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Mis on FIRST ® ja FIRST ® LEGO® League Jr.
Mis on FIRST ®?
FIRST asutati 1989. aastal, et innustada noori aktiivselt huvituma teadusest ja tehnoloogiast.
Peakorteriga Manchesteris, NH, loob see avalikes huvides tegutsev heategevuslik
mittetulundusühing kättesaadavaid ja uuenduslikke programme, mis motiveerivad noori
püüdlema haridust ja karjäärivõimalusi teaduses, tehnoloogias, inseneerias ja matemaatikas,
saades samal ajal enesekindlust, teadmisi ja eluks vajalikke oskusi. FIRST'i programmid on
suunatud erinevatele vanusastmetele ja nende programmide läbiviimine on riigiti erinev. Eesti
viib läbi FIRST LEGO League Jr. ja FIRST LEGO League programme.

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. Protsessi käigus
õpivad meeskonnaliikmed koostööoskusi, teaduse ja tehnoloogia imesid ja FIRST® LEGO®
League Jr. põhiväärtusi, sh austust, jagamist ja kriitilise mõtlemise oskust. Iga hooaja lõppedes
tulevad meeskonnad kokku, et oma asjadega „uhkeldada“, ideid jagada, tähistada ja lõbutseda!

Mis on selle aasta väljakutseks?
2017-2018 FIRST® LEGO® League Jr. Väljakutse pealkiri on VEESEIKLUS. Alustuseks uurivad
meeskonnad erinevaid veekasutusviise ning seejärel valivad ühe ning püüavad seda paremaks
muuta. Kõik meeskonnad demonstreerivad õpitut vähemalt ühe motoriseeritud osaga LEGO®
mudeli ja Vaadake seda plakati abil. Järgmisel leheküljel on VEESEIKLUSE Väljakutse kirjeldus.

Mis on minu meeskonnal väljakutse edukaks lahendamiseks vaja?
Meeskonnal on vaja head juhendajat, kes leiaks nende jaoks aega. Samuti tuleb kasuks, kui
omate Meeskonnakohtumiste abimeest ja Teadlase töövihikut. Kindlasti peaks meeskonnal
olema Inspiratsioonikomplekt (mis sisaldavad mini-ehitamisülesandeks vajalikke klotse ja plaate
ning inspiratsioonimudelit). Muudeks lisavahenditeks on pliiatsid, paberid, käärid, muud LEGO
klotsid jne. Vajalikud materjalid on kirjeldatud igas kohtumises eraldi.
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AQUA ADVENTURESM Challenge
Uurige!

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!

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!
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Kuidas on iga kohtumine organiseeritud?
Käesolevas juhendis on välja toodud 12 kohtumist. Üldiselt
võid planeerida iga kohtumise eesmärkide täitmiseks ühe
tunni. Tuleks siiski tähele panna, et vähemalt kaks tundi
peaks planeerima Meeskonnamudeli ehitamiseks
(kohtumine 8 ja 9) ja Näita ennast plakati valmistamiseks
(kohtumine 10 ja 11). Iga kohtumine on üles ehitatud
alljärgnevalt:
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1.)

Go over pp. 4–5 of the Engineering Notebook with team members
to give them an overview of FIRST LEGO League Jr. and
the AQUA ADVENTURE Challenge.

2.)

Let team members know that they will get to do several mini-builds
throughout the season. They should complete these minibuilds with the LEGO® elements and base plates included in the Inspire
Set. They will have about 3 to 5 minutes of building
time for each mini-build and will then share their model with the group.
They should listen carefully while their fellow team
members are sharing and should applaud after each person has finished.
The first mini-build will help them think about what
makes a good team member:

G

•

“What Makes a Good Team Member?” Mini-Build: Put together
a LEGO minifigure. Then add more LEGO
elements to show how you could be a good team member.

If the group needs inspiration, provide examples of how to be a good

working hard, listening, drawing, building, researching, etc.

team member, such as helping, cheering, sharing,

3.)

Remind team members that “We are a team” is just one of the FIRST
LEGO League Jr. Core Values. Ask them to look at the
list of Core Values and to choose their favorite. Then supply them
with colored pencils, crayons, or markers, and have them
use the space in their Engineering Notebook to record and illustrate
their favorite Core Value.

4.)

Have team members form groups of two or three. Ask each group
to pantomime one of the Core Values they illustrated.
They cannot use words and should try to communicate their Core
Value in less than one minute. After giving groups a few
minutes to practice, have each group take a turn acting out its chosen
Core Value and seeing if the rest of the team can
guess correctly. If you have just one group, the Coaches can be the
guessers.

5.)

Tell team members that they will select a team name to use throughout
the season. Help them to start thinking about ideas for
their name by having them complete the following mini-build:

6.)

Have team members listen to each other’s name ideas and brainstorm

H

I

•

“Our Team Name” Mini-Build: Think about your team and the AQUA
ADVENTURE Challenge theme. Build a LEGO
model that describes an idea you have for a team name.

any additional names. Then ask them to vote on
the team name that they like best. Consider using the “Voting with
LEGO Elements” process described on p. 8. Have them
record the winning name in their Engineering Notebook.

7.)

If time allows, consider doing one or more of the optional activities

8.)

Tell team members that in the next session they will be exploring

described on p. 9.

the many ways they use water!

G.) Tegemise osa on samm-sammult antud juhised
meeskonna tegevusteks iga kohtumise jooksul.
aQUa adveNTUreSM | 11

H.) Põhiväärtuste ikoon
viidatakse.

on nendes kohtades, kus FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtustele

I.) Aplausi ikoon on
nende tegevuste juures, kui meeskonnaliikmed peaksid üksteist
rõõmsalt julgustama või üksteisele plaksutama, näiteks pärast seda, kui mõni liige on oma ideed kogu
grupiga jaganud. See aitab FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi ja Sõbralikku Professionaalsust®
harjutada ja rakendada.
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Milliseid materjale meeskond vajab?
Iga 12 VEESEIKLUSE kohtumise jaoks vajalike materjalide loetelu on kirjeldatud iga kohtumise
alguses. Allpool on mõned märkmed spetsiaalsete materjalide kohta.

VEESEIKLUSE SM Teadlase töövihik
Iga registreeritud FIRST® LEGO® League Jr. meeskond saab ligipääsu VEESEIKLUSESM
Teadlase töövihikule. Meeskond peaks järgima töövihikus toodud juhiseid ning terve
VEESEIKLUSESM hooaja 12 kohtumise jooksul oma ideid ja avastusi kirja panema ja
joonistama.

VEESEIKLUSE Inspiratsioonipakk ja -mudel
Iga registreeritud FIRST LEGO League Jr. meeskond saab
soetada omale ühe VEESEIKLUSE Inspiratsioonipaki, milles
on enam kui 700 LEGO elementi. Neist saab ehitada
Inspiratsioonimudeli - LEGO veepumba ja ülejäänud klotse
mini-ehitamisülesannete jaoks. Inspiratsioonimudeli jaoks leiab
ehitusjuhendi FLL Jr. Eesti kodulehelt.
Inspiratsioonimudel on meeskonnamudeli
kohustuslik osa!
Paljud kohtumised sisaldavad mini-ehitamisülesandeid, millega
meeskonnaliikmetel palutakse LEGO klotsidest ehitada väikesi
mudeleid, mis väljendavad nende mõtteid ja ideid.
Andke igale meeskonnaliikmele üks kuuest LEGO plaadist ja piisavalt LEGO klotse. Kindlasti
soovitame vaadata LEGO poolt toodetud mini-ehitamisülesannete tutvustavat videot, mille
leiate samuti FLL Jr. Eesti kodulehelt - hooaja videote sektsioonist.

LEGO® Education WeDo
FIRST® LEGO® League Jr. soovitab leida meeskonnale võimalus 5.-10. kohtumistel kasutada
üht või enamat allpooltoodud LEGO® hariduskomplektidest. See on oluline, kuna
meeskonnaliikmed peavad arendama oskusi, mida on vaja LEGO® mudeli ühe osa
motoriseerimiseks.
•

45300 LEGO Education WeDo 2.0 Baaskomplekt*

•

9580 LEGO Education WeDo Baaskomplekt*

* WeDo ja WeDo 2.0 tarkvara leiab LEGO Education kodulehelt education.lego.com/downloads.
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Millised materjalid on juhendajale olemas?
Veebis olevad ressursid
FIRST ® LEGO® League Jr. Resource Library's on väga palju
erinevat inglisekeelset materjali. Selleks minge firstinspires.org,
ja valige sealt “FIRST LEGO League Jr.” Seejärel valige “Quick
Links” menüüst “Resource Library”. Sealt leiate erinevaid
videoid, juhendeid ja muud.

Leidke FIRST Pinterest lehekülg aadressilt: pinterest.com/firstinspires
Külastage FIRST LEGO League Jr. YouTube kanalit: youtube.com/user/JrFLLGlobal et leida
erinevad alustamisõpetused.

