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Tere tulemast Robo Wunderkindi õppekavasse!

Meil on hea meel tutvustada teile Robo Wunderkindi robootika- ja kodeerimisprogrammi teist õppetükki. Blokeeri
# 2 – nutikad seadmed koosneb 10 õppetundi mis tutvustab teie õpilastele robotite kasutamise teemat Nutiseadme keskkond 
ja viib nad robootika ja arvutiteaduse kogemuste järgmisele tasemele, näiteks eesmärgiandurid robotite ehitamisel või 
kasutamisel Tingimused programmeerimises. Meie kasutusvalmis õppekava on loodud selleks, et toetada teid täielikult RW-ga 
ettevalmistamise ja kogu õpetamise ajal. Saate ühineda oma õpilastega Roboga mängides: koos õppida, kodeerida ja kujutleda!

Sellesse kasutusvalmis õppekavasse kuuluvad:

• Kõik põhiteave ja üksikasjad tundide korraldamiseks;
• Mõistete ülevaade samuti sõnastatud Õpitulemused;
• 10 tunniplaani – hästi konstrueeritud ja hõlpsasti jälgitav Täiendavad tegevusedmis 

võimaldavad kohandada tundide keerukust vastavalt õpilaste konkreetsetele vajadustele;

• Abimaterjalid nagu näiteks õpetaja slaidid, väljakutsekaardid, võtmesõnavara,
ja prinditavad moodulite pildid mugava õpetamiskogemuse tagamiseks.
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Sisukord:

Peatükk Lehekülg

1. Põhiteave 3

2. Robootika ja arvutiteaduse kontseptsioonide ülevaade 4

3. Üksikasjalikud tunniplaanid: Tunnid 11-20 6–30
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Põhiteave

Teema: STEAM teemad Hinded: 1-4 Grupi suurus: 6-12 õpilast

Kõik ploki nr 2 õppetunnid on loopõhine ja lingitud ühe teemaga: Nutikad seadmed. Selles sarjas muutub Robo erinevateks robotiteks / nutiseadmeteks, et lahendada 
erinevaid ülesandeid. Õpilased peavad kasutama omavarasemad teadmised kohta Robo Wunderkind moodulid, Visual Based Programming Language ofRobo koodi 
rakendus sama hästi kui Tehniline projekteerimisprotsess projektide analüüsimiseks, planeerimiseks ja elluviimiseks.

Keerukus: Tunnid on keerulisemad kui plokk nr 1 ja eeldasid varasemaid teadmisi RW robootikakomplektist ja Robo Code Appist. Iga õppetund 
sisaldab nii algtaset kui ka võimalikku muudatust/lisategevust. See avab võimaluse kohandada tundide keerukuse taset oma õpilaste spetsiifiliste 
vajadustega.

Soovitatavad eelteadmised: Õpilased vajavad eelteadmisi Robo Wunderkindi robootikakomplekti mõne mooduli ja Robo Code Appi 
visuaalpõhise programmeerimiskeele ning projekteerimisprotsessi kohta.

Vajalikud materjalid:

• Robo Wunderkindi robootikakomplekt(id);

• Tahvelarvuti(d);

• Mõned materjalid robotite kohandamiseks ja keskkonna loomiseks: Lego™ klotsid, värviline paber, papp jne.
• Abimaterjalid: õpetajate slaidid, väljakutsekaardid, prinditavad moodulite ja kodeerimistoimingute pildid.

3



Robootika ja arvutiteaduse kontseptsioonid, mis on hõlmatud plokis nr 2

Mõisted 1. tund 2. õppetund 3. õppetund 4. õppetund 5. õppetund 6. õppetund 7. õppetund 8. õppetund 9. õppetund 10. õppetund

Robootika

1. Robootika, Tehnika + + + + + + + + + +
2. Elekter:

• Elektri energia + + + + + + + + + +
+
+

• Kohalik suhtlus + + + + + + + + +
3. Traadita side + + + + + + + + +
4. Kujundusmõtlemise protsess:

• Mehaaniline disain + + + + + + + + + +
+• Koodikujundus + + + + + + + +

Arvutiteadus +
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+Programmeerimine, kood

1. Olekusmasinapõhine programmeerimine:

1. Üleminek

2. Seisukord

3. Sündmus

2. Kasutaja sisend: parameetrid

3. Digitaalne kirjaoskus

4. Algoritm

5. Otsuste puu

6. Tehnilise projekteerimise protsess

+ +

+
+

+
+

+
+

+
+

+ + + + + +
++

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+ + + + + + + + + +
++ + + + + + + + +

