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Väljakutse

Probleemide lahendamisel on abiks

   Põhiväärtused
• Me oleme meeskond.
• Meie töö eesmärk on otsida oma juhendajate ja mentorite abiga lahendusi probleemidele.
• Me teame, et juhendajatel ja mentoritel pole vastuseid kõikidele küsimustele, seega, me õpime

üheskoos.
• Me austame sõbraliku võistluse põhimõtet.
• Meie avastused on palju olulisemad meie võitudest.
• Me jagame oma kogemusi teistega.
• Me näitame välja Sõbralikku Professionaalsust™ ja Konkureerivat Koostööd™ kõiges, mida teeme.
• Meil on lõbus!

Hooaja võtmehetked
Kui tunnete, et vajate veidi abi ja juhatust, vaadake Juhendajate käsiraamatus olevat näidisajakava või leidke abi 
veebilehelt www.robootika.ee/flleesti ja kindlasti saage näpunäiteid meie mentoritelt!

Ürituseks valmistumiseks laadige alla hindamislehed: https://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=1012

Loe
väljakutset

Registreeri
üritusele

Osalege üritusel ja 
tähistage! 

Määratlege probleem 
ja missioonide 

lahendus-strateegiad

Kavandage robot ja 
Projekti lahendused

Harjutage
ettekannet ja 

katsetage robotit. 
Parandage, kus vaja

https://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=1012


Lahendage probleeme:

Robotimängus!
• Lugege Robotimängu reegleid Võistluse juhendis
• Määratlege üks või enam lahendatavat missiooni
• Kavandage LEGO® MINDSTORMS® robot, mis lahendab

missiooni või missioone

KARISTUSED – Enne matši algust eemaldab 
kohtunik väljakult kuus punast karistusketast 
ja hoiab neid enda käes. Kui te robotit 
katkestate, asetab kohtunik ühe eemaldatud 
ketta kagus asuvasse valgesse kolmnurka 
püsiva/puutumatu karistusena roboti 
katkestamise eest. Võimalik on saada kuni 
kuus sellist karistust, IGAÜKS neist -5 punkti. 

M15 - TULEKAHJU
Kukutage tuli *ainult seetõttu, et 
Tuletõrjeauto rakendab otsest jõudu Maja 
kangile. 25 punkti 

M17 - KATAPULT
Liigutage Katapulti, nii et see on 
täielikult oma sihtmärgil. 20 punkti
BOONUSEKS:  Saage ülalkirjeldatud 
viisil Katapuldi punktid KOOS Musta 
Vee ja Vihmaga täielikult Katapuldi 
sihtmärgile.  15 punkti LISAKS 

M01 - TORU EEMALDUS
*Eemaldage Katkine Toru nii, et see on
täielikult Baasis.  20 punkti

M02 -VEEVOOL
*Toimetage Suur Vesi (max 1 kord) teise
meeskonna platsile *ainult Pumbasüsteemi
kraani/kraane keerates.  25 punkti

M03 – PUMBA LISA
Liigutage Pumba Lisa nii, et see puudutab matti 
ja see kontakt on täielikult Pumba Lisa 
sihtmärgil.  20 punkti 

Robotimängu missioonid on justkui reaalelulised 
näited teie Projekti uurimuse tarvis. Lugege 
lähemalt Missioonide taga olevatest lugudest 
väljakutse juhendist!

Allpool kirjeldatud missioonid on ainult ülevaateks. Kõik 
vajalikud detailid leiate Väljakutse juhendist!  

Märkus: *Tärnid viitavad, et kasutama peab kindlat 
MEETODIT, mida peab jälgima ja nägema kohtunik. 
Allajoonitud tingimused peavad olema matši LÕPUS nähtavad. 

