LEGO BuildToExpress
Ehita ja väljenda

Õppevahendi sihtrühm: eelkool, algklassid, põhikool
Autor: Future Robotics OÜ
Käesolev õppevahend on litsentseeritud Creative Commons 3.0 Eesti litsentsiga
(autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel). Õppevahendi valmistamist toetas HITSA

Õppevahend koosneb:
•

LEGO klotside karbist, kus on 200 klotsi. Karp on ettenähtud õppimiseks 1
õpilasele (tootekood 45110, hind ca 40 EUR);
• DVD‐l tarnitavast õppetegevuste paketist, mis sisaldab õpetajajuhendit,
ehitusväljakutsekaarte, juhiseid ise uute väljakutsekaartide loomiseks ja
õppevideoid õpetajale (tootekood 2045110, hind ca 100 EUR).
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Õppevahendi eesmärk
LEGO Education BuildToExpress julgustab õpilasi väljendama oma
mõtteid ja ideid suvalisel teemal läbi LEGO klotsidest sümboolsete
mudelite ehitamise. Meetod tagab turvalise ja erapooletu
protsessi, kus iga õpilane saab võimaluse olla klassis aktiivne,
kaasatud ja ära kuulatud.
Õpilased kasutavad ja arendavad oma loomingulise mõtlemise ja
probleemide lahendamise oskusi, ehitades üksinda mudeleid, mis
näitavad nende arusaama klassis õpetatavast konkreetsest
teemast arusaamisel. BuildToExpress on ka suurepärane viis
lahendada klassis tekkivaid inimestevahelisi probleeme, kuna see
võimaldab õpilastel väljendada oma isiklikke tundeid
konstruktiivsel moel.
Klotsid BuildToExpress komplekti on valitud nii, et neid oleks lihtne
kasutada valmiskujul metafooridena. Erikujulised klotsid, nende
värvigamma ja minifiguurid innustavad õpilasi ja stimuleerivad
nende loovat mõtlemist ja kujutlusvõimet. See võimaldab
õpetajatel luua ideaalse keskkonna õppimiseks ja aruteluks.
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Tegevuspaketi kasutamine
Tegevuspakett sisaldab:
• sissejuhatust;
• õpetajajuhendit;
• väljakutsekaarte (tuleb ise
välja printida ja välja lõigata);
• väljakutsekaartide loomise
juhendit;
• klassides kasutuselevõtmise
näiteid (illustreeritud tekstid ja
videod);
• abimaterjale: klotside loetelu,
õpetusprotsessi ülevaade,
reeglid, metafooride ülesanne
ja korduma kippuvad
küsimused;
• DVD abifaili;
• LEGO Education
õppekontseptsiooni.
Tegevuspaketti saad kasutada otse
DVD‐lt või paigaldades selle
arvutisse. Osasid
juhendmaterjale on mugavam
lugeda väljatrükituna.
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Väljakutsekaardid
Iga tunniteema juurde kuulub neli väljakutsekaarti, mis lähenevad teemale erineva
vaatenurga alt.
Kaardid jagunevad pealkirja ja suunitluse järgi:
1. mõtle;
2. meenuta;
3. kujuta ette;
4. järelda.
Igale väljakutsekaardile on kirjutatud ehitusülesanne, mis tuleb individuaalselt 3‐5
minuti jooksul ellu viia ning siis järgneva 5‐7 minuti jooksul oma pinginaabrile
või grupisiseselt teistele selgitada.
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Kaartide ülesehitus
Väljakutsekaartidel on BuildToExpress tööprotsessis väga oluline roll.
Tegevuspaketis sisalduvad kaardid on välja töötatud ja testitud kogenud
BuildToExpress õpetajate poolt.
Kaardid määratlevad teema ja tagavad, et kõik õpilased alustavad oma
tööga samalt kohalt. Need on õpilastele ka samm‐sammult juhendiks, et
tagada sujuv ja ühtlane õppimise kulg kogu klassis.
19 teema väljakutsekaardid on jagatud lähtuvalt 6+ ja 10 + vanusest: 17
teemat nooremale ja 19 teemat vanemale vanuserühmale. Iga teema
jaoks kulub ca 45 minutiline klassitund.
Üldteemadena on käsitletud: ühiskonnaõpetus, isiklik areng, õhkkond klassis,
keskkond, ajalugu, tervislikud eluviisid, keel ja kirjandus, teadus.
NB! Vaata lähemalt kaartide koostamise, info paigutamise ja struktuuri
kohta lk 39‐42.
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Tunni läbiviimise reeglid
Õppevahendi edukaks kasutamiseks on välja pakutud 7 reeglit:
1. Väljakutsekaardid loetakse valjusti ette rühmaliikmete poolt: igaüks loeb ühe või
õpetaja loeb need ise ette kogu klassile.
2. Veenduge, et tunni läbiviimise komplektis on alati 4 kaarti. Iga kaart tuleb valjusti ette
lugeda. Kui õpilased on kaardil toodud ülesandega töötamise lõpetanud, pange see
kõrvale.
3. See, kes kaardi ette loeb, vastutab, et:
–
–
–
–
–
–

4.
5.
6.
7.

kaardi kogu sisu on valjusti ette loetud;
kõik kaardil toodud korraldused viiakse ellu;
ehituse ajal jälgitakse ajapiirangut ja keegi ei räägi ehitamise ajal;
igaüks saab omaehitatud mudelit selgitada;
kõik kuulavad teise rühmaliikme selgitusi;
läbilahendatud kaart pannakse kõrvale, et uus rühmaliige saaks alustada uue kaardiga.

