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ULA robootika ainekava

1. Aine maht
Robootikat õpetatakse alates I kooliastmest õpilase soovi korral huviringis vähemalt 1 kord nädalas ja vastavalt võimalustele ainetundides tunni

mitmekesistamiseks. Rühmad komplekteeritakse vastavalt soovijate hulgale, võimalusel klasside kaupa.

2. Robootika I kooliastmes

2.1. Õppeaine eesmärgid:
1. Tõsta laste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varakult ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.

2. Robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.

3. Anda õpilastele võimalus arendada koolitundides oma huvialadega seotud teadmisi ja oskusi.

4. Pakkuda õpilastele teadmisi ja oskusi robotite programmeerimiseks ja kasutamiseks igapäevaelus.

5. Arendada ja tõhustada ainete (matemaatika, eesti ja võõrkeel, loodusõpetus, kunsti- ja tööõpetus, inimeseõpetus, muusika) lõimimist.

6. Pakkuda käelist ja praktilist tegevust tehnoloogiliste vahendite kaudu.

7. Arendada õpilaste digipädevust.

8. Kujundada õpilastes süvenemisoskust, mõistmaks protsesside põhjusi-tagajärgi.

9. Õpetada lihtsamat programmeerimist.

2.3. Hindamine
Õpetaja annab õppijatele suuliseid hinnanguid. Nende andmisel arvestatakse kursuse eripäraga, et 100% töötava lahenduseni jõudmine ei pruugi alati

õnnestuda. Rõhku pannakse töö protsessile ja lahenduse analüüsile (mis hästi, mis halvasti, mida tuleks muuta, et lahendus oleks parem). Õpilased

annavad üksteisele tagasisidet.

2.4. Õpitulemused I kooliastme lõpuks
Õpilane:

1. teab, mida kujutavad endast robotid ja millistes eluvaldkondades neid kasutatakse;

2. oskab kooli arvutivõrku sisse ja välja logida, kasutada arvutihiirt, klaviatuuri, sisestada veebiaadresse, avada vajalikke arvutiprogramme;

3. tunneb ja oskab kasutada programmeerimiskeskkondi;
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4. tunneb ja oskab kasutada haridusroboteid;

5. oskab lugeda joonistega tööjuhendeid ja suudab joonistel kujutatud õpetuste järgi roboteid kokku panna;

6. oskab teha rühmatööd;

7. võtab soovi korral osa robootikavõistlustest ja -projektidest.

2.5. Õppesisu
1. Tutvumine töökorralduse reeglitega: ringi reeglite tundmine, töövahendite heaperemehelik kasutamine.

2. Robotid ja nende kasutamine: millest robotid koosnevad; miks on inimestel vaja robotite abi; arutleme selle üle, millistes valdkondades saavad

robotid inimese tööd lihtsustada või  ära teha.

3. Programmeerimine: mis on programmeerimine; millest koosneb arvutiprogramm ja mis on programmeerimiskeel; programmeerimiskäsud ja

nende järjestamine, lihtsamate programmide ja algoritmide joonistamine/koostamine.

4. Tutvumine arvutitega (sülearvutiga, tahvelarvutiga, nutitelefoniga): millest koosneb arvuti, kuidas arvutit tööle panna, klaviatuuri ja hiire

kasutamine, arvutivõrku sisse-ja väljalogimine, kuidas leida arvutist vajalikku programmi, kuidas programmi käivitada, salvestada.

5. Ringis osaleja rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel, kasutades erinevaid hariduslikke roboteid.

3. Robootika II kooliastmes

3.1. Õppeaine eesmärgid
1. Robootika abil huvi äratamine tehnikavaldkonna vastu.

2. Õpilaste erinevate huvide lõimimine ja  tehnikaalaste teadmiste ühendamine.

3. Anda õpilastele võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks

protsesside põhjus-tagajärg seoseid.

4. Arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupanemise kaudu.

5. Anda õpilastele teadmisi lihtsamate programmide koostamiseks.

6. Suurendada õpilaste meeskonnatöö  oskusi.
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3.2. Hindamine
Õpetaja annab lastele suuliseid hinnanguid. Hinnangute andmisel arvestatakse kursuse eripäraga, et 100% töötava lahenduseni jõudmine ei pruugi

alati õnnestuda. Rõhku pannakse töö protsessile ja lahenduse analüüsile (mis hästi, mis halvasti, mida tuleks muuta, et lahendus oleks parem).

Õpilased annavad üksteisele tagasisidet.

3.3. Õpitulemused II kooliastme lõpuks
Õpilane:

1. teab, mida kujutavad endast robotid ja millistes eluvaldkondades neid kasutatakse;

2. oskab küsida abi, anda nõu, kuulata kaaslast;

3. hoolitseb robotikomplekti komponentide korrektse kasutamise eest;

4. oskab lugeda joonistega tööjuhendeid ning suudab joonistel kujutatud õpetuste järgi roboteid kokku panna;

5. tunneb robotikomplekti osade tööpõhimõtteid, oskab neid teistele selgitada;

6. oskab kooli arvutivõrku sisse ja välja logida, sisestada veebiaadresse, avada vajalikke arvutiprogramme;

7. tunneb ja oskab kasutada programmeerimiskeskkondi;

8. järjestab loogiliselt programmeerimisplokke vastavalt eesmärgile;

9. mõistab loogilise järgnevuse põhimõtet programmide koostamisel;

10. kasutab praktiliselt lihtsamaid matemaatilisi tehteid erinevate programmide koostamisel ning korduste määramisel;

11. suudab lahti seletada koodi sisu;

12. suudab navigeerida nii enda kui ka teiste kokku pandud koodis;

13. on kannatlik ja järjekindel erinevate lahenduste katsetamisel;

14. oskab teha rühma- või paaristööd;

15. võtab soovi korral osa robootikavõistlustest ja -projektidest.

