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Päevakava
• Junior FIRST® LEGO® League meeskondade 

kohtumiste käsiraamat -11:30
• Meeskondade kohtumiste skeem -11.45
• Sisseelamine "Lihtsate masinatega tutvumine" -12:45
• Mõtle selle üle! "Väljakutse teema uurimine" - 13:00
• Õpi selle kohta! "Üheskoos fookusteema väljavalimine" -

13:15
• Kohvipaus 13:15-13:30
• Ehita see! "Ehita mudel" -14:00
• Jaga seda! "Looge Näita mind! poster" - 14:15
• Näitus koos ülevaatajatega - 14:45
• Kokkuvõte ja materjalide jagamine 14:45-15:15



Junior FIRST® LEGO® League tiimide 
kohtumiste käsiraamat - lk.1

• on kogum tegevusi ja toetavaid materjale
• sisaldab 16 kohtumise metoodilist juhendit
• jaguneb fookusvaldkonna- ja 

sisseelamiskohtumisteks
• Jr.FLL hooaja läbimiseks kulub tavaliselt 6-8 

nädalat, kui kohtuda 2 korda nädalas või 12-16 
nädalat, kui kohtuda 1 kord nädalas



Fookusvaldkonna kohtumised - lk.2

• Mõtle selle peale! (2 kohtumist)
• Õpi selle kohta! (4 kohtumist)
• Ehita see! (4 kohtumist)
• Jaga seda! (2 kohtumist)



Mõtle selle peale

• Kohtumine 1: koostöö julgustamine ja 
meeskonna identiteedi loomine

• Kohtumine 2: väljakutse teema uurimine



Õpi selle kohta
• 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



Ehita see
• Kohtumine 1: arutle 

masinaehituse ja lihtsate 
masinate teemal

• Kohtumine 2: vaata üle 
juhtnöörid ja kavanda mudel

• Kohtumine 3: ehita mudel
• Kohtumine 4: täpsuta ja 

täiusta mudelit



Jaga seda

• Kohtumine 1: looge Näita mind! poster

• Kohtumine 2: valmistage ette ja harjutage 
Jr.FLL näitusel esinemist



Sisseelamiskohtumised - lk.2

• Meeskonna ehitamine! (1 kohtumine)
• Lihtsate masinate tutvustamine (1 kohtumine)
• Loov  ehitusväljakutse  (1 kohtumine)
• Edu tähistamine! (1 kohtumine)



Kus ma need materjalid leian?

• Meeskonna kohtumiste 
käsiraamatu, hooaja 
väljakutse juhendi,  
juhendaja käsiraamatu 
ja kõik muud vajalikud 
juhendmaterjalid leiad 
aadressilt:

http://www.robootika.ee/fl
leesti/?page_id=1459



Junior FIRST® LEGO® League® 
kohtumiste skeem - lk.4



Lihtsate masinatega tutvumine  

• Juhendaja käsiraamat 
- tunni sisu lk. 69-73

• Jr.FLL Guide to Building and 
More 
- 2 lihtsat masinat lk. 11-15
- kraana ehitamine lk. 44-75



Kaks lihtsat masinat
• Hammasrattad

• Plokid ja rihm



Masinate näited
• Kraana (plokk)
• Jalgratas (ülekanded)
• Käärid (kang)
• Rattad auto küljes 

(ratas ja telg)
• Kelguga mäest alla 

laskmine (kaldpind)
• Kruustangid (kruvi)



Kraana ehitamine



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.



Väljakutse teema uurimine 
 lk.10-12

• Lugege väljakutse juhendist läbi lõik 
Mõtle selle üle! 

• Arutlege ja pange kirja asju, mis teile 
esimesena pähe tulevad, kui hakkate 
väljakutse teema üle mõtlema

• Kasutage sõnu, pilte ja sümboleid oma 
mõtete paremaks väljendamiseks

• Kasutage selleks "plakati" vormi



Uurimise plakat
• Joonista suure paberi keskele ring ning seejärel jaga 

paber niimitmeks sektsiooniks, kui mitu meeskonnaliiget 
sinu tiimis on (vaata 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.



Fookusteema väljavalimine
lk.19-21

• Sellel kohtumiseI valib tiim 
demokraatlikult, millist 
fookusteemat nad lähemalt 
uurima hakkavad.

• Lugege koos meeskonnaga 
väljakutse juhendist läbi lõik 
Määratlege koht ja 
õppevahend 

• Igaüks ehitab mudeli oma 
eelistusest

• Hääletage 



Oma eelistuse näitamine mudeliga



Ehita mudel
lk.49-51

• Sellel kohtumisel loob meeskond 
tiimiliikmete erinevaid ideid 
kombineerides oma mudeli lõpliku 
disaini

• Seejärel ehitavad nad LEGO 
klotse kasutades oma mudeli

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



Masinaehituse etappide lõikeleht
lk.36



Ehita mudel
• On oluline, et iga 

meeskonna liige saaks 
ehitamisel võrdse võimaluse.

• Võtke sellel kohtumisel 
meeskonna poolt saavutatu 
kokku läbi  lõppmudelist 
fotoseeria tegemisega.



Jr.FLL mudeli kontrollnimekiri



Looge Näita mind! poster
• Sellel kohtumisel loob tiim Näita mind! postri, 

mida nad kasutavad Jr.FLL näitusel osaledes
• Rohkem infot Jr.FLL näituse kohta leiad 

Juhendaja käsiraamatust
• Lugege koos läbi Väljakutse juhendist Jaga 

seda lõik, kus on Näita mind! postri loomise 
juhend.



Postri paigutus



Intervjuumäng

Küsi selliseid küsimusi:
• Mis Su nimi on ja kuidas seda tähthaaval kirjutatakse? 
• Kui vana Sa oled?
• Mis rühmas või mitmendas klassis Sa käid? - jääkaru
• 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? 



Jr.FLL näitusel osalemine
• 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..

• Mõelge üheskoos oma 
mudelile nimi välja. Tehke 
väike “nimekaart” ja paigutage 
see mudeli ette. 



Ülevaatajad küsivad
• 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?



Lausete alustaja - lk.63



Kokkuvõte
• 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 koos 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?