Iga rühmaliige ehitab väljakutse ehitussessiooni ajal omi mõtteid.
Kui ehitusaeg on läbi, panevad õpilased kõik ülejäänud klotsid kasti tagasi, sulgevad kaane ja
on valmis oma mudeli selgitamiseks.
Igaüks selgitab, mis põhjusel ta just sellise mudeli ehitas.
Ainus inimene, kes mudelit kommenteerida saab, on see, kes selle ehitas.
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Nipid ja trikid
Tegevuspakett sisaldab videoid ja artikleid, kus õpetajad jagavad oma
praktilis kogemusi tundide läbiviimisel. Mõned neist:
• ehitamise taustaks panna mängima muusika (takistab lobisemist);
• õpetaja ehitab ka mudeleid ja selgitab neid laste julgustamiseks;
• õpilased võivad kasutada nn kaardikeppi vms oma mudeli selgitamiseks;
• võib luua spetsiaalsed juhismaterjalid, kuidas neis tundides käituda;
• ehitatud mudelite fotosid võib jagada vanemate ja teiste õpilastega;
• tunni lõpus võib lasta kirjutada mudelist lühiloo, et treenida kirjaoskust;
• enne tunni lõppemist teha lauaaluste kontroll, et välistada klotside
kaotsiminekut;
• nummerda karbid ära, et iga laps kasutaks alati kindlat karpi;
• jne.
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Sissejuhatavad harjutused ‐ metafoorid
Vaadake neid mudeleid ja andke neile tähendus. Kas mõnel pildil võib olla mitu
tähendust? Milliseid emotsioone need väljendavad? Kas erinevad mudelid võivad
tähendada sama emotsiooni või sündmust?
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Tutvustuskaardid 6+
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1. Alustamine:
tutvustuskaardid 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: kuidas kasutada "Mõtle ja ehita" komplekti. Ehita mehike ja lisa talle 4‐5
elementi, mis näitavad, kuidas sa ennast tundsid, kui sa täna hommikul ülesse ärkasid.
2. Meenuta ja ehita: LEGO klotsid aitavad sul väljendada seda, mida võib ainult sõnu kasutades
olla raske kirjeldada. Meenuta ja ehita mudel oma kogemusest või tunnetest millegi toreda
kohta, mida sa hiljuti korda saatsid või mis sinuga juhtus.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et keegi soovib sind järgmisel nädalal üllatada. Ehita mudel,
mis näitab sinu üllatust ja seda, kuidas sa kavatsed sellele reageerida.
4. Järelda ja ehita: mis tulemusteni sa oled jõudnud kuulates teiste mudeleid ja arutlenud koos
teistega teema üle. Ehita mudel kõige põnevamast asjast, mida sa selles tunnis kuulsid või
mille üle arutlesid.

Täna hommikul ärgates olin ma väga unine.
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2. Ühiskonnaõpetus:
demokraatia 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle ja ehita mudel sellest, mida sõna demokraatia sinu jaoks
tähendab.
2. Meenuta ja ehita: meenuta, kuidas sina oled demokraatiat kogenud. Ehita mudel
sellest, kuidas demokraatia mõjutab sinu igapäevast elu.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et sa elad ideaalses demokraatlikus ühiskonnas.
Ehita mudel, mis seletab, miks sa usud, et demokraatlik ühiskond on täiuslik ning
ära unusta sealjuures ka üksikisikut.
4. Järelda ja ehita: võta kokku oma rühma arutelu ja ehita mudel, mis seletab
demokraatia olemust ning selle tähendust demokraatlikus ühiskonnas elavate
inimeste jaoks.

Demokraatia tähendab minu jaoks seda, et rahvas saab valimas käia.
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3. Ühiskonnaõpetus:
kodanikud 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle inimestele, kelle kohta on räägitud, et nad on head kodanikud. Ehita
mudel, mis näitab, mida tähendab sinu arvates heaks Eesti kodanikuks olemine.
2. Meenuta ja ehita: meenuta, kuidas sina ja sinu perekond on näidanud üles heaks Eesti
kodanikuks olemist. Ehita mudel, mis näitab kuidas sina ja perekond käitute kui
vastutustundlikud kodanikud.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette ennast tulevikku, kus sa oled täiskasvanu. Ehita mudel, mis
kirjeldab sind, kui vastutustundlikku kodanikku.
4. Järelda ja ehita: võta kokku ideed oma rühma arutelust ja ehita mudel, mis toob välja need
tähtsad asjad kodanikuks olemise kohta, mida sinu rühm välja tõi.