3.4. Õppesisu
1. Tutvumine töökorralduse reeglitega: ringi reeglite tundmine, töövahendite heaperemehelik kasutamine.

2. Huviringis osaleja teeb valiku, kas lahendab ringitunnis väikseid ülesandeid/ probleeme või valib endale suurema projekti, mille kallal tegutseb

pikemaajaliselt.

3. Paaris-, rühma- või individuaalse tööna suuremate projektide elluviimine.

4. Ringis osaleja rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel, kasutades erinevaid hariduslikke roboteid.
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4. Lõiming õppeainetega

4.1. Muusika
1. Lihtsamate muusikapalade ja omaloomingu esitamine robootika ning programmeerimise abil (Makey Makey, Edison, mBot, Dash).

2. Robotite tantsu programmeerimine, muusika põhjal tantsukava välja mõtlemine rühmas (Beebot, Dash, Cue, Sphero).

3. Robotite koori (Dash, Dot, Cue) või orkestri (Dash ja ksülofon, Dash + Makey Makey, mBot, Edison, Makey Makey) programeerimine.

4.2. Matemaatika
1. Geomeetriliste kujundite õppimisel programmeeritakse robotid liikuma etteantud kujundi järgi nt ruudu, ristküliku, kolmnurga kujuliselt

(Beebot, Edison, Dash, Cue, mBot).

2. Nurga suuruste õppimisel kasutatakse roboteid (Sphero liikumise suund määratakse nurga kraadiga; InO-Botiga programmeeritakse joonestama

nurki, tähti).

3. Robomatemaatika tunnid 3. klassis.

4. Kõrtest (Strawbees) ruumiliste kujundite meisterdamine.

4.3. Inglise keel
1. Robootika õppevideote koostamine inglise keeles.

2. Programmeerimiskeskkonnad ning tahvelarvutites kasutatavad rakendused on enamjaolt inglise keelsed.

3. Oma heli salvestamine ning dialoogide esitamine robotite abil (Dash, Dot, Cue).

4.4. Kunst ja tehnoloogia
1. Robotite abil joonistamine (Beebot, Edison, Dash, Sphero, InO-Bot, mBot).

2. Kõrtest (Strawbees)  meisterdamine (nt maja, sild, kiik).

3. Robotexil  Insplay Roboliigal osalevate meeskondade mänguväljakute meisterdamine.

4. Liikluslinnaku meisterdamine.

5. Jõulutervitused.
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4.5. Inimeseõpetus
1. Liikluses robotite programmeerimine jalakäijaks (Cue, Dash, Beebot, Sphero SPRK+), liiklusvahenditeks (mBot, Beebot, Edison) ja

valgusfoorideks (Dot).

2. Liiklusolukordade läbi mängimine.

4.6. Loodusõpetus
1. Linnu või looma valmismudeli ehitamine ning nende kohta lisateabe uurimine (Lego WeDo 2.0).

4.7. Eesti keel
1. Robotexil Insplay Roboliigas osalevad meeskonnad mõtlevad välja oma töö esitluse ning presenteerivad seda oma klassi- ja koolikaaslastele.

2. Oma heli salvestamine ning dialoogide esitamine robotite abil (Dash, Dot, Cue).

5. Füüsiline õpikeskkond
Robootikatunde on võimalik läbi viia arvuti- või robootikaklassis, 3. korruse vahesaalis ja klassiruumides. Kasutada saab nii laua- kui ka sülearvuteid,

kuhu on installeeritud vastavad tarkvarad programmeerimiskeskkondadega. Robootikaklassis on nii Android tahvelarvutid kui ka iPadid, kuhu on alla

laetud vajalikud rakendused.

Uuemõisa Lasteaed-Algkoolil on võimalik kasutada järgnevaid robootika vahendeid:

1. Bee-Bot 6 roboti ja laadimisaluse komplekt (1)

2. LEGO Education WeDo 2.0 (12)

3. LEGO MINDSTORMS Education EV3 Põhikomplekt (1)

4. Ozobot Evo stardikomplekt  (2)

5. Ozobot Bit 2.0 stardikomplekt (2)

6. Makey Makey Classic (3)

7. littleBits STEAM õpilaste komplekt (2)

8. Edison robot V2.0 (6)

9. Edison roboti leiutajakomplekt   (5)

10. Edison roboti lamineeritud matt A1 (4)
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11. InO-Bot Scratch programmeeritav robot (4)

12. Dash ja Dot Wonder robootikakomplekt (6)

13. Dot roboti loovuskomplekt (3)

14. Cue robot (1)

15. Strawbees hullu teadlase komplekt (1)

16. Strawbees isetegija komplekt (3)

17. Quirkbot (1)

18. Sphero SPRK+ Power Pack kohver (1, kohvris 12 Sphero SPRK+)

19. Airblock modulaarne programmeeritav droon (1)

20. mBot V1.1 STEM robot - sinine (Bluetooth) (3)

21. mBot V1.1 STEM robot - roosa (Bluetooth) (3)

22. mBot V1.1 STEM robot - roosa (2.4G) (2)

23. mBot V1.1 STEM robot - sinine (2.4G) (2)

24. Makeblock MakeX Starter võistluskomplekt (mBot robotiga) (1)

25. mBot lisakomplekt - servo

26. mBot lisakomplekt - kuuejalgne robot (3)

27. Parrot minidrones Mars airborne cargo drone (1)

28. STEM & Robotics Pro Competition Set (Engino play to invent) (1)
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