Meeskonna manageerimise nippe.
LEGO klotsidega hääletamine
Mõnikord tuleb kasuks, kui meeskond hääletab mingi otsuse üle, olgu selleks siis kavandatav
meeskonna mudel, plakati värv või meeskonna nimi. Järgnevalt samm-sammuline õpetus,
kuidas seda teha:
1. Asetage kõik LEGO mudelid/kavandid toa keskele.
2. Laske igal meeskonnaliikmel valida 2 LEGO klotsi, mida kasutatakse hääletamiseks. Igale
mudelile võib anda ainult ühe hääle, seega meeskonnaliige peab valima kaks erinevat
mudelit.
3. Laske meeskonnaliikmetel valida kaks mudelit ning seejärel lugege hääled kokku.
4. Kui häälte lugemisel tekib kahe parima vahel viik, siis korrake kogu protsessi ainult nende
kahe mudeliga.

Meeskonnamudeli hoiustamine ja transportimine
Selleaastane mudel võiks mahtuda 76 x 38 cm mõõtmetesse. Kõrguse piirangut ei ole.
Soovitame leida mingi tugeva plastikust kasti, kuhu oma mudel turvaliselt transpordiks panna.
Pidage meeles, et mudelit peab võibolla liigutama ka Näitusel erinevate osade vahel.
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Valikulised tegevused
Siin on kirjeldatud mõned tegevused kui meeskonnal võib aega üle olla:
•

Meeskond lõpetab ettenähtud kohtumise varem;

•

Meeskond tehti pooleks ja üks osa meeskonnast sai oma osa varem valmis;

•

Teil on 12 meeskonnakohtumist veel ees ja soovite millegagi juba pihta hakata;

Tehke meeskonnale logo
Laske igal meeskonnaliikmel välja mõelda üks või kaks meeskonnalogo. Seejärel laske
meeskonnaliikmetel hääletada ühe logo poolt ja kui logo valitud, siis täiustage seda kogu
meeskonnaga.

Avastage erinevaid veebipõhiseid ressursse.
Uurige erinevaid vee teemalisi videod ja mänge.

Kaasake eksperte
Nii mõneski kohtumises tuleb palju abiks, kui kaasaksite erinevaid eksperte. Olgu
nendeks siis teised õpetajad või spetsialistidest lapsevanemad. Kindlasti tuleb kasuks kui
saaksite külastada mõnda veega seotud asutust - veepuhastusjaamad jne.
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KOHTUMINE 1: Pange meeskonnale nimi!
Ülevaade
Meeskond tutvub FIRST® LEGO® League Jr. VEESEIKLUSE väljakutse ja põhiväärtustega, saab teada, mida tähendab olla
meeskonna liige ja valib meeskonnale nime.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt
•

• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• saavad rohkem FIRST LEGO League Jr.
VEESEIKLUSE väljakutse kohta teada

• valivad meeskonnale nime
• uurivad FIRST LEGO League Jr. põhiväärtusi

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.

Soojenduseks (5 minutit)
Seiske ringis. Alusta, öeldes: „Tere, mina olen <Sinu nimi>!“ Siis tee üks tegevus (näiteks plaksuta kaks korda). Terve
meeskond peaks vastama, öeldes: „Tere, <Sinu nimi>!“ ja Sinu tegevust jäljendama.
Seejärel ütleb järgmine inimene oma nime ja teeb ühe tegevuse. Kui kõik liikmed on end tutvustanud, alustage
uuesti. Seekord ütle lisaks oma nimele ka midagi enda kohta (näiteks: „Tere, mina olen <Sinu nimi> ja mulle meeldib jalgpall!“) ja
siis tee uus tegevus. Taaskord peaks kogu meeskond vastama, öeldes: „Tere, <Sinu nimi>! Sulle meeldib jalgpall.“ ja Sinu
tegevust jäljendama. Korrake ringi 4-5 korda, öeldes iga kord enda kohta midagi uut ja huvitavat. Meeskonnaliikmed võivad järgi
tegemiseks kogu aeg sama tegevust teha või iga kord uue valida. Julgusta neid lõbusaid tegevusi välja mõtlema. Nad võivad
koha peal joosta, üles-alla hüpata, tantsida, keerutada, naljakaid nägusid teha jne.

ead (5 minutit)
Tere tulemast FIRST® LEGO® League Jr. hooaega! Sel korral on teie meeskonna väljakutse
teemaks VEESEIKLUSS Kõigepealt uurite, kui tähtsat rolli vesi teie elus mängib.
Seejärel valite ühe viisi, kuidas te vett oma 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 teie 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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Tegemine (50 minutit)
1.)

Vaadake koos üle Teadlase töövihiku leheküljed, millelt saate ülevaate FIRST LEGO League Jr. programmist ja

VEESEIKLUSE väljakutsest. .
2.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et nad saavad hooaja jooksul mitmeid mini-ehitamisülesandeid, mille täitmiseks kasutavad nad

LEGO® elemente ja Inspiratsioonikomplektis olevaid alusplaate. Iga mini-ehitamisülesande jaoks on neil umbes 3 kuni 5 minutit
ja seejärel näitavad nad oma mudeleid tervele rühmale ja räägivad neist. Oluline on tähelepanelikult rühmakaaslasi kuulata ja
igale meeskonnaliikmele pärast lõpetamist plaksutada. Esimene väike ehitamisülesanne aitab neil mõtiskleda, milline on üks hea
meeskonnaliige:
•

“Milline on hea meeskonnaliige?” mini-ehitamisülesanne Pane kokku LEGO kujuke. Lisa juurde LEGO
elemente, et näidata, kuidas saaks olla hea meeskonnaliige.

Kui meeskonnal on inspiratsiooni vaja, too näiteid heast meeskonnaliikmest, näiteks: abistab teisi, räägib oma mõtetest
teistele, teeb palju tööd, julgustab teisi, kuulab, joonistab,

3.)

ehitab, uurib jne.

Tuleta meeskonnaliikmetele meelde, et „Me oleme meeskond“ on ainult üks FIRST LEGO League Jr. põhiväärtustest. Palu neil

põhiväärtused uuesti üle lugeda ja oma lemmik valida. Siis anna neile värvipliiatsid, kriidid või vildikad ja lase neil Teadlase töövihikusse
nende lemmik põhiväärtus kirjutada ning illustreerida.

4.)

Palu meeskonnaliikmetel kahe- või kolmeliikmelised grupid moodustada ja igal grupil ühest nende poolt illustreeritud

põhiväärtusest pantomiim teha. Sõnu ei tohi kasutada ja grupp peab proovima oma põhiväärtust vähem kui minutiga edasi anda.
Pärast paari minutit harjutamist saavad grupid järgemööda valitud põhiväärtust etendada ja teistel arvata lasta. Kui teil on ainult üks
grupp, siis võib juhendaja arvaja rollis olla.

5.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et nad valivad nüüd terveks hooajaks meeskonnale nime. Ideede saamisel võib olla abiks järgneva

mini-ehitusülesande täitmine:
•

“Meie meeskonna nimi” mini-ehitamisülesanne: Mõtle oma meeskonnale ja VEESEIKLUSE Väljakutse teemale.
Ehita LEGO mudel, mis kirjeldab Sinu mõtet meeskonna

6.)

nime kohta.

Meeskonnaliikmed kuulavad üksteise mõtteid ja mõtlevad kõikide muude võimalike nimede peale. Seejärel hääletatakse ja

valitakse kõige populaarsem nimi. Soovi korral võib kasutada “LEGO elementidega hääletamise” protsessi, mida on kirjeldatud
leheküljel 8. Palu neil võidunimi Teadlase töövihikusse kirja
panna.

7.)

Kui on veel aega, võite teha ühe või enama valikulistest tegevustest, mida on kirjeldatud

lehekülgedel 9

8.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel uurivad nad erinevaid veekasutusviise.
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KOHTUMINE 2: Mängupumba lugu
verview
Meeskonnaliikmed kuulevad karussellide abil energiaga varustatud pumpade kasutamise eduloost ja väljakutsetest vee saamiseks
Lõuna-Aafrikas. Et õpitut demonstreerida, ehitavad nad seejärel VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudeli (LEGO® veepump) ja teisi
LEGO mudeleid.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt
• Kokkukägardatud paberileht või mõni muu väike ja pehme
ese
• Värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• valikuline: lisavalik LEGO elemente
• valikuline: LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo
komplekt, vastav tarkvara või rakendus ja sellega sobituv
riistvara

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad Mängupumba tööpõhimõtet
• nimetavad Mängupumpade kasutamise eeliseid ja
puudujääke

Ettevalmistus

• ehitavad Inspiratsioonimudeli ja teisi LEGO mudeleid ning
kasutavad neid Mängupumba loo etendamiseks
• valikuline: motoriseerivad Inspiratsioonimudeli, kasutades
WeDo 2.0 või WeDo komplekti

• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.
• valikuline: kui plaanite kasutada Inspiratsioonimudeli motoriseerimiseks WeDo 2.0 või WeDo komplekti, lae eelnevalt alla ja
paigalda sobituvale riistvarale vastav tarkvara või rakendus. Selle kohta leiad rohkem informatsiooni LEGO Education veebi
leheküljelt. Kui võimalik, tutvu enne kohtumist WeDo 2.0 või WeDo komplekti, tarkvara või rakenduse ja riistvaraga vähemalt 60
minutit.


