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Robootika käivitamine koolis
Robootika õppetegevuse käivitamiseks koolis on vaja järgnevaid vahendeid:
• robootikakomplektid, üks kahe õpilase kohta (klotsid, andurid jms);
• tarkvara;
• arvutid;
• õppematerjalid (treeningmatid);
• ruum ja kontseptsioon füüsiliste asjade ladustamiseks (kas pooleliolevaid
mudeleid saab säilitada?).
Lisaks on vaja:
• algkoolituse läbinud õpetajaid;
• robootika õppekava ja lõimimist ainetundidesse.
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Robootika käivitamist takistavad tegurid
Robootikaõppe käivitamist koolis takistavad:
• finantsvõimaluste puudumine kompleksete vahendite
soetamiseks piisavas mahus;
• ruumipuudus;
• kooli juhtkonnapoolne huvipuudus (ei nähta perspektiivi);
• õpetajatepoolne ajapuudus robootika algõppe läbimiseks;
• õpetajatepoolne ajapuudus lõimimise praktiliste lahenduste
väljatöötamiseks;
• õpetajatepoolne hirm robootika kui keeruka
infotehnoloogilise õppeaine omandamise ees.
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Robootika käivitamist soodustavad tegurid
Robootikaõppe käivitamist koolis soodustavad:
• kooli arengukavasse sisse kirjutatud robootika arendamise suunad;
• kohaliku omavalitsuse ja lastevanemate (finants‐)tugi õppevahendite
soetamisel;
• klassiõpetajate kõrge motiveeritus uute oskuste omandamisel;
• kooli‐ ja klassispetsiiifiliste täiendavate õppematerjalide väljatöötamine;
• lõiming teiste õppeainetega:
– klassidevaheliste robootikavõistluste korraldamine ja üleriigilistel robootikavõistlustel
osalemine teadmiste demonstreerimiseks;
– koostöö kutsekoolide ja ülikoolidega reaal‐, tehnoloogia‐ ja teaduserialadel.

http://www.ttu.ee/infotehnoloogia‐teaduskond/biorobootika‐keskus‐
3/bk‐tudengile/kursused/robootika‐erikursus/

Progetiigri finaal 24.01.2015
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Milliseid teadmisi arendab robootika?
Robootika arendab laste STEM teadmisi:
• Science ‐ teadus;
• Tehnology ‐ tehnoloogia;
• Engineering ‐ insenerioskused;
• Mathemathics ‐ matemaatika.
LEGO Education on oma õppematerjalide koostamisel lähtunud 21. sajandi
efektiivse õppija ja õppimise märksõnadest:
1. koostöö;
2. kommunikatsioon;
3. loovus;
4. kriitiline mõtlemine;
5. probleemide lahendamine.
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Robootika lõimimine
põhikooli 1. astmes
• Robootika teistes ainetundidega lõimimise eeldus on see, et
õpilased on saanud algõpet LEGO WeDo osas vähemalt ühe ja
LEGO EV3 osas vähemalt kahe tunni ulatuses. Klassiõpetajad on
saanud algõpet LEGO WeDo osas kahe kuni nelja ja LEGO EV3
osas kuue kuni kaheteistkümne tunni ulatuses.
• Robootika lõimimine teiste õppeainetega arendab õpilaste STEM
teadmisi ning aitab demonstreerida teoreetiliste teadmiste
rakendamist päriselus.
• Robootika lõimimiseks teiste ainetundidega on soovitav luua
algklasside õppetooli juurde robootika ainekava ning tagada
piisava hulga komplektide ning tegevuspakettide olemasolu.
Kuna robootika nõuab arvutite kasutamist, on soovitav viia
lõimitud tunniõpet läbi arvutiklassis. Soovituslik lõimimise maht
aine kohta võiks olla minimaalselt 1‐2 ainetundi aastas.
Lõimimisülesannete sisu väljatöötamisel on aineõpetajale abiks
haridustehnoloog, robootika‐ või informaatikaõpetaja.
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Lõimimine kunstiga
• 1. klass. Ekraanile erinevate piltide esitamine, LEGO WeDo (sisaldub
tarkvaras).
• 2. klass. Värvidele reageeriva roboti loomine, LEGO EV3 (sisaldub
tarkvaras, Design Engineering Projects, Space Challenge), vt ka:
youtu.be/yaHj61xUyME
• 3. klass. Pliiatsiga joonistava roboti loomine LEGO EV3 (Design Engineering
Projects).
