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Õppevahend koosneb:

• LEGO klotside karbist, kus on 396 klotsi, sh mootor ja patareipakk ning 
ehitusjuhenditest. Karp on ettenähtud õppimiseks 2 õpilasele (tootekood 
9686, hind ca 140 EUR); 

• DVD‐l tarnitavast õppetegevuste paketist, mis sisaldab õpetaja 
tunnikavasid, õpilaste töölehti ja lühisõnastikku (tootekood 2009686, hind 
ca 100 EUR).

• 14 põhimudeli ehitamise juhendid on jaotatud kahe juhendi vahel (A/B) nii, 
et kumbki pinginaaber saab mudelist ehitada poole. See hoiab tunnis 
ehitamisaega kokku.

• Lisaks on juhendites 37 mehaanika põhimõtteid tutvustavat mudelit.
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Õppevahendi eesmärk

"Lihtsad ja motoriseeritud masinad" komplekti abil saab õpilased viia teaduse, disaini 
ja tehnoloogia maailma.

Õppetegevuste käigus õpivad lapsed:
• loovalt mõtlema, saades samal ajal aru asjade toimimisest;
• looma seose põhjuse ja tagajärje vahele;
• disainima ja ehitama kindlatele tingimustele vastavaid mehhanisme;
• proovima uusi ideid, mille aluseks on eelnevad mõõtmised ja tähelepanekud;
• püstitama küsimusi, mida tuleb teaduslikult uurida;
• mõtlema, kuidas leida vastuseid ja uusi võimalusi;
• mõtlema, mis võiks juhtuda, aga ka järele proovima;
• tegema võrreldavaid teste, mille käigus muudetakse ainult ühte sisendit ning 

jälgima sisendi muutuse mõju testi tulemustele;
• läbi viima süsteemseid vaatlusi ja mõõtmisi;
• edastama ja vahendama infot, kasutades selleks erinevaid graafikuid ja tabeleid;
• otsustama, kas järeldused vastavad ennustustele ja kas järelduste põhjal on 

võimalik teha uusi ennustusi;
• oma tööd üle vaatama ja sellele hinnangut andma. 
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Õpilaste töölehed ja 4C mudel

Iga õppetegevuse juurde kuulub õpilase tööleht, mille võib välja trükkida või 
ekraanilt näidata. Need on mõeldud oma mudelite uurimiseks koos 
õpetajaga. 

Tunni käigus lapsed ennustavad, proovivad, mõõdavad, panevad andmeid 
kirja, muudavad oma mudeleid, võrdlevad algse ja muudetud mudeli 
toimimist ning teevad järeldusi.

Tööleht on ülesse ehitatud LEGO 4C mudelit järgides:
• Connect ‐ loo teemaga side ja ärata õpilastes uudishimu ja soov õppida;
• Construct ‐ lase õpilastel ehitada midagi, millel on nende jaoks tähendus, samal 

ajal neid julgustades ja aidates takistusi ületada;
• Contemplate ‐ arutlemise käigus annavad õpilased üksteisele ja õpetajale tagasisidet 

ehitamise käigus õpitust.
• Continue ‐ jätkamine annab õpilastele võimaluse rakendada oma värskelt 

omandatud teadmisi uutes väljakutsetes ning läbi selle võtta enesele vastutus 
oma õppimise eest. 

 Ennustamise ja testimise protsess: lase ennustada ja kirja panna 1. asendi 
korral kõndimiskiirus. Seejärel lase katse läbi viia. Enne järgmise katse 
läbiviimist lase jälle kõigepealt ennustus kirja panna jne.

Soovituslikult võiks olla tegemist paaristundidega. Jätkuülesandeid, mis on 
töölehtedel nr 2 ei pruugi kõik õpilased tunnis jõuda lahendada, need 
võib anda kiirematele õpilastele või viia ringiliseks tegevuseks.
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Õppetegevuste teemad 
ja lõimimine

Tegevuspakett pakub 14 mudeliehitusega seotud õppetegevust, mis jagunevad 
neljaks alateemaks:
1. jõud ja liikumine; 
2. mõõtmine;
3. energia;
4. mootoriga masinad.
Lisaks on ka 6 avatud probleemi (lk 186‐208), mis on mõeldud lahendamiseks nende oskuste baasil, 

mis on põhimudelite ehitamisega omandatud. Enne põhimudelite lahendamist on soovitav läbi 
vaadata 10 põhimudelit (lk 13‐86): kang, ratas ja telg, rihmaratas, kaldpind, kiil, kruvi, 
hammasratas, nukk, põrkmehhanism, struktuurid.

Õppekavadega lõimimine:
– disain ja tehnoloogia: vajaduse väljaselgitamine ja lahendusideede pakkumine; erinevate 

materjalide, komponentide ja modulaarsete detailide kasutamine kvaliteetsete 
prototüüpide ehitamisel; sobivate testimismeetodite rakendamine prototüübi 
parendamiseks; katsetamine, kui hästi valitud vahendid sobivad kavatsuse elluviimiseks.

– teadusõpe: teadusliku uurimistöö läbiviimine, mis sisaldab erinevate seadistuste 
(muutujate) poolt lihtsate masinate toimimisele avaldatava mõju ennustamist ja 
mõõtmist. Samuti hoolikas jälgimine, mõõtmine ja andmete kirjalik salvestamine.