+ + + + +
+ + + + +

++ + + + + + + + + 4



Projektide ülevaade
Projektid Mõisted Keerukus Lehekülg

1. Robo on tark meeldetuletus Nutiseade, elekter ja traadita side, üleminek, seisukord 6-8

2. Robo on taskulamp Nupp, üleminek, seisukord 9-11

3. Robo on nutikas lamp Nupu, ülemineku, seisukorra, mehaanilise ja koodikujundus 12-14

4. Robo on nutikas köögitaimer Otsuste puu, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus 15-17

5. Robo on nutikas äratuskell Otsuste puu, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus 18-20

6. Robo on nutikas tolmuimeja Andur, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus 21-22

7. Robo on mõõteseade Otsuste puu, seisukord, võrdlus, mehaaniline ja koodikujundus 23-24

8. Robo on helidetektor Helitase, andur, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus 25-26

9. Robo hoiab korda Helitase, otsustuspuu, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus 27-28

10. Robo on tark lemmikloom Tehisintellekt, otsustuspuu, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus 29-30
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Projekt 1: Robo on nutikas meeldetuletus

Mõisted: Robootika, elekter ja traadita side, üleminek, 
seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Nagu teate, võib meie Robo muutuda erinevateks seadmeteks! 
Seetõttu võib see teid aidata mõne igapäevaste toimingute tegemisel. 
Kas need seadmed võivad olla nutikad? Mis täpselt on nutiseade? 
Vastame sellele küsimusele koos.

Kujutage ette, et teile tuleb päeva jooksul midagi olulist meelde 
tuletada; Millist seadet kasutaksite? Kas saame selle ehitada RW 
moodulitest?

Probleemne olukord:

Meile tuleb meelde tuletada tähtsat sündmust.

Lahendus:

Looge ja programmeerige Robo-nutikas meeldetuletus.

6



Projekt 1: Robo on nutikas meeldetuletus

Moodulid: Fookus:

• Robootika: Nutiseadmed ja nende funktsioon igapäevaelus;
• Robo koodi rakendus: Taimeri seisund.

Peamine plokk

Eesmärgid:
Programm: • Robo nutika meeldetuletuse loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid 

põhitoiminguid ja taimerit.

Õpitulemused:
• Tean ja oskan selgitada, mis on nutiseade;
• Saan kombineerida mooduleid, et luua Robo-nutikas meeldetuletus;

• Ma tean, mis on üleminek ja kuidas see nii järjestikuses koodis kui ka paralleelkäituses toimub;
• Saan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi ja muudab 

seda tingimusega Taimer.

Tingimused Taimer

Võtmesõnavara:
• Seade, nutiseade, (Bluetooth) signaalid, seisukord;
• Robo Code App: üleminek, tingimused, taimeri seisund.
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Projekt 1: Robo on nutikas meeldetuletus

Tegevuse etapid:

1

2

Küsi: Mis on seade? Mis on nutiseade? Kuidas on nutiseade ühendatud teiste seadmetega? Arutage terminit:Bluetoothi   signaalid. Analüüsige:

Rääkige Robo lugu, tehke kindlaks probleemne olukord ja tulla välja a teoreetiline lahendus.

3 Plaan: otsustage, milliseid mooduleid ja kodeerimistoiminguid projekti jaoks vajate ja miks. Tee anAlgoritm, Robo-meeldetuletuse kava:
1) Robo-meeldetuletus ootab teatud aja. => 2) Aeg on läbi. => 3) Robo-meeldetuletus teeb meeldetuletusheli.

4 Ehitada Robo-nutikas meeldetuletus ja programm seda kasutades Algoritm. Laske õpilastel leida õige kood ise, juhendades neid järgmiste sammude kaudu:

• Loo kood Algoritmi järgi: 1) Oodake tegevust + 2) Oodake toimingu eluea sätteid + 3) Helitegevus. Arutage Oodake toimingu eluiga: see 
kestab 10 sekundit – on võimalik oodata vaid 10 sekundit.

• Õppima millegi kohta Üleminek: ühest riigist teise muutumine. Proovige erinevaid eluea sätteid, et näha, millal üleminek toimub. 
Programm anmääramatu eluiga ootetoimingu jaoks. Arutage, etÜleminek ei toimu sel juhul.

• Õppima millegi kohta Tingimused: spetsiaalne ikoon, mis teeb a Toimub üleminek toimingute vahel. Peame seadma Tingimuse, kui 1) 
meil on olukord, kus üleminek ei toimu automaatselt – eluiga on lõpmatu või 2) soovime, et üleminek toimuks ainult konkreetses olukorras.