Hea kodanik on see, kes on aus ja käib tööl ning teavitab, kui midagi kahtlast näeb.
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4. Ühiskonnaõpetus:
maailma kultuurid 6+
1. Mõtle ja ehita: mõtiskle Eesti kultuuri üle ja ehita mudel, mis selgitab sinu oma perekonna
kultuuri: traditsioone, tähtpäevi, erilisi sündmuseid.
2. Meenuta ja ehita: milliseid teiste rahvaste kultuure sa tead. Ehita mudel, mis näitab teiste
rahvaste kultuure, mida sa tunned ning seletab, mille poolest on need Eesti kultuurile
sarnased või mis teeb neid erinevaks.
3. Kujuta ette ja ehita: milline võib olla elu teises kultuurikeskkonnas. Kujuta ette ja ehita
mudel, mis kirjeldab sinu elu, kui sa elaksid mujal.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida oled oma rühmas kuulnud erinevate kultuuride kohta.
Ehita mudel, mis aitab teistele selgitada erinevaid maailma kultuure.

Kui ma elaksin kõrbes, siis sõidaksin ma kaamliga kooli.
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4. Ühiskonnaõpetus:
maailma kultuurid 10+
1. Mõtle ja ehita: üle maailma eksisteerib palju erinevaid kultuure. Ehita mudel asjast, mis sulle
esimesena pähe tuleb, kui sa eesti kultuurile mõtled.
2. Meenuta ja ehita: milliste rahvaste kultuuridega oled sa kokku puutunud või mida oled neist
lugenud. Ehita mudel, mis toob näiteid kultuuride erinevustest ja sarnasustest.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette oma rahva kultuuri tulevikku: mis muutub teiste kultuuride
mõjul, mida ei ole kerge muuta, kuidas tehnoloogia mõjutab sinu maa kultuuri tulevikku.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mis sa oled rühmas arutlenud ja ehita mudel, mille abil
tutvustada maailma kultuuride teemat inimesele, kes arutelus ei osalenud.
5. Vaata videot: https://youtu.be/IzOghzi5zPs

Esimene asi, mis Eesti kultuuriga seoses meelde tuli, oli kaerajaan.
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5. Ühiskonnaõpetus:
austus 6+
1. Mõtle ja ehita: mõtle sõnale "austus": mis olukordades räägitakse austamisest ja miks on
oluline austada teisi. Ehita mudel, mis sinu pähe esimesena tuleb, kui mõtled sõnadele austus
või austamine.
2. Meenuta ja ehita: meenuta olukorda, kus sa näitasid kellegi vastu austust üles ja ehita selle
kohta mudel.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette elu, kus kõiki koheldakse austusega ja ehita mudel, kuidas sinu
klassikaaslased või pereliikmed saaksid üksteist rohkem austada.
4. Järelda ja ehita: võta kokku rühma ideed, mis on seotud austusega. Ehita mudel austamise
juures kõige olulisemast asjast.

Minu pereliikmed võiksid rohkem austada minu soovi varem magama minna ja tule ära kustutada.
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5. Ühiskonnaõpetus:
austus 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle, mida tähendab sõna "austus", kuidas kogetakse austust, miks on
oluline seda teiste suhtes näidata. Ehita mudel, mis näitab, mida see sõna sinu jaoks
tähendab.
2. Meenuta ja ehita: meenuta olukorda, kus keegi on sinu suhtes või oled sina kellegi teise
suhtes austust ülesse näidanud. Ehita mudel, mis näitab olukorda, kus üksteist austatakse.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette helget tulevikku, kus kõik inimesed austavad üksteist. Ehita
mudel, mis näitab sinu mõtteid sellel teemal.
4. Järelda ja ehita: võta kokku rühma mõtted austuse teemal ja ehita mudel sellest, mis on sinu
arvates austamise juures kõige olulisem aspekt.

Kui annad inimesele väikese autasu tema pingutuste eest ka siis, kui ta ei võitnud, siis sa austad teda.
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7. Isiklik areng:
perekond 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle, kuidas on olemas erinevate kommete ja erinevate liikmete arvuga
perekondi. Ehita mudel perekonnast, mis on sinu perekonnast väga erinev ja näita mudelil
neid kontraste.
2. Meenuta ja ehita: millised olid peremudelid vanasti, näiteks 100 aastat tagasi. Ehita mudel,
mis seletab, milline võis olla sinu arvates lapse roll ja elu perekonnas.
3. Kujuta ette ja ehita: milline võiks olla perekonna mudel tulevikus. Ehita mudel, millisena sina
tuleviku perekonda näed: mida tehakse koos, mida eraldi, milliseid muutusi võib veel olla.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida te olete oma rühmas perekonna kohta arutanud ja ehita
mudel, mis näitab perekonda kuulumise tähtsust ja mõtteid tänapäevase perekonna kohta.
5. Vaata videot: https://youtu.be/XdMBCu5aMHo