– matemaatika: matemaatiliste teadmiste rakendamine; pindala, keskmiste ja suhtarvude 
leidmine; teepikkuse, aja ja jõu (massi) mõõtmine kättesaadavate vahenditega; kiiruse 
arvutamine, võrrandite koostamine, tulemuste seaduspärasuste leidmine, andmetabelite 
loomine ja tõlgendamine.
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Jõud ja liikumine
Selles alateemas ehitatakse valmis 4 mudelit: tänavapühkija, õngeritv, 

vabakäiguvormel, haamer.
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Tänavapühkija
lk 87‐93

Disain ja tehnoloogia: uuri rihmarataste ohutust ja käikude 
kiiruseid; juhi hõõrdumist ja libisemist; disaini ja ehita 
kõige tõhusam edasilükatav puhastusmasin.

Teadusõpe: tasakaalustatud ja tasakaalustamata jõud, 
hõõrdumine.

Matemaatika: teekonna mõõtmine, suhtarvud, tõhususe 
näitamine protsendi või murdarvuna.

Seostamine: kuidas ehitada kart, mida edasi lükates saaks ka 
võimalikult efektiivselt teed puhastada?

Ehitamine: tänavapühkija ehitamine juhendi järgi 1A+1B.
Testimine ja (p)arendamine: kiirendava ja aeglustava 

ülekande ehitamine pühkija kiiruse muutmiseks, 
pühkimislabade lisamine. 

Lahendused leiad lk 90‐91
Jätkamine: masina muutmine turvalisemaks läbi 

hammasratta ülekande asendamise 
rihmarattaülekandega.

Vaata katsevideot: https://youtu.be/gGtMXw_nbno

https://youtu.be/gGtMXw_nbno
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Õngeritv
lk 94‐100

Disain ja tehnoloogia: uuri põrklinki (stopperit) ja 
põrkhammasratast; juhi automaatset ja mehhaanilist 
liikumist; disaini ja ehita lihtsate mängureeglitega 
kalapüügimäng. 

Teadusõpe: kiiruse vähendamine ja jõu suurendamine nööride ja 
plokkide abil (mehhanism, mis on mõeldud suurte raskuste 
tõstmiseks).

Matemaatika: teekonna mõõtmine, jõu ja kiiruse hindamine 
ning võrdlemine, suht‐ ja murdarvud, õiglase 
punktiarvestussüsteemi väljatöötamine mängu jaoks.

Seostamine: kuidas jaksata välja püüda raske kala, millist õnge 
selleks vaja läheb?

Ehitamine: õngeridva ehitamine juhendi järgi 2A+2B
Testimine ja (p)arendamine: proovi, mis vahe on kala tõstmisel 

käega või ploki abil, mis eelis on mitme pooliga süsteemil? 
Mis roll on põrklingil? Lahendused leiad lk 97‐98.

Jätkamine: ehita rohkem kalu ja disaini kalapüügimäng.
Vaata videot: https://youtu.be/N45bhsLhZiI

https://youtu.be/N45bhsLhZiI
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Vabakäiguvormel
lk 101‐107

Disain ja tehnoloogia: uuri ratta suuruse ja materjali mõju sõiduki 
efektiivsusele; koormuse mõju rataste liikumisele; disaini ja ehita mäest 
alla sõitev vormel, mis liigub nii kaugele, kui võimalik.

Teadusõpe: kaldpind, hõõrdumine.
Matemaatika: skaala lugemine ja kalibreerimine, teekonna ja massi 

mõõtmine, negatiivsete numbritega töötamine (tagurpidi mäe otsa 
sõitmine, et skaala nulli saada), täpsuse hindamine, keskmise arvutamine.

Seostamine: Kuidas ehitada vormelit, mis mäest alla veeredes sõidaks 
võimalikult kaugele? Kas panna suuremad rattad või lisada raskust või 
teha mõlemat?

Ehitamine: vabakäiguvormeli ehitamine juhendi järgi 3A+3B, lisaks joonista 
1m täpsusega skaala paberringile ja lisa see kettale (vormel sõidab 1 
osuti ringiga 1 m). 

Testimine ja (p)arendamine: 15 cm kõrguselt ja 1 m pikkuselt rajalt lastakse 
veerema vormel neljas erinevas konfiguratsioonis: väikesed rattad, 
väikesed rattad koos raskusega, tagumised suured rattad, tagumised 
suured rattad koos raskusega. 

Lahendused leiad lk 104‐105.
Jätkamine: asenda osuti pööramise hammasratas 3 korda suurema 

hammaste arvuga rattaga. Skaala tuleb uuesti kalibreerida, sest nüüd 
teeb osuti ringi 3 meetriga. Proovi ka veel kõrgemaid radu.

Vaata videot: https://youtu.be/qKmUwLP0gvc

https://youtu.be/qKmUwLP0gvc
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Haamer
lk 108‐114

Disain ja tehnoloogia: uuri nukkide ja hoobadega läbiviidavate keerukate 
tegevuste juhtimist ja ajastamist, uuri tööstuses läbiviidavat kvaliteedi 
testimist; disaini ja ehita mehaaniline mänguasi maksimaalsete 
samaaegsete tegevustega.

