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Mis on FIRST ® LEGO® League Jr.? 

FIRST® LEGO® League Jr. on FIRST-i ja LEGO Grupi 
koostöö tulemusena toimiv lõbus ja praktiline programm, 
mis on kavandatud tutvustama teaduse, tehnoloogia, 
inseneeria ja matemaatika (STEM) põhitõdesid 6-10 
aastastele lastele, kasutades neile tuttavat ja armastatud
brändi - LEGO®.

Igal hooajal juhivad kaks või rohkem täiskasvanud juhendajat 2-6 liikmest koosnevaid 
meeskondi uue väljakutse teema avastamisel. Väljakutse iseenesest on reaaleluline 
teaduslik teema, näiteks toiduohutus, taaskasutus, energia. Meeskonnad konstrueerivad 
LEGO® elemente kasutades mootoriga mudeli ja näitavad selle kaudu õpitut. Peale selle 
valmistab meeskond Vaadake seda plakati, mis illustreerib nende avastuste teekonda.

Juhendajad on teie jaoks olemas ja aitavad teil 
Uurida, Ehitada, Testida ning Jagada kogu õpitut.

U
ur
ig
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hitage

Te
st
ig
e

Jagage
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FIRST® LEGO® League Jr.  
VEESEIKLUSESM väljakutses:

• 	Uurite kuidas teie oma kodus või kodukoha
ümbruses vett kasutate, mis on selle vee
teekond ja kuidas ühte osa sellest
teekonnast paremaks muuta

• 	Ehitate ja täiustate  oma ideede
näitamiseks Meeskonnamudeli.

• 	Jagate Meeskonnamudeli ja Vaadake
seda plakati kaudu kõike, mida olete
õppinud.

Hei! Mina olen 
veetilk Hüdro! 
Uurige, kuidas 
minusugune vesi 
teieni jõuab. Kas 
saate aidata 
minu teekonda 
paremaks teha? 

Liituge minuga 
selles 
VEESEIKLUSES!  

Uurige!
Teie ja teie kodukoha inimesed kasutavad vett 
iga päev mitmeteks tegevusteks. Kust see 
vesi tuleb? Kuidas see teieni jõuab? Kas vett 
on enne, kui teie seda kasutate, puhastatud 
või töödeldud? Miks on tähtis vett arukalt 
kasutada? Valige üks viis, kuidas teie vett 
kodus või kodukoha ümbruses kasutate. 
Uurige vee teekonna kohta nii palju kui 
võimalik. Seejärel mõelge välja lahendus, 
mis teeb ühe osa sellest teekonnast 
paremaks. 

Ehitage ja testige!

Kavandage, ehitage ja programmeerige 
Meeskonnamudel. Seejärel katsetage ja 
tehke see veel paremaks, et näidata teie 
poolt valitud veekasutust, vee teekonda ja 
ideed, kuidas osa sellest teekonnast 
paremaks teha. Kindlasti kasutage 
kavandamisel ja ehitamisel VEESEIKLUSE 
Inspiratsioonimudelit 
(LEGO® veepump). Lisaks kasutage 
Meeskonnamudeli vähemalt ühe 
motoriseeritud osa ehitamiseks ja 
programmeerimiseks LEGO® Education 
WeDo 2.0 või WeDo vahendeid. 

Jagage!

Valmistage Vaadake seda plakat ja 
kasutage seda koos Meeskonnamudeliga, 
et õpitut teistega jagada. Selleks, et näidata, 
mida te vee kohta teate, võite osaleda 
Näitusel, kutsuda oma perekond ja sõbrad 
erilisele meeskonna kohtumisele või näidata 
teistele oma Inseneri töövihikut. 

Kõige tähtsam on lõbutseda!

AQUA ADVENTURESM Challenge 
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KOHTUMINE 1: Pange meeskonnale nimi! 

Tere tulemast FIRST® LEGO® League Jr. hooaega! Sel korral on 
teie meeskonna väljakutse teemaks VEESEIKLUS. Kõigepealt 
uurite, kui tähtsat rolli vesi teie elus mängib.  

