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VEX IQ Robootikaõppe juhendi õpetaja lisa
Sisukord

  Õpetaja lisa ülevaade
  Õppekava ülevaade
Tund A See on Sinu tulevik, õpetaja materjalid
 A.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 A.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 A.t3 Õppetunni seosed standarditega
 A.t4 Mõistete harjutuse vastused
 A.t5 Märkmed
Tund B  Hakkame pihta!, õpetaja materjalid
 B.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 B.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 B.t3 Õppetunni seosed standarditega
 B.t4 Mõistete harjutuse vastused
 B.t5 Märkmed
Tund C Sinu esimene robot, õpetaja materjalid
 C.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 C.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 C.t3 Õppetunni seosed standarditega
 C.t4 Märkmed
Tund D Lihtmehhanismid ja -liikumine, õpetaja materjalid
 D.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 D.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 D.t3 Õppetunni seosed standarditega
 D.t4 Mõistete harjutuse vastused
 D.t5 Märkmed
Tund E Ahelreaktsiooni väljakutse, õpetaja materjalid
 E.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 E.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 E.t3 Õppetunni seosed standarditega
 E.t4 Märkmed
Tund F Aluspõhimõtted, õpetaja materjalid
 F.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 F.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 F.t3 Õppetunni seosed standarditega
 F.t4 Mõistete harjutuse vastused
 F.t5 Märkmed
Tund G Mehhanismid, õpetaja materjalid
 G.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 G.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 G.t3 Õppetunni seosed standarditega
 G.t4 Mõistete harjutuse vastused
 G.t5 Ülekandearve harjutuse vastused
 G.t6 Märkmed
Tund H  Tornide väljakutse, õpetaja materjalid
 H.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 H.t2 Tunni kava ja lisavõimalused



Quey on VEX IQ abiline, kes saab Sind
aidata VEX IQ õppimisel inglise keeles.
Pöördu küsimustega Quey poole 
aadressil vexrobotics.com/vexiq/explore

Quey [Q-E]

 H.t3 Õppetunni seosed standarditega
 H.t4 Märkmed
Tund I Targad masinad, õpetaja materjalid
 I.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 I.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 I.t3 Õppetunni seosed standarditega
 I.t4 Mõistete harjutuse vastused
 I.t5 Märkmed
Tund J  Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse, õpetaja materjalid
 J.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 J.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 J.t3 Õppetunni seosed standarditega
 J.t4 Märkmed
Tund K Targemad masinad, õpetaja materjalid
 K.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 K.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 K.t3 Õppetunni seosed standarditega
 K.t4 Märkmed
Tund L  Tornide programmeerimisväljakutse, õpetaja materjalid
 L.t1 Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
 L.t2 Tunni kava ja lisavõimalused
 L.t3 Õppetunni seosed standarditega
 L.t4 Märkmed



VEX IQ Robootikaõppe juhendi õpetaja lisa ülevaade
Õpetajatele:

VEX IQ õppekava:
Kõik käesolevates vihikutes toodud VEX IQ õppekava materjalid on kättesaadavad aadressilt    
www.vexiq.com/curriculum. Viidud vastavusse uusimate haridusstandarditega, aitab õppekava võimendada
käed-külge masina- ja robootikaõppest sündivat elevust ja jõudu. Õppekava on ehitatud VEX IQ platvormile,
et luua põnevaid ja kaasahaaravaid STEM-keskseid õppetunde alg- ja põhikooli õpilastele. Kuigi suur osa 
VEX IQ õppekavast on suunatud 4-6 klassi õpilastele, sisaldab see siiski palju õppetunde, mis on 
kasutatavad alates 1..3 klassist ning tunde, mida saab kasutada kuni 8 klassini välja. Soovitatavad klassid 
on näidatud igas peatükis ja õppetunnis.

Materjalide koostamisel on lähtutud vajadusest teha õppetundide eesmärkide saavutamine lihtsaks 
erinevate õpivajadustega lastele. Ei õpilastel ega õpetajal ei ole vaja omada eelnevaid STEM- ega robootika- 
teadmisi. VEX IQ õppekava ülesehitus aitab Sul õpetada STEM-seotud tunde alg- ja põhikooli õpilastele väga 
kaasahaaraval käed-külge viisil. Sõltumata sellest, kas annad koolitunde, juhendad ringi, valmistad ette 
VEX IQ väljakutse üritust või õpid/õpetad omaenese kodus, ergutab VEX IQ õpikava õppimist ja innustab 
loovat probleemide lahendamist.

VEX IQ robootikaõppe juhendi ja käesoleva õpetaja lisa kasutamine
VEX IQ robootikaõppe juhend on jaotatud 12 õppetunniks, igaühel neist 3 põhilist osa: tunni ülevaade, 
tunni sisu ja tunni tegevused. Võimalikud hindamislehed on lisatud tunni sisu osasse. Kui Sa ei soovi, et 
õpilased kirjutaksid robootikahariduse juhendisse, siis tee vajalikest lehtedest eelnevalt koopiad või trüki 
need juhendi internetiversioonist aadressilt: www.vexiq.com/curriculum.

Ka käesolev õpetaja lisa on jaotatud 12 õppetunniks, mis vastavad VEX IQ robootikaõppe juhendi 
õppetundidele ning sisaldavad Sulle, kui koolitajale vajalikku täiendavat teavet, aitamaks Sul teha olulisi 

ajastuse, abistavaid nõuandeid, igale tegevusele haridusstandarditele vastavuse teabe, testide vastused 

robootikaõppe juhendist vaid kõige keerulisemat teavet.

Täiendavad ressursid:
Lisaks VEX IQ komplektidele, nende dokumentatsioonile ja käesolevatele robootikaõppe juhenditele, 
saad kasutada veel suurt hulka ressursse. STEM õpe robootikakomplektidega võib olla vägagi kaasa-

kergesti ligipääsetavaid vahendeid:

VEX IQ internetilehekülg: http://www.vexiq.com

VEX IQ õpikava internetis: http://www.vexiq.com/curriculum

Allalaetavad ehitusjuhised, õppevideod jms: http://www.vexiq.com/explore

VEX IQ videod: http://www.youtube.com/user/vexroboticstv (vali esitusloendite alt VEX IQ) 

 VEX IQ püsivara uuendused: http://www.vexiq.com/firmware

Programmeerimistarkvara teave: http://www.vexiq.com/programming

Oled koos oma klassiga minemas hiiglaslikule reisile teadmiste järele. Sellele teele oleme Sulle kaasa andnud 
kaks juhendit: VEX IQ robootikaõppe juhendi ning käesoleva Õpetaja lisa, mis üheskoos moodustavad 
suurepärase kaardi, mis juhib Sind ja Sinu õpilasi sellel reisil. Eelnevat silmas pidades, on Sul võimalik oma 
vajaduste katmiseks valida mõnede mitmekülgsete võimaluste seast. Kuigi õppekava materjalid (nii internetis 
kui ka käesolevates materjalides) on üles ehitatud järjestikuste tundidena, saab neid sõltuvalt Sinu vajadustest 
ja soovidest kasutada paindlikult. Mõned materjalidest on kindlaid juhiseid järgivad, valdkonnas väljakujunenud 
sisuga, samas teised on suurema vabadusastmega väljakutsed, mida saab kasutada vajaliku aja olemasolul.

juhendamisotsuseid. Siit juhendist leiad iga õppetunni kohta teabe tunni planeerimiseks, tundide läbiviimise

ja lehed märkmete tegemiseks. Kuna käesolev väljaanne on mõeldud vaid lisaks, korratakse siin 

haarav ja põnev: soovime täielikult toetada Sinu pingutusi õpetajana, pakkudes Sulle ja Sinu õpilastele 

VEX IQ foorum (jaga teavet, küsi küsimusi või leia vastuseid): http://www.vexiqforum.com



VEX IQ õppekava
Klassidele: 2-8 (õppetundides on sihtrühmad täpsemalt näidatud)

Õppekava maht: Paindlik, sõltub kooli ja klassi vajadustest.
                                   50-80 tundi juhendamist, kui õpetatakse kõiki 12 õppetundi.

       
  

Õppekava sisu: http://www.vexiq.com/curriculum 

Õppekava kirjeldus ja lisavõimalused:
Kuna ühiskonnas kasvab vajadus suurendada teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika (STEM) õpet koolides
ja huviringides, siis on tekkinud nõudlus integreeritud õppeprogrammide järele, mis aitavad õpetajatel õpilasi mõtestatud viisil
STEM teemaga köita, seda eriti alg- ja põhikooli tasandil. Seda silmas pidades oleme välja töötanud alg- ja põhikooli õpilastele
VEX IQ õppekava, mis aitab neid VEX IQ platvormi kasutamisel. Käesolev õpikava sisaldab 12 paindlikku õppetundi juhistega,  
mida saab kasutada järjest, rühmitatult või üksiktundidena. Missugused iganes on Sinu alg- ja põhikooli STEM hariduse 
vajadused, VEX IQ õppekava on õpivahend, mis innustab ja haarab Sinu õpilasi.  
Täiendavad teavet programmeerimisvõimalustest vaata www.vexiq.com/programming.

Õppekava ressursid:          
Õppekava õppetundide maht – 12 õppetundi ja seonduvad ressursid       
Õpetaja materjalid – tundide plaanid ja hindamisvahendid        
Standarditele vastavus – STL, NGSS ja Common Core        
Ressursid – kasutusjuhendid, ehitusjuhendid, nõuanded, trükimaterjalid klassis kasutamiseks

Õppekava materjalid (detailselt õppetundide kirjeldustes):      
Õppetunni internetileheküljed      Paber ja pliiatsid     
Värviline paber      Mall        
VEX IQ komplektid, juhtpuldid, andurid    Juurdepääs internetile      
Õppetüki trükimaterjalid ja ülesanded   Õpetajamaterjalide ja standardite sobitamine   
Ideeraamatu leheküljed / insenerimärkmik   Kuubikud või muud esemed robotitele käsitsemiseks (tunni kirjelduses)   
VEX IQ programmeerimistarkvara    VEX IQ kasutajajuhendid ja komplekti dokumentatsioon

Õppekava jaotumine õppetundideks:
Tund A:  See on Sinu tulevik - mis asjad on STEM, inseneriteadus ja robootika
Tund B:   Hakkame pihta! - Võtame ette VEX IQ komplekti, juhtpuldi ja roboti aju
Tund C:   Sinu esimene robot - Ehitame ja katsetame Clawbot IQ robotit
Tund D:   Lihtmehhanismid ja -liikumine - Uurime kangide, plokkide, pendlite jne maailma
Tund E:   Ahelreaktsiooni väljakutse - Kavanda ja juhi lahedaid masinaid lihtmehhanisme kasutades
Tund F:   Võtmemõisted - Avasta ja kasuta teaduse- ja matemaatika põhialuseid
Tund G:   Mehhanismid - Uuri põhjalikumalt masinaehitust
Tund H:   Tornide väljakutse - Kavanda ja ehita väljakutse lahendamiseks kaugjuhitav robot
Tund I:  Targad masinad - Avasta, kuidas andurid töötavad ning kuidas alustada programmeerimist
Tund J:   Ahelreaktsioonide programmeerimisväljakutse - Ehita ja programmeeri lahedaid masinaid
Tund K:   Targemad masinad - Laienda oma teadmisi anduritest ja programmeerimisest
Tund L:   Tornide programmeerimisväljakutse - Kavanda ja ehita iseseisvalt torne ehitav robot

Näited õppekava kasutamisest:
Täielik VEX IQ õpe (50-80 tundi):
 Kõik 12 tundi 
Mootoriteta põnevus (10-15 tundi):
 Tunnid A, B, D, E
Õppimine läbi võistluskogemuse (19-24,5 tundi):
 Tunnid B, C, H, L
STEM alused võistlusrobotitele (27-35 tundi):
 Tunnid B, C, F, G, H, I, L
Tähelepanu on masinaehitusel (15,5-18 tundi):
 Tunnid B, C, F, G, H
Tähelepanu on programmeerimisel ja autonoomsusel (23-45,5 tundi):
 Tunnid B, I, J, K, L
à la carte (aja määrab õpetaja valik):
 Vali tunnid, mis vastavad kindla klassi vajadustele.





See on Sinu tulevik
Õpetaja materjalid

A

STEM = teaduS + Tehnoloogia + insEneriteadus + Matemaatika



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
Puuduvad

Tunni otstarve:
Käesoleva õppetunni otstarve on tutvustada õpilastele põhilisi mõisteid, sõnavara ning 
näidata, kuidas nende töö VEX IQ platvormiga seondub nende tulevikuga.

Õpieesmärgid:
- Õpilased saavad teada, missuguseid probleemide lahendajaid ühiskonnas vajatakse

- Õpilased teavad, mida tähendab STEM, inseneriteadus ja robootika

- 

- Students mõistavad robotite kontrollimise kolme liiki

Tunni sõnavara:
STEM       Inseneriteadus

Inseneriteaduse keemia valdkond Inseneriteaduse taristu valdkond

Inseneriteaduse elektri valdkond     Inseneriteaduse mehaanika valdkond

Inseneriteaduse spetsialiseerunud valdkonnad    Robootika

Robot       Kaugjuhitavad robotid

Autonoomsed robotid    Hübriidrobotid

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (A.1, A.2, A.3, A.4)

- Tunni kirjalikud harjutused (A.5, A.6)

- Tunni kirjalike harjutuste vastused (A.t4)

- Pliiatsid

- Interneti juurdepääs või eelnevalt trükitud uurimismaterjalid (lisavõimalus)

- Täiendav paber (lisavõimalus) 

A.t1cont.

Õpilased teavad viie inseneriteaduse haru tähendust



Tunni kava ja lisavõimalused
5 minutit:
Anna ülevaade tunnist See on Sinu tulevik (A.1) ja/või loe tahvlilt. Loe koos õpilastega ette lõik 
See on Sinu tulevik. 

15 minutit:
Selgita, mis on STEM, inseneriteadus ja robootika (A.2, A.3, A.4) ja/või loe tahvlilt. Loe ja arutle 
STEM, inseneriteaduse ja robootikaga seonduvat teavet koos õpilastega.

20 minutit:

definitsioonide juurde mõisted.

30+ minutit (valikuline uurimistegevus):
Õpilased kasutavad internetti või etteantud trükiseid, et otsida ja ette kanda teavet õpetaja 
etteantud teemal õppetunnist See on Sinu tulevik, näiteks STEM, inseneriteaduse valdkonnad, või
ühiskonnas kasutatavate robotite näited.

15+ minutit (valikuline ideeraamatu tegevus):
Õpilased täidavad See on Sinu tulevik tunni ideeraamatu harjutuse (A.6). Õpilased visandavad 
ideeraamatu harjutuse juhiseid järgides roboti, mis suudab lahendada mingi õpilastele tuttava 
probleemi. Seejärel joonistavad õpilased roboti üles, annavad robotile nime ja kirjutavad sellest,
mida robot võiks teha.

A.t2

Vii läbi mõistete harjutus (A.5). Õpilased kirjutavad kas rühmana, üksinda ja/või viktoriini vormis 



Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused
lasteaed - 2 Projekteerimine K-2-ETS1-2 Visandab lihtsa eskiisi, joonise või füüsilise

mudeli, illustreerimaks, kuidas eseme kuju
aitab sellel toimida nii nagu vaja etteantud

probleemi lahendamiseks.

- Valikuline ideeraamatu 
harjutus

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused
1.B lasteaed-2 Õpilastel kujuneb arusaamine

tehnoloogia tunnustest ja mõjust.
Kõik inimesed kasutavad asjade

tegemise lihtsustamiseks
tööriistu ja tehnikaid.

 - Mõistete harjutus

1.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogia tunnustest ja mõjust.

Tööriistu, materjale ja oskuseid 
kasutatakse asjade tegemiseks

ja erinevate ülesannete täitmiseks.

 - Mõistete harjutus
 - Valikuline uurimis-

tegevus
 - Valikuline idee-

raamatu harjutus

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogia tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks või täiesti 
uute asjade loomiseks saab teha uusi 

tooteid ja süsteeme, mida ei saaks teha
ilma tehnoloogia abita.

 - Valikuline uurimis-
tegevus

 - Valikuline idee-
raamatu harjutus

3.A lasteaed-2 Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogiate vahelistest seostest

ning sidemetest tehnoloogia ja
teiste õpisuundade vahel. 

Tehnoloogiaõpe kasutab
samasuguseid ideesid ja oskuseid

nagu teised õppeained.

 - Mõistete harjutus

3.C 3-5 Tehnoloogia ja teiste õpisuundade
vahel on palju erinevaid seoseid.

 - Mõistete harjutus
 - Valikuline uurimis-

tegevus
 - Valikuline idee-

raamatu harjutus

3.F 6-8

tehnoloogiliste toodete ja süsteemide
arendamisele.

 - Mõistete harjutus
 - Valikuline uurimis-

tegevus
 - Valikuline idee-

raamatu harjutus

6.A lasteaed-2 Õpilastel kujuneb arusaamine
ühiskonna rollist tehnoloogia 
arendamisel ja kasutamisel.

Tooteid tehakse vastavalt 
individuaalsetele vajadustele

ja soovidele.

 - Valikuline uurimis-
tegevus

6.B 3-5 Kuna inimeste vajadused ja soovid
muutuvad, siis on vaja neile vastamiseks

 arendada uusi tehnoloogiaid ning
parendada olemasolevaid.

 - Valikuline uurimis-
tegevus

6.D 6-8 Ajalooliselt on uued tehnoloogiad
arenenud inimeste, äride, tööstuste ja 
ühiskondade vajadustest, väärtustest

ja huvidest.

 - Valikuline uurimis-
tegevus

9.A lasteaed-2 Õpilastel kujuneb arusaamine
kavandamisest inseneriteaduses.

Kavandamine sisaldab probleemi
tuvastamist, ideede otsimist, 

lahenduste arendamist ja lahenduste
jagamist teistega.

 - Valikuline idee-
raamatu harjutus

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

A.t3

Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogiate vahelistest seostest

ning sidemetest tehnoloogia ja
teiste õpisuundade vahel. 

