis ja raamatutes, nagu võiks nende esialgse uuringu
põhjal järeldada, vaid see eksisteerib ka reaalses maailmas.

Näita neile lühikest dokumentaali või mõnda muud lühivideot, mis süübib väljakutse teema
üksikasjadesse. Veendu, et film, mille sa valisid, on neile eakohane.

Kõik meeskonnaliikmed:
Enne intervjuude läbiviimist või õppereisile minekut valmistage koos rühmaga ette küsimuste
nimekiri. Küsimuste nimekirja koostamiseks kasutage ajurünnakut ning peale täpsustamist pange
kirja 5-10 võtmeküsimust, mida meeskonnaliikmed kindlasti soovivad küsida. Võib osutuda
kasulikuks anda igale tiimiliikmele ette kindlad küsimused, mida ta isiklikult esitab eksperdile või
ekskursioonijuhile (näiteks võib need küsimused kirjutada kaartidele või paberiribadele, mida iga
liige saab käes hoida).

Märkus: Ei ole vaja ilmtingimata “stsenaariumist” kinni pidada ja küsida ainult kirjapandud asju,
kuid osade küsimuste ettevalmistamine aitab keskenduda arutelule. Samuti annab see häbelikele
tiimiliikmetele enesekindlust juurde ja noorematel liikmetel on lihtsam, kui neile on antud ette
kindel ülesanne, mida on vaja külalisega kohtumise jooksul ära teha.
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Tegevus Soovituslik aeg: 50 min

Juhendajal on tiimiliikmete uurimistöö hõlbustamisel tähtis roll. Täiskasvanuna on juhendajal
ligipääs ressurssidele ja kontaktidele, mida tiimiliikmetel ei ole. Juhendaja töö on aidata
meeskonnaliikmeid tõlgendada ja hinnata infoallikaid.

1. Kui vähegi võimalik, laienda oma meeskonna silmaringi väljakutse teemal ühega
järgnevatest:

Võimalus A: Külalisesineja
Kutsuge külalisesineja, kes räägib meeskonnale oma kogemusest seoses väljakutse teemaga.

Võimalus B: Intervjuu
Leia kogukonnaliige (lasteaiast, koolist, perekonnast, huviringist), kellel on väljakutse teemal
kogemusi ja lase meeskonnaliikmetel teda intervjueerida. Kindlusta, et meeskond oleks
eelnevalt küsimused oma uuringu valdkonna kohta ettevalmistanud.

Võimalus C: Õppereis
Vii meeskond väljakutse teemaga seotud kohta õppereisile või ekskursioonile .

Võimalus D: Virtuaalne õppereis
Kasuta online võimalusi, et teha koos meeskonnaga läbi virtuaalne ekskursioon väljakutse
teemaga seotud kohta.

2. Kui võimalik, salvesta sündmus video- või audiovahendeid kasutades. Pildistamine on samuti
väärtuslik jäädvustamisvorm hilisemaks tiimiliikmete mälestuste ergutamiseks, mida nad said
sellest kogemusest.

3. Anna meeskonnaliikmetele aega ka selle uurimistöö jätkamiseks, mida nad alustasid kodus.
Anna neile teada, et järgmisel kohtumisel saavad nad oma avastusi ja uusi teadmisi
kaaslastega jagada.

4. Lase meeskonnal luua kollaaž asjadest, mida nad õppisid selle kohtumise käigus. Lase igal
lapsel joonistada pilt, kirjutada lause või märksõna, mida nad õppisid. Sobivad ka internetist
väljatrükitud või trükistest väljalõigatud pildid.

5. Kui kõik on valmis saanud, lase neid pildid välja lõigata ja koonda need ühele suurele
plakatipaberile. Lase õpilastel välja lõigata ringid tähtedega, millest saab kokku panna nende
poolt valitud väljakutse teema valdkonna ning paigutage need tähed kollaaži keskele.

Vihje: Kui aeg lubab, siis vaadake üheskoos meeskonnaliikmetega pildid üle ja grupeerige
või paigutage neid ümber vastavalt väljakutse teema valdkonnaga seotud detailidele. Neid
pilte ja tähti saate uuesti kasutada Näita mind! postri koostamisel, jätke need kindlasti alles.
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Fookusvaldkond 2:Õpi selle kohta!

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 20 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi selle jagamise, mida nad õppisid oma
perekonnaliikmete ja sõprade hulgas uurimistööd läbi viies.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil jätkata uuringu töölehe kasutamist uute
omandatud teadmiste ja infoallika päritolu kirjapanemiseks.
▪ Paluge igal tiimiliikmel valida välja üks uus ja huvitav info või fakt, mida ta on uurimise käigus
teada saanud ja mida ta soovib jagada ülejäänud meeskonnakaaslastega järgmisel kohtumisel.

Märkus: Kohtumiste juhendis on pakutud kaks erinevat varianti töölehte: uuringu tööleht A sobib
paremini vanematele tiimiliikmetele, samal ajal kui uuringu tööleht B on parim valik noorematele
lastele. Kasuta seda töölehte, mis vastab kõige paremini sinu tiimiliikmete vanusele ja võimetele.

Kõikidele meeskonnaliikmetele:
Nüüd, kus tiimiliikmed on valinud endale konkreetse teema, lase neil korrata alltoodud tegevust, et nad
saaksid kokku võtta ja jagada oma värskelt omandatud teadmisi. Ringi keskele joonista pilt, mis
kirjeldab väljakutse teemat või sõna, mis iseloomustab väljakutse teemat. Lase liikmetel istuda ümber
paberi nii, et igaühele oleks oma sektsioon, kuhu ta saab piltide, sümbolite, sõnade ja märkide abil
kirja panna, mida ta väljakutse teemast teab. Nii toimides on meeskonnaliikmetel võimalik
samaaegselt oma ideid esitades kaasa rääkida ka teiste ideede osas.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 4: koos meeskonnaga õpitu ülevaatamine, esitleb
meeskond oma uurimistöö tulemusi.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sellel kohtumisel jagavad meeskonnaliikmed üksteisega, mida nad on tänu uurimistööle teada saanud..

Kohtumine 4
(1 tundi)

Koos meeskonnaga õpitu ülevaatamine (1 tund)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 3: reaalelulise kogemuse hankimine väljakutse
teema kohta, näitas juhendaja õpilastele Väljakutse ja pärismaailmavahelisi seoseid.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Aita oma meeskonda mõelda selle üle, millist infot nad väljakutse teema kohta kogunud.

Vaadake üle valdkonnad, mille kohta iga meeskonnaliige sai kohtumise Õpi selle kohta
Kohtumine2 lõpus iseseisva uurimisülesande.

Palu tiimiliikmetel üle vaadata meetod, mida nad kasutasid info kogumiseks väljakutse teema kindla
valdkonna kohta. Vaadake ka üle nende uuringu töölehed ja kollaaž, mille nad koostasid kohtumiselÕpi
selle kohta!Kohtumine3:Väljakutse teema kohta reaalelulise kogemuse hankimine.

Märkus: Kohtumiste juhendis on pakutud 2 erinevat töölehte: uuringu tööleht A on sobivam
vanematele tiimiliikmetele, aga uuringu tööleht B võib olla parim valik noorematele
liikmetele. Kasuta töölehte, mis vastab kõige paremini sinu meeskonnaliikmete vanusele
ja võimetele.

Tegevus Soovituslik aeg: 35 min

Iga meeskonnaliige kannab ette, mida ta on väljakutse teema kohta õppinud.

1. Lase igal meeskonnaliikmel määratleda, mis on tema arust kõige olulisem info, mida ta on
õppinud väljakutse teema kohta.

2. Palun igal meeskonnaliikmel avaldada koht, kus nad selle info teada said. Milliseid allikaid
nad kasutasid? Millised tegevused olid neile abiks?

3. Lõika välja ja aseta uurimismeetodite pildid meeskonna ette. Seejärel lase neil ükshaaval
paigutada LEGO klots selle pildi peale, mis tundus neile kõige kasulikuma allikana info
hankimiseks.

4. Samal ajal, kui liikmed kuulavad teiste laste esinemist, lase neid LEGO klotsidest ehitada
mudel, mis väljendaks midagi uut, mida nad õppisid teisi meeskonnakaaslasi kuulates. Kui
nad on ehitamise lõpetanud, lase neil seletada oma mudelit teistele liikmetele.
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Noorematele meeskonnaliikmetele:
Noorematel tiimiliikmetel on lihtsam üksteiselt õppida, kui Sa vaatad esmalt laste poolt kogutud
info “valjusti” üle ja kinnitad seejärel uuringulehed seinale või laotad need põrandale laiali. Anna
igale meeskonnaliikmele kolm väikest kleebist (post-it) ja lase neil ruumis ringi liikuda samal ajal
vaadates, mida teised on õppinud. Lase igal lapsel asetada oma kleebised selliste ideede või
teabe peale/kõrvale, mis tema arust on kõige huvitavam või mida ta varem ei teadnud. Kui kõik
kleebised on ära paigutatud, palu tiimiliikmetel kirjeldada neid kolme väljavalitud ideed, mida nad
kleebistega ära märkisid.

Märkus: Juhendajana veendu, et iga meeskonnaliige sai mõne kleebise oma
uuringupingutuste eest. Kui mõne lapse tööleht jäi teiste tiimiliikmete poolt asetatud kleebistest
ilma, siis sekku tegevusse ja too ise välja, mida sa ise sellelt meeskonnaliikmelt õppisid.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 15 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku lastes igal tiimiliikmel lisada oma
mudelile midagi selle kohta, mida ta sai teada iseseisvalt uurimistööd läbi viies.

Vihje: Kui aeg lubab, lase tiimil koos töötades ühiselt luua LEGO klotsidest mudel, mis näitab
neid erinevaid kohti, kus meeskond infot leidis.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda, millist tüüpi mudeli nad
võiksid oma uurimistulemuste näitamiseks ehitada.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel,Ehita see! Kohtumine 1: arutle masinaehituse ja lihtsate masinate teemal hakkab

tiim õppima masinaehituse aluseid ja lihtsate masinate ülesehitust.

http://www.jrfirstlegoleague.org/


Fookusvaldkond 3:

Ehita see!
Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League meeskonnaliikmed töötavad üheskoos, et õppida tundma
projekteerimisprotsessi ja lihtsaid masinad. Omandatu tulemusel saavad nad alustada omameeskonna
mudeli ehitamist. Nad vaatavad üle juhtnöörid, mis kehtivad Jr.FLL meeskonna mudelile, ning
kavandavad, ehitavad, katsetavad ja arendavad oma mudelit edasi nii, et see oleks valmis
esitlemiseks Jr. FLL näitusel.

