
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
ROBOOTIKA  RING 
            
Sihtgrupp:  10.-19.a. õpilased 
Õppetöö maht: 6 õppetundi nädalas,  2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 
            või 3 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest  70 õppetundi teoreetiline,  

140 õppetundi praktiline osa 
 
 
AINEKAVA LÜHIKIRJELDUS 

 
Robootika ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö robootika huviringis. 

Ainekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, huvikooli 

põhimäärusest ja huvikooli arengukavast. Ainekava alusel toimuv robootika õpe on mõeldud 

tehnikahuvilistele õpilastele, kes  soovivad õppida robotite koostamist, programmeerimist 

ning rakendamist erinevatel kasutusaladel.  Silmas on peetud võimalust arvestada 

maksimaalselt iga õpilase võimeid, loovust ja koostöö valmidust. 

 

I  ÜLDOSA 
 
Robootika huviringi tegevuse üldeesmärgiks on: 

• tekitada õpilastes huvi tehnikaalade õppimise vastu 

• arendada ja kujundada õpilastes loovat tehnilist mõtlemist 

• arendada oskusi ja harjumusi nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks 

• laiendada võimalusi noorte vaba aja sisustamiseks robootika ja infotehnoloogia 

vahendite abil 

 
II  ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 

 
Robootika huviringi tegevusega arendatakse õpilases teadmised ja praktilised oskused 

järgmistel teemadel: 

• elektrotehnika ja elektroonika põhimõisted ja seosed 

• mehhaanika ja füüsika elementaarmõisted ja seosed 

• robotite olemus,  konstrueerimine ja toimimine 

• sensorite ja andurite tööprintsiibid 

• robotite liikumis- ja täitursüsteemid 

• infotehnoloogia põhimõisted ja robotite programmeerimine 
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• telekommunikatsioon ja robotite kaugjuhtimine 

• robootikasüsteemide rakendusvaldkonnad ja tulevikusuunad 

 

III  ÕPPEKORRALDUS JA –PROTSESS 

 
Õppetöö toimub õpilasgruppides 10 - 12 õpilast vastavalt õppekohtade arvule õppeklassis. 

Eelnevate ja omandatud oskuste kohaselt jaotatakse õpilased gruppidesse: 

 - algaste: esimese õppeaasta õpilased, valdavalt põhikooli noorem vanuseaste, 

- põhiaste: teise ja enama õppeaasta õpilased. 

Algastme grupist üleminek põhiastme gruppi eeldab teadmisi ja oskusi algkursuse kava 

kohaselt. Sobivate teadmiste ja oskuste korral võib esimese aasta õpilase suunata põhiastme 

gruppi, selleks läbib õpilane kontrollkatsed.  

Õppetunnid koosnevad õpitavat teemat tutvustavast teoreetilisest osast ja praktiliste 

harjutusülesannete lahendamisest. Osa tunnist pühendatakse iseseisvale tööle robootika 

õppevahenditega. 

 

Õpetaja pädevused 

Robootika huviringi õpetajal on vajalik läbida robootikaõpetajate koolitus. Lego Mindstorm 

NXT õpetajakoolitusi korraldab MTÜ Robootika koostöös Tiigrihüppe Sihtasutusega. 

Mikrokontrollerite programmeerimise koolitusi kodulabori baasil korraldab TTÜ 

Tehnoloogiakool. 

Õpetajale tulevad kasuks asjatundlikkus ja kogemused elektroonika ja mehaanika alal.  