Teistest õpivaldkondadest saadud
teadmistel on otsene mõju tehnoloogiate vahelistest seostest

ning sidemetest tehnoloogia ja
teiste õpisuundade vahel. 

Õpilastel kujuneb arusaamine
ühiskonna rollist tehnoloogia 
arendamisel ja kasutamisel.

Õpilastel kujuneb arusaamine
ühiskonna rollist tehnoloogia 
arendamisel ja kasutamisel.

Õpilastel kujuneb arusaamine



See on Sinu tulevik: mõistete harjutus
A.t4 VASTUSED

Juhend:

Mõisted:

Autonoomsed robotid Keemia inseneriteadus Taristu inseneriteadus

Energeetika inseneriteadus Inseneriteadus Hübriidrobotid

Mehaanika inseneriteadus Robot Robootika

Spetsialiseerunud inseneriteadus STEM 

STEM ühendab teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja 

Keemia inseneriteadus kasutab loodusteaduseid, et viia toormaterjale või 
kemikaale probleemide lahendamiseks paremini kasutatavale kujule.

Taristu inseneriteadus kasutab inimloodud ja looduslikult kujunenud keskkondade 
kavandamist, -ehitamist ja -hooldust probleemi lahendamiseks.

Energeetika inseneriteadus kasutab elektrit, elektroonikat ja elektromagneetikat 
probleemi lahendamiseks.

Mehaanika inseneriteadus loob probleemi lahendamiseks masinaid ja mehhaanilisi 
süsteeme, kasutades kavandamist, ehitamist ja mehaanilist jõudu.

moodustades täiesti uue inseneriteaduse valdkonna.

Robootika on spetsialiseerunud inseneriteadus, mis tegeleb robotite
kavandamise, ehitamise, käitamise ning rakendamisega.

Robot on iga inimloodud masin, mis suudab asendada inimest töö või 

Juhtpultidega juhitavaid roboteid kutsutakse kaugjuhitavateks robotiteks. 

Iseseisvalt toimivaid roboteid kutsutakse autonoomseteks robotiteks.

Roboteid, millel on nii kaugjuhitavate kui ka autonoomsete robotite omadused, 
kutsutakse hübriidrobotiteks.

Täida lüngad, sisesta iga määratluse juurde õige mõiste. Igat mõistet kasutatakse vaid korra.

Kaugjuhitavad robotid

matemaatikaõppe ühtseks haaravaks õpivaldkonnaks.

Inseneriteadus kasutab praktilisi ja teaduslikke teadmisi, et luua 
lahendusi identifitseeritud probleemidele.

Spetsialiseerunud inseneriteaduse valdkond kasutab mitut inseneriteaduse valdkonda koos,

teiste tegevuste tegemisel. 



Tunni märkmed
A.t5



Hakkame pihta!
Õpetaja materjalid

B



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
Puuduvad

Tunni otstarve:
Käesoleva õppetunni otstarve on tutvustada õpilastele VEX IQ platvormi riistvara, juhtpulti, roboti 
aju ning tekitada arusaam nende toimimisest.

Õpieesmärgid:
- Õpilased oskavad leida ja kasutada põhilisi materjale, mis aitavad VEX IQ platvormiga töötada

- Õpilased teavad, kuidas toimivad VEX IQ riistvara, juhtpult ja roboti aju

- Õpilased paaristavad juhtpuldi roboti ajuga

- Õpilased suudavad visuaalselt ära tunda VEX IQ riistvara komponente

Tunni sõnavara (VEX IQ riistvara ja komponendid):
Talad     Eritalad    Plaadid

Ühenduspulgad        

Nurgakinnitid    Telg      Teljepuks

Teljelukustusplaadid   Kummist teljekaelused  Mootor

Seibid ja puksid    Plokid     Kummipaelad

Kummipaela ankur   Hammasrattad     Veljed ja rehvid

Roomikute ja laaduri komplekt  Kett ja ketiratas    Juhtpult

Roboti aju     Raadio     Ühendusjuhtmed

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (B.1, B.2, B.3)

- Tunni kirjalikud harjutused (B.5)

- Tunnis õpitu harjutamine (B.4)

- Tunni kirjalike harjutuste vastused (B.t4)

- Pliiatsid

- Juhtpult (kui on olemas) ja robotiaju

- Sobilikud täiendavad VEX IQ riistvara ja komponendid - valikuline

- Täiendavad õpetaja loodud materjalid - valikuline

- Mallid – valikuline

- Internetijuurdepääs – valikuline

- Lisapaber – valikuline

B.t1

Eraldajate ühendajadEraldajad



Tunni kava ja lisavõimalused
20 minutit:
Anna ülevaade Hakkame pihta! tunni osadest VEX IQ riistvara kasutamine (B.2) ning VEX IQ juhtpuldi 
ja roboti aju kasutamine (B.3) ja/või loe ette internetilehelt ning anna ülevaade VEX IQ riistvarast 
ja komponentidest. Võid kasutada VEX IQ riistvara ja komponente pabermaterjalide asemel.

20 minutit:
Vii läbi mõistete harjutus (B.5). Õpilased kirjutavad kas rühmana, üksinda ja/või viktoriinivormis 
definitsioonide juurde mõisted.

15 minutit:
Jaga laiali Hakkame pihta! töölehed juhtpuldi ja roboti aju kasutusjuhenditest ja/või loe interneti- 
lehelt. Loe, arutle ja vii läbi alustustegevus (juhtpuldi paaristamine roboti ajuga), seejärel tutvusta
õpilastele juhtpuldi ja roboti aju omadusi.

15+ minutit (valikuline matemaatikategevus):
Õpeta õpilasi kasutama malli 30, 45, 60 ja 90 kraadi eritalade määramiseks. Alternatiivselt võid 
kasutada eritalasid ilma mallideta, et harjutada ligikaudset hindamist.

Õppetunni seosed standarditega

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused
1.B lasteaed-2 Õpilastel kujuneb arusaamine

tehnoloogia tunnustest ja mõjust.
- Riistvara töölehe 

kasutamine
- VEX IQ juhtpuldi ja roboti 

aju töölehe kasutamine
- Mõistete harjutus

1.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogia tunnustest ja mõjust.

- Riistvara töölehe 
kasutamine

- VEX IQ juhtpuldi ja roboti
aju töölehe kasutamine

- Mõistete harjutus

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogia tunnustest ja mõjust.

- Riistvara töölehe 
kasutamine

- VEX IQ juhtpuldi ja roboti
aju töölehe kasutamine

- Mõistete harjutus

Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused
4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Geomeetriline mõõtmine:

nurkade ja nurkade 
mõõtmise mõisted

- Valikuline matemaatika-
tegevus

Tehnoloogiline kirjaoskus (Standards for Technological Literacy - STL)

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)

B.t2

B.t3

Kõik inimesed kasutavad asjade
tegemise lihtsustamiseks

tööriistu ja tehnikaid.

Tööriistu, materjale ja oskuseid 
kasutatakse asjade tegemiseks

ja erinevate ülesannete täitmiseks.

Probleemide lahendamiseks või
täiesti uute asjade loomiseks saab

teha uusi tooteid ja süsteeme, mida
ei saaks teha ilma tehnoloogia abita.



Hakkame pihta! mõistete harjutus

Juhend:

   

   

   

   

  

B.t4 VASTUSED

Kirjuta iga pildi juurde õige mõiste. Pildid EI ole samas mõõtkavas.

Mõisted:

Eritala Tala Ühenduspulk Juhtpult

Nurgakinniti Hammasratas Plaat Plokiratas

 Roboti aju Kummipaela ankur Kummipael

Kummist teljekaelus Telg Teljepuks Mootor

Rehv Ratta velgEraldaja Eraldajate ühendaja

Ühenduspulk

Kummipaela ankur Rehv

Hammasratas Kummipael Roboti aju Plaat

Teljepuks Eritala Raadio Kummist teljekaelus

Mootor Ratta velg Nurgakinniti Plokiratas

Juhtpult Tala Telg

Raadio

Eraldaja Eraldajate ühendaja



Tunni märkmed
B.t5



Tunni märkmed
jätk.B.t5



Sinu esimene robot
Õpetaja materjalid

C



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 4 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Õppetunnis Hakkame pihta! õpitu või sarnane kogemus

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on tutvustada õpilastele täielikult dokumenteeritud roboti ehitamist, 
ehitades Clawbot IQ roboti samm-sammult juhendeid järgides.

Õpieesmärgid:
- Õpilased oskavad ehitada VEX IQ robotit ehitusjuhiseid järgides

- Õpilased oskavad kasutada kavandamise protsessi

- Õpilased oskavad kavandit parendada, tehes veaotsingut ja lahendades probleeme

Tunni sõnavara:
Kavandamise protsess

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (C.1, C.2, C.4)

- Tunni hindamisleht (C.5)

- Tunni kirjalikud harjutused (C.6)

- Tunni ehitusjuhised (C.3)

- Pliiatsid

- VEX IQ roboti aju, juhtpult, riistvara vastavalt Clawbot IQ roboti ehitusjuhistele

- Esemed roboti testimiseks (VEX IQ väljakutse mängu esemed, kuubikud,     
tennisepallid jms)

- Interneti juurdepääs veebilehe kasutamiseks - valikuline

- Täiendav paber – valikuline

Tunni kava ja lisavõimalused
20 minutit:
Edasta õpilastele tunni Sinu esimene robot sisu materjalid (C.1, C.2, C.4) ja lugege koos õpilastega
ette ning arutage tunni plaani, erilise rõhuga kavandamise protsessil ning “mõtle-tee-testi” 
tsüklil.

30 minutit – 2 tundi:
Jaga laiali tunni Sinu esimene robot Clawbot IQ ehitusjuhiseid (C.3), hindamisleht (C.5) ja vajalikud 
ideeraamatu leheküljed (C.6), et õpetada õpilastele dokumenteeritud roboti (alussõiduk, käpp, torn, 
pallihoidja) ehitust (ideeraamatu lehtede abil). Kuluv aeg sõltub sellest, mitu Clawbot IQ osa õpilased
ehitavad, dokumenteerivad ja testivad. Valikuliselt võib erinevaid osasid ehitada erinevates 
tundides.

C.t1

C.t2



Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused
3-5 Projekteerimine 3-5- ETS1-1 - Clawbot IQ ehitamine

- Ideeraamatu lehed

3-5 Projekteerimine 3-5- ETS1-3 Planeeri ja teosta testid, milles muutujad on
kontrollitud ja veakohti käsitletakse mudeli 

omadustena, mida saab parendada. 

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused
1.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaamine

tehnoloogia tunnustest ja mõjust.
Asjade tegemise lihtsustamiseks
kasutatakse tööriistu ja tehnikaid.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaamine
tehnoloogia tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks või
täiesti uute asjade loomiseks saab

teha uusi tooteid ja süsteeme,
mida ei saaks teha ilma

tehnoloogia abita.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

2.G 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

2.L 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

- Clawbot IQ ehitamine
ehitamisjuhiseid
järgides

2.Q 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funktsioone

ja kvaliteeti.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

2.R 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused on parameetrid, mida
kasutatakse toote või süsteemi

arendamiseks.

- Clawbot IQ ehitamine
ehitamisjuhiseid
järgides

- Hindamisleht

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas
meetod probleemidele praktiliste-

lahenduste planeerimiseks.

- Sisu materjalide
analüüs

- Ideeraamatu lehed

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamise vajadused 
leitakse kriteeriumide ja piirangute 

määratlemise kaudu.

- Clawbot IQ ehitamine
ehitamisjuhiseid
järgides

9.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist, lahenduse

valimist, lahendus(t)e testimist,
eseme valmistamist, selle

hindamist ja tulemustest esitamist.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

C.t3

Määratleb lihtsa kavandamise probleemi, mis pee-
geldab vajadust või soovi; toob välja edu kriteeriumi 

ning piirangud materjalidele, ajale ja hinnale.



Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused
9.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam

projekteerimisest.
Kavandamine koosneb sammu-

jadast, mida saab läbi viia erinevas
järjekorras ning korrata vastavalt

vajadusele.

- Sisu materjalide
analüüs

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

10.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam vea-
otsingu, uurismistöö, arendamise,
leiutamise, innovatsiooni, katse-
tamise tähtsusest probleemide

lahendamisel.

- Clawbot IQ ehitamine
- Hindamisleht
- Ideeraamatu lehed

10.E 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam vea-
otsingu, uurismistöö, arendamise,
leiutamise, innovatsiooni, katse-
tamise tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Teaduses tavalist katsetamise
protsessi saab kasutada 

tehnoloogiliste probleemide
lahendamisel.

- Sisu materjalide
analüüs

10.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam vea-
otsingu, uurismistöö, arendamise,
leiutamise, innovatsiooni, katse-
tamise tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
kasutada kavandamise protsessi.

Kasutab kavandamise prot-
sessi probleemide lahendamisel 

nii õppetöös kui ka mujal.

- Clawbot IQ ehitamine
- Ideeraamatu lehed

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
kasutada kavandamise protsessi.

Testib ja hindab kavandit ette-
antud vajaduste (kriteeriumid,

piirangud) suhtes ning vajadusel
täiustab.

- Clawbot IQ ehitamine
ehitusjuhiseid
järgides

- Hindamisleht
- Ideeraamatu lehed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.C.t3

Veaotsing on viis leidmaks asjade
mittetöötamise põhjused üles nii,

et asjad saaks korda teha.



Tunni märkmed
C.t4



Tunni märkmed
jätk.C.t4



Lihtmehhanismid ja -liikumine
Õpetaja materjalid

D



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Õppetunnis Hakkame pihta! õpitu või sarnane kogemus

- Täiendavalt on kasulik Sinu esimene robot tunni omandamine neile, kes läbivad käesoleva 
tunni valikulise osa lihtmehhanismide ja -liikumise roboti kavandamine.

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on tutvustada õpilastele lihtmehhanisme, pendleid ja seonduvaid 
mõisteid, samuti rakendada seejärel omandatud teadmisi läbi ehitamis- ja     
kavandamistegevuste.

Õpieesmärgid:
- Õpilased saavad teada, kuidas lihtmehhanismid teevad tööd kergemaks

- Õpilased omandavad liikumise ja lihtmehhanismidega seotud põhimõisted

- Õpilased oskavad visuaalselt määratleda kuute tüüpi lihtmehhanisme

- Õpilased dokumenteerivad oma kavandamise

- Õpilased rakendavad õpitut läbi eakohaste ehitus- ja kavandamistegevuste

Tunni sõnavara:
Jõud      Hõõrdumine    Toetuspunkt

Gravitatsioonijõud    Kaldpind    Kang 

Plokk      Kruvi      Lihtne harmooniline liikumine

Lihtmehhanism    Kiil     Ratas ja telg

Töö

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (D.1, D.2, D.3)

- Tunni kirjalikud harjutused (D.4, D.6, D.7)

- Tunni ehitusjuhised (D.5)

- Tunni kirjalike harjutuste vastused (D.t4)

- Pliiatsid

- VEX IQ komplekti riistvara ja komponendid (vastavalt valitud tundide vajadusele)

- Nöör või tugev niit (ploki ehitamiseks)

- Juhtpult ja roboti aju (vastavalt valitud tundide vajadusele)

- Interneti juurdepääs - valikuline

- Täiendav paber - valikuline

D.t1

Pendel



Tunni kava ja lisavõimalused
30 minutit:
Edasta õpilastele tunni Lihtmehhanismid ja -liikumine sisu materjalid (D.1, D.2, D.3) ja/või loe 
võrgulehte ekraanilt, et õpitavat analüüsida ja arutada. Valikuliselt võid kasutada komplekti riistvara 
ja komponente kas robootikaõppe juhendi asemel või koos sellega, et näiteid paremini  
illustreerida.

20-30 minutit:

definitsioonide ja piltide juurde mõisted (I osa klassidele 4-8; II osa klassidele 2-6).

30+ minutit:
Jaga laiali VEX IQ Lihtmehhanismide ja -liikumise näidete ehitusjuhised (D.6) ja lase õpilastel ehitada 
üks või mitu mehhanismi (kaldpind, kang, plokk, pendel). Arutlege iga lihtmehhanismi tööpõhimõtteid

(D.1, D.2, D.3).

30 minutit – 2 tundi (valikulised tegevused):
Mehhanismi kavandamine klassidele 2-6: Õpilased loovad oma mudelid ülejäänud kolme liht-
mehhanismi hulgast valides (kiil, ratas ja telg, ja/või kruvi) ja/või “uued” mudelid kaldpinnast, plokist, 
kangist ja/või pendlist. Selle ülesandega võib kasutada vastavat Lihtmehhanismi ja -liikumise 
ideeraamatu harjutust (D.7).

Roboti kavandamine klassidele 4-8: võttes aluseks Clawbot IQ roboti alussõiduki, lisa üks liht-
mehhanism või pendel nii, et tulemuseks oleks kaugjuhitav robot, mis liigutab tennisepalli, kuubiku, 

anda, missugust lihtmehhanismi/pendlit tuleb kasutada, kuid võid lubada ka õpilastel ise valida.
Kavandite dokumenteerimiseks saab kasutada ülesandele vastavat Lihtmehhanismi ja -liikumise
ideeraamatu harjutust (D.7).

Märge: Kruvimehhanismi ehitamiseks kasutavad õpilased kõige tõenäolisemalt tiguülekannet, mida müüakse 
eraldi hammasrataste komplekti osana (228-2532). Kõiki teisi lihtmehhanisme ja pendlit saab ehitada VEX IQ
Starter ja Super Kit komplekte kasutades.

D.t2

Jaga õpilastele mõistete harjutus (D.5). Õpilased kirjutavad kas rühmana, üksinda ja/või viktoriinivormis 

ning praktilise kasutuse võimalusi, kasutades kirjeldusi ja definitsioone tunni sisu materjalidest

või sarnase ümara eseme põrandalt 25-50 mm kõrgusele platvormile (näiteks raamatule). Võid ette



Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused
lasteaed-2 Projekteerimine K-2-ETS1-2 Visandab lihtsa eskiisi, joonise või füüsilise

mudeli, illustreerimaks, kuidas eseme kuju
aitab sellel toimida nii nagu vaja etteantud

probleemi lahendamiseks.