• Uurige Tingimused: Otsige need üles Action Dockist, arutage nende disaini ja selle poolest, kuidas need toimingutest erinevad – need näevad välja nagu kleebised.

Küsi: Mida omamoodi seisukord võib-olla me oma olukorras vajame? Peame määrama aja:Taimeri seisund.

• Programm a Taimeri seisund: asetage Taimeri tingimus jaotisele Toimingutevaheline ühendus. Arutage, et Tingimus tuleb asetada 
ühendustele: näidata, millist üleminekut see reguleerib.

• Mängi ringi: Programmeerige aja reguleerimiseks erinevad koodid Robo-nutika meeldetuletuse jaoks koos Taimeri tingimustega.

5 Kokku võtma mis on üleminek ja tingimus, miks meil võib neid koodi kujul vaja minna.

Lisategevus: Robo-nutikas meeldetuletus: Mehaaniline ja koodikujundus. Lisage konstruktsioonile RGB Light, DC mootor või servomootor ja programmeerige Robo-

nutika meeldetuletuse toimimiseks erinevad meeldetuletuskoodid.

6 Tehke oma projekt: mõelge, millist Taimeri tingimusega Robo-nutiseadet saab ehitada. Planeerige, ehitage ja programmeerige kandmiseks
projektist välja. Kasutage oma Robo kohandamiseks mõnda materjali.
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Kokku võtma: Üleminek, tingimused, taimeri seisund. Saate tagasisidet ülesannete ja tegevuste keerukuse kohta.Korista 
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Projekt 2: Robo on taskulamp

Mõisted: Nupp, elekter ja traadita side, üleminek, seisukord, 
mehaaniline ja koodikujundus. Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et peate leidma midagi oma voodi alt, kus on 
väga pime. Millist seadet kasutaksite?

Kas see seade töötab kogu aeg? Kas seda saab välja ja sisse lülitada? 
Kuidas? Sel põhjusel on sellel nupp.

Probleemne olukord:

Pimeda koha valgustamiseks peame taskulambi sisse ja välja lülitama.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-taskulamp selle sisse- ja 

väljalülitamiseks nupuga.
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Projekt 2: Robo on taskulamp

Moodulid: Fookus:

• Robootika: Nupp, nuppudega seadmed;
• Robo koodi rakendus: Nupu seisukord.

Peamine plokk RGB LED Nupp

Eesmärgid:

Programm:
• Robo-taskulambi loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ja nupu 

tingimusi.

Õpitulemused:
• Ma tean ja oskan selgitada, mis nupp on;
• Võin kaaluda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-taskulambi ehitamiseks;

• Ma tean, mis on üleminek ja kuidas see nii järjestikuses koodis kui ka paralleelkäituses toimub;
• Saan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, ühendusi ja muudab seda 

tingimusega Nupp.

Tingimused Nupp

Võtmesõnavara:
• Nupp, seisund;
• Robo Code App: üleminek, tingimused, nupu seisund.
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Projekt 2: Robo on taskulamp
Tegevuse etapid:

1 Küsi: Mis on nutiseade? Millise nutiseadme me viimati ehitasime ja programmeerisime ning miks? Mis on üleminek? Mis on tingimused ja miks me 
vajame neid koodis? Kuidas näevad tingimused Robo Code rakenduses välja?Tagasikutsumine terminoloogia: Bluetoothi   signaalid, üleminek, 
seisukord.

2 Analüüsige: Rääkige Robo lugu, tehke kindlaks probleemne olukord ja tulla välja a teoreetiline lahendus.

3 Plaan: Otsustage, milliseid mooduleid ja kodeerimistoiminguid projekti jaoks vajate ja miks. Tee anAlgoritm: plaan Robo-taskulampi esitamiseks:
1) Robo-taskulamp on välja lülitatud – midagi ei juhtu. => 2) Nupule klõpsatakse. => 3) Robo-taskulamp kiirgab valgust.
4) Robo-taskulamp kiirgab valgust. => 5) Nupule klõpsatakse. => 6) Robo-taskulamp on välja lülitatud

4 Ehitada Robo-taskulamp ja programm seda kasutades Algoritm. Laske õpilastel leida õige kood ise, juhendades neid järgmiste sammude kaudu:

• Lisateavet Nupp. Küsi:Millist uut moodulit me Robo-taskulambi jaoks vajame? Mis on nupp? Millistel igapäevastel seadmetel on 
nupud? Kuidas nupp töötab?