Seejärel valite ühe viisi, kuidas te vett kodus või kodukoha ümbruses kasutate. Uurite vee 
teekonna kohta võimalikult palju. Kust see vesi tuleb? Kuidas teieni jõuab? Kui suurt osa 
te sellest kasutate? Mis saab veest pärast kasutamist? 

Vee teekonna uurimise käigus proovite märgata kõiki sellega seonduvaid probleeme. 
Näiteks, kas vee teieni saamisel esineb mõni probleem? Või kasutate ehk rohkem vett, kui 
tegelikult vaja oleks? Valige üks probleem, mida saate aidata lahendada. Seejärel 
kavandate valitud probleemile lahenduse. 

Oma uute teadmiste esitlemiseks ehitate Meeskonnamudeli ja valmistate Vaadake seda 
plakati. Viimaks näitate tehtud tööd ka teistele. 

Igal kohtumisel tegutsete FIRST LEGO League Jr. põhiväärtuste järgi: 

• Me oleme meeskond.

• Me teeme töö ära.

• Meie juhendajad aitavad meil 
õppida, aga vastused leiame 
ise.

• Me jagame oma kogemusi ja 
avastusi teistega. 

•  Me oleme abivalmis, lahked ja 
austame üksteist, kui me 
töötame, mängime ja jagame. Me 
nimetame seda Sõbralikuks 
Professionaalsuseks®.

• Me kõik oleme võitjad.

• Meil on lõbus!  
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Minu lemmik põhiväärtus on

Joonista pilt, mis näitab Sinu lemmik põhiväärtust:

Minu meeskonna nimi on 
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Kui teil on vett vaja, kuidas te seda saate? Keerate kraani lahti? Võtate 
veepudeli? Kasutate pumpa? Mõnedel inimestel pole ühtegi neist valikutest. 
Nemad peavad vett mõnel teisel viisil saama. Mõned inimesed peavad pika 
maa jõe või järveni kõndima, mis võib palju aega võtta ning veekogust saadav

vesi ei pruugi tegelikult puhas olla. Veeinsenerid aitavad neis paigus puhast vett 
lähemalt leida. Nad puurivad maa sisse sügavaid auke. Kui nad puuraugust vett 
leiavad, siis paigaldatakse puurauku pump, mis pumpab vee puuraugust välja ja aitab 
nii  inimestel vett saada. Selliseid puurauke, millest 
saab vett nimetatakse puurkaevudeks.
1989. aastal tuli ühel veeinseneril Lõuna-Aafrikas 
hea mõte. Ta teadis, et mõnedes paikades on vett 
vaja. Ta teadis ka, et mõnedel koolidel pole mängu-
väljakuid. Tema mõte oli ühendada karussell vee-
pumbaga. Lapsed saaksid koolis käies karusselli 
peal mängida ja samal ajal pumpab pöörlev karusell 
vett. Ühele töörühmale see mõte meeldis. Nad ehita-
sid selle mudeli, lisasid mõned osad juurde ning panid nimeks Mängupump. Kui lapsed 
karusselli peal keerlesid, pumpas pump maa seest vett välja. Vesi voolas maa peal 
olevasse veepaaki, mille küljes oli kraan. Inimesed said paagist vett võtta, kui nad seda 
vajasid. 
Töörühm ehitas veel palju Mängupumpasid. Nad paigaldasid neid Lõuna-Aafrikasse ja 
teistesse riikidesse. Lastel oli nende peal lõbus mängida ja inimesed said vett 
joomiseks, käte pesemiseks, aedade kastmiseks ja muudeks tegevusteks kasutada. 
Lapsed jäid palju harvemini haigeks ja said rohkem koolis käia.  
Kuid Mängupumbad ei olnud ideaalne lahendus. Mõnikord olid veepaagid tühjad, kui 
inimesed vett võtma läksid, siis pidid nad ise karusselli keerutama. Kui Mängupump 
katki läks, võis vajalike varuosade saamine kaua aega võtta. Mõned Mängupumbad 
asendati käsipumpadega.

