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Robootikaringi juhendamise
metoodika ja tööplaan



Tartu Kivilinna Kool

10+ aastat robootikaringi juhendaja 

 Infojuht

MTÜ Robootika vajaduspõhine abiline



Manufacturing for schools

 3 veebinari

 EV3 & Python

 Clearbot õppeplatvormi tutvustus

 Robootikaringi juhendamise metoodika ja tööplaan

 Töötoad õpilastele

 Seminarid õpetajatele

 HITSA koolitused – Ramon Rantsus



Üldine töökorraldus

Ajaline kestvus

 60-90 minutit

 Loominguline lõpp

Õpilaste arv

 6-12 õpilast

 Õpilaste eelnevad kogemused



Töökeskkond



Töökeskkond



Töövahendid

 Robotid

 Komplektipõhine lähenemine – 1 komplekt kahe õpilase kohta

 Kõik detailid sorteerituna

 Detailid segamini

 Laud roboti ehitamiseks

 Laud/põrand roboti katsetamiseks

 Isoleerteip ja igasugused objektid

 Valmisväljakud



Töövahendid



Töövahendid



Ringitöö läbiviimine
 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 või projektipõhise õppena

 Õpilaste autonoomia suurendamine 

 Individuaalne lähenemine

 Õpilaste omavahelise suhtluse soodustamine

 Ülesannetel on tavaliselt rohkem kui üks lahendus



Ringitöö läbiviimine - narratiivõpe

 Õpetamine lugude ehk narratiivide kaudu

 Elulise pildi tekitamine



Ringitöö läbiviimine - gamification

 Mängu elementide ja põhimõtete rakendamine

 Punktisüsteem

 Tasemete süsteem

 Ehita terve robootika ülesanne üles nagu mäng



Ringitöö läbiviimine - gamification



Väljundid

 Tehtud töö eksponeerimine

 Näitused, demonstratsioonid, võistlused, …

 Erinevad õpilased – erinevad väljundid



Võistlused ja konkursid

 Õpimotivatsiooni säilitamine

 Väljundite puudumine – huvi kadumine

 Üks õppimise vormidest, hea tulemus on lisaboonus

 Kogemuste vahetamine, vaatlemine

 Analüüs



Robootikaringi tööplaan

1. klass

 LEGO WeDo

 FIRST LEGO League Jr. 

2. klass

 LEGO WeDo 2.0

 FIRST LEGO League Jr.



Robootikaringi tööplaan

3. klass

 LEGO Mindstorm NXT/Spike Prime

 Eelmise hooaja FIRST LEGO League Robotimängu plats

 LEGO sumo, joonejärgimine



Robootikaringi tööplaan

4.-7. klass

 FIRST LEGO League / Robotex

 Robomiku lahing

 Mitme anduriga joonejärgimisroboti ja sumoroboti ehitamine 

ja programmeerimine

 Ringisisene robotite mitmevõistlus või seiklusmäng – mõlemad 

gamification põhimõttel



Robootikaringi tööplaan

8.-9. klass

 4.-7. klassi tegevuste jätkumine

 Arduino arendusplaadil baseeruvate robotite ehitamine: 

joonejärgimine, mini sumo

 CNC-frees

 3D-printer

 Python



Miks ma seda kõike teen?

 Ringitöös tuleb ette raskeid hetki nii õpilastel kui ka juhendajatel.

 Ole positiivne, sest raskused kahvatuvad rõõmu kõrval, mida suudab

pakkuda juba üks õpilane, kes on midagi välja mõelnud, avastanud,

saavutanud.
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