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ROBOOTIKA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS 

Robootika tegeleb praktiliste igapäevaelus ettetulevate probleemide ja ülesannete 

lahendamisega robootiliste mudelite loomise kaudu. Loomisprotsessi käigus leitakse seosed 

teistes ainetundides käsitletud teemadega. Robootika arendab igapäevase eluga seonduvate 

tehniliste seadmete ja konstruktsioonide kasutamise ning hoidmise oskust. Tegeleb loogiliste 

seoste loomisega, arendab õpilastes neist arusaamis- ning järeldamisoskust. Lisaks areneb 

õpilasel keerukate ülesannete ja probleemsituatsioonide lahendamise oskus, mis aitab kaasa 

põhjendatud ja kompetentsete otsuste tegemise kõigis eluvaldkondades sh sotsiaalsetes suhetes.  

Robootika seob omavahel matemaatika, tehnoloogia ained, eesti keele, kunstiained, 

loodusained. Tegemist on teaduslikku mõtteviisi propageeriva ainega, mille mänguline ja lõbus 

ülesehitus tekitab õpilastes huvi tehnika-, infotehnoloogia ja üldiselt teadusmaailma vastu. 

Robootikaga seotud võistlustel osalemine on heaks väljundiks, kus oma oskusi proovile panna, 

ühtlasi annavad need ettekujutuse valdkonna laiapõhjalisusest.  

Õpe on mõeldud tehnikahuvilistele õpilastele, kes on huvitatud tehnika valdkonnast, 

robootikast. Silmas peetakse maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust. 

Õppekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi. 

Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele. Õppekava 

vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas. 

 

 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub tehnikavaldkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

Sihtrühm I-III kooliaste  

Õppeaja kestvus 4 õppeaastat 

Maht tundides 840 ak, 210 ak tundi õppeaastas 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu 

tingimused 

− eesti ja teise kodukeelega õpilased; 
− õpimotivatsioon; 
− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud eeldused 

- alates esimesest klassist; 

- minimaalne arvuti käsitlemise oskus; 

- oskab lugeda, kirjutada 

Õppevormid ja 

meetodid 

− praktiline õppetund; 

− iseseisev- ja rühmatöö 

− osalemine konkurssidel, võistlustel; 

− iseseisvalt info leidmine. 
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1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded  

1.1 Robootika kaudu õpilaste huvi äratamine tehnikavaldkonna vastu; 

1.2 Õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnika alaste teadmiste 

ühendamine;  

1.3 anda õppijale oskusi ja kogemusi erinevatel tehnikaaladel ning selle kaudu tutvustada 

õpilastele võimalikke tuleviku suundi; 

1.4 anda õpilaste võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust 

mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg 

seoseid;  

1.5 suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaaslastega arvestamise oskuste kujunemist; 

1.6 võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning 

oskust tunda rõõmu kaotusest ja võitudest; 

1.7 arendada õpilastes sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva õppimise pädevusi ning üldist 

silmaringi.  

Püstitatud ülesanded: 

1.8 Loogilise mõtlemise arendamine ja tehnoloogialase eneseväljenduse võimaldamine – 

iseseisvad ülesanded, rühmatöö, info otsimine. 

1.9 Tehnilise mõtlemise arendamine – praktilised iseseisvad ülesanded ja nende analüüs. 

1.10 Probleemilahendamise oskuste arendamine - iseseisev programmeerimine ja legode 

ehitus, katsetamine. 

1.11 Digivahendite kasutamise oskus ja selle arendamine - lego komplektide ja tarkvarade 

kasutamine.  

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Robootika õppekavaga taotletakse põhikooliõpilastes eakohase teaduspõhise mõtteviisi ja 

iseseisva situatsioonianalüüsi ning probleemilahenduse oskuse arenemist, robootiliste mudelite 

ehitamise ja mehhatroonika baasteadmiste omandamist, eesmärgistatud koostööoskuste 

teadlikku rakendamist, robootiliste süsteemide ning nende komponentide ja vastavate 

programmeerimiskeskkondade tundmist. 