Meeskonnaliikmed viskavad üksteisele kordamööda kokkukägardatud paberit või muud väikest pehmet asjakest. See, kes
selle kinni püüab, peab ütlema oma nime ja ühe viisi, kuidas ta sel päeval vett kasutanud on (näiteks „Maria. Käsi pesnud.“)
Mängige, kuni kõik on saanud kaks või kolm korda pallikest püüda. Julgusta meeskonnaliikmeid igal korral erineva
kasutusviisi peale mõtlema. Tuleta neile meelde, et üksteist peab julgustama ja vajadusel ideedega aitama.

ead (5 minutit)
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 mänguväljakuid. Tema
mõte oli ühendada karussell veepumbaga. Lapsed saaksid koolis käies karusselli
peal mängida ja samal ajal pumpab pöörlev karusell vett. Ühele töörühmale see
mõte meeldis. Nad ehitasid 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.
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The 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 Mängupumpade projekti üle. Nad teadsid Mängupumpadega seotud probleemidest ning tegid nende lahendamiseks 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 paigaldamist soovima. Tänaseks on Lõuna-Aafrikas rohkem kui 900 Mängupumpa. Need aitavad inimestel
puhast vett saada ja lastel lõbusalt aega veeta!

Tegemine (50 minutit)
1.)

Pärast Lugemist võid jagada meeskonnaga lisamaterjale Mängupumba tööpõhimõtte, erinevate veesaamise viiside ja/või

puhta vee tähtsuse kohta

2.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et nüüd etendavad nad LEGO mudeleid kasutades Mängupumba loo. Kõigepealt ehitavad nad

VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudeli. See on veepumba mudel. Ütle neile, et seda veepumba mudelit kasutavad nad ka oma
Meeskonnamudeli ehitamisel (aga seda natuke hiljem hooaja jooksul!). Meeskond võib konkreetselt selleks tegevuseks ehitada kas
käsivändaga pumba või motoriseeritud versiooni (WeDo 2.0 või WeDo abil). Kõikide nende valikute jaoks on ehitusjuhised olemas.
3.)

Väike meeskond saab Inspiratsioonimudelit koos ehitada. Võite liikmete vahel rollid ära jagada, näiteks „juhendaja“ (hoiab

meeskonnaliikmeid õigel kursil vajalikke samme kõva häälega välja öeldes ja ehitamisjuhistel silma peal hoides), „leidja“ (otsib iga
sammu jaoks vajalikud LEGO elemendid välja), „ehitaja“ (lisab mudelile elemente) ja „kontrollija“ (kontrollib, kas elemendid on õigesti
paigaldatud). Kindlasti peaks sellisel juhul piisavalt tihti rolle vahetama, et igaüks saaks rohkem kui ainult ühte tegevust teha. Kui
liikmeid on rohkem kui neli, võivad mõned liikmed Inspiratsioonimudelit ehitada ja teised 4. punktiga alustada.
4.)

Palu meeskonnaliikmetel mõelda, milliseid teisi LEGO mudeleid nad Mängupumba loo tähtsamate osade etendamiseks

kasutada saaksid. Palu neil kuni nelja mudeli ideed Teadlase töövihikusse joonistada. Kui neil on abi vaja, paku ideid (näiteks
karussell, veepaak, kraaniga toru, lapsed, kool, aed jne).
5.)

Julguta meeskonnaliikmeid oma mõtetest teistele rääkima. Sõltuvalt ajast ja olemasolevatest LEGO elementide tüübist, aita

meeskonnal otsustada, kas ehitada mõned või kõik nende poolt väljapakutud mudelitest.
6.)

Kui meeskond on Inspiratsioonimudeli ja muud LEGO lisamudelid valmis saanud, palu neil mudeleid kasutades Mängupumba

lugu etendada.
Märkus: Kohtumise lõpus ei tohiks Inspiratsioonimudelit ära lammutada, kuna seda on edaspidi vaja.
7.) Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel saavad nad valida veekasutusviisi, millega VEESEIKLUSE Väljakutses
lähemalt tegelema hakkavad!
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KOHTUMINE 3: Valige üks veekasutusviis
verview
Meeskonnaliikmed valivad ühe viisi, kuidas nad vett kodus või kodukoha ümbruses kasutavad. Lisaks teevad nad LEGO®
Education WeDo 2.0 või WeDo komplekti kasutades veidi sissejuhatavat ehitamist ja programmeerimist.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo komplekt, vastav
tarkvara või rakendus ja sellega sobituv riistvara

• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• toovad näiteid viisidest, kuidas nad kodus ja kodu
lähiümbruses vett kasutavad
• valivad ühe veekasutusviisi, millele VEESEIKLUSE
Väljakutses keskenduda

• ehitavad ja programmeerivad WeDo 2.0 või WeDo
komplekti kasutades ühe või rohkem „Alustamiseks“
mudeli

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.
• Kui see on Sinu esimene kord WeDo 2.0 või WeDo komplekti kasutada, lae eelnevalt alla ja paigalda sobituvale riistvarale
vastav tarkvara või rakendus. Kui võimalik, tutvu enne kohtumist WeDo 2.0 või WeDo komplekti, tarkvara või rakenduse ja
riistvaraga vähemalt 60 minutit.

Soojenduseks (5 minutit)
Palu meeskonnaliikmetel mõelda neile paljudele viisidele, kuidas nad vett kasutavad. Palu neil Teadlase töövihikusse
kirjutada või joonistada vähemalt kaks vee kasutamise viisi nii kodus kui ka kodukoha ümbruses. Siinkohal võib abiks
olla Lugemise osas olev illustratsioon ja nimekiri. Seejärel jagavad meeskonnaliikmed kordamööda üksteisega oma
veekasutusviise, tehes neist pantomiime. Ülejäänud meeskond üritab arvata, millise viisiga tegu on.

ead (5 minutit)
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

• Kalastamine

• Ujumine

• Hammaste pesemine

• WC-s vee laskmine

• Vannis käimine

• Koristamine

• Elektri tootmine

• Riiete pesemine

• Söögitegemine

• Uisutamine

• Nõude pesemine

• Joomine

• Maalimine

• Käte pesemine

• Tulekahju kustutamine

• Jää tegemine

• Põldude kastmine

• Akvaariumite täitmine

• Auru tegemine

• Lillede kastmine

• Purskkaevude täitmine

• Duši all käimine

• Muru kastmine
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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?
Tegemine (50 minutit)
1.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et täna valivad nad ühe veekasutusviisi, millega VEESEIKLUSE Väljakutse jooksul põhjalikult

tegelema hakkavad. Lisaks teevad nad tutvust WeDo 2.0 või WeDo komplektiga, mille abil ehitavad ja programmeerivad
Meeskonnamudeli ühe osa.
Korralduslik nõuanne: Kui meeskonnas on kolm või vähem liiget, siis saavad kõik liikmed sellel kohtumisel kõiki tegevusi
teha: 10-20 minutit sammude 2 ja 3 jaoks ning 30-40 minutit 4. sammu jaoks. Kui meeskonnas on liikmeid rohkem kui 3,
jaga meeskond kahte gruppi. Esimene grupp alustab sammudega 2 ja 3 ja teine grupp alustab tööd 4. sammuga.
Ligikaudu 20 minuti pärast saavad grupid samme vahetada.

2.)

Võid meeskonnale näidata videoid, raamatuid ja/või teisi materjale selle kohta, kuidas inimesed vett kasutavad. Julgusta
meeskonda enne fookusteema valimist nende materjalidega tutvuma.

3.)

Palu meeskonnaliikmetele valida Lugemise osas olevast loetelust või nende endi loeteludest üks vee kasutamise viis, mida

nad sooviksid VEESEIKLUSE Väljakutse jooksul lähemalt uurida. Seejärel lase neil järgnev mini-ehitamisülesanne täita:
•

“Vali vee kasutamise viis” mini-ehitamisülesanne: Ehita LEGO® mudel, mis kujutab seda vee kasutamise
viisi, mida Sina soovid, et Sinu meeskond

4.)

VEESEIKLUSE Väljakutses lähemalt uuriks.

Lase meeskonnaliikmetel järgnevad sissejuhatavad ehitamis- ja programmeerimistegevused teha:
•

Kui kasutate WeDo 2.0: Alustamiseks A: Teadusrändaja Milo

•

Kui kasutate WeDo: Alustamiseks 1–5, 7–10 ja/või 12–15

Palu meeskonnaliikmetel nende tegevuste ajal teistele rääkida, mida nad hetkel WeDo 2.0 või WeDo abil ehitamise ja/
või programmeerimise kohta õpivad. Palu neil mõelda, kuidas neid teadmisi kasutada siis, kui on aeg
Meeskonnamudeli kavandamiseks ja ehitamiseks.