- Näidismudelite ehitamine
-
 
Masina kavandamis-
tegevused

-
 
Roboti kavandamistegevused

-
 
Ideeraamatu harjutused

3 Liikumine ja
püsivus: 

jõud ja
koosmõju.

3-PS2-2 Vaatleb ja/või mõõdab objekti liikumist,
eesmärgiga leida tõestust, et liikumis-

mustrit saab kasutada tulevikus toimuva
liikumise ennustamiseks.

- 
mudeli ehitus

5 5-PS2-1 Toetab väidet, et gravitatsioonijõud,
mida Maa avaldab kehale, on suunatud

alla (Maa keskme suunas).

- Pendli ja gravitatsioonijõu
mõisted ja pendli näidis-
mudeli ehitus

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-1 - Näidismudelite ehitamine
- Masina kavandamis-

tegevused
-
 
Roboti kavandamistegevused

-
 
Ideeraamatu harjutused

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-2 Genereerib mitu erinevat lahendust
mingile probleemile ning võrdleb neid

lahendusi, lähtudes vastavusest
probleemi kriteeriumidele ja

probleemidele.

- Näidismudelite ehitamine
-
 
Masina kavandamis-
tegevused

-
 
Roboti kavandamistegevused

-
 
Ideeraamatu harjutused

6-8 Energia MS-PS3-5 Konstrueerib, kasutab ja esitleb
argumente, mis toetavad väidet, et kui
keha liikumisenergia muutub, siis keha

kas kaotab energiat või saab seda
juurde.

- Tunni sisu materjalidest
sobivate definitsioonide
kasutamine, koos: 
- roboti kavandamistegevustega

- ideeraamatu harjutustega

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-2 Hindab võistlevaid kavandeid, kasutades
süstemaatilist protsessi, et määrata, kui

hästi kavandid vastavad probleemi
kriteeriumidele ja piirangutele.

- Masina kavandamis-
tegevused

- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-4 Arendab välja mudeli pakutud objekti,
töövahendi või protsessi korduva testimise

ja muutmise jaoks andmete gene-
reerimiseks, et saavutada parim kavand.

- Masina kavandamis-
tegevused

- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

D.t3

Liikumine ja
püsivus: 

jõud ja
koosmõju.

Määratleb lihtsa kavandamisülesande,
mis peegeldab etteantud edukriteeriumit
ja materjali, aja ning maksumuse piirangut

sisaldavat vajadust või soovi.

Pendli mõiste ja näidis-



1.D 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu ja tehnikaid. 

- Tunni sisumaterjalide
analüüs

- Näidismudeli(te) ehitus
- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks
või täiesti uute asjade loo-

miseks saab teha uusi tooteid
ja süsteeme, mida ei saaks teha

ilma tehnoloogia abita.

- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

1.G 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia arendamine on
inimtegevuse vorme ning

on individuaalsete ja kollek-
tiivsete vajaduste ning loome-

võime tulemus.

- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

2.C K-2 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Tööriistad on lihtsad
objektid, mis aitavad inimestel

ülesandeid täita.

- Tunni sisumaterjalide
analüüs

- Näidismudeli(te) ehitus

2.K 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Tööriistad ja masinad laienda-
vad inimvõimeid: näiteks hoid-

mist, tõstmist, kandmist,
pingutamist, jaotamist ja

arvutamist.

- Näidismudeli(te) ehitus
- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

2.L 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

- Näidismudeli(te) ehitamine
ja kavandamistegevused
juhiseid järgides

3.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaa-
mine tehnoloogiate vahelis-

test seostest ning sidemetest
tehnoloogia ja teiste 
õpisuundade vahel. 

Teistest õpivaldkondadest
saadud teadmistel on otsene
mõju tehnoloogiliste toodete
ja süsteemide arendamisele. 

- 

- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbe-
kas meetod probleemidele 

praktiliste lahenduste planee-
rimiseks.

- Ideeraamatu harjutused 
koos kavandamistegevustega

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamise vajadused lei-
takse kriteeriumide ja piiran-

gute määratlemise kaudu.

- Näidismudeli(te) ehitamine
ja kavandamistegevused
juhiseid järgides

10.E 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Teaduses tavalist katsetamise
protsessi saab kasutada 

tehnoloogiliste probleemide
lahendamisel.

- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Kasutab kavandamise prot-
sessi probleemide lahendami-
sel nii õppetöös kui ka mujal.

- Masina kavandamistegevused
- Roboti kavandamistegevused
- Ideeraamatu harjutused

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)
jätk.D.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Sisu materjalidest võetud
teaduslike definitsioonide
kasutamine järgnevale:



Lihtmehhanismid ja -liikumine: mõistete harjutus
                                                                  

                      

          

    

       

D.t4 VASTUSED

I osa juhend:

Täida lüngad, sisesta iga määratluse juurde õige mõiste. Igat mõistet kasutatakse vaid korra.

Lihtmehhanismid on vahendid, mis aitavad tööd muuta kergemaks.

Töö on jõud, mis mõjub kehale, et liigutada seda edasi.

Jõud on iga tõuge või tõmme, mis põhjustab keha asukoha, suuna või kuju muutumise. 

Lihtne harmooniline liikumine on keha liikumine mitte-keerulisel korrapärasel viisil.

Gravitatsioonijõud on kahe keha, näiteks Maa ja selle pinnal oleva eseme, vaheline 
külgetõmbejõud.

Hõõrdumine on jõud, mis mõjub kahe keha kokkupuutepinnal ning takistab 
kehadel teineteise suhtes liikuda.

I osa mõisted:

Jõud Hõõrdejõud Töö Pendel

Lihtne harmooniline liikumine Lihtmehhanismid Gravitatsioonijõud

II osa juhend:

Kirjuta iga pildi juurde õige mõiste. 

II osa mõisted:

Kaldpind Kang Plokk Kruvi Kiil Ratas ja telg

Pendel on niidi või varda abil kindla punkti küljes rippuv keha, mis saab gravitatsioonijõu
mõjul võnkuda edasi ja tagasi.

Ratas ja telg

Kiil

Kruvi

Kaldpind

Kang

Plokk



Tunni märkmed
cont.D.t5



Tunni märkmed
jätk.D.t5



Ahelreaktsiooni väljakutse
Õpetaja materjalid

E



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Õppetundide Hakkame pihta! ja Lihtmehhanismid ja -liikumine läbimine on soovituslik

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve õpilaste jaoks on hindamislehel toodud kirjeldusi järgides ahelreaktsiooni-
seadme (kas mootoriga või mootorita või mõlemad) kavandamine ja ehitamine.

Õpieesmärgid:
- Õpilased rakendavad teadmisi lihtmehhanismidest ja pendlitest

- Õpilased omandavad ahelreaktsiooniseadmetega seonduvad mõisted

- Õpilased ehitavad ehitusjuhiseid järgides ahelreaktsiooniseadme näidise

- Õpilased kasutavad kavandamise protsessi omaloodud ahelreaktsiooniseadme(te) ehitamisel

- Õpilased dokumenteerivad kavandi loomise

- Õpilased oskavad kavandi parendamiseks teha veaotsingut ning lahendada probleeme

Täiendavad eesmärgid:

robotiväljakutsele (sarnane käesolevas tunnis toodule), et arendada sarnaseid suunatud 
õppetunde spetsiifilistest teaduse, tehnoloogia ja matemaatika valdkondadest.

Tunni sõnavara:
- Ahelreaktsiooniseade

- Ahelreaktsiooni etapp

- Päästemehhanism

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (E.1, E.2, E.4)

- Tunni hindamisleht (E.5, E.6)

- Tunni kirjalik harjutus (E.7)

- Tunni ehitusjuhised (E.3)

- Pliiatsid

- VEX IQ komplekti riistvara ja komponendid (vastavalt valitud tunni vajadustele)

- Nöör või tugev niit (ploki ehitamiseks)

- Juhtpult ja roboti aju (vastavalt valitud tunni vajadustele)

- Interneti juurdepääs - valikuline

- Täiendav paber - valikuline

E.t1

Soovi korral võib õpetaja lisada tunni sisuga seonduvaid eesmärke igale avatud iseloomuga 



Tunni kava ja lisavõimalused
20 minutit:

mõisted ja määratlused (E.1, E.2, E.4).

45+ minutit (valikuline, klassidele 2-8):
Lase õpilastel ahelreaktsiooniseadme näidise ehitusjuhiseid (E.3) kasutades ehitada nelja-etapiline 
autot parkiv mootorita ahelreaktsiooniseade ja seejärel seda katsetada. Aeg, mis kulub sellele 
tegevusele on pikem, kui õpilased ei ole ehitanud (või ei kasuta) tunnis Lihtmehhanismid ja -liikumine 
(ehitatud) näidismudeleid. Klasside 2-3 õpilased võivad piirduda üksnes selle harjutusega täismahus 
väljakutse läbimise ASEMEL. Klasside 4-8 õpilased peaksid täitma selle tegevuse ainult, kui soovid,
et õpilased saaksid näha ja katsetada “töötavat” ahelreaktsiooniseadet enne avatud iseloomuga
Auto parkimise väljakutse kallale asumist.

15 minutit:
Analüüsi koos õpilaste meeskondadega Ahelreaktsiooni väljakutse reegleid (E.4). Väljakutses on 
mõeldud kasutada ahelreaktsiooni näidisseadme ehitusjuhistega (E.3) ehitatud auto ja garaaži mudeleid.

ise auto ja garaaži välja mõelda. Vali reeglid vastavalt klassi vajadustele (mootorita seade klassidele 

kutses osalemiseks nii mootoriga KUI KA mootorita seadme.

1 tund:
Väljakutse kavandamine, kasutades tunni ideeraamatu lehti 1 ja 2. Õpilased planeerivad ja ehitavad
ahelreaktsiooniseadme, mis vastab väljakutse ja hindamislehe tingimustele.

3+ tundi:
Õpilasmeeskonnad kavandavad, ehitavad ja katsetavad antud väljakutse jaoks ahelreaktsiooniseadmeid,
kasutades seejuures veaotsinguks ideeraamatu lehtede “MÕTLE-TEE-TESTI” lähenemist. Kasuta
seonduvat hindamislehte protsessi parendamise ja/või lõplike tulemuste hindamise vahendina.

30+ minutit:

- 

- Lisaks hindamislehe ja ideeraamatulehe kaugu antud tagasisidele, kujunda ja anna täiendava 
valikvõimalusena õpilastele auhinnad. 

cont.E.t2

Vaata koos õpilastega üle tunni sisu materjalist ahelreaktsiooniseadmetega seonduv teave, 

Sa võid otsustada teistsuguse ehitusega auto ja garaaži kasuks. Kui aeg võimaldab, võid õpilastel lubada

4-6 (E.5) või mootoriga seade klassidele 4-8 (E.6)). Samuti on võimalik, et õpilased ehitavad välja-

Lase õpilastel esitleda oma lõplikke/toimivaid ahelreaktsiooniseadmeid kogu klassile.

Tähistage pingutust ja tulemusi



Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused
4 Energia 4-PS3-1 Tõendusmaterjali kasutades konstrueerib

seletuse sellest, kuidas keha kiirus on
seotud keha energiaga.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

4 Energia 4-PS3-4 Rakendades teaduslikke ideid, kavandab,
katsetab ja täiustab seadme, mis muudab

energiat ühest vormist teise.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-1 - Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite

järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-2 - Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite

järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-3 - Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite

järgimine

6-8 Energia MS-PS3-5 Konstrueerib, kasutab ja esitleb argumente, 
mis toetavad väidet, et kui keha liikumis-

energia muutub, siis keha kas kaotab
energiat või saab seda juurde.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-2 Hindab võistlevaid kavandeid, kasutades
süstemaatilist protsessi, et määrata, kui

hästi kavandid vastavad probleemi
kriteeriumidele ja piirangutele.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-3 Võrdleb katsetulemusi, et leida sarnasusi
ja erinevusi mitmete kavandlahenduste

vahel, leidmaks igaühe parimaid omadusi,
mida ühildades saab leida uue lahenduse,

mis paremini vastaks eduks vajalikele
kriteeriumidele.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-4 Arendab välja mudeli pakutud objekti,
töövahendi või protsessi korduva testimise

ja muutmise jaoks andmete gene-
reerimiseks, et saavutada parim kavand.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused
1.D 3-5 Õpilastel kujuneb

arusaamine tehnoloogia
tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu, materjale ja tehnikaid.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks
või täiesti uute asjade loo-

miseks saab teha uusi tooteid
ja süsteeme, mida ei saaks
teha ilma tehnoloogia abita.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

E.t3

Määratleb lihtsa kavandamise probleemi,
mis peegeldab soovi või vajadust, mis

arvestab ette antud edukriteeriumi ja piiran-
gutega materjalidele, ajale ja maksumusele.

Genereerib ja võrdleb mitut võimalikku
lahendust probleemile, lähtuvalt lahenduse

vastavusest probleemi kriteeriumidele ja
piirangutele.

Kavandab ja viib läbi katsed, milles muutujad
on kontrollitud ning ebaedu kohti käsitletakse
vahendina mudeli või prototüübi parendamist

vajavate kohtade leidmiseks.



1.G 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia arendamine on
inimtegevuse vorme ning

on individuaalsete ja kollek-
tiivsete vajaduste ning loome-

võime tulemus.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

2.G 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

2.L 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

2.Q 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funkt-

sioone ja kvaliteeti.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

2.R 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused on parameetrid,
mida kasutatakse toote või

süsteemi arendamiseks.

- Väljakutse reeglite järgimine

2.U 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Hooldus on regulaarne toote
ülevaatamise ja hooldamise

protsess, eesmärgiga tagada
toote jätkuv nõuetele vastav
toimimine, selle eluea piken-
damine või selle võimekuse

tõstmine.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas
meetod probleemidele
praktiliste lahenduste

planeerimiseks.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

8.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või süs-

teemi soovitavad osad ja
omadused või kavandile

seatud piirangud.

- Väljakutse reeglite järgimine

8.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Ei ole olemas täiuslikku
kavandit.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

- Väljakutse reeglite järgimine

9.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist,

lahenduse valimist, lahen-
dus(t)e testimist, eseme

valmistamist, selle hindamist
ja tulemuste esitamist.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.E.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



9.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Midagi kavandades on
oluline olla loov ning võtta

arvesse kõiki ideid.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

9.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Kavandamine koosneb sam-
mudest, mida saab läbi viia
erinevas järjekorras ning 

korrata vastavalt vajadusele.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

9.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Ajurünnak on meeskonnana
probleemide lahendamine,
milles iga rühma liige esitab

kõigile oma ideid.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

10.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on viis leidmaks
asjade mittetöötamise

põhjused üles nii, et asjad
saaks korda teha.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

10.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine ja innovatsioon
on loovad viisid ideede

vormimiseks reaalseteks
asjadeks.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

10.E 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Teaduses tavalist katsetamise
protsessi saab kasutada 

tehnoloogiliste probleemide
lahendamisel.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

10.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

10.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine on protsess,
millega muudetakse ideed

ja kujutluspildid seadmeteks
ja süsteemideks. Innovatsioon

on olemasoleva toote või
süsteemi muutmine selle

parendamiseks.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.E.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



10.H 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Mõned tehnoloogilised 
probleemid on kõige paremini

lahendatavad katsetades.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

11.F 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Katseta ja hinda lahendusi
tehnoloogilistele probleemidele. 

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

11.G 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus ra-
kendada kavandamise protsessi.

Parendab kavandatud
lahendusi.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Kasutab kavandamise prot-
sessi probleemide lahendami-
sel nii õppetöös kui ka mujal.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Testib ja hindab kavandit ette-
antud vajaduste (kriteeriumid,

piirangud) suhtes ning
vajadusel täiustab.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub

4.OA 4 Tehted ja matemaatiline
mõtlemine

Kasutab probleemide lahendamisel
nelja tehet täisarvudega.

- Ideeraamatu 
leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Lahendab probleeme, mis sisaldavad
mõõtmist ja mõõtkava.

- Ideeraamatu 
leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Esitab ja tõlgendab andmeid. - Ideeraamatu 
leheküljed

6.EE 6 Võrrandid Esitab ja analüüsib koguselisi
seoseid sõltuvate ja sõltumatute

muutujate vahel

- Ideeraamatu 
leheküljed

7.RP 7 Suhtarvud ja võrdeline seos. Analüüsib võrdelisi seoseid ja kasutab
neid reaalmaailma ja matemaatiliste

probleemide lahendamisel.

- Ideeraamatu 
leheküljed

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)

MÄRKED: Võttes arvesse käesoleva tunni avatud iseloomu, ei ole mõttekas loetleda kõiki võimalikke seoseid
standarditega. Ülal loetletud standardid on üksnes näited ja vaid murdosa sellest, mida võib käesoleva tunniga
saavutada. Me innustame õpetajaid käsitlema põhjalikumalt neid STEM valdkondi, mis on õpilastele kõige
tähendusrikkamad ja kasulikumad, sobitades ideeraamatu kandeid ja/või lisades omi tunde, kus sobilik. 

Aine, energia, projekteerimine, jõud ja vastasmõju (NGSS)
Tehnoloogia olemus, kavandamine/projekteerimine, tehnoloogia võimalused, projekteeritud maailm (STL)
Tehted ja matemaatiline mõtlemine, arvud ja tehted - murrud, mõõtmine ja andmed (CCSM)
Geomeetria, suhtarvud ja võrdeline seos, võrrandid, statistika ja tõenäosus 

jätk.E.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused

Käesoleva tunniga täiendavalt seotud valdkonnad:



Tunni märkmed
E.t4



Aluspõhimõtted
Õpetaja materjalid

F

Sisend Sisend Sisend

Väljund

Väljund

Väljund

Rakendatud
jõud

Mass

Hõõrdumine
Vastassuunaline, liikumist takistav jõud

Kiirus Jõumoment



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:

- Õppetundide Hakkame pihta!, Lihtmehhanismid ja -liikumine ja Sinu esimene robot läbimine
on soovitatav

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on mehaanilise kavandamisega seotud aluspõhimõtete omandamine
ja nende rakendamise oskus.