2008. aastal võttis uus töörühm Mängu- 
pumpade projekti üle. Nad teadsid Mängu- 
pumpadega seotud probleemidest ning tegid 
väga palju tööd. Kui Mängupump katki läheb, 
parandavad nad selle kiiresti ära. Uusi 
Mängupumpasid paigaldavad nad ainult siis, 
kui see on mõttekas. Vee järele peab olema 
vajadus ja Mängupump peab suutma seda 
vajadust rahuldada. Kohalikud inimesed 
peavad samuti Mängupumba paigal-damist 
soovima. Tänaseks on neid Lõuna-Aafrikas 
rohkem kui 900. Need aitavad inimestel puhast 
vett saada ja lastel lõbusalt aega veeta!

KOHTUMINE  2: Mängupumba lugu  



AQUA ADVENTURESM  |  9

Milliseid teisi mudeleid on 
Mängupumba loo etendamiseks vaja? 
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Kui peaksite nimetama viis kõige tähtsamat asja oma elus, mida te ütleksite? 
Vesi ei pruugi teie nimetatud asjade hulgas ollagi. Kuid ilma veeta ei olekski 
elu! Iga elusolend planeedil Maa vajab vett. 

Inimesed kasutavad vett paljudeks erinevateks tegevusteks – joomiseks, toidu 
kasvatamiseks, koristamiseks, mängimiseks ja meele lahutamiseks. Vaadake 
allpoololevat nimekirja. Siin on nimetatud mõned viisid, kuidas inimesed vett oma 
kodudes ja kodukoha ümbrustes kasutavad. 

• Paadiga sõitmine 
• Hammaste pesemine
• Koristamine 
• Söögitegemine 
• Joomine 
• Tulekahju 

kustutamine
• Akvaariumite täitmine

• Purskkaevude 
täitmine

• Kalastamine
• WC-s vee laskmine
• Elektri tootmine
• Uisutamine 
• Maalimine 
• Jää tegemine
• Auru tegemine 

• Duši all käimine
• Ujumine
• Vannis käimine
• Riiete pesemine
• Nõude pesemine
• Käte pesemine
• Põldude kastmine
• Lillede kastmine
• Muru kastmine 

VEESEISKLUSE väljakutses valite meeskonnana ühe vee kasutamise viisi oma kodus 
või kodukoha ümbruses. Seejärel uurite võimalikult palju selle kohta, kuidas vesi 
selleks kasutuseks teieni jõuab! 

Millise vee kasutamise viisi te valite?

KOHTUMINE  3: Valige üks veekasutusviis 
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Mõtle, kuidas Sa kodus ja kodukoha ümbruses vett kasutad. Joonista või 
kirjuta mõlema kohta vähemalt kaks mõtet.

Kuidas ma vett kasutan
Kodus Kodukoha ümbruses 

Joonista see veekasutusviis, mille teie meeskond VEESEIKLUSE väljakutseks valis: 

Minu meeskonna valitud veekasutusviis on:
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Te valisite veekasutusviisi. Nüüd on aeg teada saada, kuidas vesi selleks 
eesmärgiks teieni jõuab! Esiteks peate leidma oma vee allika, see tähendab, 
koha, kust vesi tuleb. Kas see tuleb maa alt? Maa pealt? Taevast? 