5.)

Kui kohtumise lõpuni on veel 5-10 minutit, palu meeskonnaliikmetel oma hetkeline tegevus katkestada ja üksteisele 4.

sammu ajal ehitatud LEGO mudeleid näidata. Palu neil selgitada, miks nad arvavad, et meeskond peaks just nende modelleeritud
vee kasutamise viisi valima.

6.)

Kui kõik meeskonnaliikmed on oma mudelitest rääkinud, sättige mudelid keskele, nii et liikmed saaksid hääletada, millist

veekasutusviisi edasi uurida. Võite kasutada “LEGO elementidega hääletamise” protsessi, mida on kirjeldatud leheküljel X. Ütle
pärast hääletamist selgelt välja, millist veekasutusviisi meeskond uurima hakkab. Kui mõned liikmed on pettunud, et nende
pakutud viisi ei valitud, ütle neile, et Meeskonnamudeliga saab näidata rohkem kui üht vee kasutamise viisi.

7.)

Palu meeskonnaliikmetel värvilisi pliiatseid, kriite või vildikaid kasutades Teadlase töövihikusse meeskonna poolt

valitud vee kasutamise viis joonistada. Lisaks võiks nad selle juurde kirjutada lühikese kirjelduse konkreetsest kasutusviisist.

8.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel uurivad nad, kuidas vesi selleks konkreetseks kasutuseks nendeni

jõuab!
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KOHTUMINE 4: Uurige vee teekonna kohta
verview
Meeskonnaliikmed uurivad, kuidas vesi oma allikast inimesteni jõuab. Nad uurivad, kuidas vesi eelmisel kohtumisel valitud
kasutusviisiks nende enda kodulinna ja/või kodukoha ümbrusesse jõuab. Lisaks tehakse sel kohtumisel veidi sissejuhatavat
ehitamist ja programmeerimist, mis hõlmab LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo andureid.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo komplekt, vastav
tarkvara või rakendus ja sellega sobituv riistvara

• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• määravad kindlaks vee allika(d)
• uurivad, kuidas vesi allika(te)st valitud kasutuseks nendeni
jõuab

• ehitavad ja programmeerivad ühe või enama “Alustamise”
mudeli, mis hõlmab WeDo 2.0 või WeDo andureid

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika
Märkus: Meeskonnaliikmed võivad soovi korral nende poolt valitud vee kasutusviisi ja vee teekonda ka väljaspool kohtumisi uurida
– eriti juhul, kui plaanite mõnele väljasõidule minna. Samal ajal saab meeskond vabalt 5. kohtumise tegevustega jätkata. Tegelikult
saab uurimistöö jätkuda mitmete järgnevate kohtumiste perioodil. Kui meeskond pole võimeline väljaspool kohtumisi iseseisvalt
uurimistööd tegema, proovi ise koguda nii palju materjale kui võimalik (asjakohased videod, internetileheküljed, raamatud vms), et
meeskond neid selle ja mõne järgneva kohtumise ajal uurida saaks.

Soojenduseks (5 minutit)
Ütle meeskonnaliikmetele, et nad hakkavad peagi oma Meeskonnamudelit ehitama. Kuid enne ehitamist peavad nad
rohkem teada saama, kuidas vesi nende poolt valitud kasutusviisiks nendeni jõuab. Et aidata neil selle teema peale
mõelda, tehke ära järgnev ehitamisülesanne:
•

“Liikuv vesi” mini-ehitamisülesanne: Ehita LEGO® mudel, mis näitab ühte tõelist või väljamõeldud viisi, mille
abil saaks aidata veel ühest kohast teise liikuda.

ead (5 minutit)
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 tühimikest või lõhedest, nimetatakse põhjaveeks. 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 langeb, siis suurendab see pinnavee kogust. Vihma- või lumevesi võib ka hoopis
pinnasesse imbuda ja põhjavee kogust suurendada. Mõned inimesed koguvad vihmavett või lund.
Mõnikord kasutavad nad seda kohe pärast kogumist, 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.
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Kustkohast 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.

Lektor või intervjuu
Raamatud

Ajakirjad

Ekskursioon

Film

Internet

Muusika

On aeg uurida teie vee teekonda!
Tegemine (50 minutit)
1.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et täna hakkavad nad uurima, kuskohast nende joogivesi tuleb ja kuidas nende poolt valitud

kasutusviisiks nendeni jõuab. Lisaks kasutavad nad WeDo 2.0 või WeDo komplekti, et arendada oma ehitamis- ja
programmeerimisoskusi, sh liikumis- ja kallutusandurite kasutamist.
Korralduslik nõuanne: Kui meeskonnas on kolm või vähem liiget, siis saavad kõik liikmed sellel kohtumisel kõiki tegevusi
teha; 10-20 minutit sammude 2 ja 3 jaoks ja 30-40 minutit 4. sammu jaoks. Kui meeskonnas on liikmeid rohkem kui 3, jaga
meeskond kahte gruppi. Esimene grupp alustab sammudega 2 ja 3 ja teine grupp alustab tööd 4. sammuga. Ligikaudu 20
minuti pärast saavad grupid vahetada.

2.)

2) Palu meeskonnaliikmetel üksteisega oma teadmisi jagada – mida nad oma vee allika(te) kohta juba teavad? Lase neil

Teadlase töövihikus kõik nende poolt määratud allikad ringitada. Kui nad ei tea, kuskohast nende vesi tuleb, jätke praegu see osa
vahele ja tulge selle juurde tagasi siis, kui nad on rohkem teada saanud. Vaadake koos Teadlase töövihikus olevat tabelit ja selgita, et
„T“ tähistab „Mida ma tean“, „S“ „Mida ma soovin teada“ ja „Õ“ „Mida ma õppisin“. Palu meeskonnaliikmetel „T“ lahtrisse joonistada
või kirjutada vähemalt üks asi, mida nad oma vee teekonna kohta teavad ja „S“ lahtrisse vähemalt üks asi, mida nad soovivad teada.
Umbes 5 minuti pärast palu neil kirjutatut teistega jagada. Suuna neid järgnevate nädalate jooksul uurimistöö käigus pidevalt tabelisse
täiendusi tegema.

3.)

Palu meeskonnaliikmetel Teadlase töövihikus olevaid illustratsioone vaadata - need on näited viisidest, kuidas vee teekonda

uurida. Julgusta neid kohtumiste vahepeal informatsiooni koguma ja seda järgneval kohtumisel meeskonnaga jagama.
Meeskonnaliikmed võiksid võimaluse korral internetiühendusega arvuteid või tahvelarvuteid kasutada, et uurimistööga koheselt
alustada. Kõik uurimistöö käigus tekkivad küsimused või uus informatsioon tuleks tabelisse kirjutada.

4.)

Lase meeskonnal järgnevad sissejuhatavad andureid hõlmavad ehitamis- ja programmeerimistegevused teha:
•

Kui kasutate WeDo 2.0: Alustamiseks B: Milo liikumisandur ja Alustamiseks C: Milo kallutusandur

•

Kui kasutate WeDo: Alustamiseks 6, 10 ja/või 16–20

Palu meeskonnaliikmetel nende tegevuste jooksul arutada, kuidas andurid robotitel neid ümbritsevat maailma tajuda aitavad.
Suuna neid arutlema, kuidas ühte või enamat andurit Meeskonnamudelis kasutada saaks.

5.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel õpivad nad teadusliku probleemide lahendamise meetodi kohta. See on neile

abiks vee teekonnaga seotud probleemi leidmisel ja lahenduse kavandamisel.
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KOHTUMINE 5: Olge insenerid
Ülevaade
Meeskonnaliikmed õpivad teaduslikku probleemide lahendamise meetodit ja uurivad, kuidas nemad seda probleemidele
lahenduste leidmiseks kasutada saaks.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo komplekt, vastav
tarkvara või rakendus ja sellega sobituv riistvara
• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt
• VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudel

• värvipliiatsid, kriidid või vildikad
• valikuline: lisamootor ja WeDo 2.0 Smarthub või WeDo
USB Hub
• valikuline: lisavalik erinevaid LEGO® elemente

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad teadusliku probleemide lahendamise meetodi
samme
• ehitavad LEGO elemente kasutades vahendi, millega
Inspiratsioonimudeli pumbast LEGO vett koguda ja seda
hilisemaks kasutuseks hoiustada

• valikuline: motoriseerivad WeDo 2.0 või WeDo
komplekti kasutades Inspiratsioonimudeli

Ettevalmistus
• Pane valmis kohtumiseks vajalikud materjalid, sh 2. kohtumisel ehitatud Inspiratsioonimudel.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.