Õpieesmärgid:
- Õpilased omandavad ja rakendavad teadmisi hõõrdumisest

- Õpilased omandavad ja rakendavad teadmisi raskuskeskmest 

- Õpilased omandavad ja rakendavad teadmisi klassikalisest mehaanikast

- Õpilasted omandavad ja rakendavad teadmisi ülekandetegurist

- Õpilased omandavad mehaanilise kavandamisega seotud põhimõisted

Täiendavad eesmärgid:

robotiväljakutsele (sarnane käesolevas tunnis toodule), et arendada sarnaseid suunatud 
õppetunde spetsiifilistest teaduse, tehnoloogia ja matemaatika valdkondadest.

Tunni sõnavara:
- Raskuskese, hõõrdumine

- Pöördvõrdeline

- Ülekandetegur

- Jõud, kiirus, jõumoment

Tunni materjalid
- Tunni sisu materjal (F.1, F.2, F.3, F.4, F.5)

- Tunni kirjalikud harjutused (F.6, F.7) 

- Tunni kirjaliku harjutuse vastused (F.t4)

- Pliiatsid

- Kangi ehitus õppetunnist Lihtmehhanismid ja -liikumine

- Clawbot IQ robot

- Kuubik, tennisepall või sarnased esemed

- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutamiseks – valikuline

- Täiendav paber – valikuline

F.t1

Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:

Soovi korral võib õpetaja lisada tunni sisuga seonduvaid eesmärke igale avatud iseloomuga 



Tunni kava ja lisavõimalused
30 minutit (klassidele 2-8):
Vaata koos õpilastega üle tunni sisu materjalid (F.1, F.2, F.3, F.4, F.5). Analüüsige koos aluspõhi-

30 minutit (klassidele 2-8):
Jaga välja mõistete harjutus (F.6). Õpilased kirjutavad kas rühmana, üksinda ja/või viktoriini vormis
fraaside juurde sobivad mõisted.

15 minutit (klassidele 2-6):
Õpilased kasutavad õppetunni Lihtmehhanismid ja -liikumine kangimehhanismi, et viia “kiik” tasa-
kaalu ja näidata, kuskohas ligikaudselt asub raskuskese. Õpilased võivad seda teha ükshaaval, rühmana,
võib lasta ka ainult mõnel õpilasel teha seda tahvli ees. Kui kangi ei ole veel ehitatud, siis see osa 
võib aega võtta rohkem, kui 15 minutit.

20 minutit (klassidele 4-8):
Õpilased kasutavad valmis ehitatud Clawbot IQ robotit ja väikest eset nagu kuubik või tennisepall.
Näita roboti käppa ja sõrga mitmes asendis, koos ja ilma hoitava esemeta. Osuta kohale, kus asub
ligikaudne raskuskese igal erineval asendil. Arutlege, kuidas raskuskese muutub vastavalt käpa asu-
koha ja roboti massi muutumisega. Esitlusel võib soovi korral kasutada erineva massiga esemeid.
Õpilased võivad harjutust teha ükshaaval, rühmana või ka üksnes tahvli ees. Kui robot ei ole 
eelnevalt valmis ehitatud, võtab harjutus aega OLULISELT kauem, kui 20 minutit! Vaata lisaks 
õppetundi Minu esimene robot.

30+ minutit:
Õpilased täidavad ideeraamatu lehekülgede harjutuse ning jagavad neid omavahel, demonstreerides
arusaama ülekandetegurist ja probleemide loovast lahendamisest. Seda ülesannet võivad õpilased
sooritada nii ükshaaval kui ka rühmana.

cont.F.t2

mõtetega seotud teavet ja mõisteid.



3 Liikumine ja 
püsivus: jõud 
ja koosmõju.

3-PS2-1 Planeeri ja vii läbi uurimine, et tõestada
tasakaalus ja tasakaalustamata jõudude

mõju keha liikumisele.

- Raskuskeskme 
demonstreerimised

3 Liikumine ja 
püsivus: jõud 
ja koosmõju.

3-PS2-2 Vaatle ja/või mõõda keha liikumist, et
tõestada mustri kasutamise võimalikkust

keha liikumise ennustamisel.

- Tunni sisu materjalid
- Raskuskeskme 

demonstreerimised

4 Energia 4-PS3-1 Tõendeid kasutades konstrueeri seletus
keha liikumise kiiruse sõltuvusest energiaga,

mida keha omab.

- Tunni sisu materjalid
- Ideeraamatu harjutus

5 Liikumine ja 
püsivus: jõud 
ja koosmõju.

5-PS2 Toetab väidet, et gravitatsioonijõud,
mida Maa avaldab kehale, on suunatud

alla (Maa keskme suunas).

- Tunni sisu materjalid
- Raskuskeskme 

demonstreerimised

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS-1 - Ideeraamatu harjutus

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

1.H 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia on loovusega
tihedalt seotud, tuues kaasa

innovatsiooni.

- Ideeraamatu harjutus

3.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaa-
mine tehnoloogiate vahelis-

test seostest ning sidemetest
tehnoloogia ja teiste 
õpisuundade vahel. 

Tehnoloogia ja teiste õpi-
suundade vahel on mitmeid

seoseid. 

- Tunni sisu materjalid
- Mõistete harjutus
- Clawbot IQ raskus-

keskme näitamine
- Ideeraamatu harjutus

3.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaa-
mine tehnoloogiate vahelis-

test seostest ning sidemetest
tehnoloogia ja teiste 
õpisuundade vahel. 

Teistest õpivaldkondadest
saadud teadmistel on otsene
mõju tehnoloogiliste toodete
ja süsteemide arendamisele. 

- Tunni sisu materjalid
- Mõistete harjutus
- Raskuskeskme 

demonstreerimised
- Ideeraamatu harjutus

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbe-
kas meetod probleemidele 

praktiliste lahenduste planee-
rimiseks.

- Ideeraamatu harjutus

8.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või süs-

teemi soovitavad osad ja
omadused või kavandile

seatud piirangud.

- Ideeraamatu harjutus

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

F.t3

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Määratleb lihtsa kavandamisülesande,
mis peegeldab etteantud edukriteeriumit
ja materjali, aja ning maksumuse piirangut

sisaldavat vajadust või soovi.

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

- Ideeraamatu harjutus

9.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Midagi kavandades on
oluline olla loov ning võtta

arvesse kõiki ideid.

- Ideeraamatu harjutus

9.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Ajurünnak on meeskonnana
probleemide lahendamine,
milles iga rühma liige esitab

kõigile oma ideid.

- Ideeraamatu harjutus

10.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine ja innovatsioon
on loovad viisid ideede

vormimiseks reaalseteks
asjadeks.

- Ideeraamatu harjutus

10.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine on protsess, mil-
lega muudetakse ideed ja ku-

jutluspildid seadmeteks ja süs-
teemideks. Innovatsioon on ole-

masoleva toote või süsteemi
 muutmine selle parendamiseks.

- Ideeraamatu harjutus

11.D 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Määratle ja kogu teavet
igapäevaelu probleemidest,
mida saab lahendada tehno-

loogiaga ning genereeri
probleemi lahendamiseks

ideid ja nõudeid.

- Ideeraamatu harjutus

11.J 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Teeb kavandatud lahendusest
2D ja 3D lihtsustatud näidis-

mudeleid.

- Ideeraamatu harjutus

16.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
energiast ja energiatehnoloogiatest

ning oskavad valida ja kasutada
nende hulgast sobivaid.

Tööriistad, masinad, tooted
ja süsteemid kasutavad tööks

energiat.

- Tunni sisu materjalid
- Mõistete harjutus

16.E 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
energiast ja energiatehnoloogiatest

ning oskavad valida ja kasutada
nende hulgast sobivaid.

Energia on võimekus
teha tööd.

- Tunni sisu materjalid
- Mõistete harjutus

16.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
energiast ja energiatehnoloogiatest

ning oskavad valida ja kasutada
nende hulgast sobivaid.

Võimsus on näitab, kui palju
energiat muudetakse ajaühikus
ühest energialiigist teiseks või
liigutatakse ühest kohast teise
või kiirus, millega tööd tehakse.

- Tunni sisu materjalid
- Mõistete harjutus

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.F.t3

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)
Õpetajad võivad tunni jaoks välja töötada täiendavaid tegevusi, mis sisaldavad võrrandeid ja arvutusi,
et käsitleda täiendavaid huvi pakkuvaid või vajalikke matemaatilisi teemasid.

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



Aluspõhimõtted: mõistete harjutus
         

                      

Hõõrdumine on liikumist takistav jõud, kui üks keha hõõrdub teise vastu.

Raskuskese on koht kehas või süsteemis, kus kaal on jaotunud ühtlaselt ning millele
toetudes on keha tasakaalus.

Raskuskeskme määramisel on oluline nii kaal kui ka asukoht.

Kiirus väljendab, kui kiiresti keha liigub.

Jõumoment on ringjooneliselt suunatud jõud, mis tavaliselt pöörab mingit keha.

Võimsus on kiirus, millega tööd tehakse.

Jõumomendi ühikuks on jõud x teepikkus, näiteks njuutonmeeter. 

Võimsust mõõdetakse tavaliselt vattides.

Klassikalises mehaanikas on kiirusel ja jõumomendil pöördvõrdeline suhe.

Ülekandetegur on arvutus, mis näitab, kui palju kiiremaks ja kergemaks teeb masin   
Sinu töö.

      

        

Juhend

Täida lüngad, sisesta iga määratluse juurde õige mõiste. Igat mõistet kasutatakse vaid korra.

Mõisted:

Raskuskese Meetrit sekundis Hõõrdumine Njuutonmeeter

Pöördvõrdeline Kiirus    Kaal   Ülekandetegur

Jõumoment Asukoht Vattides Võimsus         

cont.F.t4 VASTUSED

Kiirust mõõdetakse kilomeetrit tunnis või meetrit sekundis. 



Tunni märkmed
F.t5



Tunni märkmed
jätk.F.t5



Mehhanismid
Õpetaja materjalid

G



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Õppetundide Hakkame pihta!, Lihtmehhanismid ja -liikumine, Sinu esimene robot ja Aluspõhi- 

mõtted läbimine on soovitatav.

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on roboti mehhanismide, nende kavandamise ja seonduvate 
matemaatiliste- ja teaduslike põhimõtete tundmaõppimine.

Õpieesmärgid:
- Õpilased õpivad tundma alalisvoolumootoreid

- Õpilased omandavad teadmised ülekandearvu mõistest ning oskavad neid rakendada

- Õpilased saavad aru, mis on alusvanker

- Õpilased omandavad teadmised esemete käsitsemisest

- Õpilased omandavad teadmised tõstemehhanismidest

- Õpilased omandavad mehhanismidega seotud põhimõisted

Tunni sõnavara
Koguja   Alalisvoolumootor Vabadusaste   Tõstuk

Veetav hammasratas    Vedav hammasratas Alusvanker  

Hõõrdumine    Ülekandearv Hammasülekanne

Vaheratas    Tõstemehhanism Liigendmehhanism

Mootori koormus   Käsitsemismehhanism    Sahk

Pöördliigend    Kühvel     Seiskuma

Höördumine pöördel    Rattavahe

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6)

- Tunni kirjalikud harjutused (G.7, G.9)

- Tunni ehitusjuhised (G.8)

-  Tunni kirjalike harjutuste vastused (G.t4, G.t5)

- Pliiatsid

- VEX IQ komplekti riistvara (ülekandearvu simulaatori ja muude tegevuste jaoks) 

- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutamiseks – valikuline

- Täiendav paber – valikuline

G.t1

Haarats



Tunni kava ja lisavõimalused
20 minutit (klassidele 4-8):
Tutvusta õpilatele õppetunni Mehhanismid jaotist alalisvoolumootoritest (G.2). Analüüsige koos 
õpilastega alalisvoolumootoritega seonduvat teavet ja mõisteid. Valikuliselt kasuta lisaks VEX IQ 
komplekti riistvara, et arutluse käiku illustreerida.

20-45 minutit (klassidele 2-8):
Enne ülekandearvu õppimist ehitavad õpilased ülekandearvu simulaatori ehitusjuhiseid (G.8) kasutades  
ülekandearvu simulaatori ja katsetavad sellega. Ehitamisaja säästmiseks eralda enne ehitamist 
ehituseks vajalikud osad. Simulaatori katsetamiseks jääv aeg sõltub sellest, kui palju aega kulub 
õpilastel simulaatori ehitamiseks.

20-45 minutit (klassidele 2-8):
Tutvusta õpilasi õppetunni Mehhanismid jaotisega ülekandearvust (G.3). Analüüsige koos õpilastega
ülekandearvuga seonduvat teavet ja mõisteid. Valikuliselt kasuta lisaks VEX IQ komplekti riistvara, et
arutluse käiku illustreerida.

- Klassidele 1-3: Kasuta AINULT ülekandearvu põhitõdede jaotist

- Klassidele 4-5: Kasuta jaotisi ülekandearvu põhitõdedest, ülekandearvu ja ülekandesuhte 
väljendamisest

- Klassidele 6-8: Kasuta KÕIKI Mehhanismide tunni ülekandearvu osa jaotisi

20 minutit – 1 tund (klassidele 2-8):
Jätkub tunni Mehhanismid ülekandearvu jaotise (G.3) õppimine. Jaga õpilastele eelnevalt ehitatud üle-
kandearvu simulaatorid, koos lisahammasratastega ning harjutuste lehed 1, 2, 3 ja 4 (G.9). Ülekandearvu
harjutuse täitmisel tuleb kasutada nii simulaatoreid kui ka õppetunni sisu materjale (G.3). Kuluv aeg
sõltub klassist ja täidetavate harjutuste arvust.

- Klassidele 2-3: Kasuta AINULT ülekandearvu harjutust 1

- Klassidele 4-5: Kasuta ülekandearvu harjutusi 1 ja 2

- Klassidele 6-8: Kasuta KÕIKI nelja ülekandearvu harjutust

20 minutit (klassidele 4-8):
Vaadelge tunni Mehhanismid alusvankri osa (G.4). Analüüsige koos õpilastega alusvankritega 
seonduvat teavet ja mõisteid. Valikuliselt kasuta lisaks VEX IQ komplekti riistvara, et arutluse käiku 
illustreerida.

20 minutit (klassidele 4-8):
Vaadelge tunni Mehhanismid objektide käsitsemise osa (G.5). Analüüsige koos õpilastega objektide
käsitsemist puudutavat teavet ja mõisteid. Valikuliselt kasuta lisaks VEX IQ komplekti riistvara, et 
arutluse käiku illustreerida. 

30 minutit (klassidele 4-8):
Vaadelge tunni Mehhanismid tõstemehhanismide osa (G.6). Analüüsige kos õpilastega 
tõstemehhanismidega seonduvat teavet ja mõisteid. Valikuliselt kasuta lisaks VEX IQ komplekti 
riistvara, et arutluse käiku illustreerida.

cont.G.t2



30 minutit – 1 tund (klassidele 2-8):
Jaga õpilastele õppetunni mõistete harjutus. Õpilased kirjutavad kas rühmana, üksinda ja/või viktoriini-
vormis definitsioonide juurde mõisted. Kuluv aeg sõltub klassist, harjutuse täidetavatest osadest,  ja/ 
või sellest, kui palju materjale on õpilastel lubatud kasutada harjutuse täitmisel.

1+ tund (valikuline tegevus klassidele 4-8):
Õpilased ehitavad ja katsetavad VEX IQ riistvara kasutades alusvankreid, käsitsemismehhanisme
ja/või tõstemehhanisme, vastavalt Sinu poolt välja töötatud tegevuste vajadustele. Järgnevate 
tundide ehitustegevused sobivad samuti selleks otstarbeks.

3 Liikumine ja 
püsivus: jõud 
ja koosmõju.

3-PS2-2 Vaatle ja/või mõõda keha
liikumist, et tõestada mustri

kasutamise võimalikkust keha
liikumise ennustamisel.

- Käsitsemismehhanismid
- Tõstemehhanismid

3-5 Projekteerimine MS-ETS1-3 Võrdleb katsetulemusi, et leida sarna-
susi ja erinevusi mitmete kavandlahen-
duste vahel, leidmaks igaühe parimaid

omadusi, mida ühildades saab leida
uue lahenduse, mis paremini vastaks

eduks vajalikele kriteeriumidele.

- Ülekandearvu simulaator
ja ülekandearvu 
harjutused

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

2.F 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Allsüsteem on süsteem, mis
toimib teise süsteemi osana.

- Alusvankrid
- Käsitsemismehhanismid
- Tõstemehhanismid

2.K 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Tööriistad ja masinad laienda-
vad inimvõimeid: näiteks hoid-

mist, tõstmist, kandmist,
pingutamist, jaotamist ja

arvutamist.

- Alusvankrid
- Käsitsemismehhanismid
- Tõstemehhanismid

2.S 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

- Ülekandearv ning kiiruse
ja jõumomendi vaheline
suhe

3.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaa-
mine tehnoloogiate vahelis-

test seostest ning sidemetest
tehnoloogia ja teiste 
õpisuundade vahel. 

Tehnoloogia ja teiste õpivald-
kondade vahel on palju mitme-

kesiseid seoseid.

- 

-
 

tunni sisu materjalides

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

jätk.G.t2

G.t3

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Ülekandearvu
simulaatori kasutamine 
ja arvutused
Teaduslikud põhimõtted

Kompromiss on otsuse tege-
mine, lähtudes vajadusest teha
kompromiss mitmete võistle-

vate regurite vahel.



4.OA 4 Tehted ja matemaatiline
mõtlemine

Tutvumine algarvude ja
kordarvudega

- Ülekandearv ja
ülekandesuhe

4.NBT 4 Numbrid ja tehted
kümnendsüsteemis

Arvutamine mitmekohaliste
arvudega.