M05 - FILTER
Liigutage Filtrit põhjasuunas, kuni lukuriiv 
alla kukub. 30 punkti

M06 – VEE TÖÖTLEMINE
Pange Vee Töötlemise mudel Suurt Vett 
väljutama *ainult Tualeti kangi liigutades. 
20 punkti

M07 – PURSKKAEV
Pange Purskkaevu keskmine kiht silmnähtavalt 
kõrgemale tõusma ja seal peatuma, ainult tänu 
Suurele Veele hallis vannis.  20 punkti

M08 – KAEVUKAANED
Pöörake Kaevukaas(ned) ümber nii, et nende 
asend on silmnähtavalt rohkem kui vertikaalne
*ilma selle/nende baasi jõudmata. 15 punkti 
IGA KAANE EEST 
BOONUSEKS: Ülalpool kirjeldatud kaevukaante eest 
saab kuni 30 punkti; LISAKS mõlemad kaaned täie-
likult eraldi Kolmjala sihtmärkidel. 30 punkti lisaks

M09 - KOLMJALG
Liigutage kontrollkaamera Kolmjalga, nii et 
see on OSALISE SKOORI SAAMISEKS:  
osaliselt emmal-kummal Kolmjala sihtmärgil, 
nii et kõik jalad puudutavad matti.  15 punkti
TÄISPUNKTIDE SAAMISEKS: täielikult emmal-
kummal Kolmjala sihtmärgil, nii et kõik jalad 
puudutavad matti.  20 punkti

M04 - VIHM
Tehke nii, et vähemalt üks vihm tuleks 
Vihmapilvest välja. 20 punkti

M10 – TORU VAHETUS  (Paigaldage esmalt 
baasis soovi korral Valikuline Rõngas) 
Liigutage Uut Toru nii, et see oleks seal, 
kust katkine toru alustas, täielikus/lamedas 
kontaktis matiga. 20 punkti

M14 - KAEV  
Liigutage Kaevu nii, et see puudutab 
matti ja see puude on
osaliselt Kaevu sihtmärgil. 15 punkti
täielikult Kaevu sihtmärgil. 25 punkti

M16 – VEE KOGUMINE
Liigutage või püüdke Suur Vesi ja/või 
Vihmavesi (max. 1 Vihm; mitte Must Vesi), 
nii et see puudutab matti Vee sihtmärgil *nii et 
sihtmärk ei jõua ühelgi hetkel valge piirava 
jooneni, nagu allpool näidatud. Vesi võib sihtmärki 
ja/või teist vett puudutada, kuid mitte midagi 
muud puudutada või millegi muu poolt juhitud 
olla. Iga veemudeli eest antakse eraldi punkte. 
---vähemalt üks Vihm:  10 punkti
---Suur Vesi:  10 punkti IGA eest

BOONUSEKS:  Saage punkte vähemalt ühe 
Suure Vee eest selle sihtmärgil ülalkirjeldatud viisil; 
LISAKS üks Vesi peal, mis ei puuduta mitte midagi muud 
peale teise Vee. 30 punkti (max ühed boonuspunktid) 

M18 - KRAAN
Muutke veetase silmnähtavalt 
rohkem siniseks kui valgeks tassi 
kohalt vaadatuna *ainult Kraani 
käepidet pöörates.  25 punkti

M12 - MUDA
Liigutage Muda nii, et see 
puudutab nähtavat puitosa 
ükskõik millisest kuuest 
JOONISTATUD aiakastist. 30 punkti

M11 - TORU EHITUS  (Paigaldage esmalt baasis 
soovi korral Valikuline Rõngas)
Liigutage Uut Toru, nii et see on
OSALISE SKOORI SAAMISEKS:  osaliselt 
sihtmärgil täielikus/lamedas kontaktis matiga. 
15 punkti
TÄISPUNKTIDE SAAMISEKS:  täielikult sihtmärgil 
täielikus/lamedas kontaktis matiga.  20 punkti

M13 - LILL
Pange lill silmnähtavalt kõrgemale tõusma 
ja seal püsima, ainult tänu pruunis potis 
olevale Suurele Veele. 30 punkti 

