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LEGO Education WeDo
LEGO education WeDo robootikakomplekt on mõeldud
eelkooli‐ ja algklassiõpilastele, et muuta tunniõpet
huvitavamaks või luua täiesti iseseisev robootika
huviring.
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LEGO Education WeDo
LEGO WeDo põhikomplekt sisaldab rohkem, kui 150 LEGO klotsi,
lisaks aju, mootorit, liikumisandurit ja kallutusandurit (kood
9580, ca 140 EUR).
LEGO WeDo tarkvara sisaldab lohista‐vabasta põhimõttel toimivat
piltprogrammeerimiskeskkonda ja 12 robotimudelit ning
abistavaid õppetegevusi vähemalt 24 tunniks (kood 2000097,
ca 95 EUR).
LEGO WeDo lisakomplekt sisaldab üle 326 LEGOklotsi, mida vajad
ennekõike masinaehituseks (kood 9585, ca 60 EUR).
LEGO WeDo projektiõppe pakett sisaldab 6 robotimudelit ja 4
põnevat ülesannet lahendamiseks vähemasti 30 tunniks.
Kasutamiseks on vaja: põhikomplekti, tarkvara ning
lisakomplekti (kood 2009585, ca 70 EUR).
Klassiõppe jaoks vajad täiendavalt klassilitsentsi, mis annab
õiguse tarkvara paigutada kõikidesse asutuse arvutitesse
(kood 2000094, ca 270 EUR).
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Põhikomplekti mudelid
Põhikomplektist saad juhendite järgi ehitada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tantsivad linnud;
spinneri;
trummi lööva ahvi;
sööva alligaatori;
tõusva‐istuva lõvi;
suure linnu;
pallilööja;
väravavahi;
rõõmsad lapsed;
lennuki;
hiiglase;
laeva tormisel merel.

Iga mudeli juurde mõtle koos lastega oma lugu või muinasjutt.
Jänku‐Jussi NutiLabori õpetamaterjalis on robotiehitus seotud robootika töövihiku
lahendamisega: http://www.nutilabor.ee/wp‐
content/uploads/2012/10/nutilabori_opetajaraamat.pdf
4

Lisakomplekti mudelid
Lisakomplektist saad juhendite järgi ehitada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vaateratta;
võidusõidu finišijoone;
karusselli;
kraana;
auto;
sadama.

NB! Alati on lisakomplekti juurde vaja põhikomplekti, sest andurid, mootor ja
aju on ainult põhikomplektis. Samuti ilmuvad juhendid tarkvarasse ainult
siis, kui õppeprojektide pakett on paigaldatud.
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Tarkvara aken
WeDo tarkvara käivitub ikoonist, mis
näeb välja nagu käivitusnupp.
Tarkvara akna sisu:
1. projektide avamine ja
salvestamine;
2. töötava(‐te) programmi(‐de) jõuga
sulgemine;
3. programmi(‐de) tegemise koht;
4. programmeerimise piltblokid;
5. heli salvestamine;
6. klots, mis viib hammasratta ja
kollasele mehikese pea juurde;
7. ekraan;
8. ühendatud andurite pildid.
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Kollase mehikese pea aken
Kollase mehikese pea aknast leiad näidismudelite ehitusjuhised koos
näidisprogrammidega ja ka mõned täiendavad tegevusideed.
Kui Sul on paigaldatud ainult tarkvara, siis on Sul 12 mudeli pildid ja kui ka
õppetegevuste pakett, siis on selle kõrval veel 6 mudeli pilti.
Kliki mudeli piltidele mudeli ehitusjuhiste avamiseks.
Tagasi programmeerimisaknasse saamiseks kliki alla vasakule peitu läinud
kollase klotsi peale.
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Hammasratta aken, 1/2
Hammasratta õpetuse aknas on 20 tegevust, mida on hea läbi käia, et
paremini roboteid ehitada osata:
1. mootori külge võlli ühendamine ja käivitusprogramm;
2. mootor, mis liigutab kahte võrdse hambaarvuga hammasratast (teine hammasratas
liigub vastupidi mootori liikumise suunaga);
3. mootor, mis liigutab kahte võrdse hambaarvuga hammasratast, mille vahel on väike
hammasratas ja viimane hammasratas liigub samas suunas kui mootor);
4. aeglustav hammasratasülekanne väikeselt suurele hammasrattale;
5. kiirendav hammasratasülekanne suurelt väikesele;
6. kaldeanduri tutvustamine näidisprogrammiga;
7. rihmülekanne, kus rattad liiguvad samas suunas;
8. rihmülekanne, kus rattad liiguvad erinevates suundades;
9. aeglustav rihmülekanne;
10. kiirendav rihmülekanne.