 

Oodatavad õpitulemused I-II õppeaasta (algtase): 

2.1 tegutseb meeskonnas, arvestab kaaslastega ja tunneb rõõmu loovast tehnoloogiaalasest 

eneseväljendusest; 

2.2 oskab algtasemel programmeerida; 

2.3  kasutab loogilist ja loovat mõtlemist, probleemi lahendamisoskusi; 

2.4 loob lihtsaid mudeleid ja süsteeme (nt LEGO mudeleid, oskab kasutada WeDo 2,0 

programmeerimiskeskkonda, tunneb ja teab, millal kasutada mootori-, heli-, klaviatuuri-

, ekraani-, töö kestuse ja ootamise plokki); 

2.5 tunneb ja teab, millal ning kuidas kasutada kallutus- ja liikumisandurit; 

2.6 oskab luua lihtsaid liikumisradu ja ennustada roboti käitumist; 

2.7 oskab etteantud vahendite abil rääkida erinevaid lugusid, jagada oma kogemusi ja 

avastusi teistega; 

2.8  sorteerib töövahendeid ja hoiab oma töökohta korras. 

Oodatavad õpitulemused III- IV õppeaasta (algtase): 

2.9 saab aru ja oskab ise kasutada robootikaga seonduvat sõnavara, põhimõisteid;  
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2.10 omandab ülevaate robootika kasutusvaldkondadest ning ainega seotud ametitest;  

2.11 tunneb erinevate andurite ja mootorite tööpõhimõtteid ja oskab neid rakendada 

tööülesannete täitmisel;  

2.12 oskab tuvastada ja analüüsida tekkivaid tehnilisi probleeme ning on huvitatud neile 

lahenduse leidmisest; 

2.13  oskab vastavalt eesmärgile ehitada lihtsamaid robootilisi mehhanisme; 

2.14 on valmis esitlema teistele oma tööd, jagama kogemusi ning vajadusel 

dokumenteerima;  

2.15 omandab “tee ise” mõtteviisi. 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja 

noorte vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

kehtestatud koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel. Õppekava maht on 840 ak tundi, mis 

jaotatakse nelja õppeaasta vahel võrdsetes osades. 

Ühel õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd, 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak  

võistlused ja ühistegevused. Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja meeskonna tööks, 

millede mahud valib õpetaja ning valik sõltub õpilaste vanusest, teadmistest ja oskustest. Lisaks 

on õppetöö üheks osaks osalemine hariduskeskuse ühistegevustes (nt linnalaagrid, tähtpäevad, 

näitused, õpperetked, laagrid jms).  

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga 

4.1 Seosed põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas (edaspidi: RÕK) taotletud 

üldpädevuste ja läbivate teemadega). Õpetaja olulisim ülesanne on toetada 

individuaalselt iga  õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus  – robootikas 

rakendatavad konkreetsed probleemilahendused nõuavad digipädevuste oskust, oskust 

kasutada loogikat ja matemaatilisi  sümboleid. Pakutakse mõtlemist arendavaid 

tegevusi, milles on vaja püstitada probleeme, leida sobivaid lahendused, põhjendada 

oma valikuid ja katsetada tulemusi. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus - ühised arutelud, võistlustel osalemine ning ülesanded ja 

nende tulemuse analüüsimine aitavad noortel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, 

tunda töö- ja võistlus rõõmu ja vastutust alustatu lõpetada. Käsitletavate teemade ja 

praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse väärtustama loomingut ning väärtustatakse 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi. 

Õpipädevus –  individuaalse/iseseisva töö korraldus alates materjalide ja töötlemisviisi 

valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust märgata 

ning lahendada probleeme, hinnata ja arendada oma võimeid ning juhtida õppimist. 

Suhtluspädevus – ühiste ülesannete ja võistluste kaudu õpitakse ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendama, teistega arvestama ja l teisi aitama ning koos töötamise 

eeliseid kogema. 
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Sotsiaalne pädevus – ühised võistlused suunavad õpilasi koostööd tegema, arendades 

tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel. Õpilasi juhitakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja 

ülesannete lahendamisele. 