BOONUSEKS:  Saage ülalpool toodud 
kirjelduse kohaselt punktid KOOS vähemalt 
ühe Vihmaga lillas osas, mis puudutab ainult 
Lille mudelit.  30 punkti lisaks
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Kas olete kunagi mõelnud, kuidas jõuab teieni igapäevaselt kasutatav 
vesi? Pole oluline, kas see on hammaste pesemiseks, janu kustutamiseks, 
toidu valmistamiseks või ujumiseks – me kõik vajame vett! Kas see tuleb 
maapinnast, jõest või järvest? Kuidas saab olla kindel, et seda on ohutu 
juua ja mis juhtub siis, kui vesi kanalisatsioonitorust alla voolab? Selle 
hooaja HÜDRODÜNAAMIKASM Robotimängus otsite vastuseid neile ja 
paljudele teistele küsimustele ning õpite, kuidas kasutatakse 
hämmastavat inseneriteadust, et kaitsta teie kõige väärtuslikumat 
vedelat vara – vett! 
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HÜDRODÜNAAMIKASM Väljakutses kirjeldame 
inimesele vajalikke veeringe viise, kuidas 
inimesed konkreetsete vajaduste või soovide 
täitmiseks vett leiavad, transpordivad, 
kasutavad ja sellest vabanevad.

Lahendage probleeme Projektis
• Määratlege üks probleem inimesele vajalikus veeringes
•  Kavandage lahendus, mis seda probleemi leevendaks
• Jagage valitud probleemi ja kavandatud lahendust

teistega
Inimesed tarbivad vett igapäevaselt, aga nad ei mõtle eriti, 
kuidas ja miks nad vett kasutavad. Inimestel on mitmeid 
erinevaid veega seotud vajadusi – olgu need siis otsesed 
(joomiseks või pesemiseks) või kaudsed (tarbeesemete või 
toidu või energia tootmiseks). Teie projekti eesmärk 
HÜDRODÜNAAMIKASM hooajal on parendada viise, mil 
inimesed vett leiavad, transpordivad, kasutavad või sellest 
vabanevad.

MÄÄRATLEGE Mõelge kõigile viisidele, kuidas teie
vett kasutate, alustades janu kustutamisest ja lõpetades 
basseinis või järves ujumisega. Vesi on ilmselt ka üheks osaks 
protsessist, millega toodetakse teie toit, energia, 
mobiiltelefonid või teised tooted. Tõenäoliselt kasutate vett 
viisidel, mis tunduvad mainimiseks liiga vähetähtsad, igavad 
või vastikud – näiteks WC-s vee laskmine. Samas on kõik need 
erinevad kasutusviisid osa inimesele vajalikust veeringest. 

Valige üks etapp inimesele vajalikust veeringest, mis teid 
eriliselt huvitab, ja määratlege konkreetne probleem, mida 
soovite lahendada. 

Kui probleem on valitud, uurige olemasolevate lahenduste 
kohta, mida inimesed juba praegu olukorra parandamiseks 
kasutavad. Miks see probleem siiski eksisteerib? Miks 
olemasolevad lahendused ei aita? Mida saaks paremaks teha? 

KAVANDAGE LAHENDUS Järgmiseks
kavandage valitud probleemile lahendus. Igasugune lahendus 
on alguseks hea. Lõplik eesmärk on kavandada uuenduslik  
lahendus, mis loob ühiskonnale lisaväärtust, parendades 
mõnda olemasolevat lahendust, kasutades midagi olemasolevat 
uudsel viisil või leiutades midagi täiesti uut. 

Jagage Mõelge, kellel teie lahendusest abi võiks olla ja
jagage oma ideed vähemalt ühe inimesega. Esitlege oma 
lahendust inimestele, kes vett puhastavad, hoiustavad, 
transpordivad või kasutavad. Rääkige sellest näiteks mõnele 
spetsialistile või sellele inimesele, kes aitas teil probleemi kohta 
rohkem teada saada. Kes võiks veel olla need inimesed, kellele 
teie idee huvi võiks pakkuda? HÜDRODÜNAAMIKASM 
Võistluse juhendis on näiteid eri tüüpi inimestest, kes 
kogukondades veega seonduvaid probleeme lahendavad.

Lõpuks valmistage ette esitlus, et oma tööd võistlusel 
hindajatega jagada. Esitlus peab toimuma reaalajas ja selles 
võib kasutada plakateid, slaidiesitlusi, mudeleid, 
multimeediaklippe, rekvisiite, kostüüme jne. Olge 
loomingulised, aga ärge unustage tutvustada oma probleemi, 
selle lahendust ja lahenduse jagamist