Paljudes paikades saavad inimesed vett maa seest. Vett, mida saadakse maapinna all 
paiknevate kivimite või pinnase sees olevatest avaustest või lõhedest, nimetatakse põhja-
veeks. Põhjavee maapinnale toomiseks kasutavad inimesed kaevusid, torusid ja pumpasid. 
Mõnedes paikades kasutavad inimesed ainult pinnavett. Pinnaveeks nimetatakse näiteks 
jõgedes, järvedes ja ookeanides olevat vett. Kui vesi taevast vihma või lumena maapinnale 
langeb, siis suurendab see pinnavee kogust.  Vihma- või lumevesi võib ka hoopis pinna-
sesse imbuda ja põhjavee kogust suurendada. Mõned inimesed koguvad vihmavett või lund. 
Mõnikord kasutavad nad seda kohe pärast kogu-
mist, vahel hoiustavad hilisemaks kasutamiseks.    
Tihtipeale peab vett enne kasutamist 
puhastama. Linnad puhastavad vett 
veepuhastusjaamades. Veepuhastusjaamad 
võtavad veest ära liiva, mustuse ja prügi. 
Ookeaniveest võtavad nad lisaks ära ka soola. 
Vees tapetakse ära kõik selles olevad bakterid. 
Seejärel kasutatakse puhta vee inimesteni 
saatmiseks torusid, pumpasid ja teisi 
vahendeid.  
Where does your water come from?
Kuskohast teie vesi tuleb? Kas teie kodul või koolil on oma kaev? Kas linn või alev tagab 
veevarustuse? Kas vett puhastatakse? Kui jah, siis kuidas? Kui kaugele peab vesi 
rändama? Milliseid pumpasid ja torusid see läbib? Kui see lõpuks teieni jõuab, kas 
kasutate selle saamiseks kraani? Või saate selle mõnel muul moel kätte? Mis saab veest 
siis, kui teie olete selle ära kasutanud?
Vaadake allpoololevaid pilte. Nendel on näha mõned viisid, kuidas rohkem vee kohta 
teada saada. Te peaksitegi nüüd veidi uurimistööd tegema - nii saate vahva 
Meeskonnamudeli ehitada ja Vaadake seda plakati valmistada.  

On aeg uurida teie vee teekonda! 

KOHTUMINE  4: Uurige vee teekonna kohta 

Raamatud
Ajakirjad Filmid

Intervjuud

MuusikaInternet
Ekskursioonid
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Minu meeskonna vee kasutamise viis on 

Selleks kasutatava vee allikas on (tõmba ring ühele või enamale ümber)

põhjavesi  oja  jõgi   järv  ookean  veehoidla   vihmavesi       lumesula  Muu:

Kuidas vesi allikast sinuni jõuab? Kirjuta, mida sa tead, mida sa sooviksid teada ja kõige 
hiljem mida sa õppisid kui seda teekonda lähemalt uurisid. 

Minu vee teekond!

T
(Mida ma Tean)

S
(Mida ma Soovin teada)

Õ
(Mida ma Õppisin)
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Mõelge tagasi Mängupumba loole. 
Mängupump algas ühest mõttest. Teadlased 
tegid väga palju tööd, et mõttest saaks päris 
asi. Nad pidid sellel teekonnal mitmeid 
probleeme lahendama. 

Kuidas saaks karusselli vee pumpamiseks kasutada? 
Mis on parim viis vee kogumiseks? Kuidas peaks vett 
hoiustama? Nad katsetasid mitmeid erinevaid 
lahendusi. Kui üks ei töötanud, prooviti järgmist ning 
jätkati tööd parimate lahenduste leidmiseks. 

Teie olete ka teadlased! Kõik teadlased 
kasutavad teaduslikku probleemide 
lahendamise meetodit. Selle meetodi neli 
põhilist sammu on uurimine, ehitamine, 
katsetamine ja jagamine. Mõnikord peab 
mõnda sammu rohkem kui üks kord 
tegema. Sammud ei ole ka alati just selles 
järjekorras. Nad võivad käia ka ringiratast. 

Uurige probleemi. Looge lahendus (üks või 
rohkem). Katsetage lahendusi. Rääkige 
teistele, mida te õppinud olete.  

Harjutage teadlaseks olemist koos 
meeskonnaga ühte probleemi lahendades. 
Vaadake kõik Inspiratsioonimudelit. Mis 
juhtub, kui LEGO® vesi pumbast välja 
tuleb? Oletame, et teil on vaja vett koguda 
ja seda hilisemaks kasutuseks hoiustada. 
Kuid selleks peate mõningaid reegleid 
järgima. 1) Saate kasutada ainult LEGO elemente.

2)  Kui vesi on juba pumbast välja tulnud, siis ei tohi
kätega vett enam puudutada.

3)  Te peate vett hoiustama vähemalt 15 cm eemal
kohast, kus see pumbast välja tuleb.

Alustage probleemi uurimisest. Seejärel ehitage 
lahendus ja katsetage seda. Kas oskate mõelda 
mingitele viisidele, kuidas lahendust paremaks teha? 
Ärge unustage õpitust teistele rääkida!