Teadusõpe: kaldpind, hõõrdumine.
Matemaatika: ühikule ajas mõju avaldamise kordade mõõtmine, erinevate 

LEGO klotside haardejõu hindamine ja mõõtmine, haardejõu esitamine 
matemaatiliste terminite abil.

Seostamine: Kuidas ehitada haamer, millega on kerge naelu seina lüüa.
Ehitamine: haamri ehitamine juhendi järgi 4A+4B, haamrile teise nuki lisamine.
Testimine ja (p)arendamine: katse käigus testitakse, millise hammasratta 

hõõrdumine on läbiva telje suhtes kõige suurem (neli erinevat). Alguses 
ennustatakse käega proovides ja seejärel mõõdetakse haamrilöökide arvu 
ja võrreldakse. Lisa juurde veel üks nukk. Katseta nukkide erinevate 
kaugustega teljel ja omavahelise kraadikaugusega.

Lahendused leiad lk 111.
Vaata videot: https://youtu.be/IM7E9Xfjks8
Jätkamine: ehita põrkav baleriin või mõni enda väljamõeldud mänguasi. 

https://youtu.be/IM7E9Xfjks8
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Põrkav baleriin

Baleriini erinevat moodi põrkama 
panemiseks on kasutatud nukkide 
erinevaid kombinatsioone ja ratast. 
Baleriini ehitamiseks on vaja haamer 
osaliselt lammutada. Ehitusjuhised 
kohe peale haamrit.

Vaata videot: 
https://youtu.be/x7byzBnT7co

https://youtu.be/x7byzBnT7co
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Mõõtmine

Selles alateemas ehitatakse valmis 3 
mudelit: veerev mõõteratas, kirjade 
kaaluja, tiksuv kell.
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Veerev mõõteratas
lk 118‐121

Disain ja tehnoloogia: uuri aeglustavat hammasülekannet ja keerukaid 
hammasrattasüsteeme; disaini mõõteratta skaalad, mis oleksid kergelt loetavad, 
disaini ja ehita võimalikult täpne ning lihtsalt kasutatav pikkusemõõtmise seade. 

Teadusõpe: skaalade kalibreerimine ja näitude lugemine, võimalikult täpne vahemaa 
mõõtmine.

Matemaatika: skaalade kalibreerimine ja näitude lugemine, vahemaa mõõtmine, 
erinevate mõõtmismeetodite täpsuse võrdlemine, suhtarvud, mõõtmishälbe 
arvestamine. 

Seostamine: Kuidas mõõta kaugushüppetulemust, kui mõõdulinti pole käepärast?
Ehitamine: mõõteratta ehitamine juhendi järgi 5A+5B, lisaks joonista 1m täpsusega 

skaala paberringile ja lisa ketta peale (osuti teeb täisringi 1 meetriga). Teisele 
kettale joonista skaala, kus osuti teeb täisringi 3 meetriga.

Testimine ja (p)arendamine: kõigepealt võib mõõta pikkust nn oma jalapikkuse 
järgi (märkida skaalale, kui mitu jalga on täisskaala), mõõda asjade pikkust 
jalgades, seejärel mõõda kuni 1 cm pikkuste asjade pikkusi cm‐tes. Võrdle 
tulemust joonlaua või mõõdulindiga. 

Lahendused leiad lk 118‐119.
Vaata videot: https://youtu.be/2SdhH0K9Cok
Jätkamine: lisa mõõterattale teine ketas, mis mõõdab meetreid. Mõõtke kuni 3 m 

pikkusi asju, lugedes näitu mõlemalt skaalalt: näiteks paigalt kaugushüpe. Teine 
skaala on saavutatud 1:3 ülekandega. Mõõda ka Leonardo da Vinci sümboli 
mõõte (käte siruulatus, pikkus ja pea pikkus).

Vaata videot: https://youtu.be/fhEfv5a5C98

https://youtu.be/2SdhH0K9Cok
https://youtu.be/fhEfv5a5C98
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Kaal
lk 122‐128

Disain ja tehnoloogia: uuri hoobade ja ülekannete süsteemi; 
disaini mõõteratta skaalad, mis oleksid kergelt loetavad, 
disaini ja ehita võimalikult täpne ning lihtsalt kasutatav kaal.

Teadusõpe: jõu tasakaalustamine, skaalade kalibreerimine ja 
näitude lugemine, võimalikult täpne massi mõõtmine.

Matemaatika: skaalade kalibreerimine ja näitude lugemine, massi 
mõõtmine, erinevate mõõtmismeetodite täpsuse võrdlemine, 
suhtarvud, mõõtmishälbe arvestamine. 

Seostamine: kuidas kaaluda kirju, et teada saada, kui palju marke 
peale panna?

Ehitamine: kaalu ehitamine juhendi järgi 6A+6B. Joonista 
mõõteskaala 150g ja 300g jaoks.

Testimine ja (p)arendamine: Kaalu erineva raskusega asju, mis 
kaaluvad alla 150g. Lisa täiendav vastukaaluraskus ja kaalu 
kuni 300g kaaluga asju.