Soojenduseks (5 minutit)
Tuleta meeskonnale meelde, et VEESEIKLUSE Väljakutse Meeskonnamudel peaks näitama, kuidas vesi
nende poolt valitud kasutusviisiks nendeni jõuab. Vesi rändab ilmselt läbi mitmete erinevate vahendite ja
ehitiste, nagu pumbad, kaevud, veetornid, filtrid jne. Et aidata meeskonnaliikmetel otsustada, millist neist
Meeskonnamudeliga näidata, lase neil teha järgnev ehitamisülesanne:
•

“Veega seotud vahendid ja ehitised” : Mõtle kõikidele vahenditele ja ehitistele, mida vesi läbib, et oma allikast Sinuni
jõuda. Ehita ühe vahendi või ehitise LEGO mudel, mida kindlasti tahaksid teie Meeskonnamudelis näha.

ead (5 minutit)

A
IT
EH

AV
AS
TA

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,

KA
TS

A
G
JA
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ET
A

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!

Tegemine (50 minutit)
1.)

Kui mõni meeskonnaliige on pärast eelmist kohtumist teie veekasutusviisi või vee teekonna kohta iseseisvalt juurde

õppinud, palu neil uusi teadmisi ülejäänud liikmetega jagada.

2.)

Vaadake uuesti koos üle Lugemise osas toodud Inspiratsioonimudeliga seotud probleemid. Meeskonnaliikmed peaksid kindlasti

mõistma eesmärki: koguda pumbast välja tulevat LEGO vett ja seda hilisemaks kasutuseks hoiustada. Tuleta neile meelde, et nad 1)
saavad kasutada ainult LEGO elemente; 2) ei tohi vett puudutada pärast seda, kui vesi on pumbast välja tulnud; ja 3) peavad vee
hoiustama vähemalt 15 cm eemal kohast, kus vesi pumbast väljub.

3.)

Palu neil hoolikalt töötavat Inspiratsioonimudelit vaadata. Nad võivad LEGO vee pumbast läbiviimiseks kasutada motoriseeritud

või käsivändaga varianti. Samas, kui teil on ainult üks mootor ja üks WeDo 2.0 Smarthub/WeDo USB Hub, siis oleks võib olla parem
kasutada käsivänta. Siis jäävad motoriseeritud elemendid vee hoiustamise lahenduse juures kasutamiseks. Palu neil jälgida, mis
veega pumbast välja tulles juhtub (see peaks suvalises suunas välja pudenema).

4.)

Palu meeskonnaliikmetel mõelda erinevatele LEGO vee kogumise viisidele (näiteks võivad nad ehitada suure mahuti, kuhu vesi

pumbast väljudes sisse püüda või kaldtee, et saata vesi kuskil eemal asuvasse mahutisse). Palu neil lisaks mõelda, kuidas vett
hoiustamise paika transportida (näiteks võivad nad ehitada pumbast eemal asuva kogumismahuti, panna mahuti kogutud vee
liigutamiseks ratastele või kasutada kogutud vee ülestõstmiseks tõsteploki süsteemi). Palu neil kaasa mõelda, miks peaks olema
oluline, et vett hoiustatakse pumba avausest eemal.

5.)

Lase neil võimalikke lahendusi Teadlase töövihikusse joonistada ja/või kirjutada. Seejärel palu kõigil oma mõtteid meeskonnaga
jagada.

6.)

Kui võimalik, jaga meeskonnaliikmed nende väljatoodud lahendussuundade põhjal paaridesse. Anna igale paarile Inspiratsiooni-

komplektist LEGO elemente, WeDo 2.0 või WeDo komplekt ja/või teisi LEGO elemente. Seejärel peaksid paarid oma lahenduse
looma, katsetama ja seda parendama. Kui mõnel meeskonnaliikmel on alustamiseks abi vaja, suuna neid järgnevaid mudeleid uurima:

7.)

•

Kui kasutate WeDo 2.0: muutke Tõmbaja-robotit nii, et saate vee kokku koguda ja mujale viia.

•

Kui kasutate WeDo: muutke Hungry Alligator mudelit nii, et saate vee kokku koguda ja mujale viia

Kui meeskonnaliikmed selle probleemi kiiresti lahendavad, lase neil teiste võimalike lahenduste leidmiseks ajurünnak korraldada.

Esita neile väljakutse – kui palju erinevaid lahendusi suudavad nad välja mõelda? Kui kõikide lahendused on katsetatud, lase neil
omavahel tulemusi jagada ja valige lemmiklahendus.

8.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel teevad nad kindlaks ühe probleemi oma vee teekonna juures. Seejärel

kasutavad nad teaduslikku probleemide lahendamise meetodit, et sellele probleemile lahendus kavandada. Leitud probleem ja nende
mõtted selle lahenduse osas saavad esindatud ka nende Meeskonnamudelis.
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KOHTUMINE 6: Tehke vee teekond paremaks
Ülevaade
Meeskonnaliikmed kavandavad lahenduse, mis teeb ühe osa nende vee teekonnast paremaks.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo komplekt, vastav
tarkvara või rakendus ja sellega sobituv riistvara
• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt

• värvipliiatsid, kriidid või vildikad
• valikuline: lisamootor ja WeDo 2.0 Smarthub või
WeDo USB Hub
• valikuline: lisavalik erinevaid LEGO® elemente

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• teevad kindlaks ühe vee teekonnaga seonduva probleemi
• kavandavad probleemile lahenduse

• modelleerivad LEGO elemente kasutades lahenduse

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.

Soojenduseks (5 minutit)
Palu meeskonnaliikmetel üksteisega jagada oma mõtteid selle osas, miks on mõistlik vett targalt kasutada. Räägi neile, et
mõnedes maailma paikades ei ole piisavalt palju magevett, et kõikide seal elavate inimeste vajaduste täitmiseks jätkuks.
Isegi sellistes paikades, kus praegusel hetkel on piisavalt vett, võib vee kokkuhoid säästa palju raha, energiat ja muid
ressursse. Et aidata meeskonnal mõista, kuidas insenerid vee raiskamise probleemile läheneksid, palu neil teha järgnev
väike ehitamisülesanne:
“Vee säästmine” mini-ehitamisülesanne: Mõtle ühele kasutusviisile, mille käigus inimesed tarbivad vett rohkem, kui nad
tegelikult vajavad. Ehita LEGO mudel abivahendist, mis võiks aidata inimestel vähem vett kasutada. See võib olla
olemasolev asi või väljamõeldud uus.
Kui meeskonnaliikmetel on abi vaja, too neile näiteid olemasolevatest insenerilahendustest, näiteks aeglase vooluga dušiotsikud,
kahesüsteemsed WC loputuskastid, avalikus kohas asuvate kraanide liikumisandurid, voolikuotsad, vihmutite ajareleed jne.
•

ead(5 minutit)
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 paremini sobiksid?
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?
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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!

Tegemine (50 minutit)
1.)

Kui mõni meeskonnaliige on pärast eelmist kohtumist teie veekasutusviisi või vee teekonna kohta iseseisvalt juurde

õppinud, palu neil uusi teadmisi ülejäänud liikmetega jagada.

2.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et täna tegelevad nad VEESEIKLUSE Väljakutse kolmanda osaga: lahenduse kavandamisega,

et teha üks osa vee teekonnast paremaks. Samaaegselt Lugemise osas toodud küsimuste peale mõtlemisega võivad nad vee
teekonna alguse, keskosa ja/või lõpuosa ükskõik missugused probleemid Teadlase töövihikusse üles joonistada ja/või kirjutada.
Maini ära, et vee teekonna igas etapis ei pruugigi probleeme esineda.

3.)

Palu grupil leitud probleemidest rääkida ja valida üks, millele Väljakutses keskenduda. Anna neile teada, et nad peavad

probleemile kavandama lahenduse, mida saab LEGO elementidega modelleerida. See ei tähenda, et nad peaksid valmistama
töötava prototüübi.
Märkus: Nooremate liikmete puhul võivad probleemid olla seotud vee säästmisega ja lahendused hõlmata lihtsaid tegevusi nagu
1) kraani sulgemine hambapesu ajaks või 2) suurte vihmatünnide paigaldamine lillede kastmiseks vihmavee kogumiseks.
Edasijõudnud meeskond võib uurida keerukamaid probleeme ja lahendusi nagu 1) vee võtmine uuest allikast, 2) pliisaastega
torude väljavahetamine või 3) ajareleede kasutamine veekasutuse kontrollimiseks kodus või kogukonnas.

4.)

Aita meeskonnaliikmetel erinevaid materjale leida (näiteks raamatud, internetileheküljed või kohalikud spetsialistid), mille

abil valitud probleemi ja olemasolevaid lahendusi uurida. Võimaluse korral alustage uurimistööd kas või paari allika abil juba
käesoleva kohtumise ajal. Anna neile teada, et Meeskonnamudeli jaoks võivad nad mõnda olemasolevat lahendust muuta või
täiesti uue lahenduse luua.

5.)