Minu jaoks on oluline, et perekond sööks koos ühe laua taga.
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6. Ühiskonnaõpetus:
erinevus 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle inimeste erinevuste üle ja püüa leida, milleks see hea on. Ehita LEGO
mehike ja lisa midagi, mis näitab sinu kohta midagi head: midagi sellist, mille poolest sa oled
unikaalne. Mõtle, mille poolest paistad välja kõikide teiste maailma inimeste hulgast.
2. Meenuta ja ehita: meenuta inimesi, kes on sinust väga erinevad, kas nad on ka millegi
poolest sarnased, kas sul on neist midagi õppida olnud. Ehita mudel, mis näitab, et unikaalne
olemisel on mitmeid eeliseid.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette helget tulevikku, kus inimesed austavad üksteise erinevusi.
Ehita mudel, mida sa näed ja koged sellises õhkkonnas ringi jalutades.
4. Järelda ja ehita: võta kokku teadmised, mida said oma rühmas erinevuste kohta teada. Ehita
mudel, mis peegeldab erinev olemise eeliseid.
5. Vaata videot: https://youtu.be/92APynru5rY

Erinevus on tähtis, sest muidu oleks väga igav elada.

19

8. Isiklik areng:
minu tulevik 6+
1. Mõtle ja ehita: mõtle, kelleks soovid suurena saada. Ehita mudel iseendast ja lisa sinna kolm
kuni kuus klotsi, mis näitavad sinu hobi, lemmiktegevust või midagi, milles sa hea oled.
2. Meenuta ja ehita: meenuta, milliste tööde kohta on täiskasvanud öelnud, et need on "head"
tööd. Vali välja kaks üksteisest erinevat tööd ja ehita mudel, mis näitab, mille poolest need
tööd nii head on.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et võid saada ükskõik millise töö maailmas, isegi sellise,
mida hetkel olemas ei ole. Ehita mudel, mis näitab sinu tulevikutööd ja seda, kuidas sa ennast
seda tehes tunned.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida sa rühmas erinevate tööde kohta oled teada saanud ja
ehita mudel tööst, mille kohta sa arvad, et see võiks sulle sobida ja miks.

Ma meisterdan paberist asju.
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8. Isiklik areng:
minu tulevik 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle, kelleks sa soovid suurena saada. Ehita mudel iseendast ja lisa sinna
mõned klotsid, mis näitavad midagi sinu kui isiksuse kohta.
2. Meenuta ja ehita: meenuta, millised täiskasvanud on sulle eeskujuks: kes nad on, mida nad
teevad, kuidas nad on sulle eeskujuks ja kuidas nad mõjutavad sinu tulevikuplaane. Ehita
mudel, mis vastaks neile küsimustele.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette ennast täiskasvanuna ja tööd tehes. Ehita mudel, mis
kujutab sinu tulevikutööd ja seletab, kuidas sa ennast seda tehes tunned.
4. Järelda ja ehita: võta kokku mõtted oma tuleviku kohta ja ehita mudel, mis näitab, kuidas
sa valmistad ennast ette tuleviku töö jaoks.

Esimene töö on olla arheoloog. Arheoloog reisib palju, leiab ja kaevab välja asju, mida keegi veel näinud pole, uurib
olemasolevat ja parandab vajadusel, avastab ajalugu.
Teine töö on (nt uudiste) kaameramees. Ta käib palju ringi koos uudistega, filmib üles oluliseid sündmusi, et neid saaks jagada
rahvaga, tal on väga oluline osa uudiste edastamisel.
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9. Õhkkond klassis:
meie klass 6+
1. Mõtle ja ehita: mis tunne on olla sinu klassi õpilane. Ehita mudel, mida saad
kasutada lause lõpetamiseks: "Mulle meeldib käia sellises klassis, kus...".
2. Meenuta ja ehita: meenuta häid kogemusi, mis Sul oma klassiga on olnud. Ehita
mudel, mis näitab, mis sulle sinu klassi juures iga päev meeldib.
3. Kujuta ette ja ehita: mis võiks juhtuda teie klassiga tulevikus. Ehita mudel ühest‐
kahest asjast, mida saaks teha, et muuta sinu klassi veel paremaks.
4. Järelda ja ehita: mõtle, miks sulle meeldib oma klassi liige olla. Ehita mudel, kuidas
õpetaja saaks sind ja klassikaaslasi aidata nii, et kõik tahaksid teie klassis käia.