Lahendused leiad lk 125‐126
Jätkamine: ehita kaalu skaala ümber ja õpi kaaluma vedelikke nii, 

et kõigepealt kaalud ära anuma, siis nullid osuti ja siis valad 
vedeliku anumasse. 

Vaata videot: https://youtu.be/kr8c6cN2s9c

https://youtu.be/kr8c6cN2s9c


Tiksuv kell
märksõnad ja töölehed

Disain ja tehnoloogia: materjalide ja 
komponentide kombineerimine, 
mehhanismide kasutamine ‐ 
hammasrattad, testimine enne 
täiustuste sisseviimist.

Teadusõpe: aja mõõtmine, skaala 
kalibreerimine, energia, hoo 
uurimine, teaduslik uurimistöö.

Sõnavara: pendel, täpsus, skaala, 
kalibreerimine, energia.

Abivahendid: stopper või kell.

Vaata ehitamise videot: 
https://youtu.be/93_0mZlH‐yg 

https://youtu.be/93_0mZlH-yg
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Tiksuv kell
lk 129‐135

Disain ja tehnoloogia: uuri tagasiside juhtimise süsteeme 
(pendli liikumisega seotud) ja kiirendavat ülekannet; disaini 
täpne ja lihtsalt loetav skaala; disaini ja ehita võimalikult 
täpne ja kauatöötav ajamõõtmissüsteem.

Teadusõpe: pendel, skaala kalibreerimine ja lugemine, kaalu 
mõõtmine täpsuspiirides. 

Matemaatika: aja mõõtmine, skaala lugemine ja 
kalibreerimine, erinevate mõõtmismeetodite täpsuse 
võrdlemine, hälbe arvestamine.

Seostamine: kui sooviks joosta võidu, aga stopperit ei ole, 
kuidas see ise ehitada?

Ehitamine: kella ehitamine juhendi järgi 7A+7B.
Testimine ja muutmine: Kella tiksumise kiirust muudetakse 

läbi pendli otsas asuva raskuse muutmise ja raskuse 
ümberpaigutamise. Kalibreerimine, et kell teeks täisringi 1 
minutiga.

Lahenduse leiad lk 132‐133.
Jätkamine: kaks korda pikema pendli ehitamine ja selle 

töötamise aja mõõtmine, jätka ehitusjuhendist (vt 
tulemusi lk 133). 

Vaata videot: https://youtu.be/4dUoq9eA3q8

https://youtu.be/4dUoq9eA3q8
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Energia

Selles alateemas ehitatakse valmis 3 
mudelit: tuuleveski, jaht, hoorattaga 
auto.
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Tuuleveski
lk 136‐142

Disain ja tehnoloogia: uuri laba materjali, suuruse ja kuju mõju tuuleenergia 
püüdmisele, uuri konstruktsioone; disaini ja ehita tuuleveski, mis suudaks 
efektiivselt koguda ja vabastada energiat. 

Teadusõpe: tuuleenergia kogumine masinate töös hoidmiseks; energia 
salvestamine ja ülekandmine; kineetilise energia muundamine 
potentsiaalseks energiaks; tasakaalustatud ja tasakaalustamata jõud.

Matemaatika: jõu mõõtmine; laba kujuga seotud kiiruse ja efektiivsuse 
võrdlemine.

Seostamine: Kuidas tõsta tuuleveski abil raskeid asju?
Ehitamine: tuuleveski ehitamine juhendi järgi 8A+8B. Alusta kahest tiivikust,
lisa kolmas ja lõpuks neljas. 
Testimine ja (p)arendamine: Testi, mitme labaga tuuleveski tõstab raskust kõige 

efektiivsemalt (pane tähele, mis juhtub tasakaalustamata 3 laba korral). Uuri, 
kuidas põrklink ei lase raskusel tagasi langeda, kui tuul peaks vaibuma. NB! 
Katsete läbiviimiseks vajad kindlasti ventilaatorit.

Lahendused leiad lk 139‐140.
Jätkamine: Ehita 3 spinnerit ja vaata, kui kauaks paneb alla langev raskus 

erinevad spinnerid pöörlema.
Vaata videot: https://youtu.be/v_VECJKwZdY

https://youtu.be/v_VECJKwZdY
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Jaht
lk 143‐149

Disain ja tehnoloogia: uuri purje suuruse, kuju ja nurga mõju 
tuuleenergia püüdmisele; uuri transpordimehhanisme, mis on 
efektiivse energiakasutusega; disaini ja ehita efektiivseim 
tuulejõul (tuule suunast võimalikult vähe sõltuv) liikuv masin. 

Teadusõpe: tuuleenergia kogumine transportimiseks; 
energiaülekanne läbi aeglustava hammasülekande; jõud ja tuule 
avaldatav vastupanu; tasakaalustatud ja tasakaalustamata jõud.

Matemaatika: teepikkuse, aja, pindala ja nurga hindamine ning 
mõõtmine; tuulenurgaga seotud kiiruse ja efektiivsuse esitamine; 
purje suuruse ja pindalaga seotud kiiruse ja efektiivsuse 
esitamine

Seostamine: kuidas ehitada karti, mis liiguks edasi tuule jõul?
Ehitamine: jahi ehitamine juhendi järgi 9A+9B.
Testimine ja (p)arendamine: testi, millise purjega (väike, keskmine, 

suur) sõidab jaht kõige kaugemale. Proovi ka erinevaid 
tuulenurkasid. NB! Katsete läbiviimiseks vajad kindlasti 
ventilaatorit.