- Ülekandearv ja
ülekandesuhe

4.NF 4 Numbrid ja tehted:
murrud

Murdude taandamine ja
järjestamine

- Ülekandearv ja
ülekandesuhe

6.RP 6 Suhtarvud ja võrdeline seos. Arusaam suhtarvudest ja
tehted suhtarvudega probleemide

lahendamiseks

- Ülekandearv ja
ülekandesuhe

6.NS 6 Arvusüsteem - Mitmeastmelise
ülekande
ülekandesuhe

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)
jätk.G.t3

Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused

Arvuta vabalt mitmekohaliste
arvudega, leia ühised nimetajad

ja tegurid.



Mehhanismid: mõistete harjutus
                                                                          

                           

 

          

       

       

        

        

         

        

G.t4 VASTUSED

Juhend:

Täida lüngad, sisesta iga määratluse juurde õige mõiste. Igat mõistet kasutatakse vaid korra.

Mõisted:

Alalisvoolumootorid Tugiraamistik Koguja   Tõstuk

Hammasmehhanism Vabadusaste Veetav hammasratas

Vedav hammasratas Haaratsid Alusvanker

Ülekandearv Vaheratas Tõstemehhanism

Käsitsemismehhanism Liigendmehhanismid Mootoril on koormus 

Sahad Pöördliigend Kühvel

Seiskub Hõõrdumine pöördel Rattavahe

Alalisvoolumootorid (klassid 4-8):

Alalisvoolumootorid muudavad elektrienergia elektromagnetväljade ning 

Mootoril on koormus, kui sellele rakendub pöörlemissuunaga vastupidine jõud
(hõõrdumine või raskus), mille ületamiseks peab mootor suurendama jõumomenti.

Mootori koormuse edasisel kasvamisel lõpetab mootor lõpuks pöörlemise ja seiskub.

Ülekandearv väljendab vedava hammasratta suhet veetava 
hammasrattaga.

Vedav hammasratas on jõuallika, näiteks mootori, külge ühendatud hammasratas.

Veetav hammasratas on väljundi, näiteks ratta või mehhanismi, külge ühendatud
hammasratas.

Lihtne hammasmehhanism on kogum omavahel ühendatud hammasrattaid, mis 
kannab jõu sisendilt üle väljundile. Kõiki vedava ja veetava hammasratta vahelisi hammasrattaid, 
mis jõudu üksnes vahendavad, nimetatakse vaheratasteks.

Alusvankrid (klassid 4-8):

Roboti liikumisvõimet tagavat robootilist allsüsteemi kutsutakse ka alusvankriks.
Tugiraamistik on liikuva roboti osa, millele kinnituvad mootorid, rattad ja/või 
muud alusvankri moodustavad seadmed.

Hõõrdumine pöördel on pööramist takistav hõõrdumine. 

Rattavahe on alusvankri rataste vaheline kaugus.

pöörlevate mähiste abil mehaaniliseks energiaks.



Esemete käsitsemine (klassid 4-8):

jätk.G.t4

Käsitsemismehhanism on mehhanism, mis võimaldab robotil käsitseda enese 
ümber olevaid esemeid. 

Sahad liigutavad esemeid ilma neid üles korjamata ning need 
on kõige lihtsamini kavandatavad ja ehitatavad käsitsemismehhanismid.

Kühvel rakendab jõudu eseme alla nii, et selle eseme saab 
üles tõsta ja edasi viia.

Haaratsid rakendavad esemele jõudu vähemalt kahte kohta, 
võimaldades seeläbi eset haarata.

Neid spetsialiseerunud käsitsemismehhanisme, mis on ehitatud koguma ja hoidma mitut eset 
korraga, kutsutakse kogujaks.

Tõstemehhanismid (klassid 4-8):

Vabadusaste viitab keha võimele liikuda iseseisvalt kindlal 
liikumissuunal.

Tõstemehhanism on iga selline mehhanism, mis on loodud täitma 
ülesandeid ja/või tõstma esemeid.

Liikuvatel- ja võistlusrobotitel kõige rohkem kasutatav tõstemehhanism on pöördliigend.  

Tõstuk kasutab sirgjoonelist (lineaarset) liikumist esemete otse
üles tõstmiseks.

Liigendmehhanismid muudavad algse liikumise teistsugust tüüpi liikumiseks.



Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 1: ülekandearvu alused (klassid 2-8)
                           

                  

G.t5 VASTUSED

Juhend:

Peale ülekandearvu aluste (G.3) õppimist, näita, mida oled õppinud, tõmmates õigele vastusele ringi ümber.
Vastuste leidmiseks võid ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 60 hambaga 
hammasrattaid.

Vedav hammasratas
(Sisend)

Veetav hammasratas
(Väljund)

Kuidas mõjutab selline ülekandearv väljundit võrreldes sisendiga? 
(Tõmba õigele vastusele ring ümber)

36 hammast 36 hammast

Võrdne

12 hammast 60 hammast

36 hammast 12 hammast

12 hammast 36 hammast

60 hammast 12  hammast

Võrdne

Võrdne

Võrdne

Võrdne
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jätk.G.t5 VASTUSED
Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 2: ülekandearvu ja -suhte 
väljendamine (klassid 4-8)

 
Peale ülekandearvu ja -suhte (G.3) väljendamise õppimist näita, mida oled õppinud! Arvuta ja kirjuta
õiged vastused. Vastuste leidmiseks võid ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 
60 hambaga hammasrattaid.

Vedav 
hammasratas

(sisend)

Ülekandearv Ülekandesuhe Kas kiirus või
jõumoment
suureneb?

36 hammast 36 hammast

   

12 hammast 60 hammast

  

36 hammast 12 hammast

   

36 hammast 60 hammast

   

60 hammast 12 hammast

   

Juhend:

Veetav
hammasratas

(väljund)

Taandatud
ülekandesuhe

36:36 36/36 1/1 Kumbki ei
suurene

12:60 60/12 5/1 Jõumoment

36:12 12/36 1/3 Kiirus

36:60 60/36 1.67/1 Jõumoment

60:12 12/60 1/5 Kiirus



jätk.G.t5 VASTUSED

                                                                                      

                       

Peale hammasülekannete ja vaherataste (G.3) õppimist näita, mida Sa teada said! Arvuta ja kirjuta 
õiged vastused. Vastuste leidmiseks võid ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 
60 hambaga hammasrattaid.

Vedav (sisend)
hammasratas

Vaheratas Veetav (väljund)
hammasratas

Ülekandearv Ülekandesuhe

36 hammast 60 hammast 36 hammast

  

12 hammast 36 hammast 60 hammast

 

36 hammast 12 hammast 60 hammast

  

12 hammast 36 hammast 36 hammast

  

12 hammast 36 hammast

ja 36 hammast

60 hammast

  

  
    

   

Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 3: hammasülekanded ja 
vaherattad (klassid 4-8)

Juhend:

Taandatud
ülekandesuhe

36:36 36/36 1/1

12:60 60/12 5/1

36:60 60/36 1,67/1

12:36 36/12 3/1

12:60 60/12 5/1



jätk.G.t5
Mehhanismid, ülekandearvu harjutus 4: mitmeastmeline ülekanne
(klassid 4-8)

Ühendatud jagatud
tejlega

Veetav
       hammasratas

Vedav
hammasratas

12 hammast
60 hammast

Mitmeastmeline ülekanne

= 25 / 1

Ütle: “Mitmeastmelise 
ülekande ülekandesuhe on
25 ühele.”

(60 / 12)     x     (60 / 12)

(5 / 1)     x     (5 / 1)

Meeldetuletuseks:
Mitmeastmelises ülekandes on mitu hammasratta-
paari. Igal paaril on oma ülekandearv ning 
jagatud teljed ühendavad hammasratta-
paare. Süsteemil tervikuna on ikka olemas
vedav hammasratas ning veetav hammas-
ratas. Samuti on ülekandel olemas
ülekandesuhe. Nüüd kutsutakse
seda mitmeastmelise ülekande 
ülekandesuhteks, mille leidmiseks
korrutatakse üksikute paaride üle-
kandesuhted omavahel. 
Allpool olevas, 12- ja 60 hambalise
hammasratastega näites arvutatakse
ülekandesuhe järgmiselt:

Vedav 
hammasratas 1

Veetav
hammasratas 1

Mitmeastmelise
ülekande

ülekandesuhe

12 hammast 60 hammast 12 hammast 36 hammast

 

12 hammast 36 hammast 12 hammast 36 hammast

   

12 hammast 36 hammast 12 hammast 60 hammast

   

Hammasrattapaar 1 Hammasrattapaar 2

Juhend:

Kasutades “Mitmeastmelise ülekande ülekandesuhte” tunnis (G.3) õpitut, näita oma teadmisi, 
arvutades ja kirjutades õiged mitmeastmelise ülekande ülekandesuhted. Vastuste leidmiseks võid 
ehitada VEX IQ ülekandearvu simulaatori, kasutades 12, 36 ja 60 hambaga hammasrattaid. 

Vedav 
hammasratas 2

Veetav
hammasratas 2

Taandatud
ülekandesuhe 1

Taandatud
ülekandesuhe 2

5/1 3/1 15/1

3/1 3/1 9/1

3/1 5/1 15/1

VASTUSED



Tunni märkmed
G.t6



Tornide väljakutse
Õpetaja materjalid

H



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 4 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Tundide Hakkame pihta! ja Sinu esimene robot läbimine on soovitatav

- Lisaks on on soovitatav läbida õppetunnid Aluspõhimõtted ja Mehhanismid

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on Tornide (või mõne teise sarnase, õpetaja loodud) väljakutse jaoks 
kaugjuhitava roboti kavandamine ja ehitamine.

Õpieesmärgid:
- Õpilased rakendavad kavandamise protsessi

- Õpilased dokumenteerivad kavandi

- Õpilased on suutelised kavandi parendamiseks tegema veaotsingut ning lahendama probleeme

- Õpilased osalevad Tornide (või sarnases) väljakutses 

Täiendavad eesmärgid:

Tunni sõnavara:
Insenerimärkmik

Kontrollsüsteem

Elektrisüsteem

Mehaaniline süsteem

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (H.1, H.2, H.3)

- Tunni hindamisleht (H.4)

- Tunni kirjalik harjutus (H.5)

- Väljakutse reeglid ja mängu dokumentatsioon

- Pliiatsid

- VEX IQ roboti aju, juhtpult ja komplekti riistvara

- Tornide väljakutse väljaku- ja mängu elemendid (või alternatiivse mängu sarnased elemendid)

- VEX IQ väljakutse täisväljak (või samaväärne)

- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutamiseks – valikuline

- Täiendav paber – valikuline

H.t1

robotiväljakutsele (sarnane käesolevas tunnis toodule), et arendada sarnaseid suunatud õppe-
tunde spetsiifilistest teaduse, tehnoloogia ja matemaatika valdkondadest.

Soovi korral võib õpetaja lisada tunni sisuga seonduvaid eesmärke igale avatud iseloomuga 



Tunni kava ja lisavõimalused
20 minutit:
Tutvusta õpilastele mängu ja väljakut. Jaga välja reeglite ja seonduva dokumentatsiooni koopiad.

30 minutit:
Juhi õpilasmeeskondade ajurünnakut, et leida viise ja mõtteid mängu edukaks mängimiseks 
(strateegia) ning mängu eesmärkide saavutamiseks sobiva roboti ehituse leidmiseks. Kasutage 
selles protsessis ideeraamatu lehekülgi või insenerimärkmikku.

Kui mõned meeskonnad saavad väga kiirelt valmis, innusta neid ajurünnakuga sügavamale minema. Mõni-
kord kalduvad õpilased arendama kõige esimest leitud ideed, selle asemel, et läbida täielik ajurünnak. Tuleta
neile meelde, et ajurünnak on kavandamise protsessi üks tähtsamaid osi; kõige esimesena pähe tulev 
lahendus on harva parim.

30 minutit:
Õpilased peaksid ajurünnaku tulemusel saadud nimekirjadest valima oma strateegia ning visandama/
kirjeldama ideeraamatu lehele või oma insenerimärkmikku (H.5) oma roboti võimaliku ehituse.    

5+ tundi:
Õpilasmeeskonnad kavandavad, ehitavad ja katsetavad mitme päeva/nädala jooksul oma kaug-
juhitavat robotit, kasutades ideeraamatu lehtede või insenerimärkmiku täitmisel “MÕTLE-TEE-TESTI”  
lähenemist, järgides samas väljakutse piiranguid roboti ehitusele. Kasutage roboti väljakutse hindamis-
lehte vahendina roboti ehituse parendamiseks ja/või lõplikute kavandite hindamiseks. Ideeraamatu
lehed/insenerimärkmik on hindamislehe osad, kuid neid võib soovi korral ka eraldi hinnata.

2+ tundi:

- Kõik matšid kuulutatakse eraldi välja

- Kasuta projektoreid või ekraane tulemuste, piltide jne kuvamiseks

- Kutsu osalema direktor, vanemad ja/või kogukonna STEM-valdkonnaga seotud inimesi

- 
konnatöö jne)

- 
nende kavandite ja tööprotsessi osas

- 

cont.H.t2

Õpilased viivad klassis läbi väljakutse võistluse VÕI osalevad/korraldavad ametliku VEX IQ väljakutse
ürituse/l (vaata lähemalt www.robotevents.com). Ideid lõbusa, põneva klassi-sündmuse läbiviimiseks:

Nii nagu ametlikel võistlustel, jaga auhindu mitmes kategoorias (mängu punktid, kavand, mees-

Kutsu kohtunikeks või hindajaiks kooli ametnikke või inimesi väljastpoolt, intervjueeri õpilasi

Tähistage pingutust ja tulemusi



4 Energia 4-PS3-1 Tõendusmaterjali kasutades ehitab,
seletuse sellest, kuidas keha kiirus on

seotud keha energiaga.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

4 Energia 4-PS3-4 - Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

3-5 Projekteerimine Määratleb lihtsa kavandamise probleemi,
mis peegeldab soovi või vajadust, mis

arvestab ette antud edukriteeriumi ja piiran-
gutega materjalidele, ajale ja maksumusele.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik
- Väljakutse reeglite järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-2 Genereerib ja võrdleb mitut võimalikku
lahendust probleemile, lähtuvalt lahen-

duse vastavusest probleemi kriteeriumi-
dele ja piirangutele.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik
- Väljakutse reeglite järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-3 Kavandab ja viib läbi katsed, milles
muutujad on kontrollitud ning ebaedu
kohti käsitletakse vahendina mudeli
või prototüübi parendamist vajavate

kohtade leidmiseks.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik
- Väljakutse reeglite järgimine

6-8 Energia MS-PS3-5 Konstrueerib, kasutab ja esitleb argu-
mente, mis toetavad väidet, et kui keha

liikumisenergia muutub, siis keha kas
kaotab energiat või saab seda juurde.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-2 Hindab võistlevaid kavandeid, kasutades
süstemaatilist protsessi, et määrata, kui

hästi kavandid vastavad probleemi
kriteeriumidele ja piirangutele.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-3 - Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-4 Arendab välja mudeli pakutud objekti,
töövahendi või protsessi korduva testimise

ja muutmise jaoks andmete gene-
reerimiseks, et saavutada parim kavand.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

H.t3

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Rakendades teaduslikke ideid, kavan-
dab, katsetab ja täiustab seadme, mis
muudab energiat ühest vormist teise.

Võrdleb katsetulemusi, et leida sarnasusi
ja erinevusi mitmete kavandlahenduste

vahel, leidmaks igaühe parimaid omadusi,
mida ühildades saab leida uue lahenduse,

mis paremini vastaks eduks vajalikele
kriteeriumidele.



1.D 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu, materjale ja tehnikaid.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks
või täiesti uute asjade loomiseks

saab teha uusi tooteid ja
süsteeme, mida ei saaks

teha ilma tehnoloogia abita.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

1.G 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia arendamine on inim-
tegevuse vorme ning on indivi-
duaalsete ja kollektiivsete vaja-

duste ning loomevõime tulemus.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

2.G 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

2.L 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

2.Q 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funkt-

sioone ja kvaliteeti.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

2.R 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Vajadused on parameetrid,
mida kasutatakse toote või

süsteemi arendamiseks.

- Väljakutse reeglite 
järgimine

2.U 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Hooldus on regulaarne toote üle-
vaatamise ja hooldamise prot-
sess, eesmärgiga tagada toote

jätkuv nõuetele vastav toimimine,
selle eluea pikendamine või selle

võimekuse tõstmine.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas
meetod probleemidele praktiliste

lahenduste planeerimiseks.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

8.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või süsteemi

soovitavad osad ja omadused
või kavandile seatud piirangud.

- Väljakutse reeglite 
järgimine

8.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Ei ole olemas täiuslikku kavandit. - Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik
- Väljakutse reeglite 

järgimine

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

- Väljakutse reeglite 
järgimine

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)
jätk.H.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



9.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist,

lahenduse valimist, lahendus(t)e
testimist, eseme valmistamist,

selle hindamist ja tulemuste
esitamist.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik
- Väljakutse reeglite järgimine

9.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Midagi kavandades on
oluline olla loov ning võtta

arvesse kõiki ideid.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

9.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Kavandamine koosneb sam-
mudest, mida saab läbi viia
erinevas järjekorras ning 

korrata vastavalt vajadusele.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

9.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Ajurünnak on meeskonnana
probleemide lahendamine,
milles iga rühma liige esitab

kõigile oma ideid.

- Ideeraamatu leheküljed/
insenerimärkmik

10.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on viis leidmaks
asjade mittetöötamise

põhjused üles nii, et asjad
saaks korda teha.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

10.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine ja innovatsioon
on loovad viisid ideede

vormimiseks reaalseteks
asjadeks.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

10.E 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Teaduses tavalist katsetamis-
protsessi saab kasutada 

tehnoloogiliste probleemide
lahendamisel.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

10.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

10.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine on protsess, mil-
lega muudetakse ideed ja kujut-
luspildid seadmeteks ja süstee-

mideks. Innovatsioon on ole-
masoleva toote või süsteemi

muutmine selle parendamiseks.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.H.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



10.H 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Mõned tehnoloogilised 
probleemid on kõige paremini

lahendatavad katsetades.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

11.F 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Katseta ja hinda lahendusi
tehnoloogilistele probleemidele. 

