
2019-2020 õppeaasta Tegevuskava  MINA OLEN…! 
 
 

Aeg Tegevused ja vahendid 
 

Eesmärk ja koostöö 
Kuidas, kellega ja miks 
 

Eesmärgi täitmise tegevused ja tulemus 

September Nutilabor õpetajatele.  
 
Coding Express komplekt  
Dash robot  
Tahvelarvuti 

Eesmärk: 1. Tutvustada õpetajatele uusi 
ja olemasolevaid interaktiivseid 
õppevahendeid.  
2. Katsetada iseseisvalt vahendeid.  
3. Ettenäidata/tutvustada lõimitud 
tegevuste läbiviimise võimalusi. 
 
 

Näidistegevuste tutvustamine: Legod ja 
liiklus ( Coding Express rongikomplekti sõit 
läbi linna- liiklusmärgid ning tee ületamise 
reeglid); Dash robot linnas (Laps 
programmeerib robotit läbima  liikluslinnakut 
vastavalt liiklusreeglitele).  
 
Nutilabori tulemus:  
Rühmad on läbi viinud vähemalt ühe 
õppetegevuse vabalt valitud teemal, kus 
kasutatud nutilaboris tutvustatud 
robootikavahendeid. 

Oktoober Robootikavõistlus 
CodeWeek. 
 
LegoWedo  
Dash robot 
Tahvelarvuti 

Eesmärk: 1. Ettevalmistus Code Week 
robootikavõistluseks, viies läbi 2 korda 
nädalas eraldi digiõpet 5-7 aastastele 
lastele.  
 
 

Dash roboti programmeerimine Scratchis. 
Lego Wedo- ga roboti ehitamine. 
 
Robootikavõistluse tulemus: 
Lapsed on saanud osaleda ja eduelamuse 
Code Week võistlusel. 

November Roboteater 
 
Coding Express 
LegoWedo 
Dash 

Eesmärk: 1. Tutvustada lastevanematele 
olemasolevaid ning uusi 
robootikavahendendeid ning kasutamise 
võimalusi läbi draamaõppe. 

Laste meisterdatud robotitega valgusteatri 
esitlus. Robotitele kostüümide 
meisterdamine. 
 
Roboteatri tulemus: 



Tahvelarvuti  
Ozobot 

Lapsed on tutvunud varjuteatri loomise 
protsessiga ning saavad olla ise loojad. 
Lapsed on omandanud eneseväljendusoskust, 
loovust. 
Laste õppimine on tehtud lastevanematele 
nähtavamaks. 

Detsember Mängude laat.  
 
Wedo 
Dashdot 
Tahvelarvuti 

Eesmärk: 1. Tutvustada 
lapsevanematele ja kohaliku 
kogukonnale erinevaid võimalusi 
robootikaga tegelemiseks kodustes 
tingimustes. 
 

Mängude laada ühe osa sisustamine 
atraktiivse mängunurgaga, kus toimub 
robootikavahendite tutvustamine ning 
lõbustavate tegevuste ja mängude 
läbiviimine. 
 
Mängude laada tulemus:  
Lapsevanemad on teadlikumad igapäevaselt 
robootiliste elektrooniliste vahendite 
kasutamisest õppe- ja kasvatustegevuses 
lasteaias ning võimalustest mida saab 
kasutada kodus. 

Jaanuar Nutilabor lastele 
 
Coding Express 
Dashdot 
Wedo 
Tahvelarvuti 

Eesmärk: 1. Tõsta laste huvi ja oskusi 
olmasoleva õppevara vastu. 
2. Katsetada iseseisvalt vahendeid 

Iga nädal toimub õpilabor 
robootikahuvilistele lastele. Grupi suurus 12 
last (etteregistreerimisega ja sagedus 
vastavalt võimalustele). 
 
Nutilabori tulemus:  
Lapsed on omandanud  robootikaseadmete 
kasutamise oskuse nii individuaalselt kui 
meeskonnas. 

Veebruar  Robootikavõistlus “Mina 
olen….!” 

Eesmärk: 1. Kujundada lastel 21. 
sajandi  võtmeoskusi (programmeeriv 

Kahe lasteaiavahelise võistluse 
ettevalmistamine ja läbiviimine. 



 
Wedo  
Tahvelarvuti 
 

mõtlemine, loovus, probleemide 
lahendamise oskus). 
2. Võistlusele kaasata Võru Lasteaed 
Päkapikk 6-7 aastasi robootikahuvilisi 
lapsi. 

(Koolieelikute rühmade lapsed võistlevad 
WeDo robootikakomplektide ehitamisel). 
 
Robootikavõistluse tulemus:  
Lastel on kujunenud 21. sajandi 
võtmeoskused. Lapsed on saanud kogemusi 
meeskonnatöös. 

Märts Osalemine Võrumaa 
robootikapäeval 
 
Wedo  
Tahvelarvuti 

Eesmärk: Ettevalmistus Võrumaa 
robootikapäevaks, viies läbi 2 korda 
nädalas eraldi digiõpet võistusgrupile. 
 
 

STEM oskuste arendamine lastes. 
 
Võrumaa robootikapäeva tulemus:  
Andekad lapsed on märgatud ja toetatud. 
Lapsed on saanud eduelamuse. 

Aprill Mängutuba Summiga 
sumisema 
Bee Bot 
 
 

Eesmärk: 1. Õpetada õpetajaid Bee Boti 
robotiga rikastama laste keele- ja kõne 
tegevusi. 
2. Keele- ja kõnehäirega lapsed 
omandavad läbi robootika sõnavara ja 
lause moodustamise oskusi. 

Mängutoas Summiga sumisema viiakse läbi 
praktilisi tegevusi tähtede õppimiseks ja 
jutustamisoskuse arendamiseks. Õpitakse ise 
ja õpetatakse teisi. Sihtgrupp on 
tasandusrühma õpetajad, tugispetsialistid ja 
keele- ja kõnehäirega lapsed. 
 
Mängutoa Summiga sumisema tulemus:  
Õpetajad oskavad kasutada Bee Bot roboteid 
keele ja kõne tegevuste läbiviimisel.  
Läbi mängu on rikastatud laste sõnavara. 

Mai Lego Junior FLL võistlus 
 
Wedo 
Tahvelarvuti 

Eesmärk: 
Osaleda  First Lego League Junior 
võistlusel 

Võistluse missiooni uurimine ja 
tundmaõppimine ning antud teemale 
lahenduse leidmine läbi robootika. 
 
Võistlusel osalemise tulemus:  
Huvilised on märgatud ja toetatud. Lapsed on 



saanud eduelamuse. 

 
 