 

IV  ÕPIOSKUSED 

 

ALGASTME kursuse  läbimise järel on õpilane omandanud järgmised oskused: 

• oskab koostada lihtsaid erinevate tööülesannetega roboteid; 

• tunneb LEGO Mindstorms NXT roboti valmistamise põhimõtteid; 

• oskab koostada lihtsaid programme LEGO Mindstorms NXT roboti juhtimiseks; 

• oskab koostada LEGO MINDSTORMS NXT robotile programme püstitatud 

probleemide lahendamiseks; 

• suudab analüüsida ülesandeid ja loovalt mõeldes leida lahendused; 

• oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata; 

• on valmis meeskonnatööks ühise eesmärgi saavutamise nimel 
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PÕHIASTME kursuse  läbimise järel on õpilane omandanud lisaks oskused: 

• oskab mõõta ja kujutada joonistel esemeid ja objekte; 

• oskab lugeda ja koostada lihtsaid elektri- ja elektroonikaskeeme; 

• tunneb erinevate robotite koostisosi, konstruktsioone ja iseärasusi; 

• omab teadmisi robotite erinevatest sensoritest ja anduritest; 

• oskab koostada robotite liikumis- ja täitursüsteeme; 

• oskab programmeerida mikrokontrollereid; 

• suudab ette valmistada roboteid mitmesugusteks võistlusteks 

 
 
 
 
V  AINE SISU 

Ainekava eesmärkide saavutamiseks kasutatakse järgmist õppesisu. 

ALGTASE – esimene õppeaasta, kestvus 35 õppenädalat, 6 t/näd., kokku 210 ak. tundi. 

Algtaseme õpitavad teemad 
 

• Robootika üldtutvustus. Robotite areng ja rakendused 

• Füüsikalis-geom. mõisted, mõõtühikud. Mõõtmine – pikkus, pindala, ruumala, mass 

• Joonestus-graafiline ettevalmistus. Lihtsa joonistusprogrammi kasutamine 

• Elektrotehnika põhimõisted ja –seosed. Multimeetri kasutamine 

• LEGO Mindstorms NXT komplekti tutvustus, liikurroboti koostamine 

• LEGO Mindstorms NXT programmeerimine kasutades NXT-G liidest 

• Liikumisplokid. Roboti mootorid. 

• Andurid – valgus-, heli-, puuteandur. 

• Kaugusanduri programmeerimine. 

• Joonejälgimise ülesande lahendamine 

• Robotite võistlus joonejälgimises 

• Robot-rajaleidja (explorer) koostamine ja programmeerimine 

• Sumoroboti koostamine ja programmeerimine 

• Sumorobotite turniir 

• Jalgpallirobotite tutvustus 

• Robotite jalgpalli võistlustingimused 
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Õppetunnid sisustatakse lisaks loengule praktiliste harjutustega kasutades Lego Mindstorm 

NXT komplekte. Harjutuste ülesanded väljastatakse õpilastele töölehtedena. Roboteid 

koostatakse ja programmeeritakse 2-3 õpilasest koosnevates töögruppides eesmärgiga 

harjutada grupitööd. Oluline on võimaldada õpilastel osaleda robotite võistlustel, nii kooli kui 

ka linna ja vabariiklikel võistlustel. (Robomiku, Robotex, tehnoloogia päevad jms.). 

 

Õppeklassis on vajalikud järgmised õppevahendid: 

Töölauad, toolid, internetiühendusega arvutid – vastavalt õpilaskohtade arvule + õpetajale; 

Lego Mindstorm NXT EDU komplektid – 1 komplekt 2-3 õpilase kohta; 

Lego Mindstorm NXT lisakomplektid 2-3 komplekti; 

Lego Mindstorm NXT-G tarkvara igale arvutile; 

Multimeetrid – 3-4 tk; mõõdulint, joonlaud jt. 

Robotite harjutusväljak 2x3 m. 

 
 
 Põhitaseme õpitavad teemad 
 

• Robootikasüsteemide põhimõisted ja süstemaatika,  

• Robootikasüsteemide kasutusvaldkonnad ning eripära,  

• Robootikasüsteemide projekteerimise üldised alused;  

• Mehaanika, elektroonika ja tarkvara tervikuks integreerimise üldpõhimõtted 

• Sissejuhatus ja ülevaade anduritehnikasse ja andurite kasutamise üldpõhimõtted,  

• Sissejuhatus mikrokontrolleritesse ja nende programmeerimisse, 

• Sissejuhatus täitursüsteemidesse ja nende tööprintsiipidesse,  

• Robotite kaugjuhtimine – raadio teel, interneti kaudu 

• Robootikasüsteemi ideeprojekti koostamine.  