Mulle meeldib olla klassis, kus kõik on sõbralikud ja abivalmis.
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9. Õhkkond klassis:
meie klass 10+
1. Mõtle ja ehita: klassikultuur on see, kuidas sa ennast tunned, kui suhtled ja õpid koos teistega.
Väljenda mõtteid, kuidas muuta oma klassi veelgi paremaks õppimise kohaks. Ehita mudel,
mida saad kasutada lause lõpetamiseks: "Mulle meeldib käia sellises klassis, kus...".
2. Meenuta ja ehita: meenuta häid kogemusi, mis sul oma klassiga on olnud. Ehita mudel, mis
väljendaks neid kordi, kui sa oled nautinud oma klassiga koos olemist.
3. Kujuta ette ja ehita: mis võiks juhtuda teie klassiga tulevikus. Kujuta ette, et sul on võlukepp,
millega saaksid muuta asju oma klassis paremaks. Ehita mudel ühest‐kaheast asjast, mida sa
paremaks võluksid.
4. Järelda ja ehita: mida sina saaksid teha, et muuta teie klass kõikide jaoks paremaks õppimise
kohaks. Ehita mudel, mis näitab, mida sina saad teha, et muutused paremuse poole sinu klassis
teoks saaksid.

Kaks asja, mida klassiruumis parandada saaks:
*Huvitavam ja interaktiivsem õppimine, nt ajaloos saaks paremini teemast aru ja oleks huvitavam õppida,
kui õpitav kuidagi õpilastele silme ette tuua.
*Parem valgustus. Halva valgustuse korral ei näe hästi kirjutada ega lugeda.
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10. Õhkkond klassis:
koostöö 6+ ja 10+
1. Mõtle ja ehita: kuidas toimib koostöö sinu klassis. Mõtle sõnale "koostöö" ja ehita mudel,
mis seletab sõna "koostöö" tähendust.
2. Meenuta ja ehita: millised on Sinu kogemused koostööst. Ehita mudel, mis kirjeldadab sinu
kogemust mõnest meeskonnast, kus teil oli omavahel hea koostöö, meeskonnavaim, üksteise
aitamine ja seletab, kuidas sa ennast tundsid.
3. Kujuta ette ja ehita: kuidas koostöö saaks juhtida klassi veelgi paremate tulemusteni. Kujuta
ette ja ehita mudel sellest, kuidas sinu klass viib koostöös ellu uue õpetaja poolt antud
projekti ja selle tulemused on tänu üksteise aitamisele suurepärased.
4. Järelda ja ehita: milline on sinu klassi nägemus koostööst. Ehita mudel, mis seletab, kuidas
sinu klass saaks jõuda suurepärase koostööni ja mida sina ning teised peaksid selleks rohkem
tegema.

Tiimitöö on see, kui mitu inimest teevad ühte asja. Nii saab asi kiirelt tehtud.
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11. Õppekava läbivalt:
keskkond 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: miks on tähtis hoolida keskkonnast. Ehita mudel, mis näitab sinu mõtteid
keskkonna kaitsmise kohta.
2. Meenuta ja ehita: mida sina teed igapäevaselt keskkonna kaitsmiseks. Ehita mudel, mis
toob selle kohta näite.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette tulevikku, kus kõik hoolivad keskkonnast. Ehita mudel,
mida sina tulevikus igapäevaselt keskkonna kaitsmiseks teed.
4. Järelda ja ehita: võta kokku oma ideed keskkonnast hoolimise kohta ja ehita mudel sellest,
mida me kõik üheskoos saaksime teha, et keskkonda kaitsta.

Tulevikus, kus kõik keskkonnast hoolivad, on paljugi muutunud.
*Kütustena kasutakse erinevaid biomasse, mida pidevalt ainult päikesevalguse ja vee abil toodavad
spetsiaalsed tankimisjaamad.
*Tööjõu saamiseks on välja mõeldud surnud eluslooduse ellu äratamine, millega on võimalik ükskõik, millist
varem elus olnud asja mingil määral uuesti ellu tuua ja seda enda kasuks tööle panna.
*Kuna taimedel on Maa eluslooduse püsima jäämisel väga suur tähtsus, on välja mõeldud masin taimedega
rääkimiseks, mis võimaldab nende muresid ära kuulata ja nende tunnetega arvestada, et neile saaks
võimaldada võimalikult hea elukeskkonna.
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12. Ajalugu:
igapäevaelu 19. sajandil 6+
1. Mõtle ja ehita: milline võis elu olla Eestis 200 sada aastat tagasi? Ehita mudel, mis kirjeldab,
milline võis elu siis sinu arvates olla.
2. Meenuta ja ehita: mida sa tead elust 19. sajandil. Ehita mudel, mis seletab, kuidas erines
üksteisest maainimeste ja linnainimeste elu 200 aastat tagasi.
3. Kujuta ette ja ehita: kui erinev oli elu täna ja 200 aastat tagasi. Kujuta ette, et sa saad
ajamasinaga ajas tagasi rännata ning ehita mudel, millega sa võrdled tänast igapäevaelu
tolleaegsega. Mis on sama ja mis erinev?
4. Järelda ja ehita: võta kokku rühmas kogutud teadmised elust 19. sajandil ja ehita mudel, mis
näitab igapäevaelu 19. sajandil.