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Hammasratta aken, 2/2
11. liikumisanduri tutvustus;
12. 90 kraadise liikumise ülekandmine kroonhammasratta abil;
13. kruviülekanne;
14. tõukuri kasutamine liikumise ülekandmiseks;
15. kangi ja kaldeanduri kasutamine;
16. kordusbloki kasutamine;
17. liitmisbloki kasutamine;
18. lahutamisbloki kasutamine;
19. sõnumi saatmine ja ‐kasutamine käivituseks;
20. kahe mootori koos kasutamine.
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Tarkvara blokkide selgitus, 1/2
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Tarkvara blokkide selgitus, 2/2
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Roboti loogika ‐ käivitumine
Robotit juhib programm, mis annab korraldusi läbi arvuti külge
ühendatud aju. Esimene käsk on alati käivituskorraldus.
WeDo robot käivitub:
• programmis rohelise noolega vasakult ümara kaarega kollase
nupu vajutamisest hiirega;
• või sarnase nupu peal toodud tähe või numbri vajutamisest
klaviatuuril (hiir ei tohi samal ajal olla programmiblokkide
peal);
• või teise programmi poolt saadetud sõnumi peale.
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Roboti loogika ‐ ootamine
Käivitunud robot ootab programmi edasi täitmiseks, et juhtuks
mingi tingimus, mis on seotud mõne anduri näiduga või aja
möödumisega vms.
WeDo roboti paneb ootama liivakellablokk:
• number tähendab, et robot ootab aja
täitumist kümnendiksekundites;
• liikumisandur tähendab, et robot ootab, kuni näeb liikumist;
• kaldeandur tähendab, et robot ootab, kuni toimub
kaldeanduri pildil näidatud kallutus.
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Roboti loogika ‐ korralduse täitmine
Käivitunud robot täidab järjest korraldusi, mis talle järjestikuste
programmiblokkidega ette antakse.
Korraldused on näiteks:
• mootori käivitamine;
• ekraani tausta näitamine;
• arvutamine;
• teksti saatmine ekraanile;
• heli tegemine.
Osadel korraldustel on all kaar, kuhu saad anda täpsustuse arvu, teksti, ajalise
kestuse või muutujana, kuidas korraldust täpselt täita.
Näiteks tähendab arv helibloki all mängitava heli numbrit, ekraanibloki all
olev tekst ekraanile kuvatavat sõnumit, mootori aja määramise bloki all
olev number, mitu kümnendiksekundit mootor töötab jne.
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Roboti loogika ‐ kordamised
Käivitunud robotile saab öelda, et see täidaks antud korraldusi niimitu korda,
kui seda on ette antud.
Kordamise blokk võib kesta:
• lõpmatuseni, kui Sa ei määra alla kaarele kordade arvu;
• kindel arv kordasid, mida Sa korduse juurde määranud oled;
• juhuslik arv kordasid 1‐10, kui kasutad juhusliku arvu blokki.
Lõpmatusse kordusesse pandud programmi saad katkestada tarkvara aknast
parema punase klahviga.
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Programmi tegemine
• Programmi tegemiseks pead olema tarkvara programmi
koostamise aknas. Sinna jõuad kollasele klotsile vajutades.
• Aknasse võid teha niimitu programmi, kui soovid.
• Programme võib käima panna ka korraga.
• Programmi koostamiseks lohista hiirega blokke üksteise järele.
• Programmi kustutamiseks lohista programm alla paletile.
• Programmi lõhkumiseks võta hiirega kinni sellest blokist,
millest paremale jäävaid blokke Sa soovid liigutada.
• Numbrite ja tähtede sisestamiseks vii hiir sisestuskoha peale.