• Loo kood vastavalt algoritm: 1) Ootetoiming + 2) Ühendus + 3) Pideva valguse tegevus. Arutage, et nende toimingute vahel 
puudub tingimus.

• Programmeerige Nupu seisukord. Leidke toimingudokist nupu tingimus ja asetage see kahe toimingu vahelisele 
ühendusele. Arutage, et Tingimus tuleb asetada ühendustele, et näidata, millist üleminekut see reguleerib. Proovi.

• Muutke koodi vastavalt algoritm: 4) sama Pidev valgustegevus + 5) Ühendus tagasi ootetoimingu juurde + 6) sama Oodake 
tegevust. Arutage: Algoritmi lõpuleviimiseks muutsime koodi silmuseks; kuid teise ühenduse jaoks puudub teine   nupu tingimus.

• Programmeerige teine Nupu seisukord: asetage see silmuse teisele ühendusele. Proovi.

5 Kokku võtma Mida nupp on ja teeb Robo moodulina, kuidas nupu tingimus töötab.

Lisategevus: Uurige lähemalt Nupu seisukord. Määra erinev seadistus: nuppu klõpsatakse üks või kaks korda; pressitud või realiseerunud.

6 Tehke oma projekt: Mõelge, millist nupuga Robo-nutiseadet saab ehitada ja kuidas nuppu Nupu tingimust kasutada
kood selle jaoks. Planeerige, ehitage ja programmeerige projekti elluviimiseks. Kasutage oma Robo kohandamiseks mõnda materjali.
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Kokku võtma: Üleminek, tingimused, nupp (moodul) ja nupu seisund. Saate tagasisidet ülesannete ja tegevuste keerukuse kohta. 8
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Projekt 3: Robo on nutikas lamp

Mõisted: Nupp, elekter ja traadita side, üleminek, 
seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et istud vihmasel päeval kodus ja tahad muuta oma 
toa hubaseks ja heledaks värviliste tuledega. Millist seadet 
kasutaksite?

Kas oleks mugav kogu aeg nupuga valguse värvi vahetada? Kas 
nutiseade saab seda teha automaatselt?

Probleemne olukord:

Peame ruumi värvima erinevate valgustitega, mis muutuvad 
automaatselt.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-nutilamp, mida saab sisse ja 
välja lülitada; kujundage see nii, et värv muutuks teatud aegadel 
automaatselt.
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Projekt 3: Robo on nutikas lamp

Moodulid: Fookus:

• Robootika: Nutikas lambipirn;
• Robo koodi rakendus: Taimeri ja nupu tingimused.

Peamine plokk RGB LED Nupp

Eesmärgid:
• Robo-nuti lambi ehitamiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ning 

taimerit ja nuppu.
Ratas Ühendus

Blokeeri

Õpitulemused:
Programm: • Ma tean ja oskan selgitada, mis on nutikas lambipirn;

• Võin kaaluda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-nutilampi ehitamiseks;
• Saan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ja muudab seda Taimeri ja Nupu 

tingimustega.
Tingimused Taimer Nupp

Võtmesõnavara:
• Nutikas lambipirn, nupp, seisukord;
• Robo Code App: üleminek, tingimused, taimeri seisund.
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Projekt 3: Robo on nutikas lamp
Tegevuse etapid:

1 Küsi: Milliseid nutiseadmeid me viimati ehitasime ja programmeerisime ning miks? Milliseid tingimusi me kasutasime? Mis on tingimused ja kuidas need 
mõjutavad toimingute vahelisi üleminekuid?Tagasikutsumine terminoloogia: Üleminek, Seisukord, Nupp.

2 Analüüsige: Rääkige Robo lugu, tehke kindlaks probleemne olukord ja tulla välja a teoreetiline lahendus.

3 Plaan: Otsustage, milliseid mooduleid ja kodeerimistoiminguid projekti jaoks vajate ja miks. Tee anAlgoritm: plaan Robo-nuti lambi toimimiseks: 1) 
Robolamp on välja lülitatud – midagi ei juhtu. => 2) Nupule klõpsatakse. => 3) Robo-lamp kiirgab esimest valgust. => 4) Robo-lamp lülitab valguse värvi. 
=> 5) Robo-taskulamp kiirgab 2-3 tuld kindlas järjekorras. => 6) Nupule klõpsatakse. => 7) Robolamp on välja lülitatud.

