
1. tund - Sissejuhatus robootikasse

• Tunni alustamine (1min)
• Videoklipp, milles robot Wall-E teeb kolme topsiga mustkunstitrikki.

(http://www.youtube.com/watch?v=bs9DaZAZQAo&feature=related, pealkiri: WallE
meets cups, märksõnad: walle, pixar, vignette, funny, axiom, robot, 3d, maya,
renderman) (1min)

• Arutelu õpilastega. Järgnevalt on esitatud võimalik alus dialoogiks, kus õpetaja
küsimused on toodud rasvase, õpilaste vastused kald- ja kommentaarid tavakirjaga.
• Kes olid tegelased videos? Wall-E ja tema tarakanist kaaslane (1min)
• Kes oli Wall-E? - robot (1min)
• Mis eesmärgil oli multikas Wall-E Maale jäetud? koristada maal asuv prügi (1min)
• Kes kui palju kodus koristab ning millised on kellegi kodused ülesanded. Kas need

tööd meeldivad/ei meeldi? Erinevad vastused, kõik õpilased, kes tahavad, võiks ka
sõna saada.(8min)

• Mis oleks siis, kui meil oleks kodus väike Wall-E, kes aitab koristustöödel? Oleks
hästi tore ja palju lihtsam. Jääks vaba aega muudele asjadele. (2min)

• Kuidas suhtuks kodune robot koduloomadesse? Kas samamoodi kui Wall-E
tarakani? hästi, talle meeldiksid koduloomad. Kas näiteks sahvris elavad hiired ka
meeldiksid? ei (4min)

• Kuidas robot teab, millised loomad on head ja millised on halvad? Kui tark üldse
robot on? Selle pikema arutelu tulemusena võiks jõuda järeldusele, et robot on alati
täpselt nii tark, kui targaks on inimesed ta loonud. (8min)

• Robot on tark, oskab teha seda, mida tal kästakse teha. Mis võiksid veel olla
sellised asjad, mis teevad ühest robotist roboti? Olulisim, milleni tuleks jõuda:
robotit ei juhi keegi. Robot suudab andurite abil ümbrust tunnetada ja selle põhjal
iseseisvalt otsuseid vastu võtta. (8min)

• Milline võiks robot välja näha? Kui ei tulnud eelmise punkti juures aruteluks.  Selline
nagu Wall-E. Inimesesarnane - silmade ja kätega. Võiks tuua näiteid erinevatest
robotitest, mis ei ole sarnased inimesega (näiteks robotid, mis panevad autosid kokku).
Arusaam, milleni tuleks jõuda, on see, et robot ei pea inimesega sarnane olema. (7min)

• Robot on hästi vahva ja tore asi, teeb seda, mida me tahame ja on igati abiks, aga
kui raske võiks olla ühe roboti tegemine? Hästi raske. Kerge. Oleneb, mida robot
tegema peab? (4min)

• Ütleme, et meil on tuba igasugu kola täis ja tahame need ühte nurka kokku lükata.
Selles tegevuses võiks abiks olla robot. Näiteks selline, mis sõidab mööda tuba
ringi, seina äärde jõudes pöörab ringi ja sõidab edasi. Kas sellise roboti ehitamine
oleks keeruline? Peale arutelu näidata NXT-Tribot tüüpi robotit, mis ,kasutades
ultraheliandurit, väldib vastu seina sõitmist. Natuke tuleks rääkida ka tööpõhimõttest,
kuidas robot töötab - mootorid liigutavad ja kaugusandurid on nagu silmad, mille abil
robot teab, kui kaugel mingi objekt asub. (10min)

• Näide WeDo robotist "Laulvad linnud". Mida see robot teha võiks? Linnud laulavad
ja tantsivad. (4min)

• Kõik õpilased saavad tutvuda erinevate näidatud robotitega ja küsida küsimusi.



2. tund - WeDo robot "Laulvad linnud" 

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane oskab kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda, tunneb ja teab, 
millal 
kasutada mootori-, heli- ja ootamisplokki. 

• Õpilane oskab kasutada rihm- ja hammasratasülekannet. 

• Õpilane oskab öelda rataste pöörlemissuunda lähtuvalt rihma paiknemisest. 



ÜLEKANNE LIND NR 1 LIND NR 2

KUIDAS LIIGUVAD LINNUD?



3. tund - WeDo robot "Krokodill" 

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane oskab kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda ja tunneb ja teab 
millal kasutada mootori-, heli- ja ootamisplokki. 

• Õpilane oskab kasutada rihm- ja hammasratasülekannet. 

• Õpilane oskab öelda rataste pöörlemissuunda lähtuvalt rihma paiknemisest. 



PÜÜA LEIDA VASTUS JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE:
 KUS KROKODILLID ELAVAD?  
 MIDA KROKODILLID SÖÖVAD?

KASUTADES VASAKPOOLSE PILDI ABI JOONISTA OMALE KROKODILL



4. tund - WeDo robot "Trummar ahv"

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmooorika oskusi. 

• Õpilane suudab oskuslikult kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda, 
tunneb ja 
teab, millal kasutada mootori ja klaviatuuriplokki. 

• Õpilane oskab kasutada nukkülekannet. 

• Õpilane suudab tajuda erinevaid muusikalisi rütme. 



VASAK KÄSI PAREM KÄSI MIDA MA NÄEN JA KUULEN



5. tund - WeDo robot "Vurr"

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane saab aru erinevate suurustega hammasrataste ülekannete kiirustest. 

• Õpilane oskab kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda, tunneb ja teab, 
millal 
kasutada ekraaniplokki. 

• Õpilane oskab teisendada sekundeid minutiteks. 