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Robootikateadmiste test nr. 1
1. Robootika õpetab lastele:
a) robotite ehitamist ja programmeerimist; b) robotitest eemale hoidma.
2. Robot on isetoimiv masin, mida juhib:
a) programm; b) vänt.
3. Programmis on kirjas see:
a) mida robot teha oskab; b) mis on robootikute lemmiktoit.
4. Robotile programmi loomist kutsutakse:
a) programmeerimiseks; b) heegeldamiseks.
5. Robot näeb ja kuuleb:
a) andurite abil; b) programmeerija silmade ja kõrvade abil.
6. Robot liigub:
a) mootorite abil; b) siis, kui lükata.
7. Mida rohkem andureid on robotil, seda:
a) targem ta on; b) seda rumalam ta on.
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WeDo komponendid
WeDo robotil on lisaks ehitusklotsidele:
• aju, mille peal on andurite ühenduspesad (2 tk) ja mis
ühendatakse juhtmega USB pesasse;
• liikumisandur, mis ühendatakse juhtmega aju küljes olevasse
ühenduspesasse;
• kallutusandur, mis ühendatakse juhtmega aju küljes olevasse
ühenduspesasse;
• mootor, mis ühendatakse juhtmega aju küljes olevasse
ühenduspesasse.
Kõik juhtmed on kohe komponentide küljes. Kõik ühendused on
näha tarkvara aknas vasakul üleval. Kui andur ei tööta, siis
kõige esimese asjana kontrolli aju ühendust USB pesas ja
järgmisena anduri ühendust aju ühenduspesas.
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Aju
• Roboti aju ehk LEGO® USB klots kontrollib läbi
LEGO® Education WeDo™ tarkvara andureid ja mootoreid.
• Andmed ja jõud saadetakse mootoritesse ja anduritesse
kasutades kahte pesa.
• Tarkvara kontrollib automaatselt, kas mootorid ja sensorid on
ühendatud.
• Tarkvara suudab kontrollida kuni kolme samaaegselt
ühendatud klotsi ‐ 3 aju :)
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Aju ühendamine arvutiga
• Võta aju ja ühenda USB pesasse.
• Kontrolli ekraani vasakust ülaservast, et ühendamine
õnnestus.
NB! WeDo aju ei toimi autonoomselt ja saab oma toite arvutist.
Roboti toimimiseks peab aju olema arvuti külge ühendatud,
mis seab ka roboti liikumisele piirangud. Aju juhe on ligi 1 m
pikk.
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Liikumisandur
• Liikumisandur suudab "näha" liikuvaid esemeid kuni 15 cm
ulatuses.
• Nägemiskvaliteet sõltub objekti kujust.
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Liikumisanduri ühendamine ajuga
• Võta liikumisandur ja ühenda aju külge.
• Kontrolli ekraani vasakust ülaservast, et ühendamine
õnnestus.
NB! Liikumisanduri aktiviseerimiseks tuleb liikumisanduri ees
midagi liigutada, näiteks kätt. Liikumisandur ei reageeri
seisvatele objektidele, st, ei näe neid.
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Liikumisanduri kasutamine
Ülesanne: teha programm, mis mängib liikumisanduri
aktiviseerimise peale ühe korra heli.
• Kliki kollast klotsi, et saada programmeerimisaknasse.
• Lohista käivitusblokk ekraani keskele.
• Lohista sinna järele ootamisblokk.
• Asenda ootamisblokil number (10=1 sekund)
liikumisanduriblokiga.
• Lisa heliblokk, mis mängib heli nr 1 (võimalik 1‐20).
• Kontrolli, et kõik blokid on omavahel ühendatud.
• Käivita programm klikkides hiirega käivitusblokile.
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Programm 1: liikumisanduri kasutamine
Programm, mis mängib liikumisanduri aktiviseerimise peale ühe
korra heli nr 1.
Muuda programmi, asendades helibloki all olev numbri uue
numbriga vahemikus 1‐20.
Numbreid saad suuremaks, klikkides hiirega numbri kohale või
minnes hiirega numbri peale ja kirjutades ise uue numbri.
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Heli
• WeDo robotil ei ole kõlarit. WeDo roboti hääled tulevad arvuti
kõlarist.
• WeDo tarkvaras on kokku 20 eelsalvestatud heli, mida saab
heliblokis esile kutsuda numbrite 1‐20 abil.
