
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA  
KOSMOSEKLUBI 
 
KOSMOSEROBOOTIKA HUVIRINGI ÕPPEKAVA 
 
Sihtgrupp:   10.-17.aastased 
Õppetöö maht:  4 õppetundi nädalas   2 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus:  35 nädalat 

140 õppetundi aastas, sellest 60 tundi teoreetiline osa 
                                               80 tundi praktiline osa 

 
Aine lühikirjeldus 
Täheteaduse õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö astronoomiavaldkonna 
huviringis. Õppekava alusel toimiv õpe on mõeldud õpilasele, keda huvitab maailmaruum, kes 
on uudishimulik, loominguline ja tahab ennast arendada ka läbi praktiliste tegevuste. Õppekavas 
on silmas peetud iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust. Kosmoserobootika huviringis 
õpitakse robootika põhialuseid. Õppetöö käigus lahendavad õpilased kosmoseteemalisi robootika 
ülesandeid. 
 
Õppetöö korraldus 
Kosmoseklubi ringis osalemine on soovitav alates 10. eluaastast. Eeldatakse, et õpilane on 
läbinud esimese kooliastme. On omandamas või omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud 
loodusõpetuse ainesisu 2.1. Maailmaruum. 
Õppekava on üles ehitatud moodulipõhiselt. Moodul on õppekava sisuline liigitus, mis 
koondab õppeained läbi ainekaartide ühtseks eesmärgistatud õppekogumiks. 
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelu, skeemi, plaani, tabeli, päeviku 
koostamine, paaris rühmatöö,; praktilised tööd; infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs . 
Mooduleid ega nende teemasid ei läbita järjestikku, vaid sobiva käsitluse valib õpetaja, 
arvestades kasutatavat vahendit, õpilaste oskuste arengut, mooduli suunitlust, oma metoodilisi 
kogemusi ja eelistusi. 
 
Kosmoseklubi tegevuse saab jaotada järgmisteks teemadeks: 
Nimetus,        kestus (akadeemilist tundi) 
 
Teooria (esitlused, arutelud, küsimustele vastamine ja uudised)    60 
Praktika (mudeldamised, katsed, vaatlused, töövahendite kokkupanemine ja kasutamine, arvuti ja 
tarkvara kasutus ning eksperimendid)       50 
LTT valdkonnaga seotud meisterdamised ning loominguline töö    20 
Sündmused ja astronoomiaasutuste külastamised      10 
 
Kosmoseklubis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine: 
 
Õppevarana kasutatakse Lego Mindstorms EV3 robotikomplekte koos lisakomplektide ja 
kosmoseteemalisete tegevuste komplektidega: 

- Lego kosmose väljak ja rajatised,  
- Lego kosmose väljaku tegevuste komplekt 
- Lego Mindstorms EV3 EDU baaskomplekt,  
- robootika võistluslaud 
- robootika õppeväljakud 
- 3D printer  



- 3D ojektide kujundustarkvarad 2tk. (Solidworks Student Ed.) 
 
Kosmoserobootika huviringi sisu:  
Kosmoserobootika huviringis õpitakse robootika põhialuseid. Õppetöö käigus lahendavad 
õpilased kosmoseteemalisi robootika ülesandeid.. Tutvutakse robotite kasutamise eripäraga 
kosmilistes tingimustes. Õpitakse tundma taastuvenergia põhimõtteid, milline on eriti oluline 
teema nii kodusel planeedil Maa kui ka kosmilises keskkonnas. Omandatakse oskusi 
konstruktsioonide ja detailide valmistamisel 3D printerite abil. Selline oskus on vajalik tuleviku 
kosmosemissioonidel. Kosmoserobootika ja kosmoseside huviringid teevad tihedat koostööd 
missioonirobotite väljatöötamisel. Kosmoserobot saab edukalt missiooniülesandeid täita vaid 
kasutades kindlat raadiosidet ning hästi programmeeritud töökindlat robotit. Kosmoserobootika 
huviringil tekib võimalus osaleda rahvusvahelisel kosmoserobootika võistlusel MOONBOTS, 
millisel selgitatakse välja parimad lahendused Kuu missiooniroboti koostamiseks.  
 
 
Ainepädevus 
Läbi esitluste, arutelu, praktiliste tegevuste: katsete, meisterdamiste ja vaatluste saab õpilane 
aimu, kuidas toimib ilmaruum. Nõmme Noortemaja Kosmoseklubi läbinud õpilane omab 
ülevaadet: 
 

- Kosmosetehnoloogiad. Kosmoselende võimaldav tehnika. 
- Mehitatud kosmoselennud. Kosmosejaamad. Tehnoloogilised piirangud kosmilistele 

kauglendudele. 
- Teadusuuringud kosmoses. 
- Kosmosetehnoloogia rakendused: satelliitnavigatsioon, keskkonna kaugseire, 

satelliitside. 
- Tähed. Tähtede siseehitus. Muutlikud tähed ja noovad. Valged kääbused, neutrontähed, 

mustad augud. Tähtede areng. Täheparved. 
- Linnutee koostisosad ja struktuur. Galaktikad ja Galaktikate parved. 
- Mudeldamised. Meisterdamised. Vaatlused. 

 
Hindamine 
Õpilasele antakse individuaalne hinnang tema arengu ja tegemiste kohta igas kvartalis. 
Hindamise põhikriteeriumiks on muutused iga üksiku õpilase arengus nii isiksusena kui ka 
meeskonnatööst osavõtjana ning suunatud positiivsete eduelamuste saavutamisele. 