KOHTUMINE  5: Olge teadlased 
Uu
rig
e Ehitage

Jagage

Te
st
ig
e
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Kuidas kogute pumbast välja tulevat LEGO vett? 

Kuidas vett vähemalt 15cm pumba avast eemal hoiustate?

Millised lahendused kõige paremini töötasid? 
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Olete praeguseks VEESEIKLUSE väljakutses juba väga palju teinud! Valisite 
viisi, kuidas te oma kodus või kodukoha ümbruses vett kasutate. Uurisite, 
kuidas vesi selleks kasutuseks teieni jõuab. Nüüd on aeg vee teekonda 
lähemalt uurida. Millist osa sellest teekonnast saaksite teie paremaks teha? 

Mõelge oma vee teekonna alguse peale. Millisest allikast vesi tuleb? Kas see allikas on 
teile või teie kodukoha lähiümbruse inimestele ainus koht, kust vett saada? Kui ei, kas on 
teisi allikaid, mis sobiksid paremini?
Nüüd mõelge teekonna enda peale. Kuidas vesi teieni jõuab? Kas seda puhastatakse tee 
peal? Millistest torudest see läbi voolab? Kas need on vanad või uued? Kas vett hoitakse 
kuskil enne, kui see teieni jõuab? Kui jah, siis kas hoiustamine ajal esineb mingeid 
probleeme?

Mõelge nüüd vee teekonna viimase osa peale. Kuidas teie vett kasutate? Kas vesi on 
selleks kasutuseks ohutu? Kas seda saaks veel ohutumaks teha? Kas te kasutate rohkem 
vett kui vaja? Kui jah, kuidas saaksite vähem kasutada? Mis juhtub veega, kui teie olete 
sellega lõpetanud? Kuhu see läheb? Kas see on parim koht, kuhu kasutatud vesi minna 
võiks?

Koostage nimekiri probleemidest, mida vee teekonnal märkasite. Teie meeskond peab 
valima ühe nendest probleemidest lähemaks uurimiseks. Valige selline, mida saaksite 
aidata lahendada. Nüüd aga olge valmis vee teekonda paremaks tegema! 

KOHTUMINE  6: Tehke vee teekond paremaks  
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Millised probleemid on vee teekonna alguses, keskel ja/või lõpus? 

Millise probleemi lähemaks uurimiseks valisite?

Kuidas saaksite teie seda probleemi lahendada ja vee teekonda paremaks teha? 
Kavandage LEGO® mudel, mis näitab teie mõtet ja joonistage see siia. Pange sellele 
kindlasti ka nimi!  

Kuidas teie lahendus töötab? 
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Mõelge tagasi hooaja alguse peale. Kas te teadsite, kui palju vett te kasutate? 
Või kuskohast teie vesi tuleb? Või kuidas see teieni jõuab? Või kuidas vee 
teekonda paremaks teha saaksite? Ilmselt teate nüüd väga palju rohkem! 

VEESEIKLUSE väljakutse järgmiseks sammuks on luua Meeskonnamudel, mille abil 
õpitut näidata. Täna valmistate selle mudeli kavandi. Alustuseks lugege läbi mudeli 
ehitamise reeglid: 

• Teie Meeskonnamudel peab näitama teie poolt valitud veekasutust, 
teekonda, mille vesi selleks kasutuseks läbima peab ja teie 
kavandatud lahendust selle teekonna paremaks tegemiseks. 

• Peate kasutama ainult LEGO® elemente. Võite kasutada ükskõik 
milliseid LEGO klotse, kujukesi, plaate või teisi osasid. Ei tohi 
kasutada liimi, värvi või ükskõik millist muud käsitöövahendit. 

• Mudelis peab olema VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudel. 

• Vähemalt ühe motoriseeritud osa ehitamiseks ja programmeerimiseks 
võite kasutada ainult LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo 
programme. 

• Teie Meeskonnamudeli põhjapindala ei tohi olla suurem kui 76 cm x 38 
cm. Kõrguspiirangut ei ole. Meeskond peab olema võimeline mudelit 
turvaliselt liigutama.  

