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● Millist IT-alast huviringi millisele sihtrühmale ja kui tihti sa tahad teha?

● Leia juhendaja

● Mõtle läbi rahastamine

● Leia ruum ringi läbiviimiseks

● Leia osalejad

● Soeta seadmed

● PR ja infovahetus



● Millist IT-alast huviringi millisele sihtrühmale ja kui tihti sa tahad teha?
Robootika ja programmeerimise ringides kasutatakse visuaalset prorgrammeerimist.
Kirjalike käskluste asemel kasutatakse graafilisi plokke. Näiteks nagu code.org kodulehele 
koondatud mängudes:    
Angry Birds https://studio.code.org/hoc/1
Minecraft https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1 
Star Wars https://code.org/starwars
Zombied https://studio.code.org/s/course3/stage/2/puzzle/1 

Jänku-Juss ja Robootika: http://www.nutilabor.ee/robootika-2/

Huviringi teemad vanusele 5-9: programmeerimine code.org mängude ja Junior Scratch 
programmiga, Robootika LEGO WeDo(2) komplektidega, mängude programmeerimine 
KoduGame Lab’is.
Huviringi teemad vanusele 9-15: Robootika EV3 komplektidega, programmeerimine ja 
animatsioon Scratchi's, mobiiliäppide tegemine, 3D modelleerimine, www.raspberry.ee

Huviringi toimumise aeg - soovitame üks kord nädalas ja 1,5 tundi korraga.
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Lapsi huviringis 8 8

Ringi kestvus kuudes (okt-aprill) 7 7

Juhendaja tasu kuus (palgafond) 200 0

Igakuised kulud 25 25

Arvutid 0 0

Muud kulud aastas/reserv 300 300

Lego WeDo LEGO EV3 Scratch Lego WeDo LEGO EV3 Scratch

Seadmekomplekt 1100 1600 0 1100 1600 0

*Firma toetus komplekti soetamisel 0 -1 100 0 -1 600 0 0 -1 100 0 -1 600 0

Kulud kokku üks õppeaasta: 2 975 1 875 3 475 1 875 1 875 1 575 475 2 075 475 475

Kulud lapse kohta õppeaastal 372 234 434 234 234 197 59 259 59 59

Kulud lapse kohta kuus / igakuine 
ringitasu

53 33 62 33 33 28 8 37 8 8



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-OISRkYTFl3IRXuXqO1MEBrWQ7xi5ZzO
GEzVCFmPu8/edit#gid=1428318128
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HITSA taotlusvoorud (va arvutid):
http://www.hitsa.ee/uudised-1/avatud-on-progetiigri-programmi-seadmete-taotlus
voor-haridusasutustele-1

HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise 
koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 15%. 
Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide 
maksudega 4250 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 
15%. Soovi korral võib haridusasutus omaosalust suurendada.

Hooandja, PRIA jm - nt hooandja teenustasu 7% kogu annetusest.

Ettevõtted ja asutused - ava seal oma ring (Swedbank, Elisa, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Energia -NetGroup)

NutiLabor - toetuskonkursid alustavatele huviringidele, varsti :)
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Avalikes huvides tegutsevad 
mittetulunduslikud 
vabaühendused: 
o Vaesuse vastu võitlemine
o Hariduse edendamine
o Sotsiaalse heaolu suurendamine
o Kultuuri säilitamine
o Keskkonna säilitamine
o Inimõiguste eest seismine
o Kodanikuühiskonna rajamine

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/whats-available/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/whats-available/


http://www.robootika.ee
http://www.facebook.com/Robootika.ee
https://www.youtube.com/channel/UCmXHlIMjvzO8exJzZBEdTAw
http://www.robootika.ee/flleesti/
http://www.robootika.ee/flleesti/
http://www.nutilabor.ee
http://www.facebook.com/nutilabor
http://www.nutilabor.ee
https://www.facebook.com/groups/1724520831208053/
http://www.robomiku.ee
http://www.robomiku.ee
http://www.rekato.ee
http://www.robomiku.ee
https://sisu.ut.ee/programmeerimine/avaleht




Ajaline kestvus

60-90 minutit

Loominguline lõpp

Õpilaste arv

6-12 õpilast

Õpilaste ja juhendaja eelnevad kogemused



Arvutiklass

Juhendaja ligipääs õpilastele

Loovuse ja fantaasia soodustamine

Spetsiaalne ruum

„Unusta“ mõni huvitav näidis kuhugi



Arvuti koos vajaliku tarkvaraga

Tahvel või suurem paber

Projektor, televiisor

Robootika töövahendid
Kastipõhine lähenemine – 1 kast kahe õpilase kohta
Kõik detailid sorteerituna
Detailid segamini
Laud roboti ehitamiseks
Laud/põrand roboti katsetamiseks
Isoleerteip ja igasugused objektid
Valmisväljakud







Enne kui sa midagi õpetama hakkad, proovi asi ise läbi!