Kohtumised:4kohtumist

Aeg
▪ Kohtumine 1: arutle masinaehituse ja lihtsate masinate teemal

Soovituslik aeg: 1 tund
▪ Kohtumine 2: vaata üle juhtnöörid ja kavanda mudel

Soovituslik aeg: 1 tund
▪ Kohtumine 3: ehita mudel

Soovituslik aeg: 1.5 tundi
▪ Kohtumine 4: täpsusta ja täiusta mudelit

Soovituslik aeg: 1.5 tundi

| www.usfirst.org | www.jrfirstlegoleague.org |
Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group.

FIRST® is a registered trademark of the United States Foundation for Innustamine and Recognition of Teadmised and Technology
(FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. Junior FIRST® LEGO® League and Jr.FLL®, are jointly held
trademarks of FIRST and the LEGO Group.

©2013 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. Official Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL) Teams and FIRST® LEGO®

League (FLL) Operational Partners are permitted to make reproductionsfor immediate team and Operational Partner use only.
Any use, reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate Jr.FLL team as part of its Jr.FLL
participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST and the LEGO Group.
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Materjalid
▪ Soovituslik: LEGO ehitusklotsid http://bit.ly/1EoHF3K , LEGO lihtsad masinad http://bit.ly/10JyvQ7,
LEGO Power Functions mehhanismid http://bit.ly/1EoIiue , LEGO ehitusplaadid http://bit.ly/1yJMvYZ ,
LEGO WeDo robootikakomplekt 9580 koos tarkvaraga: http://bit.ly/1scmBqX ja lisakomplekt 9585
http://bit.ly/1wzdSzM

▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ Tahvel või mõni muu suurem pind, kuhu saab kirjutada
▪ Kavanda ja ehita tööleht (lisatud)
▪ Masinaehituse etappide lõikelehed (lisatud)
▪ LEGOmudeli kontrollnimekiri (lisatud)

Vihje: Soovituslikke materjale asendavad väga edukalt LEGO klotsid (sh.hammasrattad, teljed jms.
masinaehituselemendid) koos LEGO mootori: http://bit.ly/1vqSwrs ja LEGO patareipakiga
http://bit.ly/ZXUBy7

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada.

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.

Masinaehituse põhimõtted
▪ Küsige projekti kohta asjakohaseid küsimusi.
▪ Harjutage ajurünnaku oskusi.
▪ Tehke projektiplaan kasutades skeeme.
▪ Järgige ehitusplaane.
▪ Katsetage ja täiustage toodet.

Teadmised:
▪ Õppige tundma kuut lihtsat masinat

Meeskonnatööoskused
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.

http://bit.ly/1EoHF3K
http://bit.ly/10JyvQ7
http://bit.ly/1EoIiue
http://bit.ly/1yJMvYZ
http://bit.ly/1scmBqX
http://bit.ly/1wzdSzM
http://bit.ly/1vqSwrs
http://bit.ly/ZXUBy7
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sellel kohtumisel uurib meeskond masinaehitusprotsessi töökäiku läbi kuue lihtsa masinaga
tutvumise.

Kohtumine 1
(1 tundi)

Arutle masinaehituse ja lihtsate masinate teemal (1 tund)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel,Õpi selle kohta! Kohtumine 4: koos meeskonnaga õpitu ülevaatamine, võttis
meeskond kokku teadmised ja avastused, milleni nad jõudsid väljakutse teemat uurides.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Juhendaja tutvustab meeskonnale masinaehituse etappe.

Projekteerimine on tegevusviis, mida insenerid on läbi aegade kasutanud projekti elluviimiseks.
Selline tegevuskava aitab insenere edukalt täita projekti eesmärke, võimaldades neil samal ajal
olla loominguline ning nautida ka lõbusaid hetki.

Vihje: Samm-sammult kõiki masinaehituse etappe läbi käies lase tiimiliikmetel ära täita ka
Kavanda ja ehita töölehed.

Tiimiliikmed saavad ülevaate, et millegi uue loomise käigus järgitakse alati erinevaid
masinaehituse töökäigu etappe.

Tee koopia lisatud masinaehituse etappide lõikepiltidest. Lõika see tükkideks ja lase
meeskonnaliikmetel proovida seada neid mõtestatud järjekorda, mis on nende arvates loogiline ja
mida tuleks järgida, kui on plaanis luua midagi uut, mille abil saaks mõnda probleemi lahendada.

Õige järjekord on selline:
▪ Küsi (küsige projekti kohta selliseid tähtsaid küsimusi nagu)

▪ Mida me ehitame?
▪ Millised on reeglid?

▪ Kujuta ette (kujutage ette erinevaid võimalusi, milline lõpptoode võiks välja ehk)
▪ Korraldage ajurünnak ideede leidmiseks.
▪ Valige parim.

▪ Kavanda (tee kavand selle kohta, mida Sa plaanid ehitada ehk)
▪ Joonista skeem või visand.

▪ Loo (järgi ehitamisel visandit, et luua seda, mida Sa ette kujutasid ehk)
▪ Järgi kavandit.
▪ Tee oma looming valmis.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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▪ Täiusta (täiusta oma lõpptoodet, et olla kindel, et see töötab ehk)
▪ Katsetage.
▪ Arutage, mis saaks paremini töötada.
▪ Korrake eelnevaid samme muutuste sisseviimiseks.

Palu tiimiliikmetel korraldada ajurünnak teemal, milliseid erinevaid meetodeid/viise kasutades
saaksid nad selle väljakutse, mille kallal nad töötavad, erinevad masinaehituse etapid teoks teha.

Vihje: Kasuta Kavanda ja ehita töölehti masinaehituse etappide samm-sammult läbitöötamiseks.

Tegevus Soovituslik aeg: 45 min

Kui jõuab kätte mudelite ehitamise aeg, on õpilastel vaja aru saada, kuidas lihtsad masinad
töötavad. Iga Jr.FLL mudel peab sisaldama vähemalt ühte lihtsat masinat ja motoriseeritud osa.

1. Anna igale meeskonnaliikmele uurimise üks kuuest lihtsast masinast. Palu neil uurida
internetist või raamatutest, mida need masinad teevad ja kuskohas neid masinaid leida
võiks.

Vihje: Lase noorematel ja vähem sõltumatutel tiimiliikmetel selle tegevuse käigus paaris töötada.

Kuus lihtsat masinat:
▪ Ülekanne
▪ Plokk
▪ Kang
▪ Ratas ja telg
▪ Kaldpind
▪ Kruvi

2. Lase igal tiimiliikmetel oma teadmisi kogu meeskonnaga jagada.
3. Näita pilte erinevatest lihtsatest masinatest, mis on kasutusel päriselus.
Neis võivad sisalduda:
▪ Jalgratta või mõne muu masina ülekanne (ülekanne)
▪ Kraana (plokk)
▪ Käärid (kang)
▪ Rattad auto küljes (ratas ja telg)
▪ Kelguga mäest alla laskmine (kaldpind)
▪ kruustangid (kruvi)

4. Palu tiimiliikmetel kindlaks määrata, mis tüüpi lihtsat masinat on igal pildil kasutatud.
Vihje: Vii läbi Sisseelamiskohtumine B: lihtsate masinate tutvustamine , et anda tiimile paremarusaamine
lihtsatestmasinatest ja sellest, kuidas neid saab kasutada LEGOmudelite liikuma panemiseks.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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5. Pane tiimiliikmed paaris tööle ja lase neil LEGO klotsidest ehitada lihtsa masina mudel,
mida nad just mõni hetk tagasi uurisid.
Lase igal paaril ehitamise aja jooksul kasutada Kavanda ja ehita töölehte masinaehituse
protsessi harjutamiseks. Lase neil mudeli ehitamise käigus järgida juhised ja palu täita kõik
neli sammu: Küsi, Kujuta ette, Kavanda ja Loo.

Märkus: Kohtumiste juhendis on välja pakutud kaks erinevat töölehte.Kavanda ja ehita tööleht A
võib olla sobivam vanemate tiimiliikmete jaoks, samal ajal, kui Kavanda ja ehita tööleht B võib olla
parim valik noorematele tiimikaaslastele. Kasuta töölehte, mis vastab kõige paremini sinu
meeskonnaliikmete vanusele ja võimetele.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi kohtumisel tehtud tegevuste
arutamise.

Selle kohtumisel tegi meeskond järgnevaid tegevusi:
▪ Õppis lihtsate masinate kohta
▪ Õppis masinaehituse protsessi kohta
▪ Ehitas LEGO mudeli lihtsa masina põhimõttel ja harjutas läbi selle masinaehituse protsessi.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda, mis neile meeldiks, et
mida nende mudel võiks esindada.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel, Ehita see! Kohtumine 2: vaataüle juhtnöörid ja kavanda mudel, töötab tiim läbi
kogumasinaehituse ja masinaehituse protsessi , et viiaoma mudeli ehitamine lõpule.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Masinaehituse etappide lõikelehed
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Mida me ehitame?
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Valige parim.

Kavanda
Joonista skeem või visand.
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Kavanda ja ehita töölehtA

Meeskonna nimi:

Liikmed:

Küsi
1. Tee kindlaks, et “pilt” sellest, mis toimuma hakkab, on kõikidele selge.

▪ Mis on mudeli eesmärk?

▪ Milliseid reegleid tuleb ehitades järgida?
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Kujuta ette
2. Kasuta oma ettekujutust ja loovat mõtlemist ideede genereerimiseks. Tehke ühine

ajurünnak mudeli jaoks ideede leidmiseks. Pane mõned ideed siia kirja:

3. Võrrelge üksteise ideid ja valige välja idee, millega kõik tiimiliikmed kõige rohkem nõus on.

a) Millise idee sinu tiim valis?

b) Miks see on hea idee?



9

Junior FIRST LEGO League | Kavanda ja ehita töölehtA

Kavanda
4. Kavanda siia alla tühjale alale või eraldi paberile mudeli visand, mida sa plaanid ehitada.
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Loo/ehita
5. Ehitage joonist järgides oma mudel!

6. Tehke valminud mudelist pilt ja kleepige see siia alla tühjale alale.
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Tee paremaks
7. Kuidas Sa oma mudelit katsetada saaksid?