Palu meeskonnaliikmetel võimalike lahenduste ideedest üksteisele rääkida ning ühe või enama lahenduse Teadlase

töövihikusse joonistada ja/või kirjutada. Seejärel töötavad nad üksinda või väikestes gruppides ja ehitavad LEGO elementidest oma
lemmiklahenduse mudeli. Ehitada võib liikumatu ja/või motoriseeritud mudeli (kasutades WeDo 2.0 või WeDo komplekti).
Korralduslik nõuanne: Kui meeskonnas on rohkem kui kolm liiget, võid nad viiendaks sammuks kahte gruppi jagada.
Üks grupp loob lahendusest liikumatu mudeli, kasutades Inspiratsioonikomplekti ja/või lisavalikut LEGO elemente. Teine
grupp võib uurida WeDo 2.0 või WeDo tarkvarasid, et saada mõtteid lahenduse motoriseeritud mudeli loomiseks.
•

Kui kasutate WeDo 2.0: uurige motoriseeritud tegevusi, näiteks FLEX mudel ja Üleujutuse ärahoidmine, Grab
baasmudel ja Robotkäsi, Revolve baasmudel ja Ohuhoiatus, Sweep baasmudel ja Mere puhastamine ning Motion
baasmudel ja Detektor. Need leiate siis Halli hammasratta ja rohelise klotsi alt.
Valikuline: Julgusta meeskonnaliikmeid märkmeid ja fotosid salvestama, loodud programmidest kuvatõmmiseid tegema
jne. Neid saab hiljem välja printida ja meeskonna Vaadake seda plakatil kasutada.

•

Kui kasutate WeDo-d: uurige Trummidega ahvide mudeli abil, kuidas mootori pöörlemine jõuõla liikumist mõjutab,
kuidas Alligaatori mudeli abil liikumise tekitamiseks liikumisandurit kasutada ja kuidas Väravavahi mudeli abil küljeltküljele liikumist tekitada.

6.)

Lase gruppidel üksteisele oma mudelitest rääkida. Seejärel kasutage Meeskonnamudeliga demonstreeritava lahenduse

väljaselgitamiseks “LEGO elementidega hääletamise” protsessi, mida on kirjeldatud leheküljel X. Kinnita neile, et järgnevate
kohtumiste jooksul saavad nad lahenduse detailidega edasi tegeleda.

7.) Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel loevad nad Meeskonnamudeli kohta kehtivaid reegleid ja alustavad selle
kavandamist. Lisaks on neil aega, et jätkata nende poolt valitud probleemi lahenduse uurimist, loomist, katsetamist ja mõtete
jagamist.
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KOHTUMINE 7: Kavandage Meeskonnamudel
Ülevaade
Meeskonnaliikmed kavandavad oma VEESEIKLUSE Meeskonnamudeli.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo komplekt, vastav
tarkvara või rakendus ja sellega sobituv riistvara
• VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt

• värvipliiatsid, kriidid või vildikad
• valikuline: koopiapaber
• valikuline: lisavalik erinevaid LEGO®
elemente

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad Meeskonnamudeli reegleid
• jagavad mõtteid Meeskonnamudeli erinevate osade kohta

• valmistavad Meeskonnamudeli kavandi

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
•
* Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika
•

Soojenduseks (5 minutit)
Ütle meeskonnaliikmetele, et tänase kohtumise jooksul alustavad nad oma Meeskonnamudeli kavandamist. Tuleta
neile meelde, et VEESEIKLUSE Väljakutse põhilised osad on 1) valida üks vee kasutamise viis kodus või kodukoha
ümbruses; 2) uurida võimalikult palju selle kasutusviisiga seonduva vee teekonna kohta; 3) kavandada lahendus,
mis teeks üht osa vee teekonnast paremaks; ja 4) näidata õpitut Meeskonnamudeli ja Vaadake Seda plakati abil.
Palu meeskonnaliikmetel teha ära järgnev mini-ehitamisülesanne, et nad näeksid, mida praeguseks õppinud on:

•

“Näita oma teadmisi” mini-ehitamisülesanne: Ehita LEGO mudel, mis näitab ühte asja, mida oled vee kohta alates
hooaja algusest teada saanud.

ead (5 minutit)
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
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.
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• 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!
Tegemine (50 minutit)
1.)

Kui mõni meeskonnaliige on pärast eelmist kohtumist teie veekasutusviisi, vee teekonna või kavandatud lahenduse kohta

iseseisvalt juurde õppinud, palu neil uusi teadmisi ülejäänud liikmetega jagada.

2.)

Pärast Lugemise osa tehke ära järgmine mini-ehitamisülesanne. See peaks aitama meeskonnaliikmetel mõelda, mida nende

Meeskonnamudelis kasutada võiks:
•

“Mõtted mudelist” mini-ehitamisülesanne: Ehita LEGO mudel, mis näitab ühte või kahte asja, mis Sinu arvates
kindlasti teie Meeskonnamudelis olla võiks.

3.)

Kui meeskonnaliikmed on kõigi mõtted ära kuulanud, anna neile värvilised pliiatsid, kriidid või vildikad. Palu neil Teadlase

töövihikusse nende Meeskonnamudeli kohta kirjutada või selle kavand joonistada. Julgusta neid sinna meeskonnakaaslaste mõtete
põhjal (vt eelmine punkt) tehtud märkmeid ja/või joonistusi lisama.

4.)

Tuleta meeskonnaliikmetele meelde, et kavandis peaks olema koht järgnevateks: nende veekasutusviis, vee teekond, nende

lahendus teekonna parendamiseks ja Inspiratsioonimudel. Lisaks peavad nad vähemalt ühe motoriseeritud osa ehitamiseks ja
programmeerimiseks kasutama WeDo 2.0 või WeDo komplekti. Kui neil on motoriseerimise osaga raskusi, esita neile lihtsamaks
alustamiseks mõned küsimused, näiteks nagu: Kas liikumist saaks kasutada selleks, et näidata veekasutusviisi või osa vee
teekonnast? Kas motoriseeritud osa võiks kasutada, et näidata vee teekonda paremaks tegevat lahendust? Kas Meeskonnamudelis
võiks olla liikuvaid inimesi või vahendeid?
Märkus: Kui meeskonnaliikmetel pole motoriseeritud osa kohta omi mõtteid, võivad nad igal juhul kasutada ja/või muuta
olemasolevaid WeDo 2.0 või WeDo programme, näiteks sedasama, millega motoriseeriti Inspiratsioonimudel. Kui nad kasutavad
olemasolevat programmi, siis veendu, et nad seda mõistavad ja julgusta neid seda mõnel viisil muutma. Lisaks palu neil mõelda,
kuidas kasutada Inspiratsioonimudeli motoriseeritud versiooni veekasutusviisi, vee teekonna ja/või nende lahenduse näitamiseks.

5.)

Kui meeskonnaliikmed on oma kavandite joonistamise ja kirjutamise lõpetanud, palu neil oma mõtteid ülejäänud liikmetega

jagada. Nad peaksid igal juhul kirjeldama, kuidas nende kavand hõlmab valitud veekasutusviisi, vee teekonda, mõtet, kuidas vee
teekonda paremaks teha, Inspiratsioonimudelit ja vähemalt ühte motoriseeritud osa.

6.)

Lase grupil hääletada, milline kavand (või kavandi osa) neile kõige rohkem meeldib. Kui ühist keelt ei leita, võid anda neile

koopiapaberi ja suunata neid koos töötades looma kavandi, mis sisaldab erinevate kavandite lemmikosasid. Ole valmis vaidluste
tekkimisel vahele minema ja mõtteid vahendama. On oluline, et kõik meeskonnaliikmed tunnevad end väärtuslikuna ja saavad oma
mõtteid väljendada. Korda FIRST® LEGO® League Jr. põhiväärtusi “Me oleme meeskond.” ja “Meil on lõbus!”, et neile meelde
tuletada, kui tähtis on üksteist toetada ja VEESEIKLUSE väljakutset nautida.

7.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel ehitavad nad oma Meeskonnamudeli!
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KOHTUMINE 8 ja 9: Ehitage Meeskonnamudel
Ülevaade
Meeskonnaliikmed ehitavad ja programmeerivad VEESEIKLUSE väljakutse Meeskonnamudeli.

aterials
•
•
•
•

VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
VEESEIKLUSE Inspiratsioonikomplekt
VEESEIKLUSE Inspiratsioonimudel
värvipliiatsid, kriidid või vildikad

• LEGO® Education WeDo 2.0 või WeDo komplekt, vastav tarkvara
või rakendus ja sellega sobituv riistvara
• kast või anum Meeskonnamudeli hoidmiseks kohtumiste vahepeal
• valikuline: lisavalik erinevaid LEGO® elemente

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• vaatavad üle oma Meeskonnamudeli kavandi
• töötavad koos ja ehitavad Meeskonnamudeli

• kasutavad WeDo 2.0 või WeDo-d, et programmeerida
Meeskonnamudeli motoriseeritud osa

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.
• Pane valmis suur plastikust anum, pappkarp, puidust alus või mõni muu anum või alus, mille peal Meeskonnamudelit kohtumiste
vahepeal hoida ja/või transportida.