200 aastat on nii pikk aeg, et ma usun, et siis sõitsid inimesed dinosaurustega tööle. Dinosaurused olid autode
asemel.
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12. Ajalugu:
igapäevaelu 19. sajandil 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle, mida sa tead elust 19. sajandil ja ehita mudel, mis kirjeldab elu 19.
sajandil Eestis nii nagu sina seda ette kujutad.
2. Meenuta ja ehita: võta kokku oma teadmised elu erinevusest maal ja linnas 19. sajandil ning
ehita mudel, mis näitab erinevusi maa‐ ning linnaelu vahel sellel ajaperioodil.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et saad ajas tagasi reisida ning elada kuu aega 19. sajandil.
Ehita mudel, mis toob välja kaks‐kolm erinevust või sarnasust elus võrreldes tänapäevaga.
4. Järelda ja ehita: võta kokku oma rühmas toimunud arutelu ning ehita mudel, mis
sümboliseerib igapäevaelu 19. sajandil.

Mis on erinev tänapäeval ja tükk aega tagasi. Varem loeti raamatuid, nüüd istutakse nutitelefonides. Varem olid
metsad, nüüd on linnad.
Varem olid kuningad, nüüd on (enamasti) parlamentaalne vabariik.
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13. Ajalugu:
meie linn 100 aastat tagasi 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle asjade üle, mis on viimase saja aasta jooksul muutunud. Ehita mudel
sinu arvates kõige olulisematest muutustest.
2. Meenuta ja ehita: meenuta, mida sa tead oma linna elust 100 aastat tagasi: kuidas elati ja
riietuti, mida söödi, mis tööd tehti jne. Ehita sellest mudel.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et saad ajas tagasi reisida. Ehita mudel, mis näitab kahte‐
kolme kõige suuremat erinevust võrreldes tänapäevaga.
4. Järelda ja ehita: võta kokku oma teadmised, mis sa oled rühmas hankinud ning ehita mudel,
mis toob välja olulisimad punktid sinu linna kohta, milline see oli sada aastat tagasi.

Minu jaoks on kõige tähtsam leiutis internet, sest see on meie elu väga palju muutnud. Sellega saavad inimesed väga kaugelt
üksteisega suhelda.
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Tervislikud eluviisid 6+
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14. Tervis ja kehaline kasvatus:
tervislikud eluviisid 6+
1. Mõtle ja ehita: mida tähendab elada tervislikult. Ehita mudel, mis näitab, miks on nii oluline
süüa tervislikku toitu.
2. Meenuta ja ehita: mis hoiab sind igapäevaselt terve ja tugevana. Mis on veel oluline lisaks
tervislikule toitumisele. Ehita mudel kahest‐kolmest igapäevasest asjast, mis muudavad sinu
eluviisi tervislikuks.
3. Kujuta ette ja ehita: mõtle inimestele, keda sa tunned ja kirjelda, kas nad elavad tervislikult
või mitte. Kujuta ette, et sul on võlukepp ja ehita mudel, milles sa näitad, mida muuta
võlumisega nende elus, et nad hakkaksid tervislikumalt elama.
4. Järelda ja ehita: millised on sinu rühma ideed tervislikust eluviisist. Ehita mudel, mis kirjeldab,
mida saab selleks teha, et hakata tervislikumalt elama.

Ära söö liiga palju rämpstoitu või Sa muutud paksuks!
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14. Tervis ja kehaline kasvatus:
tervislikud eluviisid 10+
1. Mõtle ja ehita: mida tähendab elada tervislikult. Ehita mudel, mis näitab, mida tähendab
tervislik elustiil sinu jaoks.
2. Meenuta ja ehita: mõtle oma tervisliku elustiili üle; mis hoiab sind tervena ja millised on sinu
kogemused. Ehita mudel, mis näitab, kuidas sa elad tervislikult ja kuidas mitte‐nii‐tervislikult.
3. Kujuta ette ja ehita: mõtle tulevikule, kus kõik inimesed elavad ainult tervislikult. Ehita mudel,
mis näitab, kuidas tervislik eluviis mõjutab nende rahulolu.
4. Järelda ja ehita: millised on sinu rühma ideed tervislikust eluviisist. Ehita mudel, mis kirjeldab,
mida inimesed peaksid tegema, et hakata tervislikumalt elama.

Kui ma jooksen, siis ma tunnen, et see on tervislik.
Kui ma istun arvuti taga ja söön, ma tunnen, et see pole tervislik.