Joonista siia testimise plaan:

1. 2. 3. 4.

8. Kas mõni mudeli osa saaks paremini töötada?

9. Tee oma mudel paremaks ja muuda seda, korrates samme 1-8.
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Kavanda ja ehita tööleht B

Meeskonna nimi:

Liikmed:

Küsi

Joonista selle valdkonna
pilt, millele te Väljakutse
teemadest keskendusite.

Joonistage üks oluline
Väljakutset puudutav norm
(reegel), mida tuleb mudelit
ehitades järgida.
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Kujuta ette
Mida peaks sinu mudel tegema, et ta saaks sinu ideid
näidata? Joonista oma mudeli jaoks 3 erinevat ideed.

Idee 1:

Idee 2:

Idee 3:
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Kavanda
Vaata oma LEGO klotse.
Vali need klotsid, millest Sa
ehitama hakata. Tee foto
või joonista neist klotsidest
pilt.

Nüüd pane need klotsid
kokku. Tee foto või joonista
tulemusest pilt.

Kas sa plaanid neid klotse ka
lõpliku mudeli ehitamise
juures kasutada?

JAH EI

Joonista pilt veel mõnest
klotsist, mida sa sooviksid
proovida.
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Loo (ehita)
Kui sinu LEGO klotsidest mudel on valmis, tee pilt või joonista, milline sinu
LEGO mudel välja näeb.
Kleebi see siia.

15
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Muuda paremaks
Katseta oma mudelit.
Kas see töötab?

JAH EI

Kas sa saad selle paremaks teha?
Joonista pilt, mis näitab, kuidas sa selle paremaks muudad:

16
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Seekord:
Sellel kohtumisel vaatab tiim üle Jr.FLL tiimi mudelile kehtivad reeglid ja alustab oma mudeli
disainiga masinaehituse töökäigu etappe järgides.

Kohtumine 2 (1 tundi)

Vaata üle juhtnöörid ja kavanda mudel (1 tund)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel,Ehita see! Kohtumine 1: Arutle masinaehituse ja lihtsate masinate teemal,
uuris tiim masinaehituse etappe ja vaatas üle lihtsate masinate tööpõhimõtted.

Innustamine Soovituslik aeg: 5 min

Enne oma mudeli disainimise ja ehitamisega alustamist, vaatavad meeskonnaliikmed üle mudeli
ehitamist puudutavad reeglid.

Lugege koos meeskonnaga läbi reeglid, mis on loetletud väljakutse juhendi lõigus Ehita see!
Allpool on toodud kokkuvõtlik versioon reeglitest:

▪ Ehitage oma meeskonna mudel oma kujutlusvõime abil nn. tühjalt kohalt (ärge kasutage valmis
juhendeid).

▪ Kui läheb ehitamiseks ei ole olemas õigeid ega valesid vastuseid, see tähendab, et võite
kasutada kõiki LEGO klotse, mida vajate. Ehitage mudel, mis näitab, mida olete õppinud!

▪ Teie mudel peab mahtuma mõõtudesse 38 x 38 cm. Mudeli mõõdu jälgimiseks võite
kasutada LEGO XL alusplaati.

▪ Ehitage oma mudel ainult LEGO tükkidest. 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.

▪ Ärge värvige ega kaunistage LEGO klotse mingil viisil; ärge kasutage oma mudelis muid
kunsti- ega käsitöömaterjale.

Vihje: Soovituslikke materjale asendavad väga edukalt LEGO klotsid (sh.hammasrattad, teljed jms.
masinaehituselemendid) koos LEGO mootori: http://bit.ly/1vqSwrs ja LEGO patareipakiga
http://bit.ly/ZXUBy7

http://bit.ly/1vqSwrs
http://bit.ly/1vqSwrs
http://bit.ly/ZXUBy7
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Tegevus Soovituslik aeg: 50 min

Kavandamine on masinaehituse protsessi oluline osa. Kui meeskond ehitab oma mudeli ilma
kavandamise või suunava ideeta, ei pruugi saadud tulemus esindada liikmete ideid nii selgelt kui
nad sooviksid. masinaehituse protsess nõuab planeerimist läbi ajurünnaku ja joonistamise.

Vihje: Sa võid kasutada Kavanda ja ehita töölehte, et aidata oma tiimil seda tegevust läbi viia.

1. Lugege koos tiimiga Väljakutse juhendist läbi Ehita see! lõik, kus on kirjeldatud
ettepanekuid Väljakutse teema erinevate valdkondade kohta, mida teie mudel võiks
esindada.

2. Alusta ajurünnakut sellega, arutlege, missuguste mudelit meeldiks tiimile näitusel näidata.
Tuletage tiimile meelde, et nad ju tahavad olla kindlam et mudel esindaks ja võtaks kokku
nende uurimistöö tulemuse. Aita neil suunata fookus kahele või kolmele punktile, mida nad
soovivad presenteerida.

Vihje: Pane tiimi ideed (paber)tahvlile kirja ja võrdle neid eelmistel ajarünnakutel kirjapandud
tulemustega.

3. Pärast seda, kui iga meeskonnaliige on andnud oma soovituse, kaaluge iga valiku plusse
ja miinuseid. Tehke nimekiri asjadest, mis iga idee puhul võivad töötada või mitte töötada.

Vihje: Mõnedel meeskondadel tekib otsekohe hea idee, milline nende mudel saab olema. Need
sammud on väljatöötatud nende meeskondade aitamiseks, kes vajavad oma mudeli teema
väljaselgitamiseks rohkem aega.

4. Meeskond jätkab oma mudeli kavandamise käigus masinaehituse protsessi järgimist. Palu igal
tiimiliikmel esitada nimekiri mudeli ideedest ja valige neist välja selline, mida nad arvavad, et
nende tiim peaks ehitama.

Vihje: Tee kindlaks, et iga meeskonnaliige on kasutanud oma joonistuses motoriseeritud osa ja
lihtsat masinat.

Vihje: Hea meetod tagada mudeli vastavus nõuetele on teostada motoriseeritud osa nii, et
see oleks juhitud lihtsa masina poolt. Näiteks võib meeskond kasutada mootorit ja
ülekandesüsteemi liikuva osa pööramiseks.

5. Kohtumise lõpus korja meeskonnaliikmete visandid kokku, et neid saaks kasutada kohtumistel
tulevikus.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Fookusvaldkond 3:Ehita see!

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi kohtumisel tehtud tegevuste
arutamise.

Selle kohtumise jooksul tegi meeskond järgnevaid tegevusi:
▪ Vaatas üle Jr.FLL mudeli ehitamisele kehtivad reeglid.
▪ Luges Väljakutse juhendist läbi Ehita see! lõigu.
▪ Korraldas ajurünnaku teemal, milline nende tiimi mudel välja peaks nägema.
▪ Joonistas tiimi mudeli jaoks töökavandi.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil lühidalt arutada, milline osa
mudelist on igaühe jaoks kõige põnevam.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel, Ehita see! Kohtumine 3: Ehita mudel, alustab meeskond oma Jr.FLL mudeli ehitamist.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sellel kohtumisel loob meeskond tiimiliikmete erinevaid ideid kombineerides oma mudeli lõpliku
disaini. Seejärel ehitavad nad LEGO klotse kasutades oma mudeli.

Kohtumine 3 (1 tund)

Ehita mudel (1 tund)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel, Ehita see! Kohtumine 2: vaataüle juhtnöörid ja kavandamudel, vaatas
meeskond üle Jr.FLL mudeli ehitamisele kehtivad reeglid ja joonistas tiimi mudeli jaoks mõned
töökavandid.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Võistkonna liikmed alustavad tundi eelmisel kohtumisel tehtud mudelivisandite ülevaatamisega.
Nad võrdlevad oma eelmisel tunnil valmistatud mudelit kavandiga, mida nad enne ehitamise
alustamist tegid. Julgustada meeskonnaliikmeid pidevalt mõtlema masinaehituse etappidele, kui
nad liiguvad edasi oma mudeli lõpliku konstruktsiooni paika panemisel. Milline etapp on nüüd just
algamas?

Võrrelge visandeid, mida meeskond viimase kohtumisel tegi. Laske eskiisid rühmas ringi käia, et
kõik saaksid näha, mida tema meeskonnakaaslased ette kujutasid.

Noorematele meeskonnaliikmetele:
Kasuta laste kavanditest tehtud fotosid või paiguta kavandilehed ruumi laiali. Anna igale
tiimiliikmele kolm väikest kleebist (post-it) ja lase neil ruumis ringi liikuda ja kavandeid vaadelda.
Lase lastel panna kleebis iga sellise idee juurde, mida nende arust oleks hea nende meeskonna
lõplikkusse mudelisse sisse viia ( näiteks: mulle meeldivad rattad nagu siin pildil, kõrge torn nagu
sellel jne). Niimoodi ideid järjest kokku tõmmates jõuabki tiimi mudeli konstruktsioonini.

Vanematele meeskonnaliikmetele:
Viige läbi allpool soovitatud tegevus. Laske vanematel õpilastel joonistada naerunägu,
kasutada märkimiseks “linnukesi” või markerit huvitavate disaini-ideede esiletoomiseks.

Tegevus Soovituslik aeg: 75 min

Alustage tiimi mudeli lõpliku kavandi koostamist.

1. Otsustage üheskoos, milline lõplik mudel saab välja nägema. Kasutage ühte kahest järgnevast
võimalusest:
▪ Hääletage ja kõikide arvamust arvestades otsustage, millist konstruktsiooni tiim kasutab.
▪ Looge uus mudel kombineerides erinevate kavandite disainilahendusi.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Vihje: Kui te kombineerite ideid erinevatest kujundustest, siis looge nimekiri iga mudeli
parimatest omadustest. Samuti on hea mõte teha kombineerimise teel väljatöötatud mudeli
kohta uus lõplik visand, et lapsed saaksid seda ehitama hakates töökavandina kasutada.

Vihje: Sa saad kasutada Kavanda ja ehita töölehte laste aitamiseks selle tegevuse läbiviimisel.

2. Nüüd, kui meeskonnal on projekteerimiskavand olemas, on aeg ehitamisega pihta
hakata. Kui tiim on disaini lõplikult välja valinud, lase neil üheskoos LEGO klotse
kasutades oma mudel valmis ehitada.
On oluline, et iga meeskonna liige saada ehitamisel võrdse võimaluse. Üks osa treeneri tööst
on veenduda, et tööd ja lõbu oleks jaotatud võrdselt. Kaalu meeskonna vahetustega ehitama
panemist, lastes neil määratud intervallide tagant vahetus teha või määra mudel erinevate
osade ehituseks erinevatest rühmaliikmetest moodustatud grupid.