• 4. klass. Roboti ekraanile pildi või animatsiooni loomine LEGO EV3
(sisaldub tarkvaras).
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Lõimimine eesti keelega
• 1. klass. Oma hääle salvestamine robotile, LEGO WeDo (sisaldub
tarkvaras).
• 2. klass. Robot suhtleb läbi ekraani eestikeelse dialoogiga
korralduse täitmiseks, programmide kommenteerimine eesti
keeles, LEGO EV3 (sisaldub tarkvaras).
• 3. klass. Robot esitab häälega lühikatkendi eesti autori teosest.
Luuletuse esitamine roboti ekraanil, LEGO EV3 (sisaldub
tarkvaras).
• 4. klass. Eestikeelsete juhistega puldiga juhitava roboti
koostamine, mängule kasutajajuhendi loomine, LEGO EV3
(sisaldub tarkvaras). Vt ka: youtu.be/c40NXLPQftI
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Lõimimine tööõpetusega
1. klass. Õppevahendi loomine, mis liigutab, LEGO WeDo
(lisategevuste pakett).
2. klass. Hammasülekandeid kasutava masina loomine, LEGO EV3
(sisaldub tarkvaras, Design Engineering Projects, Space
Challenge).
3. klass. Jalgadel liikuva roboti loomine, LEGO EV3 (Design
Engineering Projects), vt ka youtu.be/hIl8oyyKTNo.
4. klass. Ratastel liikuva, sensorite abil keskkonnale reageeriva
roboti loomine. LEGO EV3 (Design Engineering Projects, Space
Challenge).
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Lõimimine matemaatikaga
• 1. klass. Numbrite esitamine ekraanil ja numbriga käivituva
programmi loomine, LEGO WeDo (sisaldub tarkvaras).
• 2. klass. Matemaatiliste tehete ja muutujate kasutamine
programmis, LEGO EV3 (sisaldub tarkvaras).
• 3. klass. Matemaatiliste valemite järgi liikuva roboti
trajektoori programmeerimine, LEGO EV3 (Design
Engineering Projects, Space Challenge). Vt ka:
youtu.be/zVV9W‐Qrp8E
• 4. klass. Liikuvale robotile programmi loomine, mis suudab
mõõta teepikkust, kiirust ja pöörata kindla arvu kraade, LEGO
EV3 (Design Engineering Projects, Space Challenge).
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Lõimimine loodusõpetusega
1. klass. Linnu või looma valmismudeli ehitamine, sellele vastava linnu
või looma kohta lisateabe uurimine, LEGO WeDo (sisaldub
tarkvaras).
2. klass. Linnu või looma häält tegeva programmi loomine robotile,
roboti ehitamine, LEGO EV3 (sisaldub tarkvaras, Design
Engineering Projects).
3. klass. Temperatuurianduri uurimine, temperatuuriga seotud lihtsa
katse tegemine, LEGO EV3 (Science Activity Pack). Vt ka:
youtu.be/siY0OzkWYa8
4. klass. Päikesepatarei või tuule abil energiat saava (ja energiat
kulutava) roboti loomine, LEGO EV3 (Science Activity Pack).
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Lõimimine inglise keelega
1. klass. Inglise keeles robootika algsõnavara õppimine, lihtsa roboti ja
programmi loomine, LEGO EV3 (sisaldub tarkvaras).
2. klass. Inglise keeles, programmis antud valmisfraasidega rääkiva roboti
loomine, LEGO EV3 (sisaldub tarkvaras).
3. klass. Liikuva roboti loomine, mis annab häälega teada oma suunast, LEGO
EV3 (Design Engineering Projects, Space Challenge).
4. klass. Liikuva roboti loomine, mis tunneb värve ja ütleb häälega nende
nimetusi. Tarkvara juhendist kindla lõigu eesti keelde tõlkimine, LEGO EV3
(Design Engineering Projects, Space Challenge). Vt ka
youtu.be/nUM67sPjGg4
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Lõimimine kehalise kasvatusega
1. klass. Kangi ja hammasrataste uurimine, LEGO WeDo (sisaldub
tarkvaras).