• Kasutage kavandamisel ja ehitamisel oma kujutlusvõimet. 
Olge loovad! 

KOHTUMINE  7: Kavandage Meeskonnamudel 
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Kuidas te valitud veekasutusviisi näitate? 

Kuidas te vee teekonda näitate?

Kuidas näitate lahendust, mille kavandasite vee teekonna paremaks tegemiseks? 

Kuidas te mudelis VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudelit kasutate? 

Milline saab olema motoriseeritud, programmeeritav osa? 

Joonista teie Meeskonnamudeli kavand: 
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Olete VEESEIKLUSE väljakutses  väga palju tööd teinud! Õppisite vee ja selle 
paljude erinevate kasutusviiside kohta. Valisite ühe neist kasutusviisidest lähe-
maks uurimiseks. Saite vee teekonna kohta uut informatsiooni. Märkasite sellel 
teekonnal probleeme. Vastuste saamiseks küsisite küsimusi ja tegite uurimistööd. 

Kavandasite vee teekonna paremaks tegemiseks lahenduse. Ehitasite väikseid mudeleid 
ja programmeerisite need liikuma. Nüüd on aeg ehitada suurem mudel, et näidata kõike, 
mida olete õppinud.  

Täna alustate oma Meeskonnamudeli ehitamist. Ärge unustage eelmisel kohtumisel 
loetud ehitamisreegleid järgida. Kasutage ehitamise ajal meeskonna tehtud kavandit 
juhisena. Samas, kui midagi ei tööta, ärge kartke seda muuta. Ehitamisel ei ole kunagi 
õigeid või valesid vastuseid.

Mida te veel ootate? Hakake ehitama ja veetke lõbusalt aega! 

KOHTUMINE  8 ja 9: Ehitage Meeskonnamudel  
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Veekasutusviis ja teekond

Kas teie Meeskonnamudel näitab teie valitud veekasutusviisi? (vali üks)   jah   ei

Kas see näitab vee teekonda? (vali üks)   jah   ei

Kas see näitab teie lahendust vee teekonna paremaks tegemiseks? (vali üks)   jah   ei

Kas selles on olemas VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudel? (vali üks)   jah   ei

Kui vastasite mõnele küsimusele „ei“, kuidas saaksite mudelit paremaks teha?  

Motoriseeritud osa ja programm 
Kas mootor paneb vähemalt ühe mudeli osa liikuma? (vali üks)   jah   ei

Kas mootor on kindlalt kinni? (vali üks)   jah   ei

Kas mootorit käivitav programm töötab nii, nagu teie soovite? (vali üks)   jah   ei

Kui vastasite mõnele küsimusele „ei“,  kuidas saaksite motoriseeritud osa ja/või 
programmi paremaks teha?

Joonistage pilt ühest muudatusest, mis aitaks Meeskonnamudelit paremaks teha: 
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Olete sel hooajal nii palju õppinud! Nüüd on aeg õpitut jagada, nii et ka 
teised teie uutest teadmistest osa saaksid. Alustuseks valmistate 
Vaadake seda plakati.   

Teie plakatil peaks olema kolm põhilist osa: Uurimine, Ehitamine ja Katsetamine, ning Jagamine. 

• Uurimine:	mida sel hooajal õppinud olete ja kuidas seda õppisite. 

• 	Ehitamine ja Katsetamine:	kuidas te oma Meeskonnamudeli ehitasite, 
programmi koostasite ning neid katsetasite. 

• Jagamine:	informatsioon meeskonna kohta.   

Võite kasutada sõnu, joonistusi ja fotosid. Võite plakati külge väikseid esemeid 
kinnitada. Allpool on toodud mõned ideed plakati iga osa jaoks.  