Vihje: Juhendajal tuleb rõhutada, et igal ülesandel on mudeli ehitamises kanda oluline osa.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi lõppmudelist fotoseeria
tegemisega. See on suur saavutus ja väärib jäädvustamist ning meelespidamist. Pildid on
kohe ka käepärast võtta selle hetkel, kui tiim hakkab Näita mind! postrit koostama.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda, mida nad arvavad,
mida võiks nende mudeli juurest parandada või paremaks muuta, kui neil oleks rohkem aega.

Järgmine
kord:
Järgmisel kohtumisel, Ehita see! Kohtumine 4: täpsusta ja täiusta mudelit, hakkab tiim oma mudelit
katsetama ning sinna vajadusel muudatusi sisse viima.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sel kohtumisel testib tiim mudeli motoriseeritud osa. Samuti annavad nad hinnangu mudeli
osadele, millega nad ei ole rahul ning disainivad need ümber.

Kohtumine 4 (1.5 tundi)
Täpsusta ja täiusta mudelit (1,5 tundi)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel, Ehita see! Kohtumine 3: Ehita mudel, ehitas meeskond üheskoos esialgse
Jr.FLL LEGOmudeli.

Innustamine Soovituslik aeg: 5 min

Lase tiimil koos töötades kriitiliselt mõelda oma mudeli üle.

▪ Lase igal tiimiliikmel välja selgitada, milline on tema lemmikosa sellest mudelist.
▪ Lase meeskonnaliikmetel välja selgitada mudeli see osa, mida nad arvavad, et seda saaks veelgi
paremaks muuta.

Lase meeskonnal kasutada Jr.FLL meeskonna mudeli kontrollnimekirja kindlustamaks, et nende
mudel on vastavuse kõikide kriteeriumitega, mis on vajalikud Jr.FLL näitusel osalemiseks ning see
vastab kõikidele Väljakutse juhendis toodud reeglitele.

Vihje: Paljunda lisatud “Jr.FLL meeskonna mudeli kontrollnimekirja” ja luba õpilastel märkida
“korras” linnukesi ja lisada sinna mistahes märkusi või visandeid, mis neil veel pähe tuleb.

Tegevus Soovituslik aeg: 75 min

Lase tiimil üheskoos hinnata oma meeskonna mudelit.

1. Kui meeskond on veendunud, et nende mudel vastab Jr.FLL reeglitele, lase neil välja
töötada test, mille abil saab hinnata mudeli motoriseeritud osa töökindlust.
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?

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Vihje: Jr.FLL näituse või muu sündmuse ajal peab mudeli motoriseeritud osa pidevalt töös olema,
et ülevaatajad ja teised pealtvaatajad saaksid mudelit näituseruumis toimimas näha. On oluline,
et mudel suudaks järjest töötada pikema aja jooksul.

2. Palu meeskonnal mõelda masinaehituse protsessi etappide peale, kui nad liiguvad oma
mudeli konstruktsiooni hindamisega edasi. Milline samm tuleb järgmisena?

Vihje: Sa saad kasutada Kavanda ja ehita töölehte , et aidata neil see tegevus läbi viia.

3. Kui meeskond on omakoostatud testi läbiviimise lõpetanud, las neil koostada muudatuste
nimekiri, mida nad soovivad oma mudelisse sisse viia.
▪ Kas mudeli toimimises on probleeme?
▪ Millised on võimalikud lahendused?
▪ Kas on võimalik mudelit huvitavamaks muuta?
▪ Kas huvitavamaks muutmine võib mõjutada mudeli tööpõhimõtet või välimust?

4. Laske meeskonnaliikmetel joonistada visandid, milline uus mudel või uus osa mudelist peaks
välja nägema. Anna igale meeskonnaliikmele võimalus oma visandi selgitamiseks ja teiste
poolt visandi kohta esitatud küsimustele vastamiseks.

5. Võrrelge visandeid, mida tiim tegi. Laske visandid rühmas ringi käima, et kõik näeksid, mida
tema tiimikaaslased täpselt ette kujutasid.

6. Otsustage üheskoos, milline lõplik mudel saab välja nägema. Kasutage ühte kahest järgnevast
võimalusest:
▪ Hääletage ja kõikide arvamust arvestades otsustage, millist konstruktsiooni tiim kasutab.
▪ Looge uus mudel kombineerides erinevate kavandite disainilahendusi.

Vihje: Järjepidevuse säilitamiseks masinaehituse protsessis, kasutage lõpliku disaini kinnitamisel
võimalusel sama meetodit, mis oli kasutusel eelmisel kohtumisel: Ehita see! Kohtumine 3: Ehita
mudel.

Nüüd, kui meeskond on jõudnud selgusele, mis osas nad saavad oma mudelit paremaks
muuta, on aeg korrata masinaehituse protsessi Kavanda ja loo mudel sammusid. Kui tiim on
disaini lõplikult välja valinud, lase neil üheskoos LEGO klotse kasutades oma mudelist uus
versioon valmis ehitada.
On oluline, et iga meeskonna liige saada ehitamisel võrdse võimaluse. Üks osa treeneri
tööst on veenduda, et tööd ja lõbu oleks jaotatud võrdselt. Kaalu meeskonna vahetustega
ehitama panemist, lastes neil määratud intervallide tagant vahetus teha või määra mudel
erinevate osade ehituseks erinevatest rühmaliikmetest moodustatud grupid.

Vihje: Ehitamise ja kavandamise ajal on lõbus kasutada inseneride ning projekteerijate
kõnepruuki. Miks mitte kutsuda ümberdisainitud mudelit näiteks “mudel 2.0” või “II versioon” ?

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Fookusvaldkond 3:Ehita see!

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 10 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi meeskonna valmis mudeli
pildistamisega. Neid pilte on mugav kasutada Näita mind! postri koostamisel.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes neil mõelda ja koguda asju (pildid,
joonistused, tekstid vms), mida nad saaksid kasutada Näita mind! postri koostamisel.

Vihje: Kui näituse mudel on valmis saanud ja aeg lubab, anna meeskonnaliikmetele täiendav
Väljakutse viies läbi sisse-elamiskohtumine C: loov ehitusväljakutse. Seda saab ette võtta nii
lõbusa tegevusena hooaja lõpus kui ka selleks, et läbi täiendava ehitamise arendada tiimi üldisi
oskusi ja masinaehituse protsessi paremat mõistmist. Seda mudelit ei saa Jr.FLL näitusel
kasutada, kuid selle ehitamine esitab entusiastlikele noortele inseneridele lõbusa väljakutse.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel, Jaga seda! Kohtumine 1: looge Näita mind! poster, valmistabmeeskondNäita mind!
plakati.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Jr.FLL meeskonna mudeli kontrollnimekiri

Nõuded mudelile Korras

1 Kas on ehitatud nullist meeskonna kujutlusvõimet kasutades?

2 Kas mudel ei ole suurem, kui 38*38 cm aluse peale mahub?

3 Kas mudel on tehtud ainult LEGO klotsidest?

4 Kas mudel sisaldab vähemalt ühte motoriseeritud osa?

5 Kas mudel sisaldab vähemalt ühte lihtsat masinat?

6 Ega ühtegi LEGO klotsi ei ole värvitud või mõnel muul viisil kaunistatud?

http://www.jrfirstlegoleague.org/


Fookusvaldkond 4: Jaga seda

Jaga seda!
Ülevaade
Junior FIRST® LEGO League meeskonnaliikmed loovad koostöös Näita mind! postri, harjutavad
küsimustele vastamist ja õpivad jagama infot oma mudeli kohta .

Kohtumised:2kohtumist

Aeg
▪ Kohtumine 1: looge Näita mind! poster

Soovituslik aeg: 1.5 tundi
▪ Kohtumine 2: valmistuge ja harjutage Jr.FLL näitusel postri ja mudeli esitamiseks

Soovituslik aeg: 1 tund

| www.usfirst.org | www.jrfirstlegoleague.org |
Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group.
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Materjalid
▪ 56 x 71 cm (ei murta kokku) või 92 x 122 cm (murtakse kolmeks) suuruses paber postri jaoks
▪ Käärid
▪ Liim
▪ Postri ehitamiseks vajalikud (värvilised) paberid

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada.

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.
▪ Esitage teave selgel viisil, kasutades selleks pilte, teksti ja kõnet.

http://www.jrfirstlegoleague.org/


FocusArea 4:Jaga
seda!

www.jrfirstlegoleague.org | Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group. 2

Seekord:
Sellel kohtumisel loob tiim Näita mind postri, mida nad kasutavad Jr.FLL näitusel osaledes.
Rohkem infot Jr.FLL näituse kohta leiad Juhendaja käsiraamatust.

Kohtumine 1 (1.5 tundi)
Looge näita mind poster (1,5 tundi)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel, Ehita see! Kohtumine 4: täpsusta ja täiusta mudelit, katsetas tiimmudelit ja ehitas
seda kaümber.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Meeskonna enda Jr.FLL näitusel esitlemise tähelepanu keskmeks on Näita mind! poster. Aita
tiimil läbi käia kõik sammud, mida on vaja järgida Näita mind! postri loomiseks.

Lugege koos läbi Väljakutse juhendist Jaga seda lõik, kus on Näita mind! postri loomise juhend.
Kokkuvõtlik versioon juhtnööridest on loetletud allpool:

Vaadake üle Jr.FLL Näita mind! postri koostamise reeglid:
▪ Kasutage postri aluseks paberit, mis on kas 56 x 71 cm (ei murta kokku) või 92 x 122 cm
(murtakse kolmeks), suur poster – kuid mitte suurem.

▪ Kasutage sõnu, joonistusi, fotosid või postrile kleebitud väikeseid asju, et jutustada sellest, mida
teie meeskond on õppinud.

▪ Tutvustage oma meeskonda:
▪ Meeskonna nimi
▪ Meeskonnaliikmed (jätke ruumi igaühe kohta millegi erilise ja toreda jagamiseks)
▪ Juhendaja nimi

▪ Rääkige kohtadest, kus te vastuseid otsisite ning inimestest, kes aitasid teid rohkem teada saada.
▪ Rääkige õppevahendist, mille valisite ning seda, mis te sellest õppinud olete.
▪ Rääkige, mida teie mudel endast kujutab ning kuidas te selle tegite.