Lahendused leiad lk 146‐147.
Jätkamine: ehita tuulikuga kart, mis tänu aeglustavale 

hammasülekandele jaksab vastutuule mõjul hoopis edasi liikuda.
Vaata videot: https://youtu.be/no3Vh_EPMzI

https://youtu.be/no3Vh_EPMzI
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Hooratastega auto
lk 151‐156

Disain ja tehnoloogia: uuri hooratast kui kiiruse reguleerimise vahendit 
(kiirendav ülekanne) ja ohutusmehhanismi; uuri hooratast kui 
energia salvestit; kasuta hammasrattaid kiiruse suurendamiseks; 
disaini ja ehita sujuvalt liikuv sõiduk, mis liigub võimalikult kaugele, 
kasutades selleks oma "pardal" olevat energiat. 

Teadusõpe: kineetilise/liikumise energia salvestamine; hõõrdumine; 
tasakaalustatud ja tasakaalustamata jõud.

Matemaatika: teepikkuse ja aja mõõtmine; kiiruse ja läbitud distantsi 
ning hoorataste massi vahelise seose esitamine.

Seostamine: kuidas kasutada hooratast vabakäiguga auto teekonna 
pikendamiseks?

Ehitamine: hoorattaga auto ehitamine juhendi järgi 10A+10B.
Testimine ja (p)arendamine: testi erineva suuruse(raskusega) 

hoorataste mõju auto poolt läbitava teekonna pikkusele.
Lahendused leiad lk 153‐154
Jätkamine: katseta hoorattaga, mis on paigaldatud keskteljest eemale. 

Veendu, et balansseerimata hoorattad ei toimi.
Vaata videot: https://youtu.be/8io_GV‐0Ngw

https://youtu.be/8io_GV-0Ngw
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Motoriseeritud masinad
Selles alateemas ehitatakse valmis 4 mudelit: mootoriga auto, dragster, jalutav 

putukas, robotkoer.



22

Mootoriga auto
lk 158‐161

Disain ja tehnoloogia: uuri aeglustavat hammasülekannet ning erinevaid 
rehvi‐ ja rattatüüpe pöördemomendi suurendamiseks, uuri kiirust ja 
tõmbejõudu erinevate hammasülekannete ja rattakombinatsioonide 
korral; disaini ja ehita motoriseeritud masin, mis jõuab vedada 
võimalikult rasket koormat. 

Teadusõpe: koormuse mõju uurimine hõõrdumisele; hõõrdumise 
vähendamine; kaldpinnad.

Matemaatika: teepikkuse ja selle läbimiseks kulunud aja mõõtmine, 
nurga ja kalde mõõtmine ning esitamine; ratta diameetri ja 
ümbermõõdu kasutamine 1 rattapöördega läbitud vahemaa 
arvutamiseks.

Seostamine: Kuidas ehitada auto, mis jaksaks mäest kiiresti üles liikuda?
Ehitamine: mootoriga auto ehitamine juhendi järgi 11A+11B.
Testimine ja (p)arendamine: testi, kui kiiresti auto erinevate ratastega 

mäest ülesse sõidab. Proovi ka erinevaid hammasülekandeid. 
Lahendused leiad lk 160‐161.
Jätkamine: Katseta raskuse vedamist (mis on optimaalseim 

hammasülekanne ja milised rattad on parimad). Ülesmäge vedades 
pane esiosale tasakaalustamiseks raskus.

Vaata videot: https://youtu.be/uIX2Ivc72TI

https://youtu.be/uIX2Ivc72TI
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Dragster
lk 164‐170

Disain ja tehnoloogia: uuri kiirendavat hammasülekannet; disaini 
ja ehita dragster, mis suudab läbida pikima vahemaa peale 
käivitajast vabastamist. 

Teadusõpe: uuri energiat ja liikumise ülekandmist.
Matemaatika: teepikkuse ja selle läbimiseks kulunud aja 

mõõtmine; ratta massi ja läbitud vahemaa vahelise seose 
märkamine.

Seostamine: kuidas ehitada dragster, mis veereks kõige 
kaugemale?

Ehitamine: dragsteri ehitamine juhendi järgi 12A+12B.
Testimine ja (p)arendamine: testi, millise rattakombinatsiooniga 

veereb käivitaja poolt ratastele hoo saanud dragster kõige 
kaugemale. 

Lahendused leiad lk 167‐168.
Jätkamine: muuda hammasülekanne kiirendavaks 24:8.
Vaata videot: https://youtu.be/Kic1wCJ8LmU

https://youtu.be/Kic1wCJ8LmU
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Jalutav putukas
tööleht ja mõisted

Disain ja tehnoloogia: hammasrattad, hoovad, ühendamine, stopper, komponentide kasutamine 
ja kombineerimine.