4.2. Õppeainete lõiming  – lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes: 

Keel ja kirjandus - õpilane väljendab ennast selgelt, esitleb enda mõtteid ja kavatsusi 

teistele arusaadavalt. Robootikaga seotud tekstid toetavad lugemis- ja kirjutamisoskuse, 

sh funktsionaalse kirjaoskuse kujunemist, sest robotid mõjuvad tugeva mängulise 

motivaatorina. Robootika alane kirjaoskus” on eelduseks, et õpilane oskab iseseisvalt 

otsida ja leida vajaminevat infot.  

Matemaatika - tegeleb robootika mudelite loomise, loogiliste seoste leidmise, 

moodustamise ja seletamisega, seetõttu pakub robootika valdkond nende matemaatiliste 

pädevuste praktilise rakendamise ja igapäevaeluga seostamise võimalusi. Kujundatakse 

arvandmete tõlgendamise ja erinevate diagrammide või graafikute lugemisoskust. 

Arendatakse loogiliste arutluste ja analüüside tegemist. Kavandades roboteid on oluline 

teada erinevate kujundite või tahukate omadusi, omavahelisi seaduspärasusi, 

Loodusained - Robootika on tihedalt seotud loodusainetega, toetades mehaanika 

baasteadmiste nt. kangisüsteemide või hammasrattaülekande mõistmiseks praktilisi 

mudeleid. Robotite abil probleemide lahendamine toetab probleemilahendusoskust, 

olulise eristamist ebaolulisest, pakub eduelamust idee teostamisest ja väljakutsete 

ületamisest. Õpilastel tekib ise ehitades reaalne tunne erinevate masside 3 ja mahtude 

vahekorrast, mõjust objektidele. Robotite abil probleemide lahendamine kasutab 

uurimusliku õppe meetodeid: nt. eksperimenteerimist, mis on loodusainetes kasutatav 

meetod andmete saamiseks. 

Sotsiaalained - robootilist mudelit ehitades saab õpilane aru, missugune teave on talle 

oluline ning missugune mitte, sest on võimalus kohe proovida praktiliselt mudeli peal. 

Tehniliste konstruktsioonide puhul on kolm võimalust: ta kas töötab või ei tööta või 

töötab, aga mitte nii nagu vaja. Samuti puututakse kokku ühiskondlike küsimustega, sest 

robotivõistluste ülesanded on alati seotud mõne pakilise ühiskonnas eksisteeriva 

küsimusega nagu näiteks prügisorteerimine või kliimasoojenemine. 

Kunstiained - järjest enam pööratakse tähelepanu robotite ja ka programmeerimise 

jadade esteetilisele välimusele, nii on robootika seotud ka kunstiga. Roboti detailide 

geomeetriaga tuleb arvestada mudelite ehitamisel. Robotiehitusega areneb õpilasel 

loovus, kus tihtipeale saab õpilane ideid ootamatutest olukordadest. Loovuse 

arendamiseks on hea niisugune keskkond, kus võimaluste arsenal on piiratud ehk antud 

juhul robot, aga probleemid, mida tuleb lahendada, on eripalgelised. Erinevad rütmid 

ning nende vaheldumine roboti liikumiste ja liikumiskiiruste kavandamisel loovad seose 

ka muusikaõpetusega. 

Tehnoloogia - robotite kavandamisel ja ehitamisel arendab õpilases taiplikkust ja 

näpuosavust, (käsitöö-, töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides). Samuti on oluline 

kannatlikkus, mida treenitakse sarnaselt kõikide teiste käeliste tegevustega tegelemisel. 

Kehaline kasvatus -  robootikaga tegutsedes areneb tähelepanu ja täpsus, tasakaal, 

tugevnevad peenmotoorika oskused. Arenevad õpilase järjepidevuse ja täpsuse areng, 

mis on kehalises kasvatuses olulised, on eelduseks edukale tööle robotitega.  
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Ettevõtlikkus - tugev seos reaaleluliste probleemide ja andmetega muudab robootikaga 

tegeleva õpilase teraseks ja paindlikuks, kes oskab arvestada erinevate situatsioonidega 

ja on valmis viima sisse muudatusi ja täiendusi oma töösse, kui reaalelulised andmed. 