4 Ehitada Robo-nutilamp ja programm seda kasutades Algoritm. Laske õpilastel leida õige kood ise, juhendades neid järgmiste sammude kaudu:

• Looge kood vastavalt algoritmile: 1) Ootetoiming + 2) Ühendus + 3) Pideva valguse tegevus. Arutage, et nende toimingute vahel 
puudub tingimus, ja lisage Nupu seisund üleminekul.

• Muutke koodi vastavalt algoritm: 4) Constant Light tegevus erineva seadistusega. Arutage, kuidas saame reguleerida aega, mille jooksul Robo 
tulesid vahetab: kasutage Toimingu seaded või Taimeri seisund.

• Muutke koodi vastavalt algoritm: 5) Constant Light tegevus + 6) Ühendus tagasi ootetoimingu juurde + 6) sama Oodake tegevust. 
Arutage: Algoritmi lõpuleviimiseks muutsime koodi loopiks; kuid teise ühenduse jaoks puudub teine   nupu tingimus. 
Programmeerige teineNupu seisukord.

• Mängi ringi: programmeerida erinevaid pideva valguse või vilkumise toimingute ahelaid, et Robo-nutilamp toimiks. Kasutage mõlematToimingu 
seadedvõi Taimeri seisund kellaaja ja nupu oleku reguleerimiseks selle sisse- ja väljalülitamiseks.

5 Kokku võtma Tingimuste funktsioon koodis. Millised on kahe erinevat tüüpi tingimuste kasutamise eelised ja raskused ühes koodis?

Lisategevus: Arutage konkreetset mehaaniline ja koodikujundus Robo-nuti lambi jaoks. Küsi: kuidas saaksime lampi kasutamise 
mugavamaks muuta? Kuidas teeksite koodi selgemaks ja piisavamaks?

6 Tehke oma projekt: mõelge, milline Robo-nutikas seade vajab koodis nuppu ja taimerit. Planeerida, ehitada ja programmeerida
projekti ellu viima. Kasutage oma Robo kohandamiseks mõnda materjali.
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Kokku võtma: Üleminek, tingimused, nupp (moodul) ja nupu seisund. Saate tagasisidet ülesannete ja tegevuste keerukuse kohta. 8
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Projekt 4: Robo on nutikas köögitaimer

Mõisted: Otsustuspuu, üleminek, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et valmistate kooki ja peate selle täpseks ajaks 
ahju panema. Millise nutika Robo-seadme abil saate aega 
mõõta ja meelde tuletada, et see on läbi? Kas saame äratuse 
uuesti panna?

Probleemne olukord:

Soovite köögitaimeri peatada või lasta sellel määratud aega korrata.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-nutikas köögitaimer, mida 
saab peatada ja mis võib korduda.
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Projekt 4: Robo on nutikas köögitaimer

Moodulid: Fookus:

• Arvutiteadus: Otsuste puu;
• Robo koodi rakendus: Taimeri ja nupu tingimused.

Peamine plokk RGB LED Nupp

Eesmärgid:
• Robo-nutika köögitaimeri loomiseks ja otsustuspuu kasutamiseks lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab 

mõningaid põhitoiminguid ning taimerit ja nuppu.
Ratas

Õpitulemused:
Programm: • Tean ja oskan selgitada, mis on otsustuspuu ning oskan seda kasutada Robo-seadme programmeerimiseks;

• Saan mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-köögi taimeri ehitamiseks;
• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Ma saan seda 

muuta Taimeri ja nupu tingimustega.
Tingimused Taimer Nupp

Võtmesõnavara:
• Otsuste puu, valikud;
• Robo Code App: Taimeri ja nupu tingimused.
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Projekt 4: Robo on nutikas köögitaimer
Tegevuse etapid:

1 Küsi: Milliseid nutiseadmeid me viimati ehitasime ja programmeerisime ning miks? Milliseid tingimusi me kasutasime? Kuidas me oma projekti planeerisime? Tuletage meelde 

termin:Algoritm.

2 Analüüsige: Rääkige Robo lugu, tehke kindlaks probleemne olukord ja tulla välja a teoreetiline lahendus.

3 Tutvustage terminit: Otsuste puu. Arutage, kuidas see erineb eelmistest algoritmidest. Plaan projekti koos õpilastega kasutades 
otsustuspuud.
1) Roboköögi taimer loeb aega – midagi ei juhtu. => 2) Aeg on läbi => 3) Roboköögi taimer annab häiret
kood Otsuste puu: => 4) KUI nuppu vajutatakse ÜKS KORD – 5) Roboköögi taimer loeb veel kord aega => 4) KUI KOKKU klõpsatakse nuppu => 
5) Roboköögi taimer on välja lülitatud.