Pidage meeles! Kõige olulisem on olla oma Väljakutse esitlemisel rõõmsas tujus ning teha seda
nii, et see oleks lõbus!

Vihje: Innusta lapsi, näidates neile fotosid eelmise aasta näitusest ja postritest.
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Tegevus Soovituslik aeg: 75 min

Meeskond töötab üheskoos, et luua oma Näita mind! poster. Tuletage Väljakutse juhendi Näita
mind! postri loomise lõigu abil meelde, millised on plakati võimalikud erinevad suurused.

1. Laske tiimiliikmetel üksteise kohta infot koguda. Seda infot kasutavad nad Näita mind! postri
selles osas, mis esitleb meeskonna liikmeid. Seda saab teha intervjueerimise mängu
mängides.

Intervjuumäng:
tiimiliikmed ja vabatahtlikud istuvad ringi ning juhendaja võtab endale reporteri rolli. Sa esitad
küsimuse ning palud vastuseid kõikidelt ringisolijatelt. Ka meeskonnaliikmed võivad võtta üle
reporteri rolli ning küsida oma kaaslastele neile huvipakkuvaid küsimusi.

Vihje: Vali iga kord esimeseks vastajaks erinev inimene. Kaalu ka küsimuste esitamist selle aasta
Jr.FLL Väljakutse kohta.

Küsi selliseid küsimusi:
▪ Mis Su nimi on ja kuidas seda tähthaaval kirjutatakse?
▪ Kui vana Sa oled?
▪ Mis rühmas või mitmendas klassis Sa käid?
▪ Mis Su lemmikvärv on?
▪ Mis on Sulle Jr.FLL kogemuse juures siiani kõige rohkem meeldinud?
▪ Kui Sa oleksid LEGO klots, siis milline LEGO klots Sa sooviksid olla ja miks?
▪ Mida Sulle LEGO klotsidest kõige rohkem ehitada meeldib?

2. Jätkake Näita mind! postri koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumist. Üheskoos töötades
tehke valmis kõik vajalikud Näita mind! postri osad.
▪ Näita oma teemat (see võib olla ka teie postri pealkirjaks).
- Mis konkreetsed valdkonda te oma teemast uurisite?

▪ Näita oma uurimistööd.
- Näidake pilte, kus teie meeskond teeb eksperdiga intervjuud.
- Näidake pilte, mis te tegite õppeväljasõidul või ekraanipildi salvestusi, kui tegite koos läbi
virtuaalse ekskursiooni.

- Loetlege allikad, kus te informatsiooni kogusite.
- Esita huvitavaid fakte, mida te avastasite.
- Tooge välja see info, mis on teie mudeli aluseks.

▪ Näita oma mudelit.
- Mis see on?
- Kuidas te selle tegite?
- Milline osa liigutab ja miks?
- Lisage pilt lõplikust mudelist.
- Lisage pilt, kus meeskond töötab mudeli ehitamise kallal.

▪ Näita oma meeskonnaliikmeid.
- Kes on meeskonnas - nimed?
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- Kes on juhendaja?
- Kas te rääkisite ka ekspertidega?
- Lisage natuke infot iga meeskonnaliikme kohta.

3. Kui kõik oma andmed on kokku kogutud, laske tiimil üheskoos materjalid liimi või
teibi abil postrile kinnitada.

4. Jätkake postri kaunistamist muutes teda veelgi värvilisemaks, lõbusamaks ja visuaalselt
atraktiivsemaks.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi kohtumisel tehtud tegevuste
arutamise.

Selle kohtumise jooksul tegi meeskond järgnevaid tegevusi:
▪ Vaatas üle Näita mind! postri tegemise reeglid.
▪ Kogus infot meeskonnaliikmete kohta, mida Näita mind! postril esitada.
▪ Koostas Näita mind! postri.

Valmistage meeskond järgmiseks kohtumiseks ette, paludes igal tiimiliikmel kirja panna üks
tähtis fakt Väljakutse teema kohta, mida nad peaksid oma esitlusel kindlasti mainima.

Järgmine kord:
Järgmisel kohtumisel, Jaga seda! Kohtumine 2: Valmistage ette ja harjutage Jr.FLL näitusel
esinemist, töötab meeskond välja presentatsiooni, mida nad kasutavad Jr.FLL näitusel
ülevaatajatega rääkides.
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Seekord:
Sellel kohtumisel valmista tiim ette ja harjutab oma meeskonna, projekti ja mudeli esitlust, mida
nad ülevaatajatele Jr.FLL näitusel teevad.

Kohtumine 2 (1 tund)

Valmistage ette ja harjutage Jr.FLL näitusel esinemist (1 tund)

Eelmine kord:
Eelmisel kohtumisel, Jaga seda! Kohtumine 1: looge Näita mind! poster, pani tiim üheskoos kokku
Jr.FLL näituse plakati.

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Jr.FLL näitusel käivad ringi vabatahtlikud “ülevaatajad”, kes paluvad igal meeskonnal ennast
tutvustada, oma plakatit selgitada ja mudelit tutvustada. On oluline, et meeskonda saaks enne
Jr.FLL näitusele minekut sellist tegevust harjutada.

Aita oma meeskonnal nende uurimistöö ja mudeli esitlus ette valmistada läbi järgnevate soovituste
järgimise:
▪ Korraldage viktoriin, mille küsimused on tehtud väljakutse ja meeskonna uurimistöö teemal.
▪ Tehke nimekiri punktidest, mida meeskond arvab, et on oluline mainida mudeli ja
uurimistulemuse tutvustamise ajal.

▪ Mõelge üheskoos oma mudelile nimi välja. Tehke väike “nimekaart” ja paigutage see
mudeli ette. Lisage kaardile ka tiimi logo.

Tegevus Soovituslik aeg: 45 min

Kuigi Näita mind! poster on Jr.FLL näitusel tiimi esitluse oluline osa, on seda ka meeskonna
vastused ülevaataja küsimustele ning oma projekti selgitamine.

1. Tee tiimiliikmetega rollimängu, et aidata neil valmistada ette vastuseid küsimustele, mida
Jr.FLL näituse ülevaatajad võivad küsida.

2. Koonda meeskond valminud plakati juurde ja küsi neilt küsimusi nagu oleksid sina ülevaataja.
Lase tiimiliikmetel kordamööda vastata samamoodi nagu nad esitaksid informatsiooni
ülevaatajale.

Vihje: Julgusta meeskonnaliikmeid mõtlema, mida teha, et ülevaatajale silma jääda. Mida teha, et
köita ülevaataja tähelepanu ja talle muljet avaldada.

Vihje: Aita oma meeskonda pannes esitluse põhipunktid märksõnakaartidele, et need oleksid
presenteerimise ajal käepärast võtta.
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Küsi selliseid küsimusi nagu:
▪ Kas sa räägiksid meile oma meeskonnast?
▪ Millise valdkonna väljakutse teemast sinu meeskond uurimiseks valis?
▪ Kuidas te hankisite infot väljakutse teema kohta?
▪ Kas sa räägiksid meile oma tiimi mudelist?
▪ Kuidas teie mudel töötab?
▪ Kuidas te jagasite seda, mida te juurde õppisite, teistega?

Vihje: Veendu, et tiimiliikmed saavad kindlasti aru, et ülevaataja soov on teada saada nende
mudeli kohta, mitte neid närviliseks teha. Ütle, et selline ülevaatus on nende võimalus natuke
uhkeldada ja tuua esile seda, mida nad on saavutanud. .

3. Anna tagasisidet õpilaste vastuste kohta ja lasta neil endil hinnata omi vastuseid. Palu neil
muuta vastuseid sobivamaks/asjakohasemaks enne järgmist harjutamiskorda.

4. Jätkake oma meeskonnaga esinemisoskuste harjutamist. Hankige meeskonnale luba panna
Näita mind! plakat ülesse oma kooli, raamatukogu või kohaliku kogukonna keskuse seinale.
Palu lapsevanematel, õpetajatel, sõpradel ja teistel kogukonna liidritel külastada meeskonda ja
küsida neilt nende mudeli ja uurimistöö kohta.
Anna õpilastele vastuste osas tagasisidet ja palu neil teha vajalikud muudatused Jr.FLL näituse
jaoks.

Kõikidele meeskonnaliikmetele:
Kasutage Lausete alustaja töölehte, et aidata oma meeskonda ette valmistuda. Lase
meeskonnaliikmetel töötada paaris või rühmana. Lõika Lausete alustaja ribadeks, lase lastel
tõmmata neid ribasid mütsi seest välja ja laused valjusti lõpetada.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi kohtumisel tehtud tegevuste
arutamise.

Selle kohtumise jooksul tegi meeskond järgnevaid tegevusi:
▪ Vastas küsimustele oma uurimistöö kohta.
▪ Viis läbi rollimängu, just nagu nad oleksid olnud Jr.FLL näitusel.
▪ Harjutage esinemist perekonnale, sõpradele ja kogukonnaliikmetele.

Valmistage tiim Jr.FLL näitusel edukaks esinemiseks paludes neil harjutada esitlust ka kodus.

See oli viimane Fookusvaldkonna kohtumine. Peale seda kohtumist peaks meeskond olema
valmis Jr.FLL näitusel osalemiseks.

Vihje: Peale Jr.FLL näitusel osalemist viige läbi Sisseelamiskohtumine D: Tähistage edu! , et Jr.FLL
Väljakutse hooaja otsad lõbusal moel kokku võtta.
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Meie meeskonna nimi on ...

Me valisime selle nime, sest...

Me uurisime teemat ...

Junior FIRST LEGO League | Lausete alustaja

Me valisime teemast sellises valdkonna, sest

Me õppisime selle teema kohta nii, et ...

Me rääkisime et teema kohta rohkem teada saada.

Nadrääkisidmeile,et ...

Me olime üllatunud, teada saades, et...

Kõige huvitavam asi, mis me õppisime, oli...
Meie mudel on...

Me tegime selle ...

Liikuv osa meie mudelis on...

Mepanime selle osa liikuma, sest ...

Parim osa selle aasta Jr.FLL-st siiani on olnud...

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Meeskonna loomine!
Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League tiimiliikmed arendavad oma meeskonnatööoskusi läbi lõbusate ja
huvitavate tegevuste. Nad loovad oma mõiste meeskonnatöö kohta, mängivad meeskonna
loomise mänge ja õpivad üksteist tundma.