Teadusõpe: jõud, hõõrdumine, aja mõõtmine, teaduslik uurimistöö.
Sõnavara: tasakaal, hammasrattad, haardeulatus, hoovad, ühendamine, põrkmehhanism.
Abivahendid: õhuke kõvakaaneline raamat, stopper, mõõdulint või joonlaud, 1 m vaba 

põrandapinda.
Vaata ehitamise videot: 
https://youtu.be/oPpS5uS3CI8

https://youtu.be/oPpS5uS3CI8
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Jalutav putukas
lk 171‐177

Disain ja tehnoloogia: uuri väntade, hoobade ja ühenduste mõju stabiilsele 
kindlas rütmis edasiliikumisele; uuri põrkmehhanismi mõju ühesuunalise 
liikumise tagamiseks; uuri väntade erinevaid asukohti, et luua 
elusolendite liikumisviise; uuri kruviülekannet aeglustava ülekande 
jaoks; disaini ja ehita jalutav putukas, mis suudab liikuda rasketel 
maastikel.

Teadusõpe: inimese liikumise jälgimine, et võrrelda seda ehitatud putuka 
liikumisega.

Matemaatika: teepikkuse ja aja mõõtmine, kiiruse arvutamine, vända 
pikkuse ja sammu mustrikujunemise seose märkamine, kaldenurga 
mõõtmine ja esitamine.

Seostamine: kuidas ehitada putukas?
Ehitamine: putuka ehitamine juhendi järgi 13A+13B.
Testimine ja parendamine: putuka kõndimiskiiruse testimine erinevate 

jalgade haardeulatuse korral (3 varianti).
Lahendused leiad lk 174‐175
Jätkamine: rajale raamatutakistuse panemine, ennustamine ja katsetamine, 

milline haardeulatus on parim mägironimiseks (vt tulemusi lk 174). 
Erinevate kõndimistiilide tekitamine väntade asendi muutmisega.

Vaata videot: https://youtu.be/aINmlpyNLDc

https://youtu.be/aINmlpyNLDc
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Robokoer
lk 178‐182

Disain ja tehnoloogia: uuri keerukas kombinatsioonis hoobasid, ühendusi, 
nukke ning väntasid ajastatud ja kontrollitud liikumise võimaldamiseks; 
uuri rihmarattaid ja nende libisemist ohutuse eesmärgil; kasuta 
erinevaid materjal liikuvale mudelile "naha" loomiseks; disaini ja ehita 
mehaaniline olend, mis on koeraliku käitumisega.

Teadusõpe: koera liikumise jälgimine, et võrrelda seda robokoera 
liikumisega.

Matemaatika: kehaosade liikumise suuna ja kraadide mõõtmine ning 
esitamine, ajaühikus toimuvate tegevuste korduste mõõtmine.

Seostamine: kuidas ehitada endale mehhaaniline lemmikloom?
Ehitamine: robokoera ehitamine juhendi järgi 14A+14B.
Testimine ja (p)arendamine: muuda silmi liigutavate nukkide asendit ja 

lõua avanemist määrava hoova kinnituskohta ning vaata, mis juhtub.
Lahendused leiad lk 181‐182.
Jätkamine: muuda saba liigutav rihmülekanne kõigpealt 1:1‐le ja siis 

kiirendavaks.
Vaata videot: https://youtu.be/ipsVkLHd3pQ

https://youtu.be/ipsVkLHd3pQ
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Kokkuvõte

• LEGO Simple & Powered Machines on haarav ja laiapõhjaliselt 
masinaehituseõpet kajastav komplekt alates 8+ õpilastele alg‐ ja 
põhikoolis.

• Komplekt on heaks jätkuks LEGO WeDo‐ga kokkupuutunud lastele enne 
LEGO EV3 komplektiga alustamist.

• Laiendades komplekti taastuvenergia ja pneumaatika lisavarustusega, on 
võimalik läbi viia põnevat teadusõpet ka põhikooli lõpuklassides.



Lühisõnastik

Aeglustav ülekanne Juhthammasratas on väike ning juhitav hammasratas on suur.
Pöörlemiskiirus väheneb, üle kantud jõud suureneb.

Detail Struktuuri üksikud osad. Näiteks ukseraam on tehtud kahest
püstdetailist ning ühest risti asuvast detailist.

Efektiivsus Vaata: kasutegur.

Energia Keha või jõu võime teha tööd.

Haardumine Kahe pinna vaheline haardumine sõltub pindade vahelisest
hõõrdumisest. Rehvid haarduvad kuiva teepinnaga paremini,
kui märja teepinnaga.

Hammaslatt Sirge latt, millel on võrdselt paigutatud hambad. Võimaldab
hammasratta pöördliikumise muuta sirgjooneliseks liikumiseks.

Hammasratas Hammastega ratas, mis tavaliselt kannab üle pöördemomenti
teistele hammasratastele või hammastega elementidele.
Erinevate hammasrataste hambad haakuvad teineteisega ning
kannavad niimoodi liikumise üle.

Hooratas Ratas, mis salvestab liikumisenergiat oma pöörlemisega ning
vabastab seda aeglaselt. Mida raskem, laiem ja kiiremini
pöörlev on ratas, seda enam energiat see salvestab.

Hõõrdumine Keha liikumist takistav jõud teise tahke keha või aine suthtes
kokkupuutepinnal mõjuvate osakestevahelise jõu tõttu.

Impulss Keha impulss ehk liikumishulk võrdub keha massi ja kiiruse
korrutisega. Impulsil nagu ka kiirusel on suund.