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

11.G 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Parendab kavandatud
lahendusi.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Kasutab kavandamise prot-
sessi probleemide lahendami-
sel nii õppetöös kui ka mujal.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Testib ja hindab kavandit ette-
antud vajaduste (kriteeriumid,

piirangud) suhtes ning
vajadusel täiustab.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed/

insenerimärkmik

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.H.t3

4.OA 4 Tehted ja matemaatiline
mõtlemine

Kasutab probleemide lahendamisel
nelja tehet täisarvudega.

- Ideeraamatu leheküljed/
insenerimärkmik

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Lahendab probleeme, mis sisaldavad
mõõtmist ja mõõtkava.

- Ideeraamatu leheküljed/
insenerimärkmik

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Esitab ja tõlgendab andmeid. - Ideeraamatu leheküljed/
insenerimärkmik

6.EE 6 Võrrandid Esitab ja analüüsib koguselisi
seoseid sõltuvate ja sõltumatute

muutujate vahel

- Ideeraamatu leheküljed/
insenerimärkmik

7.RP 7 Suhtarvud ja võrdeline
seos.

Analüüsib võrdelisi seoseid ja kasutab
neid reaalmaailma ja matemaatiliste

probleemide lahendamisel.

- Ideeraamatu leheküljed/
insenerimärkmik

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused

MÄRKED: Võttes arvesse käesoleva tunni avatud iseloomu, ei ole mõttekas loetleda kõiki võimalikke seoseid
standarditega. Ülal loetletud standardid on üksnes näited ja vaid murdosa sellest, mida võib käesoleva tunniga
saavutada. Me innustame õpetajaid käsitlema põhjalikumalt neid STEM valdkondi, mis on õpilastele kõige
tähendusrikkamad ja kasulikumad, sobitades ideeraamatu kandeid ja/või lisades omi tunde, kus sobilik.

Aine, energia, projekteerimine, jõud ja vastasmõju (NGSS)
Tehnoloogia olemus, kavandamine/projekteerimine, tehnoloogia võimalused, projekteeritud maailm (STL)
Tehted ja matemaatiline mõtlemine, arvud ja tehted - murrud, mõõtmine ja andmed (CCSM)
Geomeetria, suhtarvud ja võrdeline seos, võrrandid, statistika ja tõenäosus 

Käesoleva tunniga täiendavalt seotud valdkonnad:



Tunni märkmed
cont.H.t4



Targad masinad
Õpetaja materjalid

I



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Õppetundide Hakkame pihta! ja Sinu esimene robot läbimine on soovitatav

- 

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on tutvumine VEX IQ andurite ning nende toimimisega. Samuti sisaldab
tund lühidalt sissejuhatust VEX IQ programmeerimisse.

Õpieesmärgid:
- Õpilased omandavad andurite ja programmeerimisega seonduva põhilise sõnavara

- Õpilased teavad andurite liike ning andurite võimekust

- Õpilased kasutavad kavandamise protsessi programmeerimisharjutusi sooritades

- Õpilased dokumenteerivad kavandamisideed ideeraamatu lehekülgedel

- Õpilased oskavad kavandi parendamiseks teostada veaotsingut ning lahendada probleeme

Tunni sõnavara:
Pöördenurk     Enkooder    Põrkeandur

PuuteLED      Güroskoop     Programmeerimine

Kaugusandur     Värviandur    Andur

Ultrahelilained    Güroandur     Mootor

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (I.1, I.2, I.3)

- Tunni kirjalikud harjutused (I.4, I.10) 

- Tunni ehitusjuhised (I.5)

- Tunnis õpitu rakendamise harjutused (I.6, I.7, I.8, I.9)

- Tunni kirjalike harjutuste vastused (I.t4)

- Pliiatsid

- VEX IQ roboti aju, juhtpult, komplekti riistvara ja programmeerimistarkvara

- Punased, rohelised ja sinised objektid (kaardid või kuubikud) värvianduri harjutuste jaoks

- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutamiseks – valikuline

- Täiendav paber – valikuline

I.t1 cont.

Lisaks on soovitatav olla eelnevalt tutvunud VEX IQ programmeerimistarkvaraga



Juhuslik liikumine Spiraalne liikumine Muruniiduki liikumine

Tunni kava ja lisavõimalused
40 minutit:
Analüüsige ja arutlege koos õpilastega põhimõisteid (I.2) ja andurite ülevaadet (I.3).

30 minutit:
Õpilased täidavad mõistete harjutuse (I.4).

20 – 60 minutit:
Õpilased ehitavad autopilootroboti, kasutades autopilootroboti ehitusjuhiseid komplekti dokumen- 
tatsioonist. Kuluv aeg sõltub sellest, kas eelnevalt on valmis ehitatud standardne alussõiduk.

20-40 minutit:

saavad andurid erineval viisil koos töötada. Vaata juurde komplekti dokumentatsioonist. Kuluv aeg sõltub
sellest, kuidas otsustad neid liikumisviise demonstreerida / uurida lasta.

20-30 minutit (iga harjutus):
Vii läbi andurite vaikefunktsionaalsuse harjutused. Lisaks allpool olevale teabele vaata ka komplekti 
dokumentatsiooni.

PuuteLED-i vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Peatu ja liigu”

I.t2 cont.

Õpilased kasutavad autopilootroboti kolme liikumisviisi, mis demonstreerivad, kuidas targas masinas

autopiloot- või sarnast robotit, millel on aju suvalistesse portidesse ühendatud AINULT mootorid
ja puuteLED, tee nii:
- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali roboti ajus programm Driver Control ja käivita see.

- Programmi käivitudes põleb puuteLED roheliselt. Puuduta puuteLED-i sõrmega, et lülita roboti
juhtimist sisse (roheliselt põlev puuteLED) ja välja (punaselt põlev puuteLED).

- Proovi sõita, kui puuteLED on roheline.

-
 

Proovi sõita, kui puuteLED 
on punane.

Programmis Driver Control toimib puuteLED vaikimisi roboti jaoks valgusfoorina. Kasutades 



Roheline Punane

jätk.

Kaugusanduri vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Kokkupõrke vältimine”
Programmis Driver Control on kaugusanduri ülesandeks vaikimisi takistada robotil esemete või
seina otsa sõita. Kui kaugusandur näeb eset, hakkab ta autopilootrobotit aeglustama ja lõpuks
peatab selle, et vältida kokkupõrget. Kasutades
autopiloot- või sarnast robotit, millel on AINULT
mootorid ja kaugusandur ühendatud aju
suvalistesse portidesse, tee nii: 

- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali ja käivita programm Driver Control.

- Juhtpulti kasutades sõida robotiga seina poole.
Kui kaugusandur näeb eset/seina, mis on robotile liiga lähedal, peatab ta selle peale roboti, et 
vältida kokkupõrget.

Värvianduri vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Punane tuli, roheline tuli”

värviandur “näeb” rohelist paberit (või muud rohelist eset), lubab programm Sul robotit juhtida. 
Kui värviandur “näeb” punast paberit (või muud punast eset), ei ole roboti juhtimine lubatud. 
Kasutades autopiloot- või sarnast robotit, millel on aju suvalistesse portidesse ühendatud AINULT  
mootorid ja värviandur, tee nii:

- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali ja käivita programm Driver Control.

- Robot alustab “kaugjuhtimine lubatud”  
olekus. Kui värviandurile näidata punast paberit,
siis roboti juhtimine on keelatud. Kui värviandurile
näidata rohelist paberit, siis roboti juhtimine
lubatakse taas.

Güroanduri vaikefunktsionaalsuse harjutus: “Stardisuund”
Güroanduri vaikeülesanne Driver Control programmis on viia robot tagasi programmi käivitamise 
hetkel olnud suunda niipea, kui robotit juhtpuldiga ei juhita. Robot kasutab güroandurit, et mõõta, 
kui palju on roboti suund algasendiga võrreldes muutunud. Juhtpuldi kasutamise lõpetamisel pöörab 
robot end automaatselt tagasi sellesse suunda, kus ta programmi käivitamisel oli. Kasutades
autopiloot- või sarnast robotit, millel on aju suvalistesse portidesse ühendatud AINULT mootorid  
ja güroandur, tee nii:

- Lülita roboti aju ja juhtpult SISSE.

- Vali ja käivita programm Driver Control.

- Kasuta juhtpulti, et anda robotile uus suund.
Kui Sa lõpetad roboti juhtimise, pöörab robot
end automaatselt tagasi algupärasesse 
suunda.

Driver Control programmiga töötab värviandur roboti jaoks vaikimisi valgusfoori lugejana. Kui 

I.t2 jätk.



I.t2 jätk.

20-40 minutit: Lihtsad programmeerimisharjutused üksnes roboti aju kasutades

30 minutit-1 tund (iga harjutus): Lihtsad programmeerimisharjutused programmeerimistarkvaraga
Enne ühegi järgneva harjutuse läbi viimist:

1. TAASTA “DRIVER CONTROL” PROGRAMMI VAIKESEADISTUSED!

2. 
käivitada ja kasutada, salvestada omi programme, ühendada arvutit VEX IQ robotiga, edukalt saata 
omi programme arvutist VEX IQ roboti ajusse ning käivitada omi programme peale nende 
roboti ajusse laadimist.  Sa peaksid otsustama, missugune on parim viis tutvustada programmee-
rimistarkvara Sinu õpilastele.

Märked: Kõik allolevad näited kasutavad autopiloot- või sarnast robotit, mille aju kasutamata portidega on 
ühendatud AINULT mootorid ja vajalik andur. Kasuta ideeraamatu lehekülge, et kavandada oma programmid 
ning teha neile vajadusel veaotsingut. Viitena on toodud ideeraamatu näidislehekülg.

Programmeerimisharjutused põrkeanduri ja mootoritega:    
(30 minutit - 1 tund):

1. Robot tagurdab autonoomselt seina poole, kuni vähemalt üks autopilootroboti põrke-
    anduritest tajub põrget, misjärel robot peatatakse.

2. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused puuteLED-i ja mootoritega:    
(30 minutit - 1 tund):

1. Robot sõidab iseseisvalt edasi 5 mootoripööret, puuteLED põleb samal  
ajal roheliselt. 

2. PuuteLED on programmi käivitamisel punane. Vajuta puuteLED-i, see muutub roheliseks ja 
robot sõidab iseseisvalt edasi. Puuduta taas puuteLED-i, et see muutuks punaseks ja robot seiskuks.

3. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused kaugusanduri ja mootoritega:    
(30 minutit - 1 tund):

1. Robot sõidab iseseisvalt seina poole. Robot peatub 10 cm enne seina.   

2. Robot sõidab iseseisvalt seina poole. Robot peatub 5 cm enne seina, seejärel 
tagurdab 5 mootoripööret.

3. Õpetaja loodud harjutus.

ekraani ja nuppe. Vaata juurde VEX IQ komplekti kasutusjuhendist ning jälgi seal toodud 
Roboti konfiguratsiooni saab teha muudatusi, kasutades üksnes VEX IQ roboti aju LCD 

juhiseid. Tee roboti konfiguratsioonis muudatusi ning testi robotit peale igat muudatust!

Tutvu programmeerimistarkvaraga. On oluline, et õpilased oskaksid programmeerimistarkvara 



3.5 Projekteerimine 3-5-ETS1-1 - Programmeerimisharjutused ja
ideeraamatu dokumentatsioon

3.5 Projekteerimine 3-5-ETS1-3 Kavandab ja viib läbi katsed, milles
muutujad on kontrollitud ning ebaedu
kohti käsitletakse vahendina mudeli
või prototüübi parendamist vajavate

kohtade leidmiseks.

- Programmeerimisharjutused ja
ideeraamatu dokumentatsioon

I.t3

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

1.D 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu, materjale ja tehnikaid.

- Andurite vaikefunktsio-
naalsuse harjutused

- Programmeerimisharjutused
- Ideeraamatu leheküljed

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks
või täiesti uute asjade loomiseks

saab teha uusi tooteid ja
süsteeme, mida ei saaks

teha ilma tehnoloogia abita.

- Andurite vaikefunktsio-
naalsuse harjutused

- Programmeerimisharjutused
- Ideeraamatu leheküljed

2.G 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

- Programmeerimisharjutused
ja veaotsing

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

Programmeerimisharjutused värvianduri ja mootoritega:    
(30 minutit - 1 tund):

1. Robot sõidab iseseisvalt edasi, kui värviandur näeb rohelist värvi. Robot  
peatub, kui värviandur näeb punast värvi.

2. Robot sõidab iseseisvalt edasi, kui värviandur näeb rohelist värvi. Robot sõidab 
iseseisvalt tagasi, kui värviandur näeb sinist värvi. Robot peatub, kui värviandur 
näeb punast värvi.

3. Õpetaja loodud harjutus.

Programmeerimisharjutused güroanduri ja mootoritega:     
(30 minutit - 1 tund):

1. Robot sõidab iseseisvalt edasi 5 mootoripööret, seejärel pöörab 180 kraadi ja  
peatub. 

2. Robot pöörab 90 kraadi, siis peatub 5 sekundiks, seejärel pöörab veel 90 kraadi,  
peatub 5 sekundiks ning kordab seda, kuni programm peatatakse.
3. Õpetaja loodud harjutus.

 

I.t2 jätk.

Määratleb lihtsa kavandamise probleemi,
mis peegeldab soovi või vajadust, mis

arvestab ette antud edukriteeriumi ja piiran-
gutega materjalidele, ajale ja maksumusele.

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



2.Q 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funkt-

sioone ja kvaliteeti.

- 

2.R 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused on parameetrid,
mida kasutatakse toote või

süsteemi arendamiseks.

- Programmeerimis-
harjutused

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas
meetod probleemidele praktiliste

lahenduste planeerimiseks.

- Ideeraamatu leheküljed
programmeerimis-
harjutustega

8.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või süsteemi

soovitavad osad ja omadused
või kavandile seatud piirangud.

- Programmeerimis-
harjutused

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

- Programmeerimis-
harjutused

9.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist,

lahenduse valimist, lahendus(t)e
testimist, eseme valmistamist,

selle hindamist ja tulemuste
esitamist.

- Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

10.C 3-5 Veaotsing on viis leidmaks
asjade mittetöötamise

põhjused üles nii, et asjad
saaks korda teha.

- Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

10.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

- Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

 

11.J 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Teeb kavandatud lahendusest
2D ja 3D lihtsustatud näidis-

mudeleid.

- Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

 

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

Testib ja hindab kavandit ette-
antud vajaduste (kriteeriumid,

piirangud) suhtes ning
vajadusel täiustab.

- Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

 

11.L 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

 

jätk.I.t3
Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Valmistab toote või süsteemi
ja dokumenteerib lahenduse.

- Ideeraamatu leheküljed

- Ideeraamatu leheküljed

- Ideeraamatu leheküljed

- Ideeraamatu leheküljed

- Ideeraamatu leheküljed

- Ideeraamatu leheküljed

Programmeerimis-
harjutused ja veaotsing

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)
Õpetajad võivad tunni jaoks välja töötada täiendavaid tegevusi, mis sisaldavad võrrandeid ja arvutusi,
et käsitleda täiendavaid huvi pakkuvaid või vajalikke matemaatilisi teemasid.



I.t4
Targad masinad: mõistete harjutus

 

VASTUSED

I osa juhend

Täida lüngad, sisesta iga määratluse juurde õige mõiste. Igat mõistet kasutatakse vaid korra.

II osa mõisted

Pöördenurk    Güroskoop     Andur

Enkooder    Programmeerimine   Ultraheli

Andur on seade, mis tajub mingit füüsilise keskkonna omadust 
ja reageerib sellele. 

    Programmeerimine on protsess, millega antakse arvutile või mõnele teisele masinale ja selle  
lisaseadmeile kodeeritud käsklused mingi kindla ülesande automaatseks täitmiseks. 

    Ultraheli on inimese kõrvale kuulmiseks liiga kõrge sagedusega heli. 

Güroskoop on andur, mis suudab tajuda ja mõõta (eseme) pööramist.

    Pöördenurk kirjeldab, kui palju on mingi asi (näiteks robot) pööranud. 

Enkooder tajub mehaanilist liikumist ning tõlgib selle informatsiooni kasulikuks 
teabeks.

II osa juhend

Kirjuta iga pildi juurde õige mõiste. Pildid EI ole samas mõõtkavas.

II osa mõisted

Põrkeandur    Kaugusandur    Mootor

Värviandur    Güroandur     PuuteLED

Põrkeandur Kaugusandur Värviandur

PuuteLED Güroandur Mootor



I.t5
Tunni märkmed



I.t5 jätk.

Tunni märkmed



Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse
Õpetaja materjalid

J



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 2 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Õppetundide Ahelreaktsiooni väljakutse ja Targad masinad läbimine on soovitatav

- Ühe või mitme VEX IQ programmeerimistarkvara tundmine on samuti soovitatav

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni jooksul kavandavad ja ehitavad õpilased täiesti autonoomse ahelreaktsiooni-
seadme vastavalt hindamislehel toodud kirjeldustele.

Õpieesmärgid:
- Õpilased rakendavad teadmisi lihtmehhanismidest ja pendlitest

- Õpilased kasutavad ahelreaktsiooniseadmetega seonduvat sõnavara

- Õpilased kasutavad oma ahelreaktsiooniseadme(te) ehitamiseks kavandamise protsessi

- Õpilased kasutavad nii oma teadmisi VEX IQ anduritest kui ka programmeerimistehnikaid

- Õpilased dokumenteerivad kavandamise

- Õpilased oskavad kavandi parendamiseks teostada veaotsingut ning lahendada probleeme

Täiendavad eesmärgid:

Tunni sõnavara:
Ahelreaktsiooniseadme etapp

Päästemehhanism

Autonoomne

Andur

Programmeerimine

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (J.1, J.2)

- Tunni hindamislehed (J.3)

- Tunni kirjalik harjutus (J.4)

- Pliiatsid

- VEX IQ roboti aju, komplekti riistvara, andurid ja programmeerimistarkvara

- Nöör või tugev niit (valikuline, ploki ehitamiseks)

- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutamiseks – valikuline

- Täiendav paber – valikuline

J.t1

robotiväljakutsele (sarnane käesolevas tunnis toodule), et arendada sarnaseid suunatud õppe-
tunde spetsiifilistest teaduse, tehnoloogia ja matemaatika valdkondadest.