 
Õppeaine koosneb omavahel integreeritud neljast teemaplokist, mida toetab läbivalt 

praktilised harjutused ja praktiline meeskonnaprojekt.  

Teemaplokid:  

I Robootika ja robootikasüsteemide projekteerimine 

II Sensoorika 

III Täiturid 

IV Mikrokontrollerid 
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Iga teemaplokk sisaldab sissejuhatavat teoreetilist loengut, mille järel toimuvad praktilised 

harjutused. Viimase teemaploki lõppedes jätkub õppeaine ainult praktilise tööga – 

meeskonnaprojektiga. Meeskonnaprojektiks võib olla robot, robootikasüsteem praktilise 

probleemi lahendamiseks. Meeskonnatöö raames toimuvad perioodilised esitlused teistele 

meeskondadele ja juhendajale. Esitluste ajal tutvustatakse projekti arengut, tehnilist lahendust 

ja tekkinud probleeme. Aine lõpeb praktilise töö tulemuse presenteerimisega (nt. 

robotivõistlus, töötava lahenduse demonstreerimine, vms.). 

 

Õppetöö viiakse läbi robootika õppeklassis - laboris. Vajalikud on järgmised õppevahendid: 

Töölauad, toolid, internetiühendusega arvutid – vastavalt õpilaskohtade arvule + õpetajale, 

Robootika kodulabori komplektid – 1 komplekt 2 õpilase kohta; 

Mikrokontrollerite programmeerimise tarkvara; 

Multimeetrid, ostsillograafid; toiteplokid 

Elektroonika katse- ja jootevahendid, elektrooniku tööriistad 

Mehhaaniku töövahendid tööks robotite mehhanismidega; 

Robotite katsetusväljak. 

 
VI  HINDAMINE 
 

Iga õpitava teema lõppedes sooritavad õpilased kontrollülesannete lahendamise käsitletud 

teema ulatuses. Poolaasta lõppedes sooritatakse poolaasta töö, õppeaasta lõpul kursusetöö. 

Nende tööde alusel antakse õpilase edukusele hinnang. Hinnangut kujundab õpilase aktiivsus 

ja saavutused robotite võistlustel.  

 
 
 KASUTATAV KIRJANDUS JA LINGID 

 

Lego Mindstorms NXT EDU 9797 komplekti juhendid  

Lego Mindstorms NXT EDU juhendid Kooliroboti portaalis: 

http://www.robootika.ee/lego/projekt/index.php/opetajale/materjal/  

T. Duvin. Robotid algõpetuses http://raju.cs.ut.ee/loputood/2010/taavi-duvin/ 

The NXT Step – Lego Mindstorms NXT Blog  http://thenxtstep.blogspot.com/  

Robotite koostamisjuhendid http://www.damienkee.com 

Robotite konstruktsioonid ja programmid internetis www.nxtprograms.com  

Õppematerjalid ja juhendid – TÜ Raju Keskuse lõputööd http://raju.cs.ut.ee/loputood/  

R.Sell, M.Leini, P.Salong. Mikrokontrollerid ja praktiline robootika. Tallinn 2010. 
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R.Dudziak, C.Köhn, R.Sell. Integrated systems and design. Tallinn 2008. 

Robootika kodulabori veeb http://home.roboticlab.eu  

C-keele kiirkursus http://home.roboticlab.eu/et/programming/c/crashcourse  

Robootika õpetajate ja õpilaste rahvusvaheline võrgustik http://www.roboticlab.eu    

 

Kasulikud lingid: 

 

www.robootika.ee 

www.robootika.com 

http://www.thenxtclassroom.com 

http://www.robootika.ee/lego/foorum/index.php  

http://courses.cs.ut.ee/2007/mindstorms/Main/HomePage 

http://tehnoloogiakool.ttu.ee/  

http://www.tiigrihype.ee 

 
 