4.3 Õppekava läbivad teemad - robootika ja tehnoloogia   ainevaldkond seostub antud 

läbivate teemadega: 

Keskkond ja jätkusuutlik areng – tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike  

tarbimisharjumuste kujundamisele ja kujunemisele. 

Kultuuriline identiteet – võistlustel osalemisel tutvumine tavade, kommetega ja 

toitumistavadega võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning 

teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas.  

Teabekeskkond – oma tööd tehes ja infot kogudes õpitakse kasutama erinevaid 

teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine 

võimaldab olla kursis tehnoloogiliste uuendustega ning tutvuda ja uurida robootikaga  

seotud teemasid. 

Tehnoloogia ja innovatsioon – õppetöös kasutatakse plastmaterjalist õppevahendeid.. 

Tutvutakse arvuti abil vajalike seadmete ja tööriistadega mänguliste prototüüpidega, 

kuna nendega töötamine loob võimaluse õppida tundma tänapäevaseid tehnoloogilisi 

võimalusi. 

Tervis ja ohutus – tutvutakse tööohutusega eri olukordade puhul ning õpitakse 

arvestama ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega 

ning nende omadustega aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. 

Väärtused ja kõlblus – rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi, kuidas arvestada 

kaaslastega, arendada organiseerimisoskust ning lahendada konflikte.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt 

seotud robootika õppesisuga. Ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks 

valdkonna õppeainete õpetamise põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult 

elluviidavad projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovile panna. 

5. Hindamine ja tagasisidestamine  

Õppekava on üles ehitatud põhimõttel, kus lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisel ja 

näitlikustamisele on iga omandatud õpioskuse väljundiks praktiline töö, mis sooritatakse 

individuaal- või ühistööna Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid 

hindama ja parandama. Õpetaja suunab individuaalse juhendamise varal õpilast võimalikult ise 

tegemisele.  

Tagasisidestamise eesmärk: 

- toetada õpilase arengut ja innustada sihikindlalt õppima;  

- suunata nende enesehinnangu kujunemist;  

- süvendada ja tekitada robootika ja programmeerimise huvi. 

Tagasisidestamine toetab õpilase: 

- tehnoloogiapädevuse kujunemist; 

- tehnoloogilise mõtlemise ja kirjaoskuse arengut ning annab tagasisidet õpilaste 

individuaalse arengu kohta. 

Tagasisidestamine õppetöös: 

- 4 õa jooksul sooritatakse mitmeid õpi eksperimente, koos analüüsitakse tehtud töö 

tulemusi. Ebaõnnestumiste korral tuletatakse meelde õpitud teadmisi ja kavandatakse 
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õiged meetmed edukaks soorituseks. Oluline on õpilase julgustamine, innustamine ja 

motiveerimine; 

- õpilaste omavaheline tagasisidestamine (vastastikuste soovituste ja tunnustuse 

jagamine); 

- osalemine erinevatel võistlustel ja ühistegevustes. 

Iga õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta (ak). 

Õppekava läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, kus tuuakse välja 

läbitud õppeainete maht ja läbitud õppeteemad (ak). 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 

internetiühendus ning robootikaga tegelemiseks õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool 

võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja õppekäike väljaspool 

klassiruumi. Tabelis on välja toodud vajalikud vahendid läbi kolme õppeaasta. 

 I -IV õppeaasta 

Töövorm õppetund, praktiline ja individuaalõpe 

Klassiruum 8-12 töökohta, võimalus kasutada Robootika komplekte ja arvuteid. 

Lisaruum Vajadusel saali kasutamine 

Koolibuss Võistlustele või väljasõitud - võimalus koolibussi kasutamine kuni 7 õpilast. 

Õppevahendi

d 

Õpilaste arvutid, tahvelarvutid , WeDo, NXT, EV3, Spike Prime komplektid, 

robootika õppematid, raamatud, internetimaterjalid. 