Jäik Jäik materjal ei veni, ei paindu ega deformeeru koormuse all.

Järjestus Tegevuste õige järjekorra ning ajastuse määramine. Masinatel
kasutatakse selleks tihti võlle (väntvõll).

Jõud Tõuge või tõmme.

Jõutasakaal Keha on tasakaalus ja ei liigu, kui sellele mõjuvate jõudude
summa on 0 (näiteks võrdsed, teineteisega vastastikku
mõjuvad jõud).

Juhitav hammasratas Hammasratas, mis saab oma pöörlemisjõu teiselt
hammasrattalt.



Juhtiv hammasratas Hammasratas, mis annab oma pöörlemisjõu üle teisele
hammasrattale.

Kaal Vaata: mass.

Kaldhammasratas Kahe kaldhammasratta abil saab liikumissuunda muuta 90
kraadi.

Kaldpind Viltu asetatud pind või ramp, mille abil saab objekti kõrgemale
viia väiksema jõupingutusega, kui seda otse tõstes. Nukkvõll on
erilist liiki kaldpind.

Kalibreerimine Mõõtevahendi skaala ühikute määratlemine ja märkimine.
Saame kasutada teadaolevaid väärtusi (näiteks sekund või
kaaluviht), et kalibreerida isetehtud kaalu või kella.

Kang Latt, mis toetub sellele jõu rakendamise ajal määratud
punktile.

Kang, 1 Tugipunkt asub koormuse ja rakendatava jõu vahel. Mida
kaugemal asub jõu rakendamise koht tugipunktist, seda enam
võimendatakse rakendatavat jõudu.

Kang, 2 Jõu rakendamise punkt asub koormuse ja tugipunkti vahel.
Selline kang võimendab koormuse poolt avaldatatud jõudu.

Kasutegur Kasuliku energia suhe masinale kokku antud energiaga.
Energiakulu masinas võib olla põhjustatud näiteks osade
omavahelisest hõõrdumisest.

Keerme käik Pikkus, mille võrra liigub kruvi edasi, kui kruvi keeratakse ühe
täispöörde võrra (360 kraadi).

Kiirendav ülekanne Suur juhthammasratas pöörab väikest juhitavat hammasratast.
Pöörlemiskiirus kasvab, üle kantud jõud väheneb.

Kiirendus Kiirendus väljendab kiiruse muutumist ajaühiku kohta.
Kiirendus võib olla nii positiivne kui ka negatiivne
(aeglustumine).

Kiirus Kiirus on läbitud teepikkuse ja selleks kulunud aja jagatis.
Kiirusel on suund.

Kineetiline energia Energia, mis on tingitud keha liikumisest teiste kehade suhtes.
Mida kiiremini keha liigub, seda rohkem on sellel kineetilist
energiat. Vaata ka: potentsiaalne energia.



Kontrollmehhanism Mehhanism, mis reguleerib masina toimimist automaatselt.
Näiteks põrkratas takistab teljel pöörlemast vales suunas.

Koormus Töösse rakendatuse määr, arvutustega leitud jõu suurus, mida
struktuur suudab vastu võtta.

Kroonhammasratas Krooni meenutavad hambad võimaldavad tavaliselt
hammasrattalt liikumist üle kanda 90 kraadise nurga all.

Laager Masinaosa, mis toetab liikuvaid osi. Enamik LEGO klotside
aukudest sobivad kasutamiseks laagritena LEGO telgede jaoks.
LEGO elementide plastik on väikese hõõrdeteguriga, seega
pöörlevad teljed neis kergelt.

Libisemine Rihmülekanded võimaldavad turvameetmena rihma libisemist,
tavaliselt vedaval rattal.

Masin Seade, mis teeb töö kas lihtsamaks või kiiremaks. Masin
sisaldab tavaliselt mehhanisme.

Mass Kehas sisalduv aine kogus. Kaal näitab jõudu, millega kehale
mõjub (Maa) gravitatsioon. Orbiidil olles oled kaalutu, kuid
keha mass on endiselt alles.

Mehhanism Lihtsalt seatud/ühendatud detailid, mis muudavad jõu suurust
või liikumise suunda ning väljundi kiirust. Näiteks kang või kaks
omavahel ühendatud hammasratast.

Mitmeastmeline
hammasmehhanism

Vähemalt ühel teljel on kaks erineva suurusega hammasratast.
Selline hammasülekanne võimaldab väga suuri erinevusi
sisend‐ ja väljundkiiruste ning ‐jõudude vahel.

Netokaal Aine kogus ilma anumata. Näiteks küpsised ilma
pakkepaberita.

Nookur Kellamehhanismis olev kontrollmasin, mis takistab vedrul või
langeval raskusel energiat liiga kiiresti vabastada. Tavaliselt see
tiksub!

Nukkvõll Mitte‐ümar ratas, mis pöörleb ja liigutab talle toetuvat detaili.
Nukkvõlli muundab pöördliikumise detaili korduvaks või
pulseerivaks liikumiseks. Mõnikord võib nukkvõllina kasutada
ka ümarat ratast, mille ühendus teljega ei asu ratta keskkohas.

Nullimine Osuti pööramine skaalal nulli tagasi.