4 Ehitada Roboköögi taimer ja programm seda kasutades Otsuste puu. Laske õpilastel leida õige kood ise, juhendades neid järgmiste sammude 
kaudu:
• Loo a esimene osa kood: 1) Oodake tegevust + 2) Ühendus + 3) Häirekood + lisage Taimeri seisund;
• Muutke koodi – variant #1: 4) Ühendus tagasi ootetoimingu juurde – Loop + 5) Nupu seisukord ühe korra klõpsatud seadistusega
• Koodi muutmine – variatsioon nr 2: 4) Lisage teine   ootetoiming + 5) Joonistage Ühendus häirekoodist ja lisage Nupu seisukord 

seadistusega klõpsanud kaks korda. Arutage koodikujundust otsustuspuuga: kuidas see erineb algoritmilisest koodist, selle kasutamise 
eelised ja puudused.

• Mängi ringi: programmeerida Robo-nutika köögitaimeri jaoks erinevaid otsustuspuu variatsioone.

5 Kokku võtma Otsuste puu; miks, kuidas ja mida peame koodi planeerimiseks õigesti kasutama.

Lisategevus: Lisateavet nupu seisundi kohta. Kasuta seadistust: vajutatakse otsustuspuu variatsiooni nr 1 jaoks ja vabastatakse variatsiooni 
nr 2 jaoks.

6 Tehke oma projekt: mõelge, milline Robo-nutikas seade vajab kujundamiseks nupu ja taimeriga tingimusi ning otsustuspuud
kood. Planeerige, ehitage ja programmeerige projekti elluviimiseks. Kasutage oma Robo kohandamiseks mõnda materjali.

7

8

Kokku võtma: Ülemineku, taimeri ja nuppude tingimused. Saate tagasisidet ülesannete ja tegevuste keerukuse kohta. 8Korista 

ära.
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Projekt 5: Robo on nutikas äratuskell

Mõisted: Otsustuspuu, üleminek, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et peate hommikul vara kooli tõusma; kuidas me 
saame selle lõbusaks teha? Mis siis, kui kardate magama jääda?

Probleemne olukord:

Teil on vaja äratuskella, mis võib korduda juhuks, kui te esimest 
korda ei ärka.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-nutikas äratuskell, mis võib 
korduda, kui te esimest korda ei ärka.

18



Projekt 5: Robo on nutikas äratuskell

Moodulid: Fookus:

• Arvutiteadus: Otsuste puu;
• Robo koodi rakendus: Kella, taimeri ja nuppude tingimused.

Põhiploki RGB LED Nupp DC mootorid

Eesmärgid:
• Robo-nutika äratuskella loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid 

ja taimeri tingimust.
Ratas

Õpitulemused:
Programm: • Ma tean, mis on otsustuspuu ja saan seda kasutada Robo-nutiseadme koodi loomiseks;

• Saan mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-äratuskella ehitamiseks;
• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Saan seda muuta 

kella, taimeri ja nupu tingimustega.
Tingimused Taimer Kell Nupp

Võtmesõnavara:
• Otsuste puu, valikud;
• Robo Code App: Taimeri ja nupu tingimused.
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Projekt 5: Robo on nutikas äratuskell
Tegevuse etapid:

1 Küsi: Millise nutiseadme me viimati ehitasime ja programmeerisime? Milliseid tingimusi kasutasime selle jaoks loodud koodis? Kuidas see erines 
kõigist varem programmeeritud koodidest? Tuletage meelde termin:Algoritm, otsustuspuu.

2 Analüüsige: Rääkige Robo lugu, tehke kindlaks probleemne olukord ja tulla välja a teoreetiline lahendus.

3 Plaan: Otsustage, milliseid mooduleid ja kodeerimistoiminguid projekti jaoks vajate ja miks. TehaOtsuste puu Robo-nutika äratuskella 
toimimiseks:
1) Robo-äratuskell ootab – midagi ei juhtu => 2) Aeg ärgata => 3) Robo-äratuskell teeb äratuskoodi => Otsuste puu: =>
4) KUI nuppu vajutatakse KAKS KORDA – 5) Robo-äratuskell lülitatakse välja. => 4) KUI nuppu klõpsatakse ÜKS KORD => 5) Robo-äratuskell kordab 
äratuskoodi uuesti 5 minuti pärast.