Kohtumine:1 kohtumine

Aeg
▪ Kohtumine 1: meeskonna loomine!
Soovituslik aeg: 1 tund
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Materjalid
▪ LEGO BuildToExpress eneseväljenduskomplektid
▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ 2 meetri pikkuseid nööri- või lõngajuppe.
▪ Vett täis pabertops
▪ Suur käterätt

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada...

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.

Meeskonnatööoskused
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.
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Seekord:
Sellel kohtumisel, töötab tiim selle nimel, et arendada oma võimet töötada meeskonnana. Nad
loovad nimekirja tiimiliikmete erilistest oskustest ja osalevad mitmetes tiimi loomise tegevustes.

Kohtumine 1 (1 tund
Meeskonna loomine (1 tund)

Innustamine Soovituslik aeg: 20 min

Meeskonnatöö on kogu Jr.FLL protsessi oluline osa. Lastel tuleb teha koostööd, et ehitada valmis
mudel, tegeleda uurimistööga, koostada plakat ja viia läbi esitlus. Oma tiimi laste aitamine selles osas,
kuidas töötada ühtse rühmana, võib olla keeruline, kuid samas võib see olla ka lõbus ja rahuldust
pakkuv.

Valmista oma tiim ühtse meeskonnana töötamiseks ette, lastes neil:

▪ Korraldada ajurünnaku olukordade teemal, kus inimesed peavad töötama meeskonna või rühma
osana.

▪ Korraldada ajurünnak teemal, mida tähendus on sõnal "meeskonnatöö" eeltoodud olukordades.
▪ Üheskoos luua määratlus sõnale "meeskonnatöö", mida nad jäävad kasutama kogu hooaja
jooksul.

Vihje: Üks võimalik määratlus meeskonnatööle on: "grupp inimesi, kes töötavad koos ühise
eesmärgi elluviimise (saavutamise) nimel."

Pange oma meeskonna poolt väljapakutud meeskonnatöö kirja ja andke see kaartide kujul kõikidele
meeskonnaliikmetele kogu hooaja jooksul meeldetuletamiseks.

Kohtumise paigutamine

Selle kohtumise võib läbi viia vabalt valitud ajal Jr. FLL hooaja jooksul. Eriti hästi sobib ta
kohtumise Mõtle selle üle!Kohtumine 1: koostöö julgustamine ja meeskonna identiteedi loomine
järele.
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Tegevus Soovituslik aeg: 30 min

Tiimiliikmed alustavad oma meeskonnatööoskuste arendamisega.

1. Alustuseks palu igal meeskonnaliikmel loetleda asju, milles ta on hea. Looge kaart teiei tiimi
erilistest oskustest.

Vihje: Julgustage õpilasi esile tooma ka oma meeskonnakaaslaste "erilisi oskusi ja võimeid”
samamoodi kui enda omi.

2. Lase igal meeskonnaliikmel nimetada üks oskus, mida nad sooviksid õppida teise rühmaliikme
käest.

3. Selgitage koostöös välja, kuidas iga oskus võib Teie meeskonda Jr.FLL hooaja jooksul aidata.
Allpool on toodud loetelu meeskonna loomise harjutustest, mida tehes saavad tiimiliikmed
üksteist tundma õppida, samuti õppida oma tunnete väljendamist positiivsel moel.

Vihje: See oskus aitab meeskonda ka meeskonnaliikmete kohta Näita mind! postri jaoks infot kogudes.

4. Vali üks neist lõbusatest tegevustest, mida te koos oma tiimiga meeskonnatööoskuste
arendamiseks teha saate:

Võimalus A: Intervjuumäng
Tiimiliikmed ja vabatahtlikud istuvad ringi ning juhendaja võtab endale reporteri rolli. Sa esitad
küsimuse ning palud vastuseid kõikidelt ringisolijatelt. Ka meeskonnaliikmed võivad võtta üle
reporteri rolli ning küsida oma kaaslastele neile huvipakkuvaid küsimusi.

Vihje: Vali iga kord esimeseks vastajaks erinev inimene. Kaalu ka küsimuste esitamist selle aasta
Jr.FLL Väljakutse kohta.

Võimalus B: Haruta-mind-lahti mäng
Selle mängu eesmärk Sinu meeskonna jaoks on töötada üheskoos lastes neil nööri lõppu
jõuda ja tiim lahti siduda. Sul läheb vaja umbes 2 meetri pikkust nööri või lõnga,
mõlemasse otsa käsitsiseotud silmusega - üks nöör kahe meeskonnaliikme kohta. Kui Sul
on paaritu arv meeskonnaliikmeid, võid ise mängus osaleda, kuid lase tiimliikmetel juhtida
lahtiharutamist.
Mängu mängimiseks:

1. Laotage nöörid põrandale nagu rattakodarad. Põimige ja ajage nöörid omavahel
kodara “keskkohast” sassi, kuid ärge siduge neid kokku.

2. Koguge oma meeskond ümber nöörist ratta kokku — käed väljasirutatud nii, et
sõrmed kokku ei puutuks.
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3. Lase igal meeskonnaliikmel nööri silmusest kinni võtta.
4. Lase tiimil koos töötades proovida nöör lahti harutada.
5. Ainult üks inimene korraga võib liikuda samal ajal silmusest lahti laskmata.
6. Meeskond peab koos otsustama, kes liigub, millal ja kuhu.
7. Kui nad on lahtiharutamisega hakkama saanud, avastavad nad ka oma salajase

partneri, kes hoidis nööri teist otsa.
Vihje: Kui õpilased on alustamise osas pisut kartlikud või ebakindlad, julgusta neid läbi selle, et
vali üks tiimikaaslaste paar ning kasuta neid mängu läbiviimise näitena. Seejärel palu neil
partnerit muuta ja lase kogu meeskonnal proovida. Väga noorte osalejatega tiimi jaoks võid
kasutada erinevat värvi nööre.

Võimalus C: veetassi võidujooks
Selle mängu eesmärk sinu meeskonna jaoks on üheskoos töötades toimetada vett täis tass
läbi kindlaksmääratud teekonna. Väljakutse seisneb selles, et vett täis tass seisab
tasakaalus pingul käterätiku peal, mida hoiavad nurkadest meeskonnaliikmed. Tiim peab
omavahel suhtlema, et nende liigutused oleksid kooskõlas ning kindlustama, et kõik
pingutavad rätikut piisavalt kõvast, et tass tasakaalust välja ei läheks ning vesi üle ääre ei
ajaks.

Vihje: Sõltuvalt vanusest pane tassi erinev hulk vett.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 10 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi juturingi “suled ja okkad”. Kogu tiim
kokku ja palu igaühel jagada ühte väga positiivset (pehme) ja ühte väljakutset pakkuvat hetke või
olukorda (okkaline), mida nad kogesid sellel kohtumisel.

Õhuta neid alustama, küsides:
▪ Kuidas te üksteist aitasite?
▪ Mis oli üheskoos töötades lihtne ja mis keeruline?

Vihje: Alustage “pehmete” ja “okkaliste” hetkedega.

Vihje: Suled ja okkad juturingi võib läbi viia ka iga Jr.FLL Kohtumise lõpus tagasiside andmise
julgustamiseks.
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Tutvumine lihtsate
masinatega

Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League tiimiliikmed töötavad üheskoos ja kasutavad LEGO klotse lihtsate
masinate (mehhanismide) tundmaõppimiseks.

Kohtumisi:1Kohtumine

Aeg
▪ Kohtumine 1: Lihtsate masinatega tutvumine

Soovituslik aeg: 1.5 tundi

| www.usfirst.org | www.jrfirstlegoleague.org |
Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group.

FIRST® is a registered trademark of the United States Foundation for Innustamine and Recognition of Teadmised and Technology
(FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. Junior FIRST® LEGO® League and Jr.FLL®, are jointly held
trademarks of FIRST and the LEGO Group.

©2013 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. Official Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL) Teams and FIRST® LEGO®

League (FLL) Operational Partners are permitted to make reproductionsfor immediate team and Operational Partner use only.
Any use, reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate Jr.FLL team as part of its Jr.FLL
participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST and the LEGO Group.
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Materjalid
▪ Soovituslik: LEGO ehitusklotsid http://bit.ly/1EoHF3K , LEGO lihtsad masinad http://bit.ly/10JyvQ7,
LEGO Power Functions mehhanismid http://bit.ly/1EoIiue , LEGO ehitusplaadid http://bit.ly/1yJMvYZ

▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ Junior FIRST LEGO League Guide to Building and More käsiraamat
▪ Tahvel või mõni muu suurem pind, kuhu saab kirjutada
▪ Pall
▪ Paber
▪ Kunstitarbed

Vihje: Kui teil ei ole võimalik kasutada LEGO BuildToExpress eneseväljenduskomplekte, siis
sobivad mistahes saadaolevad LEGO klotsid.

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada...

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.
▪ Arutlege teema või teksti üle, rääkige lugu või jutustage ümber mõni teemassepuutuv
kogemus kasutades asjakohased fakte, detailseid kirjeldusi ning rääkides selgelt ja
arusaadavas tempos.

Masinaehituse põhimõtted
▪ Järgige ehitusjoonist.

Teadmised:
▪ Uurige kuut lihtsat masinat.

Meeskonnatööoskused
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.

http://bit.ly/1EoHF3K
http://bit.ly/10JyvQ7
http://bit.ly/1EoIiue
http://bit.ly/1yJMvYZ
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sel kohtumisel kasutab meeskond LEGO klotse, et uurida kuut lihtsat masinat.

Kohtumine 1 (1.5 tundi)
Tutvumine lihtsate masinatega (1,5 tundi)

Kohtumise paigutamine

Selle kohtumise võib läbi viia vabalt valitud ajal kogu Jr.FLL hooaja jooksul. Eriti hästi sobib see
peale Ehita see!Kohtumine 1:arutle masinaehituse ja lihtsate masinate teemal .

Innustamine Soovituslik aeg: 15 min

Lihtsad masinad on aluseks igasugusele mehaanilisele liikumisele. Lihtsad masinad on kuus
mehaanilist seadet, mida kasutatakse jõu rakendamiseks.