Soovi korral võib õpetaja lisada tunni sisuga seonduvaid eesmärke igale avatud iseloomuga 



Tunni kava ja lisavõimalused
20 minutit:

ka eelnevate tundide materjale. Samuti tuleta meelde eelmistes tundides omandatud autonoomsete 
robotite ja programmeerimisega seonduv sõnavara.

15 minutit:
Analüüsige õpilasmeeskondadega Ahelreaktsiooni väljakutse reegleid (J.2). Väljakutse on loodud 
kasutama ahelreaktsiooni näidise ehitusjuhistes toodud auto ja garaaži mudeleid. Sa võid otsustada
teistsuguse auto ja/või garaaži mudeli kasuks, võid samuti lasta õpilastel fantaasiat kasutades ise 
luua sobivad mudelid, kui aeg võimaldab. Sul on samuti võimalus paluda õpilastel kasutada ja muuta
eelnevalt Ahelreaktsiooniseadme tunnis ehitatud ahelreaktsiooniseadet, lisades sellele “ainult” 
mootorid, andurid ja programmid; kuid samuti võid paluda õpilastel kavandada, ehitada ja program-
meerida täiesti uued ahelreaktsiooniseadmed.

1 tund:
Planeerige koos väljakutse, kasutades ideeraamatu lehekülgi (J.4). Õpilased planeerivad ja kavan-
davad autonoomse ahelreaktsiooniseadme, mis vastab väljakutse ja hindamislehe kriteeriumidele.

3+ tundi:
Õpilasmeeskonnad kavandavad, ehitavad, programmeerivad ja katsetavad oma ahelreaktsiooni-
seadmeid, kasutades veaotsingu läbiviimisel ideeraamatu lehekülgi ja “MÕTLE-TEE-TESTI” 
lähenemist. Kasuta seonduvat hindamislehte parendamisvahendina ja/või lõplike seadmete
hindamise vahendina. Sa võid samuti paluda õpilastel hindamise jaoks näidata või esitleda oma 
programmeerimistööd.

30+ minutit:

- 

-   

cont.J.t2

Vaata koos õpilastega üle ahelreaktsiooniseadmetega seonduv teave, sõnavara ja mõisted, kasuta 

Lisaks hindamislehe ja ideeraamatulehe kaudu antud tagasisidele, kujunda ja anna täiendava 
valikvõimalusena õpilastele auhinnad

Lase õpilastel esitleda oma lõplikke/toimivaid ahelreaktsiooniseadmeid kogu klassile.

Tähistage pingutust ja tulemusi



4 Energia 4-PS3-1 Tõendusmaterjali kasutades ehitab,
seletuse sellest, kuidas keha kiirus on

seotud keha energiaga.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

4 Energia 4-PS3-4 - Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-1 - Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-2 Genereerib ja võrdleb mitut võimalikku
lahendust probleemile, lähtuvalt lahenduse

vastavusest probleemi kriteeriumidele ja
piirangutele.

- Seadme(te) ehitus
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-3 Kavandab ja viib läbi katsed, milles muu-
tujad on kontrollitud ning ebaedu kohti

käsitletakse vahendina mudeli või proto-
tüübi parendamist vajavate

kohtade leidmiseks.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

6-8 Energia MS-PS3-5 Konstrueerib, kasutab ja esitleb argu-
mente, mis toetavad väidet, et kui keha

liikumisenergia muutub, siis keha kas
kaotab energiat või saab seda juurde.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-2 Hindab võistlevaid kavandeid, kasutades
süstemaatilist protsessi, et määrata, kui

hästi kavandid vastavad probleemi
kriteeriumidele ja piirangutele.

- Seadme(te) ehitus
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-3 Võrdleb katsetulemusi, et leida sarnasusi
ja erinevusi mitmete kavandlahenduste

vahel, leidmaks igaühe parimaid omadusi,
mida ühildades saab leida uue lahenduse,

mis paremini vastaks eduks vajalikele
kriteeriumidele.

- Seadme(te) ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-4 Arendab välja mudeli pakutud objekti,
töövahendi või protsessi korduva testi-
mise ja muutmise jaoks andmete gene-
reerimiseks, et saavutada parim kavand.

- Seadme(te) ehitus
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

J.t3

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Rakendades teaduslikke ideid, kavan-
dab, katsetab ja täiustab seadme, mis
muudab energiat ühest vormist teise.

Määratleb lihtsa kavandamise probleemi,
mis peegeldab soovi või vajadust, mis

arvestab ette antud edukriteeriumi ja piiran-
gutega materjalidele, ajale ja maksumusele.



1.D 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu, materjale ja tehnikaid.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks
või täiesti uute asjade loo-

miseks saab teha uusi tooteid
ja süsteeme, mida ei saaks
teha ilma tehnoloogia abita.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

1.G 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia arendamine on inim-
tegevuse vorme ning on indivi-
duaalsete ja kollektiivsete vaja-

duste ning loomevõime tulemus.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

2.G 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

2.L 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

2.Q 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funkt-

sioone ja kvaliteeti.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

2.R 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused on parameetrid,
mida kasutatakse toote või

süsteemi arendamiseks.

- Väljakutse reeglite 
järgimine

2.U 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Hooldus on regulaarne toote üle-
vaatamise ja hooldamise protsess,

eesmärgiga tagada toote jätkuv
nõuetele vastav toimimine, selle

eluea pikendamine või selle 
võimekuse tõstmine.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas mee-
tod probleemidele praktiliste
lahenduste planeerimiseks.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

8.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või süsteemi

soovitavad osad ja omadused
või kavandile seatud piirangud.

- Väljakutse reeglite 
järgimine

8.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Ei ole olemas täiuslikku
kavandit.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite 

järgimine

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

- Väljakutse reeglite 
järgimine

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)
jätk.J.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



9.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist,

lahenduse valimist, lahen-
dus(t)e testimist, eseme

valmistamist, selle hindamist
ja tulemuste esitamist.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed
- Väljakutse reeglite

järgimine

9.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Midagi kavandades on
oluline olla loov ning võtta

arvesse kõiki ideid.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed

9.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Kavandamine koosneb sam-
mudest, mida saab läbi viia
erinevas järjekorras ning 

korrata vastavalt vajadusele.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed

9.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Ajurünnak on meeskonnana
probleemide lahendamine,
milles iga rühma liige esitab

kõigile oma ideid.

- Ideeraamatu lehed

10.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Veaotsing on viis leidmaks
asjade mittetöötamise

põhjused üles nii, et asjad
saaks korda teha.

- Seadme(te) ehitamine
- Ideeraamatu lehed

10.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Leiutamine ja innovatsioon
on loovad viisid ideede

vormimiseks reaalseteks
asjadeks.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed

10.E 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Teaduses tavalist
katsetamise protsessi

saab kasutada 
tehnoloogiliste probleemide

lahendamisel.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed

10.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed

10.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Leiutamine on protsess,
millega muudetakse ideed

ja kujutluspildid seadmeteks
ja süsteemideks. Innovatsioon

on olemasoleva toote või
süsteemi muutmine selle

parendamiseks.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu lehed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.J.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



10.H 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Mõned tehnoloogilised 
probleemid on kõige paremini

lahendatavad katsetades.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

11.F 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

11.G 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Seadme(te) ehitamine
- Programmeerimine
- Ideeraamatu leheküljed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub

4.OA 4 Tehted ja matemaatiline
mõtlemine

Kasutab probleemide lahendamisel
nelja tehet täisarvudega.

- Ideeraamatu leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Lahendab probleeme, mis
sisaldavad mõõtmist ja mõõtkava.

- Ideeraamatu leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Esitab ja tõlgendab andmeid. - Ideeraamatu leheküljed

6.EE 6 Võrrandid Esitab ja analüüsib koguselisi
seoseid sõltuvate ja sõltumatute

muutujate vahel

- Ideeraamatu leheküljed

7.RP 7 Suhtarvud ja võrdeline
seos.

Analüüsib võrdelisi seoseid ja kasu-
tab neid reaalmaailma ja matemaa-

tiliste probleemide lahendamisel.

- Ideeraamatu leheküljed

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)

jätk.J.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Katseta ja hinda lahendusi
tehnoloogilistele probleemidele. 

Parendab kavandatud
lahendusi.

Kasutab kavandamise prot-
sessi probleemide lahendami-
sel nii õppetöös kui ka mujal.

Testib ja hindab kavandit ette-
antud vajaduste (kriteeriumid,

piirangud) suhtes ning
vajadusel täiustab.

Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused

MÄRKED: Võttes arvesse käesoleva tunni avatud iseloomu, ei ole mõttekas loetleda kõiki võimalikke seoseid
standarditega. Ülal loetletud standardid on üksnes näited ja vaid murdosa sellest, mida võib käesoleva tunniga
saavutada. Me innustame õpetajaid käsitlema põhjalikumalt neid STEM valdkondi, mis on õpilastele kõige
tähendusrikkamad ja kasulikumad, sobitades ideeraamatu kandeid ja/või lisades omi tunde, kus sobilik.

Aine, energia, projekteerimine, jõud ja vastasmõju (NGSS)
Tehnoloogia olemus, kavandamine/projekteerimine, tehnoloogia võimalused, projekteeritud maailm (STL)
Tehted ja matemaatiline mõtlemine, arvud ja tehted - murrud, mõõtmine ja andmed (CCSM)
Geomeetria, suhtarvud ja võrdeline seos, võrrandid, statistika ja tõenäosus 

Käesoleva tunniga täiendavalt seotud valdkonnad:



Tunni märkmed
J.t4



Roboti
aju

Roboti
tegevused

Andurite tagasiside

Kontrollkäsud

Tegelik
tulemus

kiirus jne)

Soovitud
tulemus

(roboti asukoht,

Targemad masinad
Õpetaja materjalid

K



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 4 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Tundide Hakkame pihta!, Sinu esimene robot ja Targad masinad eelnev läbimine    

on soovitatav.

- Lisaks on oluline, et õpilased on juba tuttavad valitud VEX IQ programmeerimistarkvaraga

Tunni otstarve:

robotiprogrammeerimise oskusi.

Õpieesmärgid:
- Õpilased omandavad andurite ja programmeerimisega seotud täiendava sõnavara

- Õpilased analüüsivad andurite liike ja nende võimalusi

- Õpilased kasutavad kavandamise protsessi robotit ehitades ja programmeerides

- Õpilased dokumenteerivad programmi kavandi oma ideeraamatu lehtedel

- Õpilased suudavad oma kavandi parendamiseks teha veaotsingut ja lahendada probleeme

Tunni sõnavara: 
Kontroll

Suletud tsükliga kontrollsüsteem

Avatud tsükliga kontrollsüsteem

Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (K.1, K.2, K.3, K.4)

- Tunni kirjalik harjutus (K.7)

- Tunni hindamisleht (K.6)

- Tunnis õpitu rakendamise harjutus (K.5)

- Pliiatsid

- VEX IQ roboti aju, juhtpult, andurid, komplekti riistvara ja programmeerimistarkvara

- Punased, rohelised ja/või sinised esemed, vastavalt väljakutses näidatule

- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutuseks – valikuline

- Täiendav paber – valikuline

K.t1

Käesoleva tunni eesmärk on suurendada õpilaste teadmisi VEX IQ anduritest ning kasvatada õpilaste



?
Tunni kava ja lisavõimalused
30 minutit – 3 tundi: Targemad masinad: õppetunni robotid
Ajakulu sõltub suuresti sellest, kas robotit (vali järgnevaist) ehitatakse osaliselt või täismahus.

1 tund – 4 tundi iga roboti kohta: programmeerimisväljakutse

vajalikust ülesande korduste arvust.

Anduritega Clawbot IQ väljakutse
1. Programmeeri robot autonoomselt (ilma juhtpuldita) järgnevalt:

- Roboti käivitamisel hoiab sõrg eset, näiteks palli, kuubikut või plasttopsi

- Robot alustab tööd autonoomses režiimis, peale puuteLED-i ülaosa puudutamist

- Robot pöörab 360 kraadi, kasutades güroskoopi ja mootoreid või ainult mootoreid

- Robot tõstab käpa üles, ava sõra ning laseb hoitaval esemel alla kukkuda

- Robot näitab LCD kuvale: “SAIN VALMIS!” ja puuteLED süttib punaselt, et anda märku 
programmi lõpust

2. Programmeeri robotile järgmised HÜBRIIDfunktsioonid (robotit juhitakse juhtpuldiga)*:

- Programmeeri roboti käppa lõpetama allapoole liikumise, kui käpp vajutab põrkeanduri sisse.
Iga kord, kui käppa tõstetakse ja langetatakse, peaks põrkelüliti hoidma ära käpa liiga madalale
langemise.

- Programmeeri värviandurit ära tundma esemete värve ning näitama värvide nimetusi roboti LCD kuval
siis, kui värviandurile näidatakse mõnda eset. Ese peaks olema punane, sinine või roheline ning 
kergesti käsitsetav (näiteks pall, kuubik või plastist joogitops)

- Programmeeri kaugusandurit peatama robotit 10 cm kaugusel seinast või takistusest, hoides ära
roboti kokkupõrke seinaga.

*Katseta neid funktsioone ükshaaval või korraga, kasutades juhtpulti.

3. Õpetaja loodud väljakutse

Anduritega Clawbot IQ
Eraldi ehitusjuhised Armbot IQ

Eraldi ehitusjuhised
Sinu enese loodud robot
Õpetaja loodud väljakutse

cont.K.t2

Aeg sõltub ülesande keerulisusest, ideeraamatu dokumenteerimise detailsusest ning eduks 



Armbot IQ väljakutse:
1. Programmeeri robot autonoomselt (ilma juhtpuldita) järgnevalt: 

- 

Õpetaja või klassikaaslane võib esemeid ükshaaval kohale asetada/eemaldada.

2. Programmeeri robot autonoomselt (ilma juhtpuldita) järgnevalt:

- 

Õpetaja või klassikaaslane võib esemeid ükshaaval kohale asetada/eemaldada.

3. Õpetaja loodud väljakutse

Väljakutsed iseloodud VEX IQ robotit kasutades:
1. Loo ja programmeeri VEX IQ robot, mis läbib labürindi automaatselt andurite abil   

2. Loo ja programmeeri VEX IQ robot, mis toimetab objekti andurite abil autonoomselt kindlasse kohta.
 

3. Õpetaja loodud väljakutse

 

4 Energia 4-PS3-4 - Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-1 - Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-2 Genereerib ja võrdleb mitut võimalikku
lahendust probleemile, lähtuvalt lahenduse

vastavusest probleemi kriteeriumidele ja
piirangutele.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-3 Kavandab ja viib läbi katsed, milles muu-
tujad on kontrollitud ning ebaedu kohti

käsitletakse vahendina mudeli või proto-
tüübi parendamist vajavate

kohtade leidmiseks.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide järgimine

6.8 Projekteerimine MS-ETS1-2 Hindab võistlevaid kavandeid, kasutades
süstemaatilist protsessi, et määrata, kui

hästi kavandid vastavad probleemi
kriteeriumidele ja piirangutele.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide järgimine

Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

jätk.

cont.

K.t2

K.t3

Asjade toimetamine. Programmeeri robot asju (pallid, kuubikud) kindlast kohast üles korjama ning 
neid ükshaaval teise, ettemääratud kohta toimetama.

Värvisorteerija. Programmeeri robot korjama asju (pallid, kuubikud jms), mis on 2 või 3 erinevat värvi  
(kasuta punaseid, siniseid ja/või rohelisi asju), ükshaaval, kindlast kohast ning toimetama neid 
värvist sõltuvalt teise kohta (üks kindel koht punastele, teine sinistele ja kolmas rohelistele asjadele).

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused
Rakendades teaduslikke ideid, kavan-
dab, katsetab ja täiustab seadme, mis
muudab energiat ühest vormist teise.

Määratleb lihtsa kavandamise probleemi,
mis peegeldab soovi või vajadust, mis

arvestab ette antud edukriteeriumi ja piiran-
gutega materjalidele, ajale ja maksumusele.



6.8 Projekteerimine MS-ETS1-3 Võrdleb katsetulemusi, et leida sarnasusi
ja erinevusi mitmete kavandlahenduste

vahel, leidmaks igaühe parimaid omadusi,
mida ühildades saab leida uue lahenduse,

mis paremini vastaks eduks vajalikele
kriteeriumidele.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide järgimine

6.8 Projekteerimine MS-ETS1-4 Arendab välja mudeli pakutud objekti,
töövahendi või protsessi korduva testi-
mise ja muutmise jaoks andmete gene-
reerimiseks, et saavutada parim kavand.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide järgimine

Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

1.D 3-5 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu, materjale ja tehnikaid.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide 

järgimine

1.F 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks
või täiesti uute asjade loo-

miseks saab teha uusi tooteid
ja süsteeme, mida ei saaks
teha ilma tehnoloogia abita.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide 

järgimine

1.G 6-8 Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia arendamine on inim-
tegevuse vorme ning on indivi-
duaalsete ja kollektiivsete vaja-

duste ning loomevõime tulemus.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide 

järgimine

2.G 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

2.L 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

- Väljakutse kriteeriumide 
järgimine

2.Q 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funkt-

sioone ja kvaliteeti.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

2.R 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused on parameetrid,
mida kasutatakse toote või

süsteemi arendamiseks.

- Väljakutse kriteeriumide 
järgimine

8.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas mee-
tod probleemidele praktiliste
lahenduste planeerimiseks.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide 

järgimine

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)

jätk.K.t3

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



8.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või

süsteemi soovitavad
osad ja omadused või

kavandile seatud piirangud.