Õhutakistus Õhu poolt liikuvale kehale avaldatud surve. Voolujoonelise



kujuga keha õhutakistus on väiksem.

Pendel Raskus, mis ripub fikseeritud tugipunkti otsast nii, et see võib
gravitatsiooni mõjul vabalt edasi ja tagasi võnkuda.

Plokiratas Süvendatud pöiaga ratas, mida kasutatakse plokis. Süvendi
eesmärk on hoida nööri, rihma või trossi rattal.

Plokk, liikumatu Muudab rakendatud jõu suunda. Liikumatu plokk ei liigu
raskusega koos.

Plokk, liikuv Muudab raskuse tõstmiseks vajaliku jõu hulka. Liikuv plokk
liigub koos raskusega.

Pöör

Pöördemoment Teljelt lähtuv pöörlemisjõud.

Pöörlemiskese Punkt, mille ümber pöörleb ratas või kang.

Pöörlemiskiirus Mootorite kiirust mõõdetakse tavaliselt pööretes minuti kohta
(p/min). LEGO mootori kiirus on ilma koormuseta umbes 400
pööret minutis.

Põrkratas ja põrklink Mehhanism, mis lubab põrkrattal liikuda vaid ühes suunas.

Potentsiaalne energia Keha asukohaga seotud keha energia. Näiteks: mida kõrgemal
on keha, seda rohkem on tal potentsiaalset energiat. Vaata ka:
kineetiline energia.

Rihm Suletud ringina lint, mis on asetatud üle kahe rihmaratta nii, et
ühe ratta (vedav) pööramine paneb pöörlema ka teise (veetav
ratas). Veetava ratta järsu seiskumise korral hakkab rihm
tavaliselt libisema.

Rihmaratas Süvendiga pöiaga ratas, mida kasutatakse rihm‐, kett‐ või
nöörülekande jaoks.

Side (tugi) Pinge all oleva struktuuri osa. Sidemed (toed) takistavad
struktuuri osadel teineteise suhtes liikuda.

Survejõud (tõukejõud) Struktuuris avalduvad jõud, mis tõukavad vastandsuundades,
püüdes struktuuri purustada.

Taastuv energia Energia, mis on saadud taastuva allika, näiteks päikesevalguse,
tuule või voolava vee abil.



Tali Plokisüsteem liikuvatest ja liikumatutest plokkidest, mis
vähendab raskuse liigutamiseks vajaliku jõu hulka.

Tasakaalustamata jõud Jõud, mille vastu ei ole suunatud võrdset ja vastupidist jõudu.
Keha, mida mõjutab tasakaalustamata jõud, hakkab mingil
moel liikuma.

Telg Näiteks ratta keskkohta läbiv kang, mis kannab pöörlemisjõu
mootorilt rattale või hammasrattale jne.

Testimine Masina sooritusvõime mõõtmine, võrreldes masina sooritust
erinevates oludes.

Tiguülekanne Hammasratas, millel on ainult üks, spiraalne hammas, mis
meenutab kruvi. Võimaldab üle kanda suuri jõude väga
aeglaselt tavalisele hammasrattale.

Toetuspunkt Vaata: pöörlemiskese.

Tõmbejõud Jõud struktuuris, mis on suunatud üksteisele vastu, püüdes
struktuuri venitada.

Töö Tehtud töö hulk leitakse, kui korrutatakse keha liigutamiseks
vajalik jõud keha poolt läbitud tee pikkusega (jõud x vahemaa).
Vaata ka: võimsus.

Tõuge või tõmme Masinale rakendatud jõud.

Tühikäiguratas Hammasratas või rihmaratas, mis asub juhtiva ning juhitava
hammasratta vahel. Tühikäiguratas ei kiirenda ega aeglusta.

Tuuletakistus Vaata: õhutakistus.

Ülekanne Hammasrataste või plokkide kogum, millel on sisend ning üks
või mitu väljundit. Ülekanded on nii auto käigukastis kui ka
kellas.

Vänt Võlli või telje (pööri) külge ühendatud käepide, mille abil saab
pööri kergelt pöörata.

Varrassüsteem Mehaaniline varrassüsteem kannab liikumise või jõu üle
omavahel liikuvate tugipunktide abil kinnitatud varraste kaudu.
Näiteks käärtõstuki tõsteosa on lahendatud niimoodi.

Vastukaal Jõud, mida avaldab teise jõu tasakaalustamiseks kasutatud
keha raskus. Näiteks kraana juures kasutatakse kraana noole
lühemas otsas suurt betoonblokki, et tasakaalustada noole
pikemas otsas rippuva raskuse mõju.



Vedav ratas Rihmaratas või hammasratas, mis annab oma pöörlemisjõu
teisele rattale.

Veetav ratas Rihmaratas või hammasratas, mis saab oma pöörlemisjõu
teiselt rattalt.

Võimendama Suuremaks tegema. Näiteks võib kang võimendada sinu käe
jõudu.

Võimsus Tase, millega masin tööd teeb (töö jagatud ajaga). Vaata ka:
töö.

Võnkeperiood Pendli ühe täisvõnke sooritamise aeg. LEGO pendli puhul
võnkeperiood kasvab raskuse viimisel allapoole ning vastupidi.