2. klass. Kiirendavat ja/või aeglustavat ülekannet kasutava liikuva
roboti ehitamine, LEGO EV3 (Design Engineering Projects, Space
Challenge), vt ka: youtu.be/bobPtJcdZgA
3. klass. Tasapinnal maksimaalset kiirust arendava roboti loomine,
LEGO EV3 (Design Engineering Projects, Space Challenge), vt ka:
youtu.be/ghnudULDO48
4. klass. Kaldpinnast ülesliikuva roboti ehitamine EV3 (Design
Engineering Projects).
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Robootika eraldi valikainena
Õppekavad 2. ‐ 4. klassile on edukalt rakendatavad ka põhikooli ja gümnaasiumi
valikainena, kui õpilased ei ole varem robootikaga kokku puutunud. Maht: 10‐20
paaristundi õppeaasta jooksul, soovituslik rühmaõpe.
1. klass: LEGO WeDo põhi‐ ja lisamudelite ehitamine, programmeerimise algõpe,
mudelite seostamine reaalmaailmaga, robootika sõnavara loomine ja kinnistamine,
roboti loogika ja keskkonna tajumise selgitamine. Kursuse lõputöö (rühmatööna):
funktsionaalse andureid kasutava ja liigutava mudeli loomine.
2. klass: LEGO EV3 põhiandurite ja programmeerimise algõpe, Kosmose väljakutse
läbitöötamine, robootika sõnavara loomine ja kinnistamine, roboti loogika ja
keskkonna tajumise selgitamine. Kursuse lõputöö (rühmatööna): Kosmose
väljakutse standardroboti ja programmide kohaldamine missioonimati
läbilahendamiseks, võimalik tekitada ka võistlusmoment klasside vahel või teiste
koolidega.
3. klass: LEGO EV3 kõikide andurite ja programmeerimise algõpe, roboti disaini paketi
läbitöötamine, mehhatroonika algsõnavara loomine ja kinnistamine, loogika ja
keskkonna tajumise selgitamine. Kursuse lõputöö (rühmatööna): isedisainitud
liikuva ja keskkonnale reageeriva roboti ehitus ja programeerimine.
4.klass: LEGO EV3 andurite ja programmeerimise süvendatud õpe, LEGO kasutamine
teaduseesmärkidel. LEGO teaduspaketi läbitöötamine, teadustöö algsõnavara
loomine ja kinnistamine, kursuse lõputöö (rühmatööna): isedisainitud robotiga
teaduskatse läbiviimine, mis on seotud anduri abil läbiviidud mõõtmisega ja katse
tulemuse analüüsimisega.
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Põltsamaa Ühisgümnaasiumi näide
Põltsamaa Ühisgümnaasium on aastatel 2014‐2015 soetanud põhikooli 1. astme jaoks
LEGO WeDo robootika õppevahendid täismahus klassiõppe läbiviimiseks
ainetundides (14 robootikakomplekti).
Kõik klassiõpetajad on läbinud LEGO WeDo algõppe.
Robootikaõpet viiakse läbi kunsti‐ ja tööõpetusetundide ajal. Tunnimaterjal
valmistatakse ühiselt ette klassiõpetaja ja robootikaõpetaja poolt. Tunde
alustatakse robootikateemaliste juttude lugemisega (eesti keel). Kui tunnis
ehitatakse loomi, siis valmistab klassiõpetaja ette vastava looma kohta
õppematerjali (loodusõpetus).
Robootikatunnid toimuvad arvutiklassis.
Õppealajuhataja Tiia Mikson ütleb, et tehnoloogilise kirjaoskuse omandamine on 21.
sajandil oluline õpioskus ja mida varem õpilased tehnoloogiaga kokku puutuvad,
seda kiiremini nad selle ka omandavad. Robootika arendab ka loovust ja mõtlemist,
robotite ehitamine muudab tunni huvitavamaks ja põnevaks.
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Kokkuvõte
Robootika õppevahendite kasutamine ainetundides:
• muudab tunde huvitavamaks ja tehnoloogiaga seostatuks;
• arendab laste STEM oskuseid ja koostööoskust;
• on lühikese käivitusperioodiga rakendatav.
Robootika ainetundides kasutuselevõtuks tuleb:
• soetada õppevahendid;
• viia läbi klassiõpetajate algkoolitus;
• töötada välja lõimimise lahendused;
• panna paika ajaline ja mahuline käivituskava.
Ja pihta hakata!
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