- Väljakutse kriteeriumide
järgimine

8.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Ei ole olemas täiuslikku
kavandit.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

8.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

- Väljakutse kriteeriumide
järgimine

9.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist,

lahenduse valimist, lahen-
dus(t)e testimist, eseme

valmistamist, selle hindamist
ja tulemuste esitamist.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

9.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Midagi kavandades on
oluline olla loov ning võtta

arvesse kõiki ideid.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

9.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Kavandamine koosneb sam-
mudest, mida saab läbi viia
erinevas järjekorras ning 

korrata vastavalt vajadusele.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

9.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Ajurünnak on meeskonnana
probleemide lahendamine,
milles iga rühma liige esitab

kõigile oma ideid.

- Ideeraamatu leheküljed

10.C 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Veaotsing on viis leidmaks
asjade mittetöötamise

põhjused üles nii, et asjad
saaks korda teha.

- Väljakutse roboti
ehitamine

- Programmeerimis-
tegevused

- Ideeraamatu leheküljed

10.D 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Leiutamine ja innovatsioon
on loovad viisid ideede

vormimiseks reaalseteks
asjadeks.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
insenerimärkmik

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)
jätk.K.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



10.E 3-5 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Teaduses tavalist
katsetamise protsessi

saab kasutada 
tehnoloogiliste probleemide

lahendamisel.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

10.F 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

10.G 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Leiutamine on protsess,
millega muudetakse ideed ja
kujutluspildid seadmeteks ja
süsteemideks. Innovatsioon

on olemasoleva toote või
süsteemi muutmine selle

parendamiseks.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

10.H 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam veaotsingu,
uurismistöö, arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise tähtsusest
probleemide lahendamisel.

Mõned tehnoloogilised 
probleemid on kõige paremini

lahendatavad katsetades.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

11.F 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus rakendada
kavandamise  protsessi.

Katsetab ja hindab
lahendusi

tehnoloogilistele
probleemidele. 

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

11.G 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus rakendada
kavandamise  protsessi.

Parendab kavandatud
lahendusi.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus rakendada
kavandamise  protsessi.

Kasutab kavandamise
protsessi probleemide

lahendamisel nii õppetöös
kui ka mujal.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus rakendada
kavandamise  protsessi.

Testib ja hindab kavandit
etteantud vajaduste

(kriteeriumid, piirangud)
suhtes ning vajadusel

täiustab.

- Väljakutse ehitustegevused/
programmeerimine

- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse kriteeriumide

järgimine

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
jätk.K.t3

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



jätk.K.t3

4.OA 4 Tehted ja matemaatiline
mõtlemine

Kasutab probleemide lahendamisel
nelja tehet täisarvudega.

- Ideeraamatu leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Lahendab probleeme, mis
sisaldavad mõõtmist ja mõõtkava.

- Ideeraamatu leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Esitab ja tõlgendab andmeid. - Ideeraamatu leheküljed

6.EE 6 Võrrandid Esitab ja analüüsib koguselisi
seoseid sõltuvate ja sõltumatute

muutujate vahel

- Ideeraamatu leheküljed

7.RP 7 Suhtarvud ja võrdeline
seos.

Analüüsib võrdelisi seoseid ja kasu-
tab neid reaalmaailma ja matemaa-

tiliste probleemide lahendamisel.

- Ideeraamatu leheküljed

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)
Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused



Tunni märkmed
cont.K.t4



Tunni märkmed
jätk.K.t4



Tornide programmeerimisväljakutse
Õpetaja materjalid

L



Tunni otstarve, eesmärgid, sõnavara ja materjalid
Soovitatav klassidele:
Klassid 4 kuni 8

Soovitatavad eelteadmised:
- Robotiehituse mehaanilise poole jaoks on soovitatav tundide Hakkame pihta! ja Sinu esimene   

robot eelnev läbimine

-  Lisaks on väga kasulik tundide Aluspõhimõtted ja Mehhanismid eelnev läbimine

     JA / VÕI

- Tornide väljakutse õppetunni eelnev läbimine
Märkus: Kui Tornide väljakutse tund on läbitud ja robot on valmis ehitatud, siis on õpilastel vaja ainult 
olemasolevale robotile lisada andurid ja kirjutada programmid.

Andurite kasutamise ja programmeerimise jaoks:
- Tundide Targad masinad ja Targemad masinad läbimine on soovitatav

- Lisaks tuleb väga kasuks tunni Ahelreaktsiooni programmeerimisväljakutse läbimine   

Tunni otstarve:
Käesoleva tunni otstarve on Tornide väljakutseks (või õpetaja loodud sarnase väljakutse jaoks) 
autonoomse roboti kavandamine ja ehitamine.

Õpieesmärgid:
- Õpilased kasutavad kavandamise protsessi

- Õpilased dokumenteerivad kavandi loomise

- Õpilased oskavad kavandi parendamiseks viia läbi veaotsingu ja lahendada probleeme

- Õpilased osalevad Tornide (või sarnasel) väljakutsel

Täiendavad eesmärgid:

Tunni sõnavara:
Insenerimärkmik

Kontrollsüsteem

Elektrisüsteem

Mehaaniline süsteem

Andur

L.t1

robotiväljakutsele (sarnane käesolevas tunnis toodule), et arendada sarnaseid suunatud õppe-
tunde spetsiifilistest teaduse, tehnoloogia ja matemaatika valdkondadest.

Soovi korral võib õpetaja lisada tunni sisuga seonduvaid eesmärke igale avatud iseloomuga 



Tunni materjalid:
- Tunni sisu materjal (L.1, L.2, L.3)
- Tunni hindamisleht (L.4)
- Tunni kirjalik harjutus (L.5)
- Väljakutse reeglid ja mängu dokumentatsioon
- Pliiatsid
- VEX IQ roboti aju, juhtpult, andurid, komplekti riistvara, programmeerimistarkvara
-  Tornide väljakutse väljaku ja mängu elemendid (või samaväärse väljakutse elemendid)
- VEX IQ väljakutse täisväljak (või samaväärne)
- Interneti juurdepääs võrgulehe kasutamiseks – valikuline
- Täiendav paber – valikuline

Tunni kava ja lisavõimalused
Märge: Kui õpilased on juba valmis ehitanud kaugjuhitava roboti (Tornide väljakutse tunni raames), võivad õpilased
neile robotitele lisada andurid ja kirjutada neile programmid. Võta see muudatus ajakava planeerimisel arvesse.

20 minutit:
Tutvusta õpilastele mängu ja väljakut. Jaga välja reeglite ja seonduva dokumentatsiooni koopiad.

30 minutit:
Juhi õpilasmeeskondade ajurünnakut, et leida viise ja mõtteid mängu edukaks mängimiseks (strateegia) ning 
mängu eesmärkide saavutamiseks sobiva roboti ehituse leidmiseks. Kasutage selles protsessis ideeraamatu 
lehekülgi või insenerimärkmikku.

30 minutit:
Õpilased peaksid ajurünnaku tulemusel saadud nimekirjadest valima oma strateegia ning visandama/kirjeldama 
ideeraamatu lehele või oma insenerimärkmikku oma roboti võimaliku ehituse. 

5+ tundi:
Õpilasmeeskonnad kavandavad, ehitavad ja katsetavad mitme päeva/nädala jooksul oma kaugjuhitavat 
robotit, kasutades ideeraamatu lehtede või insenerimärkmiku täitmisel “MÕTLE-TEE-TESTI”  lähenemist, 
järgides samas väljakutse piiranguid roboti ehitusele. Kasutage roboti väljakutse hindamislehte vahendina 
roboti ehituse parendamiseks ja/või lõplikute kavandite hindamiseks. Ideeraamatu lehed/insenerimärkmik 
on hindamislehe osad, kuid neid võib soovi korral ka eraldi hinnata.

2+ tundi:
Õpilased viivad klassis läbi väljakutse võistluse VÕI osalevad/korraldavad ametliku VEX IQ väljakutse
ürituse/l (vaata lähemalt www.robotevents.com). 

Ideid lõbusa, põneva klassi-sündmuse läbiviimiseks:

- Kõik matšid kuulutatakse eraldi välja

- Kasuta projektoreid või ekraane tulemuste, piltide jne kuvamiseks

- Kutsu osalema direktor, vanemad ja/või kogukonna STEM-valdkonnaga seotud inimesi

- Nii nagu ametlikel võistlustel, jaga auhindu mitmes kategoorias (mängu punktid, kavand, meeskonnatöö jne)

- Kutsu kohtunikeks või hindajaiks kooli ametnikke või inimesi väljastpoolt, intervjueeri õpilasi nende
kavandite ja tööprotsessi osas

- Tähistage pingutust ja tulemusi

jätk.

cont.
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L.t2



Õppetunni seosed standarditega
Järgmise põlvkonna teadusõpe (Next Generation Science Standards - NGSS)

L.t3

4 Energia 4-PS3-1 Tõendusmaterjali kasutades ehitab,
seletuse sellest, kuidas keha kiirus on

seotud keha energiaga.

- Väljakutseroboti ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

4 Energia 4-PS3-4 - Väljakutseroboti ehitus
-
-

Programmeerimistegevused

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-1 - Väljakutseroboti ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-2 Genereerib ja võrdleb mitut võimalikku
lahendust probleemile, lähtuvalt lahenduse

vastavusest probleemi kriteeriumidele ja
piirangutele.

- Väljakutseroboti ehitus
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed
- Väljakutse reeglite järgimine

3-5 Projekteerimine 3-5-ETS1-3 Kavandab ja viib läbi katsed, milles muu-
tujad on kontrollitud ning ebaedu kohti

käsitletakse vahendina mudeli või proto-
tüübi parendamist vajavate

kohtade leidmiseks.

- Väljakutseroboti ehitus
- Ideeraamatu leheküljed
-
-
 Väljakutse reeglite järgimine
Programmeerimistegevused

6-8 Energia MS-PS3-5 Konstrueerib, kasutab ja esitleb argu-
mente, mis toetavad väidet, et kui keha

liikumisenergia muutub, siis keha kas
kaotab energiat või saab seda juurde.

- Väljakutseroboti ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-2 Hindab võistlevaid kavandeid, kasutades
süstemaatilist protsessi, et määrata, kui

hästi kavandid vastavad probleemi
kriteeriumidele ja piirangutele.

- Väljakutseroboti ehitus
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-3 Võrdleb katsetulemusi, et leida sarnasusi
ja erinevusi mitmete kavandlahenduste

vahel, leidmaks igaühe parimaid omadusi,
mida ühildades saab leida uue lahenduse,

mis paremini vastaks eduks vajalikele
kriteeriumidele.

- Väljakutseroboti ehitus
-
-
 Programmeerimistegevused
Ideeraamatu leheküljed

6-8 Projekteerimine MS-ETS1-4 Arendab välja mudeli pakutud objekti,
töövahendi või protsessi korduva testi-
mise ja muutmise jaoks andmete gene-
reerimiseks, et saavutada parim kavand.

- Väljakutseroboti ehitus
- Ideeraamatu leheküljed

Klass Kategooria PE kood Ootused sooritusele (PE) Tunni tegevused

Rakendades teaduslikke ideid, kavan-
dab, katsetab ja täiustab seadme, mis
muudab energiat ühest vormist teise.

Määratleb lihtsa kavandamise probleemi,
mis peegeldab soovi või vajadust, mis

arvestab ette antud edukriteeriumi ja piiran-
gutega materjalidele, ajale ja maksumusele.

Ideeraamatu leheküljed



1.D 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

1.F 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

1.G 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

2.G 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

2.L 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Ideeraamatuleheküljed

2.Q 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

2.R 6-8 - Väljakutse reeglite järgimine

2.U 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

8.C 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed

8.D 3-5 - Väljakutse reeglite järgimine

8.F 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatuleheküljed
-
 
Väljakutse reeglite järgimine

8.G 6-8 - Väljakutse reeglite järgimine

jätk.L.t3

Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Asjade tegemise
lihtsustamiseks kasutatakse

tööriistu, materjale ja tehnikaid.

Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Probleemide lahendamiseks või
täiesti uute asjade loomiseks saab

teha uusi tooteid ja süsteeme, mida
ei saaks teha ilma tehnoloogia abita.

Õpilastel kujuneb
arusaamine tehnoloogia

tunnustest ja mõjust.

Tehnoloogia arendamine on inim-
tegevuse vorme ning on indivi-
duaalsete ja kollektiivsete vaja-

duste ning loomevõime tulemus.

Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Kui süsteemi osad puuduvad, 
siis süsteem ei pruugi toimida

nii nagu vaja.

Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused seavad piirid toote
või süsteemi kavandamisele

või ehitamisele.

Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Süsteemi iga osa rike võib
mõjutada süsteemi funkt-

sioone ja kvaliteeti.

Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Vajadused on parameetrid,
mida kasutatakse toote või

süsteemi arendamiseks.

Õpilastel kujuneb arusaam
tehnoloogia tuumikmõistetest.

Hooldus on regulaarne toote üle-
vaatamise ja hooldamise protsess,

eesmärgiga tagada toote jätkuv
nõuetele vastav toimimine, selle

eluea pikendamine või selle 
võimekuse tõstmine.

Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Kavandamine on otstarbekas mee-
tod probleemidele praktiliste
lahenduste planeerimiseks.

Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile sisaldavad
tegureid nagu toote või süsteemi

soovitavad osad ja omadused
või kavandile seatud piirangud.

Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Ei ole olemas täiuslikku
kavandit.

Õpilastel kujuneb arusaam
kavandamise iseloomulikest

joontest.

Nõuded kavandile koosnevad
kriteeriumidest ja piirangutet.

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL)
Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



9.C 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
-
-
 Ideeraamatu leheküljed
Väljakutse reeglite järgimine

 

9.D 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

9.F 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

9.G 6-8 - Ideeraamatu leheküljed

10.C 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

10.D 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

10.E 3-5 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

10.F 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

10.G 6-8 - Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

jätk.L.t3

Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Projekteerimine sisaldab
probleemi määratlemist,

lahenduse valimist, lahen-
dus(t)e testimist, eseme

valmistamist, selle hindamist
ja tulemuste esitamist.

Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Midagi kavandades on
oluline olla loov ning võtta

arvesse kõiki ideid.

Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Kavandamine koosneb sam-
mudest, mida saab läbi viia
erinevas järjekorras ning 

korrata vastavalt vajadusele.

Õpilastel kujuneb arusaam
projekteerimisest.

Ajurünnak on meeskonnana prob-
leemide lahendamine, milles iga

rühma liige esitab kõigile oma ideid.

Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on viis leidmaks
asjade mittetöötamise

põhjused üles nii, et asjad
saaks korda teha.

Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine ja innovatsioon
on loovad viisid ideede

vormimiseks reaalseteks
asjadeks.

Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Teaduses tavalist
katsetamise protsessi

saab kasutada 
tehnoloogiliste probleemide

lahendamisel.

Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Veaotsing on probleemide
lahendamise meetod, mida
kasutatakse tehnoloogilise

süsteemi mittetoimimise
põhjuse leidmiseks.

Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Leiutamine on protsess,
millega muudetakse ideed

ja kujutluspildid seadmeteks
ja süsteemideks. Innovatsioon

on olemasoleva toote või
süsteemi muutmine selle

parendamiseks.

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub
Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused



jätk.L.t3

10.H 6-8 Õpilastel kujuneb arusaam
veaotsingu, uurismistöö,
arendamise, leiutamise,

innovatsiooni, katsetamise
tähtsusest probleemide

lahendamisel.

Mõned tehnoloogilised 
probleemid on kõige paremini

lahendatavad katsetades.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

11.F 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

11.G 3-5 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

11.H 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

11.K 6-8 Õpilastel kujuneb võimekus
rakendada kavandamise 

protsessi.

- Väljakutse roboti ehitamine
- Programmeerimistegevused
- Ideeraamatu leheküljed

Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid (Standards for Technological Literacy - STL) - jätkub

4.OA 4 Tehted ja matemaatiline
mõtlemine

Kasutab probleemide lahendamisel
nelja tehet täisarvudega.

- Ideeraamatu leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Lahendab probleeme, mis
sisaldavad mõõtmist ja mõõtkava.

- Ideeraamatu leheküljed

4.MD 4 Mõõtmine ja andmed Esitab ja tõlgendab andmeid. - Ideeraamatu leheküljed

6.EE 6 Võrrandid Esitab ja analüüsib koguselisi
seoseid sõltuvate ja sõltumatute

muutujate vahel

- Ideeraamatu leheküljed

7.RP 7 Suhtarvud ja võrdeline
seos.

Analüüsib võrdelisi seoseid ja kasu-
tab neid reaalmaailma ja matemaa-

tiliste probleemide lahendamisel.

- Ideeraamatu leheküljed

Matemaatika põhiteadmised (Common Core Standards for Mathematics - CCSM)

Kood Klass Standard Võrdlustasand Tunni tegevused

Katseta ja hinda lahendusi
tehnoloogilistele probleemidele. 

Parendab kavandatud
lahendusi.

Kasutab kavandamise prot-
sessi probleemide lahendami-
sel nii õppetöös kui ka mujal.

Testib ja hindab kavandit ette-
antud vajaduste (kriteeriumid,

piirangud) suhtes ning
vajadusel täiustab.

Valdkond# Klass Rühm Standard Tunni tegevused

MÄRKED: Võttes arvesse käesoleva tunni avatud iseloomu, ei ole mõttekas loetleda kõiki võimalikke seoseid
standarditega. Ülal loetletud standardid on üksnes näited ja vaid murdosa sellest, mida võib käesoleva tunniga
saavutada. Me innustame õpetajaid käsitlema põhjalikumalt neid STEM valdkondi, mis on õpilastele kõige
tähendusrikkamad ja kasulikumad, sobitades ideeraamatu kandeid ja/või lisades omi tunde, kus sobilik.

Aine, energia, projekteerimine, jõud ja vastasmõju (NGSS)
Tehnoloogia olemus, kavandamine/projekteerimine, tehnoloogia võimalused, projekteeritud maailm (STL)
Tehted ja matemaatiline mõtlemine, arvud ja tehted - murrud, mõõtmine ja andmed (CCSM)
Geomeetria, suhtarvud ja võrdeline seos, võrrandid, statistika ja tõenäosus 

Käesoleva tunniga täiendavalt seotud valdkonnad:



Tunni märkmed
cont.L.t4



Tunni märkmed
jätk.L.t4
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