4 Ehitada Robo-äratuskell ja programm seda kasutades Otsuste puu. Laske õpilastel leida õige kood ise, juhendades neid järgmiste sammude kaudu:

• Looge koodi esimene osa: 1) Oodake tegevust + 2) Ühendus + 3) Häirekood + lisage ühendusele tingimus Kell.
• Muutke koodi – variant #1: 4) Ühendus tagasi ootetoimingu juurde – Loop + 5) Nupu seisukord seadistusega klõpsanud kaks korda.
• Koodi muutmine – variatsioon nr 2: 4) Lisa teine Oodake tegevust ja joonista Ühendused sellele toimingule loop moodustamiseks;

5) Lisage Nupu seisukord toimingul Ühendus ooterežiimiga ja Taimeri tingimusel, kui seadet klõpsatakse üks kord. Arutage
koodikujundus otsustuspuuga: kuidas see erineb algoritmilisest koodist, selle kasutamise eelised ja puudused.

• Mängi ringi: programmeerida Robo-nutika äratuskella jaoks erinevaid otsustuspuu variatsioone.

5 Kokku võtma Otsuste puu; kuidas ja mida peame koodi õigeks planeerimiseks kasutama, millised on Taimeri ja Kella tingimuste funktsioonid ja kuidas need 
erinevad.

Lisategevus: Arutage taimeri ja kella erinevust. Lähenege aja mõistele, kasutades Robo-nutiseadet ning taimeri ja kella tingimusi.

6 Tehke oma projekt: Mõelge, milline Robo-nutikas seade vajab taimerit, kella ja nuppude tingimusi ning otsustuspuud
koodi kujundamiseks. Planeerige, ehitage ja programmeerige projekti elluviimiseks. Kasutage oma Robo kohandamiseks mõnda materjali.

7

8

Kokku võtma: Ülemineku, taimeri ja nuppude tingimused. Saate tagasisidet ülesannete ja tegevuste keerukuse kohta. 8Korista 
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Projekt 6: Robo on nutikas tolmuimeja

Mõisted: Andur, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et peate oma tuba koristama. Milline seade teid aitab? 
Meie Robo võib muutuda ka nutiseadmeks, nii et ehitame ja 
programmeerime oma Robo-nutika tolmuimeja!

Probleemne olukord:

Teil on vaja äratuskella, mis kordab, kui te esimest korda ei 
ärka.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-nutikas äratuskell, mis võib 
korduda juhul, kui te esimest korda ei ärka.
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Projekt 6: Robo on nutikas tolmuimeja

Moodulid: Fookus:

• Robootika: Andurid ja nende funktsioonid, kaugus ja Distantsi andur;
• Robo koodi rakendus: Takistusseisund.

x2
Peamine plokk Nupp DC mootorid

Eesmärgid:
• Robo-nuti lambi ehitamiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ja 

takistust.
x2

Ratas

Õpitulemused:
Programm: • Tean ja oskan selgitada, mis on andur ja kuidas see töötab;

• Ma tean, mis on sentimeeter kui kauguse mõõtühik;
• Saan mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-nutika tolmuimeja ehitamiseks;
• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Ma 

saan seda muuta takistuse tingimusega.Tingimused Takistus

Võtmesõnavara:
• Kaugus, sentimeeter, andur;
• Robo Code App: takistusseisund.
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Projekt 7: Robo on mõõteseade

Mõisted: Otsuste puu, seisukord, võrdlus, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et lähete perega Ikeasse ja soovite osta oma 
projektide jaoks ideaalse laua – või kasti kõigi mänguasjade 
jaoks, mis teil on. Kuidas aga tagada, et see mahuks tuppa, 
voodi ja kapi vahele?

Probleemne olukord:

Peame mõõtma objektide vahelist kaugust.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-mõõteseade.
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Projekt 7: Robo on mõõteseade

Moodulid: Fookus:

• Mõõtmine, võrdlemine: võrdne, väiksem, suurem kui.

• Robo Code rakendus: Nupu ja takistuse tingimused.
x2

Peamine plokk RGB LED

Eesmärgid:
• Robo-mõõteseadme loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ning 

taimerit ja nuppu.
Kaugusandur Nupp

Õpitulemused:
Programm: • Ma tean, mis on mõõtmine ja võrdlemine;

• Ma tean, mis on otsustuspuu ja saan seda kasutada Robo-nutiseadme koodi loomiseks;
• Oskan mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-mõõteseadme ehitamiseks;
• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Ma saan seda 

muuta nupu ja takistuse tingimustega.Tingimused Nupp Takistus

Võtmesõnavara:
• Mõõtmine, võrdlemine, sentimeeter, võrdne, väiksem, suurem kui, kaugus, kaugusandur;
• Robo Code App: takistusseisund.
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Projekt 8: Robo on helidetektor

Mõisted: Helitase, andur, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Kujutage ette, et korraldate oma sõbrale üllatuspeo ja peate 
teadma, millal teie sõber on peaaegu kodus. Kuidas sa saad 
aru, et ta varsti tuleb?