Soojenduseks (5 minutit — Ainult kohtumine 8)
Ütle meeskonnaliikmetele, et täna hakkavad nad oma Meeskonnamudelit ehitama. Nad on viimaste kohtumiste
jooksul selleks ülesandeks valmistunud ja on ilmselt ärevuses ja/või põnevil. Aita neil järgneva miniehitamisülesande abil tundeid väljendada:
•

“Ole valmis ehitamiseks” mini-ehitamisülesanne: Pane kokku LEGO kujuke. Lisa veel LEGO elemente, et
näidata, kuidas ennast enne Meeskonnamudeli ehitamise alustamist tunned.

ead (5 minutit — ainult kohtumine 8)
Olete VEESEIKLUSE väljakutses väga palju tööd teinud! Õppisite vee ja selle paljude erinevate kasutusviiside kohta. Valisite ühe
neist kasutusviisidest lähemaks uurimiseks. Saite vee teekonna kohta uut informatsiooni. Märkasite sellel teekonnal probleeme.
Vastuste saamiseks küsisite küsimusi ja tegite uurimistööd. Kavandasite vee teekonna paremaks tegemiseks
ahenduse. 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!
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Tegemine (110 minutit kokku: 50 minutit kohtumine 8 ja 60 minutit kohtumine 9)
1.)

Lase meeskonnaliikmetel Meeskonnamudeli lõplik kavand üle vaadata. Näita neile WeDo 2.0 või WeDo komplekti,

Inspiratsioonikomplekti ja muid LEGO lisaelemente, mis neile ehitamise ajal kättesaadavad on. Palu neil omavahel arutada,
millised elemendid mudeli iga osa jaoks kõige sobivamad oleksid. Kui see osutub neile liialt keeruliseks, siis ütle julgustavalt,
et kõike ei pea kohe praegu ära planeerima. Elemente saab valida ka ehitamise jooksul. Kindlasti anna neile teada, et kui nad
nende kahe kohtumise jooksul oma mudeli ehitamist ja/või programmeerimist tehtud ei saa, on neil võimalik järgnevate
kohtumiste jooksul lõpetada.

2.)

Palu meeskonnal mõelda, kuidas oleks Meeskonnamudeli ehitamise ajal kõige parem koos töötada. Tuleta neile

meelde, et kõigil peab olema võrdne võimalus ehitada. Sinu kui juhendaja ülesandeks on veenduda, et tööülesanded (ja ka
lõbu!) on võrdselt jagatud. Meeskonna võib paaridesse või väikestesse gruppidesse jagada ja kindlate intervallide järel
ülesandeid roteerida. Teine võimalus on küsida, kes soovib mudeli mõne konkreetse osaga töötada. Rõhuta, et iga ülesanne
on oluline. Samal ajal, kui mõned meeskonnaliikmed programmiga töötavad, saavad teised ehitada ja/või täiendavat
uurimistööd teha. Julgusta meeskonda Teadlase töövihikus olevaid märkmeid ja joonistusi töö käigus inspiratsiooniks
kasutama.

3.)

Veendu, et kõigil meeskonnaliikmetel on võimalus Meeskonnamudeli motoriseeritud ja programmeeritava(te) osa(de)ga

töötada.

4.)

Tuleta meeskonnale teadusliku probleemide lahendamise meetodi „katsetamise“ osa meelde. Nad peaksid järjepidevalt

katsetama ja uusi võimalusi oma töö parendamiseks otsima – eriti, mis puudutab motoriseeritud ja/või programmeeritavaid osi.
Lase neil 9. kohtumise alguses oma Meeskonnamudeli hindamiseks Teadlase töövihikus olevatele küsimustele vastata.
Seejärel palu neil arutada, kas nad soovivad vastuste põhjal muudatusi teha.

5.)

Kui Sa ei ole veel meeskonnast Vaadake seda plakati tarvis pilte teinud, siis on need kaks kohtumist selleks hea aeg.

Proovi saada vähemalt üks individuaalne foto igast meeskonnaliikmest ja juhendajast, üks meeskonnafoto, mitmeid
tegevusfotosid töötavatest meeskonnaliikmetest ja lõpliku Meeskonnamudeli foto.

6.)

Anna meeskonnaliikmetele iga ehitamiskohtumise järel koristamiseks piisavalt aega. Meeskonnamudeli saab asetada

suurde plastikkasti, pappkarpi või mõnele stabiilsele alusele. Kui nad kasutavad Meeskonnamudeli aluse ehitamiseks mitut
Inspiratsioonikomplekti alusplaati, siis on vaja need alusplaadid stabiliseerida, nii et mudelit saaks kohtumiste vahepeal
turvaliselt hoiustada ja transportida.

7.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgneva kahe kohtumise jooksul valmistavad nad Vaadake seda plakati, mille abil näidata,

mida nad hooaja jooksul õppinud ja saavutanud on.
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KOHTUMINE 10 ja 11: Valmistage Vaadake seda plakat
Ülevaade
Meeskonnaliikmed valmistavad Vaadake seda plakati, millel kajastub nende VEESEIKLUSE väljakutse kogemus.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• Meeskonnamudel
• värvipliiatsid, kriidid või vildikad
• koopiapaber
• käärid
• liimipulgad või kleeplint

• lõikepaber
• 56 cm x 72 cm (tasapinnaline) või 92 cm x 122 cm
(kolmeküljeline kokku volditav) plakati alus
• fotod VEESEIKLUSE Väljakutsega töötavatest
meeskonnaliikmetest
• valikuline: prinditud märkmed, programmijupid vms

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• kirjeldavad Vaadake seda plakati reegleid

• valmistavad plakati

• koguvad kokku plakatil kajastuva informatsiooni

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Prindi välja kõik hooaja jooksul tehtud fotod meeskonnast. Proovi välja printida vähemalt üks individuaalne foto igast
meeskonnaliikmest ja juhendajast, meeskonnafoto, foto Meeskonnamudelist ja mitmeid fotosid meeskonnaliikmetest hooaja jooksul
tööd tegemas (uurimistööd tegemas, kavandamas, ehitamas, programmeerimas jne).
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika.
• Valikuline: võite Vaadake seda plakatil kasutada ka meeskonnaliikmete tehtud märkmeid, programmide kuvatõmmiseid jne.

Soojenduseks (10 minutit — Ainult kohtumine 10)
Meeskonnaliikmed koguvad üksteise kohta intervjuu-mängu abil informatsiooni, mida võib hiljem Vaadake seda plakati
„Meie meeskond“ osa tarvis kasutada. Kõik istuvad ringis. Sina oled esimesena intervjueerija
Küsi igalt liikmelt üks ja seesama intervjuuküsimus, näiteks: Mis Su nimi on? Kui vana Sa oled? Mitmendas klassis Sa
käid? Mida Sulle teha meeldib? Mis on seni VEESEIKLUSE Väljakutses Sulle kõige rohkem meeldinud? Mis on üks asi,
mida õppinud oled? Kuidas oled oma meeskonda aidanud? Millise Meeskonnamudeli osaga (või osadega) oled tööd
teinud? Meeskonnaliikmed saavad ka kordamööda ajakirjanikud olla ja teistelt huvitavaid küsimusi küsida.
Vihje: Vali iga küsimuse esimeseks vastajaks erinev meeskonnaliige.

ead (5 minutit — ainult kohtumine 8)
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.
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Tegemine (105 minutit kokku: 45 minutit kohtumine 10 ja 60 minutit kohtumine 11)
1.)

Kui meeskonnaliikmed eelmiste kohtumiste jooksul Meeskonnamudeli ehitamist ei lõpetanud, saavad nad nende kahe

kohtumise vältel ehitamist, programmeerimist ja/või muudatuste tegemist jätkata.

2.)

Olenemata sellest, kas Meeskonnamudel on lõpetatud, lase kõigil Vaadake seda plakati tegemise juhtnöörid Lugemise

osas üle vaadata. Seejärel lase igal meeskonnaliikmel täita Teadlase töövihikus oleva „Meie meeskonna“ osa. Kui see on
tehtud, peaks iga liige valima vähemalt ühe ülejäänud viiest küsimuste grupist („Meie veekasutusviis“, „Meie vee teekond“,
„Meie probleem ja lahendus“, „Meie Meeskonnamudel“ ja „Meie programm“) ja vastama küsimustele eraldi paberile. Iga
küsimuste grupiga peaks töötama vähemalt üks inimene:
•

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 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?

3.)