KOHTUMINE  10 ja 11: Valmistage Vaadake seda plakat 
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Meie meeskond

Minu nimi on 

Minu lemmikosa VEESEIKLUSE väljakutsest oli 

Üks asi, mida ma teada sain, oli 

Kui ma tahan lõbusalt aega veeta, siis ma  

Vastake mõnedele või kõikidele allpoololevatele küsimustele. Need võivad olla abiks 

plakati teiste osade koostamise juures. : 

Meie veekasutusviis
• Millise veekasutusviisi meeskond 

lähemaks uurimiseks valis?
• Miks valisite selle veekasutusviisi?
• Kuidas selle kohta rohkem teada saite?
• Mida te teada saite?
• Kas peaksite kedagi uurimistööga 

aitamise eest tänama? Kui jah, siis 
keda?  

Meie vee teekond

• Kuidas uurisite vee teekonda?
• Mida saite teada selle kohta, kuidas vesi 

valitud kasutuseks teieni jõuab? 
• Kas peaksite kedagi uurimistööga 

aitamise eest tänama? Kui jah, siis keda?  

Meie probleem ja lahendus

• Millist probleemi vee teekonnal 
märkasite?

• Mis on teie lahendus sellele 
probleemile?

• Kuidas aitaks teie lahendus vee 
teekonda paremaks teha? 

Meie Meeskonnamudel

• Mida teie Meeskonnamudel näitab?
• Kuidas selle valmistasite?
• Milline osa on motoriseeritud?
• Miks panite selle osa liikuma?
• Kuidas seda katsetasite?
• Kuidas seda paremaks tegite? 

Meie programm

• Mida teie programm teeb?
• Kuidas selle koostasite?
• Kuidas seda katsetasite?
• Kuidas seda paremaks 

tegite? 
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Selleks, et jagada teistega kõike seda, mida 
meeskond VEESEIKLUSE hooaja jooksul õppis, 
on mitmeid erinevaid viise. Te võite: 

• 	Osaleda FIRST® LEGO® League Jr. Näitusel
See on üritus, kus te räägite vabatahtlikega - neid nimetatakse „tunnustajateks“ -  ja 
teiste meeskondadega. Võite sinna kutsuda oma perekonnad, sõbrad ja kõik teised 
võivad samuti tulla. Saate näidata oma Meeskonnamudelit ja Vaadake seda plakatit. 
Ärge unustage, et tunnustajad tahavad teada saada, mida te teinud olete. Nad ei soovi 
teid närvi ajada. See on teie võimalus tehtud tööga eputada ja selgitada, mida olete 
õppinud. Kõik meeskonnaliikmed saavad Näituse lõpus auhinna.   

• 	Kutsuda oma pere ja sõbrad erilisele meeskonna kohtumisele.
Meeskonnamudelit ja Vaadake seda plakatit. Rääkige, kuidas need valmistasite. 
Selgitage, kuidas teie programm töötab. Jagage nendega õpitut. Paluge külalistel 
küsimusi esitada. Kui olete lõpetanud, lööge üksteisele hooaja lõpu tähistamiseks patsu.  

Ükskõik, mille kasuks otsustate, veetke lõbusalt aega!  

KOHTUMINE  12: Valmistuge teistega jagama  
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Küsimused ettekande harjutamiseks

• Mis on teie meeskonna nimi ja miks te just selle valisite?
• Mis on Sulle meeskonnas olemise juures kõige rohkem meeldinud?
• Millise veekasutusviisi meeskond lähemalt uurimiseks valis?
• Kuidas vesi selleks kasutuseks teieni jõuab?
• Kuidas saite informatsiooni vee teekonna kohta?
• Milliseid probleeme vee teekonnal märkasite?
• Millist probleemi otsustasite lähemalt uurida?
• Milline on teie meeskonna lahendus valitud probleemile?
• Kuidas selle lahenduseni jõudsite?
• Kuidas võiks teie lahendus vee teekonda paremaks teha?
• Mida teie Meeskonnamudeli abil näha saab?
• Kuidas kasutasite Meeskonnamudelis VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudelit?
• Milline osa Meeskonnamudelist on motoriseeritud?
• Miks panite just selle osa liikuma?
• Kuidas tegite osa liikuma panemiseks programmi?
• Mis Sulle teie Meeskonnamudeli juures kõige rohkem meeldib?
• Mis Sulle teie programmi juures kõige rohkem meeldib?
• Mis on kõige huvitavam asi, mida sel hooajal vee kohta teada oled saanud?
• Kas mõni uus teadmine üllatas Sind? Kui jah, siis mis see oli?
• Miks on oluline vett mõistlikult kasutada?
• Kas on midagi muud, mida tahaksid teistele rääkida?