Probleemne olukord:

Peame näitama konkreetse helitaseme.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-helidetektor.
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Projekt 8: Robo on helidetektor

Moodulid: Fookus:

• Detsibel kui helitaseme mõõtühik.
• Robo Code rakendus: Heli seisukord.

Peamine plokk Kaugusandur

Eesmärgid:
• Robo-helidetektori loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ja 

helitingimusi.Programm:

Õpitulemused:
• Tean ja oskan, mis on detsibell, kuidas helisid mõõta;
• Saan mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-helidetektori ehitamiseks;
• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Saan seda heli 

tingimustega muuta.

Tingimused Heli

Võtmesõnavara:
• Helitase, detsibell, heliandur;
• Robo Code App: heli seisukord.
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Projekt 9: Robo-valvur hoiab korda

Mõisted: Helitase, otsustuspuu, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Mõnikord läheb klassiruumis liiga vali ja õpetaja peab paluma 
õpilastel vait olla. Õpetajatele sellised juhtumid ei meeldi! Kuidas 
saab Robo-seade õpetajat selles olukorras aidata?

Probleemne olukord:

Peame näitama konkreetse helitaseme ja looma 
hoiatussignaali.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-kaitsja.

27



Projekt 9: Robo-valvur hoiab korda

Moodulid: Fookus:

• Võrreldes: võrdne, väiksem, suurem kui, otsustuspuu;
• Robo Code rakendus: Heli seisukord.

Peamine plokk RGB LED

Eesmärgid:
• Robo-kaitsja loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ja 

helitingimusi.
Kaugusandur

Õpitulemused:
Programm: • Tean ja oskan seletada, mis on võrdlemine, ning kasutan seda heliseisundi programmeerimiseks;

• Ma tean, mis on otsustuspuu ja saan seda kasutada Robo-nutiseadme koodi loomiseks;
• Saan mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-guardi ehitamiseks;

• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Saan seda 
heli tingimustega muuta.

Tingimused Heli

Võtmesõnavara:
• Detsibell, võrdlus: võrdne, väiksem, suurem kui, otsustuspuu;
• Robo Code App: heli seisukord.
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Projekt 10: Robo on tark lemmikloom

Mõisted: Tehisintellekt, otsustuspuu, seisukord, mehaaniline ja koodikujundus Keerukus:

Robo lugu:
Mõned inimesed ei saa paljudel erinevatel asjaoludel lemmiklooma pidada. 

Tänapäeva kaasaegses elus võivad robotid muutuda erinevateks olenditeks. 

Kas neist saavad nutikad robot-lemmikloomad?

Probleemne olukord:

Teil ei ole lubatud omada tõelist lemmiklooma, kuid soovite meeleheitlikult 

lemmiklooma-sõpra, kellega mängida.

Lahendus:

Ehitage ja programmeerige Robo-lemmikloom.
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Projekt 10: Robo on tark lemmikloom

Moodulid: Fookus:

• Võrreldes: Tehisintellekt, robotid-lemmikloomad;
• Robo Code rakendus: Takistused ja helitingimused.

Peamine plokk RGB LED DC mootorid

Eesmärgid:
• Robo-lemmiklooma loomiseks ja lihtsa programmi loomiseks, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid ning heli- ja 

takistustingimusi.Servo Kaugusandur Nupp

Õpitulemused:
• Tean ja oskan selgitada, mis on tehisintellekt, miks inimesed seda loovad;
• Tean ja oskan selgitada, mis on otsustuspuu ning oskan seda kasutada Robo-seadme programmeerimiseks;

• Ma võin mõelda, kuidas kombineerida mooduleid Robo-lemmiklooma ehitamiseks;

• Oskan luua lihtsa programmi, mis sisaldab mõningaid põhitoiminguid, nendevahelisi ühendusi; Ma saan 
seda muuta takistuste ja heli tingimustega.

Ratas Ühendus
Blokeeri

Programm:

Võtmesõnavara:
Tingimused Heli • Tehisintellekt, otsustuspuu;

• Robo Code App: takistused ja helitingimused.
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