Lase kõigil oma vastused teistele ette lugeda ja otsustada, millised neist plakatile panna. Vastused võib välja lõigata ja

värvilisele lõikepaberile liimida – nii paistavad need paremini silma. Lisaks on vaja otsustada, mis peaks olema „Meie
meeskonna“ osas. Selle osa jaoks võivad nad ümber kirjutada või trükkida ja välja printida oma mõtted Teadlase töövihikust.
Kaunistamiseks võib kasutada individuaalseid ja/või meeskonnafotosid (kus on ka juhendaja(d) peal).

4.)

Küsi meeskonnalt, millist informatsiooni või esemeid nad veel plakatil näha soovivad. Näiteks võivad nad lisada asjakohaseid

fotosid oma veekasutusviisist või eelnevate kohtumiste käigus tehtud joonistusi või kirjutisi.
Valikuline: Kui oled WeDo 2.0 programmist tehtud kuvatõmmiseid, märkmeid vms välja printinud, anna need meeskonnale
otsustamiseks, kas neid plakatil kasutada.

5.) Kui kogu informatsioon on koos, lase meeskonnal see plakatile laotada nii, et see kindlasti ära mahuks ja õiges
järjekorras oleks. Lase neil esmalt plakati eri osade pealkirjad („Meie veekasutusviis”, „Meie vee teekond” jne.) tekitada.
Seejärel palu neil lisada meeskonna nimi ja ülejäänud informatsioon liimipulkade või kleeplindi abil kinnitada.

6.)

Suuna meeskonnaliikmeid plakatit kaunistama nii, et see oleks värviline, lõbus ja atraktiivne.

7.)

Anna meeskonnale enne kohtumiste lõppu piisavalt aega koristamiseks ja Meeskonnamudeli ning plakati hoiustamiseks.

8.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et järgmisel kohtumisel harjutavad nad esitlust, mida kasutada oma kogemuse jagamiseks
perekonna, sõprade ja/või tunnustajatega

FIRST® LEGO® League Jr. Näitusel või selleks ettenähtud meeskonna

kohtumisel.
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KOHTUMINE 12: Valmistuge teistega jagama
Ülevaade
Meeskonnaliikmed valmistavad ette esitluse VEESEIKLUSE Väljakutse kogemusest.

aterials
• VEESEIKLUSE Teadlase töövihik
• Meeskonnamudel
• Vaadake seda plakat

• erinevaid LEGO® elemente või teisi väikseid
esemeid
• vaikuline: märkmepaberid ja pliiatsid

Õpitulemused
Meeskonnaliikmed:
• vaatavad üle, mida nad VEESEIKLUSE
väljakutse jooksul õppinud on

• valmistavad oma kogemuse kohta esitluse
• harjutavad esitluse läbiviimist

Ettevalmistus
• Pane kohtumiseks vajalikud materjalid valmis.
• Kui kavatsed meeskonnale mõnda videot näidata, sea valmis vastav tehnika. .

Soojenduseks (5 minutit)
Et aidata meeskonnaliikmetel avaliku esinemise oskusi lihvida, palu neil end lõbusal viisil tutvustada.
Jaota lamedale pinnale laiali LEGO elemente või teisi väikseid esemeid. Esemed võiksid olla eri kuju, värvi ja suurusega.
Palu kõigil liikmetel valida ese, mis neile kõige rohkem meeldib või neid parimal viisil esindab. Alustamiseks võid neile
mõne näite pakkuda: „Tere! Minu nimi on <Sinu nimi>. Ma valisin selle LEGO ratta, sest mulle meeldib kukerpalle teha.“ või „Ma
valisin sinise LEGO klotsi, sest mu lemmikvärv on sinine.“ Seejärel palu meeskonnaliikmetel paariline leida ja kordamööda paaris
end tutvustada, öeldes, millise eseme nad valisid ja oma valikut põhjendades. Julgusta neid silmsidet looma ja ennast tutvustades
kõlava ja selge häälega rääkima. Kui on piisavalt aega, saavad liikmed ka end kogu grupile tutvustada.

Lugemine (5 minutit)
Te võite:

Selleks, et teistega kõike seda jagada, mida meeskond VEESEIKLUSE hooaja jooksul õppis, on mitmeid erinevaid viise.

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

• Kutsuda oma pere ja sõbrad erilisele meeskonna kohtumisele.

Näidake oma 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!
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Tegemine (50 minutit)
1.)

Kui meeskonnaliikmed eelmiste kohtumiste jooksul Vaadake seda plakatit valmis ei saanud, lase neil kõigepealt see

lõpetada. Jätke piisavalt aega ka esitluse ettevalmistamiseks ja harjutamiseks.

2.)

Tuleta meeskonnale meelde FIRST LEGO League Jr. põhiväärtust “Me jagame oma kogemusi ja avastusi teistega.“

Selgita, et hooaja jooksul õpitu jagamiseks on neil rohkem kui üks võimalus. Näiteks võivad nad osaleda FIRST LEGO League
Jr. Näitusel ja/või teha selleks korraldatud meeskonnakohtumisel perekondade ja sõprade ees esitluse. Kui neil on võimalus Näitusel
osaleda, siis räägi kindlasti vabatahtlikest, keda nimetatakse „tunnustajateks“, kes paluvad sellel üritusel neil end tutvustada ja
Vaadake seda plakatit ning Meeskonnamudelit kirjeldada. Rõhuta, et olenemata sellest, kuidas nad oma tööd esitlevad, peab selleks
igal juhul harjutama.

3.)

Lase igal meeskonnaliikmel ette valmistada väike esitlus Vaadake seda plakati ühe osa kohta („Meie veekasutusviis“,

„Meie vee teekond“, „Meie probleem ja lahendus“, „Meie Meeskonnamudel“, „Meie programm“ ja „Meie Meeskond“). Kui liikmeid
on vähem kui kuus, saavad mõned neist töötada rohkem kui ühe osaga. Juhul kui meeskond ei kasutanud kohtumistel 10-11
soovitatud plakati osasid, siis jagage lihtsalt teie plakati erinevad osad meeskonnaliikmete vahel ära. Plakati iga osa peab
saama esitletud.
Valikuline: Meeskonnaliikmed võivad oma esitluse suulise osa märksõnad märkmepaberitele kirja panna – sealt on hea
vajadusel kiiresti piiluda.

4.)

Palu meeskonnaliikmetel nende Vaadake seda plakati esitlust harjutada, nii et igaüks saab oma ettevalmistatud osast rääkida.

Soovita neil ka kodus oma osa(sid) harjutada.
Vihje: Julgusta meeskonda arutlema, kuidas teha esitlus ülevaatajate ja/või publiku jaoks meeldejäävaks.

5.)

Ütle meeskonnaliikmetele, et nad peaksid olema valmis küsimustele vastama ja tehtut ka mitteametlikumalt tutvustama. Aita neil

järgnevate soovituste abil harjutada:
•

Palu meeskonnaliikmetel koguneda lõpetatud Vaadake seda plakati ja Meeskonnamudeli ümber ning küsi
ülevaatajana (või kellegi teisena, kellele nad parajasti esinevad) küsimusi. Lisaks lase neil endil kordamööda
ülevaatajat mängida. See, kes parajasti ülevaataja on, võib ise küsimusi välja mõelda või Teadlase töövihikus
toodud küsimuste hulgast valida.

•

Anna meeskonnaliikmete vastustele tagasisidet ja lase neil endil oma vastuseid hinnata. Palu neil järgmiseks
korraks oma vastustes vajalikud muudatused teha.

6.)

Kui meeskond osaleb FIRST LEGO League Jr. Näitusel ja/või korraldab oma töö esitlemiseks selleks ettenähtud

meeskonnakohtumise, ütle meeskonnaliikmetele kus ja millal üritus(ed) on ning julgusta neid perekondi ja sõpru kutsuma.

7.)

Anna meeskonnaliikmetele enne kohtumise lõppu piisavalt aega koristamiseks ja Meeskonnamudeli ning Vaadake seda

plakati hoiustamiseks. Kui see on planeeritud teie viimaseks kohtumiseks, palu meeskonnal hooaja jooksul kasutatud LEGO
komplekt(id) ära panna. Tuleta neile meelde, et kui nad oma Meeskonnamudeli esitlemise lõpetanud on, tuleb ka see tagasi
lahti võtta ja kõik elemendid oma kohtadele tagasi panna. Nii on ka teistel meeskondadel võimalik LEGO komplekte tulevastel
FIRST LEGO League Jr. hooaegadel kasutada.

8.)

Rõhuta, et oled terve meeskonna ja kõigi nende saavutuste üle väga uhke!
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Sõnastik
bakter

mootor

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.

seadeldis, mis liigutab midagi

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.

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

FIRST ® LEGO® League Jr. Näitus

pinnavesi

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.

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.

põhjavesi

veekraan

Põhjavesi on maapinnaalune vesi.

seade, mis aitab kontrollida vee voolu torudes või anumates

Inspiratsioonimudel

Meeskonna mudel

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

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

Inspiratsioonikomplekt

veepump

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

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

teekond

koht, kus puhastatakse reovesi jälle puhtaks joogiveeks

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

Märkmed
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Märkmed
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