Õppetehnika Arvuti, printer, kaamera objektiiv, valgustus tarvikud 

Kuluvahendid Kirjutusvahendid, markerid, harilikud- ja viltpliiatsid, A4 ja A3 paber, papp, 

teip joonlauad käärid,  

Arvuti  

programmid 
WeDo 1, WeDo2.0, EV3, NXT, Spike Prime 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt. Õppekava on praktilise 

suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi 

ülesandeid. Õppe läbimiseks kasutatakse WeDo, NXT, EV3, Spike Prime komplekte, vastavalt 

õpilaste oskustele ja teadmistele. Õppekava koosneb neljast õppeteemast, mis on jaotatud 

kolmele õppeaastale.  
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Õppeteemad 

Läbivad teemad ROBOOTIKA  

1. Robootikasse 

alused 

 

põhimõisted: robootika, robot, programm, programmeerimine, arvuti, 

sülearvuti, kuvar, klaviatuur, arvutihiir, sisselogimine, väljalogimine, 

parool, kasutajanimi, kasutajakonto, kaust, fail, salvestamine, 

kõvaketas andur, liikumisandur, kaldeandur, juhe, USB ühendus, 

kommutaator, mootor, hammasratas, rihm, rihmaratas, hammasrattad, 

nende ühendamine ja kasutamine, motoriseeritud masinad, Lego 

klotsid, vöötkood, sumomaadlus, joonel sõitmine, puldiga juhtimine, 

valgusvihule järgnemine, käte plaksuga juhitav sõit, takistuste 

vältimine. Robootika seotus igapäevaeluga. Reegleid -robootika 

klassis reeglid, ohutus. Legode kokkupanek, sorteerimine ja 

hoiustamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja kasutab oma kõnes robootika alased mõisted; 

- teab, mida kujutavad endast robotid ja millistes 

eluvaldkondades neid kasutatakse; 

- salvestab robootika alaseid faile oma loodud kasutaja; 

- küsib suhtlusolukorras abi, annab nõu, kuulab kaaslast; 

- hoolitseb robotikomplekti komponentide korrektse kasutamise 

eest; 

- loeb joonistega tööjuhendeid ning suudab joonistel kujutatud 

õpetuste järgi roboteid kokku panna; 

- tunneb robotikomplekti koostisosade tööpõhimõtteid ja 

selgitab teistele, teab nende limitatsioone; 

-  pöörab tähelepanu seadme esteetilisele väljanägemisele; 

-  tunneb ja oskab kasutada programmeerimiskeskkonda 

-  järjestab loogiliselt programmeerimisplokke vastavalt 

eesmärgile; 

- mõistab loogilise järgnevuse põhimõtet programmide 

koostamist;  

- kasutab praktiliselt lihtsamaid matemaatilisi tehteid erinevate  

programmide koostamisel ning korduste määramisel; 

- suudab lahti seletada koodi sisu ja navigeerib nii enda kui ka 

teiste poolt kokku pandud koodis; 

- on kannatlik ja järjekindel erinevate lahendusteede 

katsetamisel; 

- analüüsib esitatud andmeid ning teeb vastavaid otsuseid; 

- aktsepteerib erinevaid probleemide lahendusteid; 

- hoiab korras oma töökoha; 
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2. Baasroboti 

ehitamine ja 

programmeerimine 

töö kavandamine ja tegevuste planeerimine. Lego programmeerimis- 

tarkvara. Programm, millest koosneb arvutiprogramm. Tuntumad 

programmeerimiskeeled, programmeerimiskäsud ja nende 

järjestamine; lihtsamate programmide ja algoritmide joonistamine, 

ülesannete lahendamine. Disainimine ja meisterdamine. Andurid:  

puuteandur, valgusandur, kaugusandur, ultraheliandur, güroandur, 

kallutusandur, Roboti aju ja andurite ühendamine ning seadistamine. 

Rihm ülekanne, värvi muutmine, helide tekitamine, erineva suurusega 

hammasrattad, hammasrataste pöörlemiskiirused, nukkülekandeid, 

juhuslikkuse määramine, teepikkuse mõõtmine. Õppeväljakud ja nende 

läbimine robotiga. 