Need kuus masinat on:

▪ Ülekanded: hammasrattad, mis kokku hambudes annavad liikumist edasi
▪ Plokk: soonega ratas, milles soones olev köis või rihm tõstab vedamise suuna muutmise
abil koormust, kergendab koormuste tõstmist

▪ Kang: jäik varras, millel on toetuspunkt ja mida kasutakse raskete koormuste liigutamiseks
nii, et ühele otsale rakendatud jõud aitab liigutada teisele otsale toetuvat raskust

▪ Ratas ja telg: telg, mille külge on ratas kinnitatud nii, et ratta pöördemoment kerib trossi või
keti telje külge

▪ Kaldpind: pind, mis on horisontaalasendi suhtes nurgaga, eriti selleks, et tõsta või
langetada koormuse rullimise või lükkamise abil

▪ Kruvi: metallpulk või varas ühe või mitme spiraalse keermega; kasutatakse kinnitina

Korraldage ajurünnak mõnede lihtsate masinate teemal, mida tiimiliikmed näevad või kasutavad
igapäevaselt ja julgustage neid kaasa mõtlema, kus ja millistes olukordades nad neid kohtavad.

Need võivad olla:
▪ Kraana (plokk)
▪ Jalgratas (ülekanded)
▪ Käärid (kang)
▪ Rattad auto küljes (ratas ja telg)
▪ Kelguga mäest alla laskmine (kaldpind)
▪ Kruustangid (kruvi)

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Tegevus Soovituslik aeg: 70 min

Meeskond alustab oma meeskonnatööoskuste arendamisega.

1. Palu igal võistkonnaliikmel välja pakkuda toiming, mis kujutab ühte kuuest lihtsast masinast.
2. Looge kõigi kuue lihtsa masina jaoks oma ikoon (piktogramm). See ikoon peaks näitama,

kuidas see lihtne masin töötab või mida teeb. Paluge õpilastel mõelda, missugust
liikumist iga lihtne masin kasutab.

3. Paigutage loodud ikoonid tahvlile või jätke alles Näita mind! postri jaoks.
4. Lase tiimiliikmetel koos töötades saada rohkem teada kahte tüüpi lihtsate masinate kohta läbi

LEGO klotsidest mudelite ehitamise. Need masinad võivad kasulikuks osutuda, kui nad
hakkavad ehitama oma Väljakutse mudelit. Alusta kasutades kahe igapäevase lihtsa masina
( “Two Everyday SimpleMachines” ) tunnikava Junior FIRST LEGO League Guide to Building
and More käsiraamatust: http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Jr.FLL-
Guide-to-Building-and-More.pdf Kui see juhend ei ole teile kättesaadav, siis laske meeskonnal
luua oma näited lihtsatest masinatest kasutades ideede ammutamiseks igapäevaseid esemeid.
Küsi tiimiliikmetelt küsimusi nagu:
▪ Milliseid erinevaid hammasrattaid ja ülekandeid on olemas?
▪ Mida erinevad käigud teevad?
▪ Milliseid erinevaid plokke on olemas?
▪ Mille jaoks on erinevat tüüpi plokke vaja?
▪ Mis asi on mehhanism?

Vihje: Kui aeg lubab, laske tiimiliikmetel pildistada erinevaid lihtsaid masinaid, mida nad
võiksid kasutada oma tiimi mudelis.

5. Rakendage teadmisi, mida meeskond õppis kuue lihtsa masina kohta järgides alltoodud
soovitusi:
Võimalus A:Ülekanded ja hammasrattad
Rakendage teadmisi, mida nad on ülekannete ja hammasrataste kohta õppinud, ehitades
valmis Hullu põranda mudeli. See tegevus asub Junior FIRST LEGO League Guide to Building
and More käsiraamatu 16. osas. Vaata lingilt: http://www.robootika.ee/flleesti/wp-
content/uploads/2014/09/Jr.FLL-Guide-to-Building-and-More.pdf

Võimalus B: Plokid
Rakendage teadmisi, mida nad on plokkide kohta õppinud, ehitades valmis Kraana mudeli.
See tegevus asub Junior FIRST LEGO League Guide to Building and More käsiraamatu 44.
osas. Vaata lingilt: http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Jr.FLL-Guide-
to-Building-and-More.pdf

Võimalus C: Lihtsate masinate mäng
Lase meeskonnal üksteise järele ritta võtta. Ütle, et nad mängivad, et nad on masin, mille
ülesanne on anda koosteliinil palli edasi. Alustage lõpust ja see, kes edasi annab, matkib mõne
lihtsa masina häält, mida nad just õppisid. Julgusta tiimi palli andmisel hääli ja helisid tegema või
kirjeldavaid sõnu ütlema.

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Jr.FLL-Guide-to-Building-and-More.pdf
http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Jr.FLL-Guide-to-Building-and-More.pdf
http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Jr.FLL-Guide-to-Building-and-More.pdf
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Sisseelamiskohtumine B: Tutvumine lihtsate masinatega

Kui nad lõpetanud, lase tiimiliikmetel joonistada masin, mille nad välja töötasid ja seejärel
kasutage LEGO klotse selle masina ehitamiseks.

Vihje: Kui aeg lubab, viige läbi kolm tegevust. See annab meeskonnaliikmete võimalus
kohaldada, mida nad on õppinud käikudest ja plokkidest.

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 5 min

Võtke sellel kohtumisel meeskonna poolt saavutatu kokku läbi arutelu, mida nad õppisid lihtsate
masinate kohta ja lase neil jagada oma mudeleid teiste õpilaste või kogukonnaliikmetega.

Selle kohtumisel tegi meeskond järgnevaid tegevusi:
▪ Õppis lihtsaid masinaid (mehhanisme).
▪ Uuris LEGO kasutades üksikasjalikult erinevaid tüüpi lihtsaid masinaid.

http://www.jrfirstlegoleague.org/


Sisseelamiskohtumine C:

Loov
ehitusväljakutse

Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League meeskonnaliikmed arendavad oma meeskonnatööoskusi läbi
lõbusate ja kaasahaaravate tegevuste.

Kohtumisi:1Kohtumine

Aeg
▪ Kohtumine 1: Loov ehitusväljakutse

Soovituslik aeg: 1.5 tundi

| www.usfirst.org | www.jrfirstlegoleague.org |
Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group.

FIRST® is a registered trademark of the United States Foundation for Innustamine and Recognition of Teadmised and Technology
(FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. Junior FIRST® LEGO® League and Jr.FLL®, are jointly held
trademarks of FIRST and the LEGO Group.

©2013 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. Official Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL) Teams and FIRST® LEGO®

League (FLL) Operational Partners are permitted to make reproductionsfor immediate team and Operational Partner use only.
Any use, reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate Jr.FLL team as part of its Jr.FLL
participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST and the LEGO Group.

http://www.usfirst.org/
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Materjalid
▪ Soovituslik: LEGO ehitusklotsid http://bit.ly/1EoHF3K , LEGO lihtsad masinad http://bit.ly/10JyvQ7,
LEGO Power Functions mehhanismid http://bit.ly/1EoIiue , LEGO ehitusplaadid http://bit.ly/1yJMvYZ

▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ Kavanda ja ehita tööleht (lisatud)

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada.

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.

Masinaehituse põhimõtted
▪ Küsige projekti kohta asjakohaseid küsimusi.
▪ Harjutage ajurünnaku oskusi.
▪ Kasutage projekti kavandamisel skeeme.
▪ Järgige ehitusjoonist.
▪ Katsetage ja täiustage oma toodet.

Teadmised:
▪ Uurige kuut lihtsat masinat.

Meeskonnatööoskused:
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.

http://bit.ly/1EoHF3K
http://bit.ly/10JyvQ7
http://bit.ly/1EoIiue
http://bit.ly/1yJMvYZ
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Sellel kohtumisel harjutab meeskond masinaehituse protsessi läbi mudeliehituse. Nad järgivad
samu reegleid ja tegevusi, mida on vaja Jr.FLL näitusel esitletava meeskonna mudeli
valmisehitamiseks.

Kohtumine 1 (1.5 tundi)
Loov ehitusväljakutse (1,5 tundi)

Kohtumise paigutamine

Seda kohtumist võib läbi viia vabalt valitud ajal kogu Jr.FLL hooaja jooksul. Eriti hästi sobib see
peale kohtumist Ehita see!Kohtumine 1: arutle masinaehituse ja lihtsate masinate teemal .

Innustamine Soovituslik aeg: 10 min

Oluline osa Jr.FLL tegevuse läbiviimisel on LEGO klotsidest mudeli ehitamine. See on
loominguline tegevus, kus tiimiliikmed käivad läbi lihtsustatud versiooni masinaehituse
töökäigust.

Selle väljakutse eesmärk on teha tiimiliikmeid tuttavaks masinaehituse töökäiguga ja suurendada
nende eneseusaldust LEGO klotsidega leiutavalt ja loovalt töötades.

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
http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Väljakutse Soovituslik aeg: 5 min

Määratlege probleem, mis on seotud väljakutse teemaga ja kasutage masinaehituse protsessi, et
arendada välja oma leiutis, mis aitaks selle probleemi lahendada.

Töökäik Soovituslik aeg: 75 min

Meeskond teeb läbi masinaehituse protsessi erinevad töökäigud. Kasuta lisatud Kavanda ja ehita
töölehte.

Märkus: Kohtumiste juhendis on välja pakutud kaks erinevat töölehte. Kavanda ja ehita
tööleht C võib olla sobivam vanemate tiimiliikmete jaoks, samal ajal, kui Kavanda ja ehita tööleht
D võib olla parim valik noorematele tiimikaaslastele. Kasuta töölehte, mis vastab kõige
paremini sinu meeskonnaliikmete vanusele ja võimetele.

Kui tiim on lõpetanud masinaehituse protsessi, laske meeskonnal seletada, mille loomisega nad
hakkama said.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Kavanda ja ehita tööleht C

Tiimi nimi:

Liikmed:

Küsi
2. Tee kindlaks, et “pilt” sellest, mis toimuma hakkab, on kõikidele selge.

▪ Millist probleemi te lahendate?

▪ Kuidas see leitus aitab seda probleemi lahendada?

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Junior FIRST LEGO League | Kavanda ja ehita tööleht C

Kujuta ette
3. Kasuta oma ettekujutust ja loovat mõtlemist ideede genereerimiseks. Tehke ühine

ajurünnak mudeli jaoks ideede leidmiseks. Pane mõned ideed siia kirja:

4. Võrrelge üksteise ideid ja valige välja idee, millega kõik tiimiliikmed kõige rohkem nõus on.

a) Millise idee sinu tiim valis?

b) Miks see on hea idee?