Kirjutage oma küsimused siia: 

1)

2)

3)
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bakter
on kõige väiksemad üherakulised organismid, mis suudavad 
iseseisvalt kasvada ja paljuneda. Nad võivad elaada pinnases, 
vees, taime või looma sees ja muudes kohtades. Mõned 
bakterid teevad inimese haigeks.

põhiväärtused 
juhised kuidas peavad tõelise FIRST LEGO League Jr. 
meeskonna liikmed käituma. Need on kirjeldatud leheküljel 10.

insener/teadlane
isik, kelle tööks on probleemidele lahenduste leidmine  

tehnilise mudeli kavandamine 
koosneb kolmest osast: Uurime probleemi, seejärel Ehitame 
mudeli, siis Testime mudelit ja lõpuks Jagame oma saavutusi. 

FIRST ® LEGO®	League	Jr.	Näitus
üritus, kus FLL Jr. meeskonnad saavad demonstreerida oma 
hooaja saavutusi nii teistele meeskonnaliikmetele kui ka 
kohapealsetele "tunnustajatele". Tunnustajad on inimesed, kes 
löövad patsu ja pärivad erinevaid veidraid küsimusi. Samas on 
nad sõbralikud ja naljakad.

põhjavesi
Põhjavesi on maapinnaalune vesi.

Inspiratsioonimudel 
Iga-aastase väljakutsega seotud LEGO mudel, mis aitab 
meeskonnal oma ideid paremini genereerida. See on 
Meeskonnamudeli kohustuslikuks osaks.

Inspiratsioonikomplekt 
Iga-aastase väljakutsega seotud komplekt, mis sisaldab enam 
kui 700 LEGO klotsi ja mida kasutatakse mini-
ehitamisülesannete ja meeskonnamudeli ehitamise juures.

teekond
sündmus, mil tuleb minna ühest kohast teise

TSÕ tabel
tabel, mis aitab paremini õppida:
T - mida ma Tean
S - mida ma Soovin teada saada
Õ - mida ma Õppisin

mootor
seadeldis, mis liigutab midagi

tõstuk
seadeldis, mis lükkab või tõmbab midagi või tõstab midagi 
kõrgemale

reservuaar/veehoidla
järv või meemahuti, mida inimesed kasutavad vee saamiseks. 
Võib olla looduslik või inimese poolt tehtud

lahendus
probleemile leitud lahendus 

algallikas
mingi asja stardipunkt

pinnavesi
Pinnavee moodustab Maa pinda kattev vesi. Pinnavee hulka 
kuulub nii soolane kui ka mage, nii tahke kui ka vedel 
maapinnal olev vesi. Pinnavesi moodustab jõed, järved, 
ookeanid, mered, liustikud, loodusmaastikus asuvad 
tehisveekogud, ka lumikatte jne.

veekraan 
seade, mis aitab kontrollida vee voolu torudes või anumates

Meeskonna mudel
mudel, mille peab meeskond tegema. See näitab, mis 
probleemi meeskond uuris. Peab sisaldama LEGO WeDo või 
WeDo 2.0 komplekti (sh mootorit)

veepump 
seadeldis, mis surub vett ühest kohast teise või paneb vee 
ringlema

veepuhastus jaam
koht, kus puhastatakse reovesi jälle puhtaks joogiveeks

kaev
maa sisse tehtud auk, kust inimesed saavad kätte joodavat 
põhjavett

Sõnastik
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Märkmed ja joonistamisala



Märkmed ja joonistamisala

|  FIRST ® LEGO® League Jr.28



Märkmed ja joonistamisala

AQUA ADVENTURESM  |  29



|  FIRST ® LEGO® League Jr.30

Märkmed ja joonistamisala
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Märkmed ja joonistamisala
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Märkmed ja joonistamisala
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