Oodatavad õpitulemused: 

- eesmärgistab, kavandab oma tööd; 

- tunneb ja  kasutab õpitud robootikakomplekte; 

- tunneb erinevate robotite koostisosi, konstruktsioone ja 

iseärasusi; 

- omab teadmisi robotite erinevatest sensoritest ja 

anduritest ning kasutab neid roboti ehitamisel 

eesmärgipäraselt; 
- loeb iseseisvalt joonistega tööjuhendeid ning suudab 

joonistel kujutatud õpetuste järgi roboteid kokku panna. 

3. Võistlused - 

harjutamine, 

ettevalmistus, 

reeglid. 

erinevad õppeväljakud, kokkupanek, nende läbimine  (raja läbimine, 

takistused, joone jälgimine, ülesanded rajal jm).Robotivõistlused: 

võistlusalad ja –juhendid. Robotite võistlus joonejärgimises ja 

linnaläbimises. Robotiralli. Sumoroboti koostamine, seadistamine ja 

programmeerimine. Sumorobotite turniir. FLL maailmavõistlused. 

Oodatavad õpitulemused: 

− valmistab ette roboteid mitmesugustes võistlusteks; 

− osaleb projekti koostamisel ja esitluse ettevalmistusel ja 

esitamisel; 

− on valmis meeskonnatööks ühise eesmärgi saavutamise 

nimel. 

4. Individuaalsed 

ülesanded 

oma idee realiseerimine, roboti ehitamine, programmeerimine, raja 

läbimine, töö tutvustus ja esitlus. 

 
Oodatavad õpitulemused: 

− kirjeldab oma loodud toodet kirjeldada, teab selle põhimõtteid ja 

oskab sellest ka teistele rääkida; 

− koostab robotist lähtuvalt ülesannetest sobilikke ja tõhusaid 

programme; 

− analüüsib robotite oodatavat tegevust ja kohandab vastava 

programmi oludele. 

Õppekava väljund 
läbitud õppekava väljundina saab õpilane teadmised ja praktilise 

oskused robootikast. 
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8. Juhendaja profiili kirjeldus 

Huviringi juhendajaks/õpetajaks sobib inimene, kel on valmisolek õpilastega tegeleda ja oskus 

äratada huvi robootika vastu: 

1. I õppeaasta (algtase) –  ringi juhendaja või tehnoloogia õpetaja põhikoolis, kes tegeleb 

robootikaga või on robootika süvahuviga. 

2. II-IV õppeaasta õpetaja – tehnoloogia õpetaja põhikoolis, kes on läbinud robootika 

alased koolitused, tunneb võistluste eripärasid ja võistlusreegleid, et õpilasi 

ettevalmistada. 

 

Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonna tööalane täiendkoolitus, et märgata 

õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja loodusainete pädevusi.  

 

 

9. Materjalid ja kirjandus:  

 

Õppekava teostamisel kasutatakse järgmist erialast kirjandust: 

M.Seiler, 2009, “Ülesannete kogu LEGO Mindstorms NXT roboti anduritele” 

S.Kallson, 2009, “LEGO Mindstorms NXT andurid” 

M.Urbanik, 2009, “LEGO Mindstorms NXT programmeerimine” 

T.Duvin, 2010, “Robotid algõpetuses” 

L.Sepp, 2013, “Robootika?... See on imelihtne. 

MTÜ Robootika, “EDU NXT õpetus” 

MTÜ Robootika, “NXT roboti õpetus” 

MTÜ Robootika, “Robootika õppemetoodiline materjal” 

 

Internetimaterjalid: 

LEGO harivad klotsid ja WeDo 2.0 (https://progetiiger.ee/tool/52/lego-wedo) 

Meet Edison ja Edware (https://progetiiger.ee/tool/26/meet-edison) 

LEGO EV3 algajatele (https://progetiiger.ee/tool/49/lego-mindstorms-ev3) 

Robootiline vidin Bee-Bot (https://progetiiger.ee/tool/8/bee-bot-blue-bot-pro-bot-ja-ino-bot) 

Robootika (http://robootika.ee) 

 

 