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Kavanda
5. Kavanda siia alla tühjale alale või eraldi paberile mudeli visand, mida sa plaanid ehitada.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Ehita
6. Ehitage joonist järgides oma mudel!

7. Tehke valminud mudelist pilt ja kleepige see siia alla tühjale alale.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Muuda paremaks
8. Kuidas Sa oma mudelit katsetada saaksid?

Joonista siia testimise plaan:

1. 2. 3. 4.

9. Kas mõni mudeli osa saaks paremini töötada?

10.Tee oma mudel paremaks ja muuda seda, korrates samme 1-8.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Kavanda ja ehita tööleht D

Tiimi nimi:

Liikmed:

Küsi

Joonista selle valdkonna
pilt, millele te Väljakutse
teemadest keskendusite.

Joonista pilt sellest
probleemist, mida te oma
leiutisega lahendada
kavatsete.
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Junior FIRST LEGO League | Kavanda ja ehita tööleht D

Kujuta ette
Mida peaks sinu mudel tegema, et aidata probleemi
lahendada? Joonista oma mudeli jaoks 3 erinevat
ideed.

Idee 1:

Idee 2:

Idee 3:
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Junior FIRST LEGO League | Kavanda ja ehita tööleht D

Kavanda
Vaata oma LEGO klotse.
Vali need klotsid, millest Sa
ehitama hakata.
Tee foto või joonista neist
klotsidest pilt.

Nüüd pane need klotsid

kokku. Tee foto või joonista

tulemusest pilt.

Kas sa plaanid neid klotse ka
lõpliku mudeli ehitamise
juures kasutada?

JAH EI

Joonista pilt veel mõnest klotsist,
mida sa sooviksid proovida.
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Loo
Kui sinu LEGO klotsidest mudel on valmis, tee pilt või joonista, milline sinu
LEGO mudel välja näeb. Kleebi see siia.

13
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Tee paremaks
Katseta oma mudelit.
Kas see töötab?

JAH EI

Kas saad selle paremaks
teha? Joonista pilt:

14



Sisseelamiskohtumine D:

Tähistage edu!
Ülevaade
Junior FIRST® LEGO® League meeskonnaliikmed vaatavad üle ja võtavad kokku, mida nad
sellel hooajal tegid ja mida nad võiksid järgmisel aastal teistmoodi teha.

Kohtumised:1 kohtumine

Aeg
▪ Kohtumine 1: Tähistage edu!

Soovituslik aeg: 1.5 tundi

| www.usfirst.org | www.jrfirstlegoleague.org |
Jr.FLL is the result of an exciting alliance between FIRST and the LEGO Group.

FIRST® is a registered trademark of the United States Foundation for Innustamine and Recognition of Teadmised and Technology
(FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. Junior FIRST® LEGO® League and Jr.FLL®, are jointly held
trademarks of FIRST and the LEGO Group.

©2013 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. Official Junior FIRST® LEGO® League (Jr.FLL) Teams and FIRST® LEGO®

League (FLL) Operational Partners are permitted to make reproductionsfor immediate team and Operational Partner use only.
Any use, reproduction, or duplication for purposes other than directly by the immediate Jr.FLL team as part of its Jr.FLL
participation is strictly prohibited without specific written permission from FIRST and the LEGO Group.
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Materjalid
▪ LEGO Education BuildToExpress eneseväljenduskomplekt (soovituslik)
▪ Valik (parajalt suur kuhi) igasuguseid LEGO klotse
▪ Paberilehed
▪ Markerid
▪ Paber
▪ Kunstitarbed

Õppimise eesmärgid
Keelelised oskused
▪ Omandage ealiselt sobivaid erialaspetsiifilisi sõnu ja väljendeid ning õppige neid õigesti kasutama.
▪ Ergutage lapsi kõnelema läbi täiendavate küsimuste küsimise ning julgustage neid üksteisele
küsimusi esitama, et rohkem teada saada...

▪ Seletage üksteisele oma ideid ja asjadest arusaamist.
▪ Järgige aruteludes kokkulepitud reegleid.
▪ Arutlege teema või teksti üle, rääkige lugu või jutustage ümber mõni teemassepuutuv
kogemus kasutades asjakohased fakte, detailseid kirjeldusi ning rääkides selgelt ja
arusaadavas tempos.

Meeskonnatööoskused
▪ Töötagekoosnaguüksmeeskond.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Seekord:
Selles kohtumisel vaatab meeskond üle, mida nad sel hooajal teinud on ja hindab omi saavutusi.
Nad mängivad koos mõned lõbusad mängud, mis aitavad neil meeles pidada, kui suurt tööd nad on
teinud, ja seejärel on aeg nautida suupisteid ning jooke.

Kohtumine 1 (1.5 tundi)

Tähistage edu (1,5 tundi)
Kohtumise paigutamine

See kohtumine tuleks läbi viia peale Jaga seda! Kohtumine 2: Valmistage ette ja harjutage Jr.FLL
näitusel esinemist või peale seda, kui tiim on juba Jr.FLL näitusel ära osalenud.

Innustamine Soovituslik aeg: 5 min

Nüüd, kui teie meeskond on lõpetanud väljakutse teema kohta õppimise, ehitanud valmis oma
mudeli, loonud Näita mind! plakati ja osalenud Jr.FLL näitusel, on aeg tähistada oma edu ja
mõtiskleda hooaja üle.

Aita oma meeskonda mõelda läbisaanud hooaja üle järgnevaid soovitusi arvestades:
▪ Paiguta Näita mind! poster ja mudel meeskonna kohtumisteruumi.
▪ Vaadake koos üle lühivideod ja pildid, mis said tehtud Jr.FLL näitusel.

Tegevus Soovituslik aeg: 55 min

Valige üks või kaks järgnevat tegevust, et aidata oma meeskonnal peegeldada ja meenutada seda
hooaeg, millel nad osalesid.

Võimalus A: Suled jaokkad
Moodusta “suled ja okkad” juturing. Kogu tiim kokku ja palu igaühel jagada ühte väga positiivset
(pehme) ja ühte väljakutset pakkuvat hetke või olukorda (okkaline), mida nad kogesid sellel hooajal.

Küsi küsimusi nagu:
▪ Kuidas te üksteist aitasite?
▪ Mis oli üheskoos töötades lihtne ja mis keeruline?
▪ Mis oli hooaja kõige naljakam hetk?
▪ Mis oli kõige suurem väljakutse, millest te jagu saite?
▪ Kas oli midagi, millega Sa hakkama said, kuigi ei oleks seda uskunud?
▪ Mis on see, mille üle Sa eriti uhke oled, mida Sa sel hooajal saavutasid?

Vihje Alusta juturingi oma pehmete ja okkaliste kogemuste jagamisega.

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Võimalus B: Mälestusteraamat
Meeskond paneb kokku hooaja “mälestusteraamatu”. Palu igal tiimiliikmel joonistada
pilt(pildid), mis näitab neid erinevatel hooaja kohtumistel meeskonnanna koos töötamas.

Need pildid võivad meeskonda näidata:
▪ Tiimile nime valimas.
▪ Tiimiloomise mänge mängimas.
▪ Väljakutse teema uurimisega tegelemas.
▪ Külalisesinejat kuulamas või õppeväljasõidul olemist.
▪ Lihtsate masinate uurimist.
▪ Loova ehitusväljakutse mudeli väljatöötamist.
▪ Väljakutse teemale vastavava näitusemudeli ehitamist.
▪ Mudeli katsetamist ja paremaks muutmist.
▪ Plakati tegemist ja näitusel esinemiseks harjutamist.

Koguge kõik pildid kokku selles ajalises järjekorras, kuidas need kohtumised toimusid.
Paiguta raamatu kaanele meeskonna poolt disainitud logo.

Vihje: Pildid võib arvutisse skaneerida ja teha sellest slaidiesitlus või laadida need ülesse Online
Showcase keskkonda. Mälestusteraamatust võib lasta trükkida koopiad, et iga meeskonnaliige
saaks selle endale meeneks.

Võimalus C: Meeskonnatöö näitamine LEGO abil
Kui meeskonnal ei ole kasutada LEGO BuildToExpress eneseväljenduskomplekte, siis kasutage
tavalisi LEGO klotse ning paluge igal meeskonnaliikmel ehitada mudel, mis näitab meeskonna
koostööd sellel hooajal. Kui nad oma ehitise valmis saanud, palu igal meeskonna liikmel oma
mudelit teistele selgitada.

Võimalus D: Seljale patsutamine:
Iga meeskonnaliige kleebib oma seljale paberilehe. Võistkonna liikmed kirjutavad kordamööda
üksteise seljale kinnitatud paberilehtedele. Meeskonnaliikmed peaksid kirjutama komplimendi,
kuidas see inimene aitas meeskonna edule kaasa.

Näiteks:
▪ “Sul on alati suurepärased ideed.”
▪ “Sa panid meie mudeli ploki tööle.”
▪ “Sa kujundasid meie Näita mind! postri väga ilusaks.”

http://www.jrfirstlegoleague.org/
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Sisseelamiskohtumine D:Tähistage edu!

Kui meeskonnaliige on lõpetanud teise liikme paberilehele kirjutamise, võiksid nad patsutada
üksteist seljale või “visata viis” ning seejärel kohad vahetada.Iga tiimikaaslane peaks kirjutama
midagi kõikide teiste liikmete paberilehtedele.

Kui nad on lõpetanud, andke meeskonnale mõni minut aega, et lugeda kiitvaid lauseid, mida
headest sõpradest meeskonnakaaslased nende kohta kirjutasid.

Võimalus E: Online Näitus
Laadige oma meeskonna fotod nende Jr.FLL Online Showcase kontole, et näidata teistele
meeskondadele, mille loomisega te hakkama saite. Seda saab teha kasutades keskkonda
www.jrfllshowcase.usfirst.org (sellesse keskkonda konto loomiseks pöörduge Ramon@ut.ee).

Kokkuvõte Soovituslik aeg: 30 min

Jr.FLL hooaja edukas lõpuleviimine on suur saavutus. Pärast seda, kui meeskonnaliikmed on lõpetanud
oma hooajamuljete peegeldamise, on aeg seljale patsutada ning alustada tähistamisega.

Pakkuge natuke mahla ja tervislikke suupisteid, mängige muusikat, tantsige ja lõbutsege!

Palju õnne hooaja eduka läbiviimise eest!

http://www.jrfllshowcase.usfirst.org/
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