Ringid on reeglina vabatahtlikud – õpilasel peab olema huvitav

Õpetaja jaoks peab õpetatav olema huvitav

Võimalusel uurimusliku õppena

Projektipõhine õpe

Õpilaste autonoomia suurendamine 

Individuaalne lähenemine

Õpilaste omavahelise suhtluse soodustamine

Ülesannetel on tavaliselt rohkem kui üks lahendus





Õpetamine lugude ehk narratiivide kaudu

Elulise pildi tekitamine

Mängu elementide ja põhimõtete rakendamine

Punktisüsteem

Tasemete süsteem

Ehita terve robootika ülesanne üles nagu mäng



Õppeaasta esimene tund

Üldine sissejuhatus

Reeglid

Teemat alustav tund

Teemat jätkav tund

Teemat lõpetav tund

Robootika ringi tööplaan



Oluline nii õpilase kui juhendaja jaoks

Positiivne vorm

Soodusta tagasiside andmist õpilaste seas – ole eeskujuks

Jälgi õpilasi

Küsi tagasisidet





 

Hakkame pihta!
EV3 Riistvara tutvustus



 

• EV3 baaskomplektis on:
• EV3 kontroller
• Mootorid
• Andurid
• Kaablid
• Taaslaetav aku
• LEGO EV3 klotsid

Millest robot koosneb?



 

▪ Neli väljundit (mootorid)
▪ Neli sisendit (andurid)
▪ USB, Sinihammas, Wi-Fi 

ühendamisvõimalus
▪ LCD ekraan
▪ 16 MB välkmälu
▪ 64 MB RAM
▪ SD Port: 32 GB
▪ Sisemised võimalused  
▪ Näidulugemissagedus 1000 Hz
▪ EV3 tuled
▪ Heli

Programmeeritav EV3 kontroller



 



 

▪ Kahte tüüpi mootorid
 

▪ Suurem mootor on ülekandega 
(käigukast) ning võimsam.

▪ Meedium mootor on nõrgem, kuid 
kiirema pöörlemissagedusega.  

▪ Mõlemal on pööretelugemisandurid 
(täpsus 1 °).  

▪ Mõlemad mootorid toetavad 
AUTO-ID.

▪ Meedium mootor on väiksem ja 
kergem, et lihtsustada ehitamist.    

EV3 Mootorid



 

EV3 Ultraheliandur
▪ Kauguste mõõtmiseks

▪ Täpsus 5 cm

▪ Suudab avastada teisi andureid

▪ Silmade värv tähistab töörežiimi

▪ Auto ID



 

▪ Tuvastab kaheksat värvi

▪ Ümbritsev valgushulk pimedast 
päikesevalguseni

▪ Punane peegeldunud valgus

▪ Valgusmüra eemaldamine 
suurendab töökindlust

▪ Auto ID

EV3 värviandur



 

Güro andur
▪ Nurga mõõtmine

▪ Nurga kiiruse mõõtmine

▪ Nurga ja nurga kiiruse 
mõõtmine

▪ Akumuleeritud väärtuse 
nullimine

  
▪ Auto ID



 

Puuteandur
▪ Vajutatud

▪ Vabastatud

▪ Vajutatud ja vabastatud

▪ Auto ID



 



 

▪

▪
▪

▪

▪
▪ Mõõtmistäpsus oleneb erinevates olukordades erinevatest 

faktoritest.

▪
▪

▪
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Keera 90 kraadi.



 

▪

▪
▪

▪
▪

▪



 

▪



 

▪ Tartu Ülikool on tellinud Teilt 
roboti, mis peab liigutama 
kauba ristküliku sisse. Täpsus 
loeb!



 

▪ Tartu Ülikool on tellinud Teilt 
roboti, mis peab liigutama 
kauba ühest kohast kasti 
sisse. Täpsus loeb!

▪ Tee peal on takistus. Kas 
robot saab ülesandega 
hakkama?



 

▪ Tartu Ülikool on tellinud Teilt 
roboti, mis peab liigutama 
kauba ühest kohast kasti 
sisse. Täpsus loeb!

▪ Tee peal on takistus. Kas 
robot saab ülesandega 
hakkama?

▪ On ilmnenud, et robot peab 
hakkama saama muutuvate 
oludega!



 

▪ Eksperimentide tegemisel peab olema 
äärmiselt täpne, eriti kui tegemist on 
tehnika ja teadusega. 

▪ Miks see nii on?  

▪ Mis te programmeerimise kohta 
õppisite?

▪ Kus ja kuidas võiks neid oskusi 
kasutada?



 

STEM

Seosta Edenda mõtetTee Mine edasi







Algne huvi on sageli olemas, eriti noorematel

Laste omavaheline suhtlus – lumepall

Demoüritused



Tehnoloogiaringi puhul enamasti praktilise iseloomuga

Tehtud töö eksponeerimine

Näitused, demonstratsioonid, võistlused, …

Erinevad õpilased – erinevad väljundid

Võistlused:

Robotex, dets 2016 Tallinn

FIRST LEGO League, poolfinaalid Tallinn, Tartu, Jõhvi

FIRST LEGO League Junior , näitused Tallinn ja Tartu

Robomiku lahing

http://www.robootika.ee
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Õpimotivatsiooni säilitamine

Väljundite puudumine – huvi kadumine

Üks õppimise vormidest, hea tulemus on lisaboonus

Kogemuste vahetamine, vaatlemine

Analüüs



Ringitöös tuleb ette raskeid hetki nii õpilastel aga ka 
juhendajatel.

Ole positiivne, sest raskused kahvatuvad rõõmu 
kõrval, mida suudab pakkuda juba üks õpilane, kes 
on midagi välja mõelnud, avastanud, saavutanud.





 

▪

▪
▪
▪

▪
▪ Seoste loomine
▪ Andmete analüüsimine
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Must:
Roheline:
Sinine:
…
…
...
…
Kollane:



 



 

▪ Kas Marsi ja töölaua valgusolud erinesid?
▪ Mis te andmete kogumise kohta õppisite?
▪ Kus ja kuidas võiks neid oskusi kasutada?



 

STEM

Seosta Edenda mõtetTee Mine edasi
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