31

15. Keel ja kirjandus:
raamatu peategelane 6+
1. Mõtle ja ehita: mõtle raamatule, mida sa viimati lugesid: kes on selle peategelane ja kas seal
loos on veel olulisi tegelasi. Ehita temast või neist mudel.
2. Meenuta ja ehita: meenuta kõike, mida peategelasest selles raamatus räägiti ja mida see
tegelane korda saatis. Ehita peategelasest mudel ja lisa sinna neli kuni kuus klotsi, mis
näitavad, mida sina peategelasest arvad.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, kuidas see muinasjutt edasi võiks minna ja ehita mudel, mis
näitab, kuidas peategelane loost saadud kogemuste najal edasi toimetab.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida sa selle peategelase kohta teada said ja mis mulje ta sulle
jättis.

Viimati lugesin ma muinasjuttu Punamütsikesest.
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15. Keel ja kirjandus:
raamatu peategelane 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle raamatule, mida sa oled just lugenud ning ehita mudel kolmest‐neljast
kõige olulisemast tegelasest, kes seal olid, miks just nemad olid kõige olulisemad ja kes on
peategelane.
2. Meenuta ja ehita: meenuta, mida peategelasest loo jooksul räägiti ja ehita mudel, mis
sümboliseerib peategelase peamisi iseloomujooni.
3. Kujuta ette ja ehita: mõtle peategelase suurimatele väljakutsetele loo jooksul, kuidas ta
nendega hakkama sai ning kuidas läbi selle toimus tema isiksuse areng. Ehita mudel, mis
näitab, kuidas peategelane muutus loo kestel.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida te rühmaga peategelase iseloomu kohta järeldasite ja ehita
selle analüüsitulemuse kohta mudel.

Karlsson on oluline tegelane, sest ta on väikevenna sõber. Väikevend on peategelane, sest jutt käib temast.
Kuri tädi prl Sokk on oluline, sest tema nime käib raamatus palju läbi.
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16. Keel ja kirjandus:
luuletuse meeleolu 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle luuletuse peale, mida oled just lugenud. Ehita LEGO mehike, mis tähistab
sind ja lisa neli‐viis klotsi, mis näitavad, kuidas selle luuletuse kuulamine sind ennast tundma
pani.
2. Meenuta ja ehita: meenuta ja ehita mudel sündmusest sinu elus, mida selle luuletuse
kuulamine sulle mällu tõi.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et luuletuse autor soovib teha skulptuuri oma tunnetest, mis
tal olid selle luuletuse kirjutamise hetkel. Ehita see kuju.
4. Järelda ja ehita: võta kokku ja ehita mudel olulisematest asjadest, millest sinu arvates selles
luuletuses juttu on.

Luuletus "Oh kuusepuu". Ilmselt autor vaatas väljas ühte ilusat kuuske ja mõtles,
kui ilus see on ja et teeks sellest luuletuse. Kuldlambid teevad pidulikkuse.
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17. Keel ja kirjandus:
minu kiri peaministrile 6+
1. Mõtle ja ehita: mõtle enese elule ja sind ümbritsevate inimeste eludele. Ehita mudel asjadest,
mis on head ja asjadest, mida sooviksid muuta.
2. Meenuta ja ehita: meenuta olukorda, kus sul õnnestus kedagi ennast tähelepanelikult
kuulama saada. Ehita mudel, mis selgitab, kuidas sa suutsid inimese tähelepanu võita.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et sa oled peaminister. Ehita mudel asjadest, mida sa
muudaksid ja miks, et meie riigis parem elada oleks.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida te ehitanud ja rühmas arutanud olete ning ehita mudel,
mis selgitab, mida sa peaministrile kirjutada sooviksid.

Ma arvan, et meie riigis oleks parem elada, kui linnades oleks rohkem parke.
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17. Keel ja kirjandus:
minu kiri peaministrile 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle elule riigis ja ehita mudel sellest, mis on head ja mida tuleks muuta või
parandada.
2. Meenuta ja ehita: meenuta olukorda, kus sul õnnestus kedagi ennast tähelepanelikult
kuulama saada. Ehita mudel, mis selgitab, kuidas sa suutsid inimese tähelepanu võita.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et oled peaminister. Ehita mudel, et tutvustada poliitikat,
mida soovid hakata ellu viima riigi elujärje parandamiseks.
4. Järelda ja ehita: vaata mudeleid, mis on juba ehitatud ning ehita kokkuvõttev mudel sellest,
millest sooviksid peaministrile kirjutada ja mis toonis see kiri oleks.

Tere, peaminister! Ma soovin, et talvel oleks veel üks koolivaheaeg,
et saaks rohkem õues olla ja lumega mängida. Tervitades, Artur
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18. Teadus:
teema alustamine 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle teema üle, mida sa järgmisena õppima hakkad. Ehita mudel,
mis näitab sinu mõtteid ja ootusi selle teema ning selle õppimise kohta.
2. Meenuta ja ehita: mõtle, milliseid kogemusi sul juba on seoses õppima hakatava
teemaga ja ehita selle kohta mudel.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, et sa oled selle teema õppematerjalid juba
läbinud. Ehita mudel selle kohta, mida oled enda arvates juurde õppinud.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida te oma rühmas arutanud olete ja ehita mudel,
mis kirjeldab sinu ootusi uue aine õppimisega kaasneva osas.