• Võimalik on salvestada ka oma hääl heli nr 1 alla.
• Saad helisid muuta, kui asendad etteantud helifailid samas
formaadis teiste helidega.
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Heli kasutamine
Eesmärk: luua programm, mis teeb liikumisanduri aktiviseerudes
juhuslikku häält ja kordab seda 10 korda.
• Lohista käivitusblokk ekraani keskele.
• Lohista sinna järele korduseblokk.
• Lohista kordusebloki all oleva kaare sisse numbriblokk ja
sisesta sinna 10.
• Lohista korduse sisse ootamisblokk.
• Asenda ootamisblokil number (10=1 sekund)
liikumisanduriblokiga.
• Lohista korduse sisse heliblokk.
• Lohista helibloki kaare alla numbri asemele täringublokk
(annab juhusliku arvu vahemikus 1‐10).
• Kontrolli, et kõik blokid on omavahel ühendatud.
• Käivita programm, klikkides hiirega käivitusblokile.
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Programm 2: heli kasutamine
Programm, mis teeb liikumisanduri aktiviseerudes juhuslikku
häält ja kordab seda 10 korda.
Muuda programmi, asendades korduse all olev numbri uue
numbriga.
Muuda programmi, asendades helibloki all oleva täringu kindla
numbriga vahemikus 1‐20.
Muuda programmi, eemaldades programmist liikumisanduri
ootamise bloki.
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Kõikide helide järjest esitamine
Eesmärk: luua programm, mis mängib järjest läbi kõik WeDo helid numbri järgi
kasvavas järjekorras.
• Lohista käivitusblokk ekraani keskele.
• Lohista sinna järele ekraaniblokk ja määra ekraani väärtuseks 0. Ekraanile
0‐väärtuse määramiseks mine kaare all oleva "abc" bloki peale ja kirjuta
sinna asemele 0. Ekraaniblokki kasutame numbrite järjest lugemiseks,
seetõttu peab tema väärtus alguses kindlasti olema 0.
• Lohista sinna järele korduseblokk.
• Lohista kordusebloki all oleva kaare sisse numbriblokk ja sisesta sinna 20.
• Lohista korduse sisse liitmiseblokk.
• Lohista korduse sisse heliblokk.
• Lohista helibloki kaare alla numbri asemele ekraani väärtuse blokk.
• Kontrolli, et kõik blokid on omavahel ühendatud.
• Käivita programm, klikkides hiirega käivitusblokile.
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Programm 3: kõikide helide järjest esitamine
Programm, mis mängib järjest läbi kõik WeDo helid numbri järgi
kasvavas järjekorras.
Muuda programmi nii, et programm mängiks kõik helid läbi
kahanevas järjekorras. Selleks määra alguses ekraanibloki
väärtuseks 21 ja kliki liitmisblokil hiirega, muutes selle
niimoodi lahutamisblokiks.
Muuda programmi nii, et sead algväärtuseks 1 ja kasutad 2‐ga
korrutamist. Mitu korda saad sel juhul kordust kasutada, kui
kõige suurem heli on 20? Proovi ka jagamist.
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Oma heli salvestamine
• Heli salvestamiseks kasutab WeDo tarkvara arvuti mikrofoni.
• Heli salvestatakse nr 1 helibloki alla.
• Vali vasakult ülevalt ring (1) ja alusta salvestamisega öeldes
midagi mikrofoni suunas.
• Katkesta salvestamine, vajutades ruudule (2).
• Kuula salvestust, vajutades kolmnurgale (3).
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Programm 4: oma salvestatud heli kuulamine
Programm mängib üks kord oma salvestatud heli.
Muuda programmi nii, et heli mängitakse ette mitu korda
(kasuta kordusblokki).
Muuda programmi nii, et heli mängitakse ette mitu korda, aga
enne järgmist esitamist ootab programm 1 sekundi (lisa
helibloki järgi ootamiseblokk).
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WeDo tarkvara taustapildid
• WeDo tarkvaras on 20 eelsalvestatud taustapilti, mida
saab valida ekraani taustapildi näitamise blokis numbrite 1‐20 abil.