KUIDAS TÖÖTAB VURR?

VURRKÄEPIDE KUI KAUA VURR PÖÖRLEB



6. tund - WeDo robot "Jalgpall - ründaja" 

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane oskab kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda, tunneb ja teab, 
millal 
ning kuidas kasutada mootori kiiruse ja töö kestuse plokki ning 
liikumisandurit. 

• Õpilane oskab mõõta ja hinnata erinevaid teepikkusi. 

• Õpilane oskab hinnata ja tunnetada liikuva objekti kiirust. 



1. KATSE

2. KATSE

3. KATSE

4. KATSE

5. KATSE

6. KATSE

7. KATSE

8. KATSE

ENNUSTUS TEGELIK KAUGUS

ENNUSTA KUI KAUGELE SUUDAB VALMINUD MUDEL JÄRGMISTEL KORDADEL 
PALLI LÜÜA. SEEJÄREL KÄIVITA PRORGRAMM JA MÕÕDA KUI KAUGELE PALL 
TEGELIKULT LENDAS. JOONI ALLA TÄPSEIM ENNUSTUS JA KAUGEIM LÖÖK.



7. tund - WeDo robot "Jalgpall - väravavaht" 

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane oskab oskuslikult kasutada rihmülekannet. 

• Õpilane saab aru juhuslikkusest. 

• Õpilane tunneb üldjoontes jalgpallis kasutatavaid reegleid. 



KATSEID KAITSTUD VÄRAVAID MÖÖDA

MITU VÄRAVAT SUUDAB VÄRAVAVAHT KAITSTA? MITU VÄRAVAT SINA LÖÖD?
MÄNGI KOLM MÄNGU JA TEE NÕUTUD ARV KATSEID. VÄRVI IGAL KATSE JUURES 
ÕIGE PALL: VÄRAVAVAHT KAITSES, PALL LÄKS SISSE VÕI VÄRAVAST MÖÖDA.
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8. tund - WeDo robot "Jalgpall - fännid" (joonis 17).

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane suudab oskuslikult kasutada nukkülekannet. 

• Õpilane teab elementaarseid viisakusreegleid ja oskab käituda ning hakkama 
saada 
erinevatel suurüritustel. 



KORRALDAGE KÕIGE RÕÕMSAMEELSEMATE FÄNNIDE LEIDMISE VÕISTLUS.
LEIDKE 4 KAASLAST KELLE ROBOTIT HINNATA. KÄIVITAGE PROGRAMM JA 
HINNAKE KAASLASTE FÄNNE ÜHEST VIIENI. KUI KÕIK ON HINNATUD LIITKE 
TULEMUS KOKKU JA SELGITAGE VÄLJA PARIM.

NIMED VÄLIMUS HÄÄLED LIIKUMINE KOKKU



9. tund - WeDo robot "Hiiglane" 

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane teab, kuidas ja millal kasutada tiguülekannet. 

• Õpilane suudab oskuslikult kasutada WeDo programmeerimiskeskkonda, 
tunneb ja 
teab, millal ning kuidas kasutada kallutusandurit. 

• Õpilane oskab etteantud vahendite abil rääkida erinevaid lugusid. 



HIIGLANE: KES MIND ÜLES AJAS? URRR.. MA TAHAN SÜÜA!!
MIA: OH, HÄRRA HIIGLANE, ME EI MAITSE JUST VÄGA HÄSTI.
MAX: MA JOOKSEN KIIRELT KOJU JA OTSIN MIDAGI SÜÜA...

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

KÄSIKIRI RÄÄGIB MINGI LOO NAGU NÄIDENDIS VÕI FILMIS. SEAL ON KIRJAS, 
MIDA NÄITLEJA PEAKS TEGEMA JA ÜTLEMA.
JÄTKA KÄSIKIRJA LOOST, MIS RÄÄGIB HIIGLASE ÄRKAMISEST.



10. tund - WeDo robot "Tiibulehvitav lind"

 

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi. 

• Õpilane oskab rääkida lindudest ning teab, miks ja kuidas linnud rändavad. 



UURI OMA LINNU KOHTA:
 KUIDAS ON SINU LIND PROGRAMMEERITUD KÄITUMA?
 NÄITA KUIDAS TA TIIBU LEHVIDAB?
 MIS LIIKI LIND TA OLLA VÕIKS?
 KUS VÕIKS SELLINE LIND ELADA?

MAAILMAS LEIDUB PALJU ERINEVAT LIIKI LINDE. MÕNED ON VÄIKSED JA 
LIIGUTAVAD OMA TIIBU HÄSTI KIIRESTI, TEISED JÄLLEGI ON SUURED. 
SUURED LINNUD LIUGLEVAD ÕHUS JA LIIGUTAVAD OMA TIIBU AEGLASELT.



11. tund - WeDo robot "Lennuk"

Oskused:

• Õpilane arendab oma peenmotoorika oskusi.

• Õpilane oskab koos kaasõpilasega teha lihtsa intervjuu.



KÜSIGE JÄRGMISI KÜSIMUSI:
MIS AMETIT SA PEAD?
KUS KOHAS SA REISISID?
MIKS SA SEAL KÄISID?
MIS REISIL JUHTUS?
KUIDAS SUL ÕNNESTUS TURVALISELT TAGASI JÕUDA?

KASUTAGE RÄÄKIMISEL MUDELI ABI!  

TEHKE OMA KAASLASEGA INTERVIUU. LEPPIGE KOKKU, KES ON REPORTER JA 
KES SAABUS ÄSJA VALMINUD MUDELIGA PIKALT REISILT.
VAHETAGE OMA ROLLE.