Hakkan õppima võõrsõnu ja ma arvan, et see tuleb tore: diivanil istus skelett, kes vaatas gloobust.
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19. Teadus:
teema arutelu 6+ 10+
1. Mõtle ja ehita: mõtle teadusliku teema kohta, mida oled just hiljuti õppinud. Ehita mudel,
mis võtab kokku kõige olulisemad asjad, mis sa selle teema kohta õppinud oled.
2. Meenuta ja ehita: mõtle, kuidas see õpitud teema on seotud sinu ja reaalmaailmaga. Ehita
selle kohta mudel.
3. Kujuta ette ja ehita: kujuta ette, mida kõike sa veel võiksid ja sooviksid õppida selle teema
kohta. Ehita selle kohta mudel.
4. Järelda ja ehita: võta kokku, mida te olete oma rühmaga arutlenud ja ehita mudel kolmest
kõige olulisemast asjast, mis seonduvad selle teemaga.

Hape ei ole roheline, nagu ta multikates on, see on tavaliselt läbipaistev.
Happelises keskkonnas muutuvad indikaatorid tavaliselt roosakaspunaseks.
On olemas nõrgad ja tugevad happed.
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Uute väljakutsekaartide loomine 1/4
Väljakutse kaartide loomise juhend ja maketid asuvad tegevuspaketis menüüvalikus
"Challenge Card Creator".
Loomise protsessi 5 sammu:
1. Vali teema. Näide: õpetamine.
2. Määratle eesmärk, mida sa soovid saavutada ja mis teemal õpilased arutlevad ning
mõtisklevad. Näide: antud teema on mõeldud algklasside õpetajatele
mõtisklemiseks laste õpetamise teemal ja selle üle, mis muudaks õpetamise
paremaks. Tegevuse käigus annavad nad üksteisele palju häid ideid ja julgustavad
üksteist proovima uusi asju. Samuti saavad nad aru, et julge pealehakkamine on
pool võitu.
3. Tööta välja küsimuste nimekiri, mis suunab õpilaste arutelu ja mõtteavaldusi. Need
küsimused aitavad juhtida protsessi ja eesmärgi saavutamist. Jälgi, et küsimusi ei
oleks liiga palju.
Näited: kuidas toimub õppimine täna sinu klassis? Kuidas muuta õppimine laste
jaoks huvitamaks? Millised uudsed õppimislahendused on laste õppetulemust
parandanud? Milline võiks õppimine välja näha 5 aasta pärast?
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Uute väljakutsekaartide loomine 2/4
4. Mõtle, kuidas need küsimused sobituvad üldise "Ehita ja väljenda" õppeprotsessiga,
kus iga järgnev küsimus peaks aitama õpilastel uurida teemat erineva vaatenurga
alt.
1. Mõtle. Õpilased loovad teema kohta oma hetkenägemuse.
2. Meenuta. Teemaga seotud kogemuste või teadmiste meenutamine.
3. Kujuta ette. Teemaga seotud tulevikku suunatud küsimus või ettekujutamine.
4. Järelda. Kokku võtmine ja järelduste esitamine.

Näide:
1. Mõtle. Kuidas toimub õppimine täna sinu klassis?
2. Meenuta. Millised uudsed õppimislahendused on laste õppetulemust parandanud?
3. Kujuta ette. Milline võiks õppimine välja näha 5 aasta pärast?
4. Järelda. Kuidas muuta õppimine laste jaoks huvitamaks?

5. Vii need küsimused ehitusväljakutsete kujule ning loo kaartide loomise maketti
kasutades oma väljakutsekaardid. Ära unusta lisada sissejuhatust ning täiendavaid
kirjeldusi. Jälgi, et küsimused oleksid avatud, mitte suletud.
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Uute väljakutsekaartide loomine 3/4
Kaardi maketi selgitus.
1. Kaardi number komplektis
2. Teema
3. Ehitusväljakutse tüüp
4. Põhjalikum teema tutvustus
5. Ehitusväljakutse kirjeldus
6. Ehitusaja määramine
7. Arutelu protsessi kirjeldus
8. Valdkond, teema, vanus
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Kokkuvõte
• LEGO BuildToExpress komplekt on eneseväljendust toetav õppevahend,
suunatud vanuserühmadele lasteaiast kuni põhikoolini.
• Tegevuspaketis kirjeldatud õppekontseptsioon toetab kasutamist kõikides
ainetundides.
• Tootele on väga lihtne toota juurde õppekavaspetsiifilist sisu ning
kinnistada õpilaste teadmisi teemade kohta läbi oma mõtete väljendamise
3D mudelite abil ning rühmaaruteludes.
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