• Taustapilti saab üle ekraani määrata, klikkides ekraani esitamise väikese
akna all olevat noolt.
• Taustapilte saab muuta, kui asendada pildifailid
samas formaadis ja samade
mõõtmetega oma piltidega.

32

Kallutusandur
Kallutusandur aktiviseerub kallutamise peale.
Andur saab aru kuuest erinevast asendist:
1. kallutus ühele poole;
2. kallutus teisele poole;
3. kallutus üles;
4. kallutus alla;
5. kallutamist ei toimu;
6. kallutamine toimub.
Tarkvaras asuvad kõik asendid kallutusanduri bloki sees. Asendi
pilti bloki sees saab muuta hiirega blokile klikkides.
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Kallutusanduri ühendamine ajuga
• Võta kallutusandur ja ühenda aju külge.
• Kontrolli ekraani vasakust ülaservast, et ühendamine
õnnestus.
NB! Kallutusanduri aktiviseerimiseks tuleb kallutusandurit
kallutada. Kallutusandur, mis on paigal, on olekus "kallutamist
ei toimu".
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Kallutusanduri kasutamine
Eesmärk: luua programm, mis tervitab ja reageerib igale kallutusele juhusliku
ekraani taustapildi näitamisega ning mängib seda läbi 10 korda.
• Lohista käivitusblokk ekraani keskele.
• Lohista sinna järele ekraaniblokk ja sisesta ekraani väärtuseks "Tervitus!".
• Lohista sinna järele korduseblokk.
• Lohista kordusebloki all oleva kaare sisse numbriblokk ja sisesta sinna 10.
• Lohista korduse sisse ootamiseblokk.
• Lohista ootamisebloki kaare alla kallutusanduri blokk.
• Kliki kallutusanduri blokil, kuni saad väärtuseks "iga kallutus".
• Lohista korduse sisse ekraani taustapildi (võimalikud väärtused 1‐20) blokk.
• Lohista taustapildibloki kaare alla numbri asemele juhusliku arvu blokk.
• Kontrolli, et kõik blokid on omavahel ühendatud.
• Käivita programm, klikkides hiirega käivitusblokile.
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Programm 5: kallutusanduri kasutamine
• Programm, mis tervitab ja reageerib igale kallutusele
juhusliku ekraani taustapildi näitamisega ning mängib seda
läbi 10 korda.
• Muuda programmi nii, et robot reageerib ainult kindlat sorti
kallutusele (muuda kallutusanduri pilti, klikkides sellele
hiirega).
• Muuda programmi nii, et mängitakse läbi kõik 20 ekraanipilti
(vaata programmi, mis mängis läbi kõik helid).
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Mootor
• LEGO WeDo mootor saab energiat ajust, mis on arvuti külge
ühendatud.
• Mootor ei käivitu automaatselt peale aju külge ühendamist,
vaid seda juhitakse tarkvarast mootoriblokkide abil.
• Kui ühendad aju külge mitu mootorit, tekivad programmis
nende kohale "täpid", mille järgi saad aru, millise mootori
kasutamist Sa programmist parasjagu juhid. Programmis saad
kontrollitavat mootorit määrata, hoides all klaviatuuri Shift
klahvi ja klikkides mootori blokile.
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Mootori ühendamine ajuga
• Võta mootor ja ühenda aju külge.
• Kontrolli ekraani vasakust ülaservast, et ühendamine
õnnestus. Aju peal on omakorda ühenduspesa, kuhu saad
ühendada teise mootori, aga mitte teist andurit.
NB! Mootori kasutamiseks tuleb mootori otsas olevasse oranži
avasse ühendada sobiva pikkusega võll, mille külge saab
omakorda kinnitada hammasrattaid, rihmarattaid või muid
klotse.
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Mootori juhtimise käsud
• Mootoriblokk “Pööra päripäeva”
• Mootoriblokk “Pööra vastupäeva”
• Mootori kiiruse muutmine
• Mootori töötamise aja määramine
• Mootori peatamine
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Mootori kasutamine
Eesmärk: luua programm, mis käivitub R‐tähe vajutamise peale ja mis
paneb mootori ühes suunas tööle 2 sekundit, siis mängib heli ning
seejärel paneb mootori teises suunas 2 sekundiks tööle.
• Lohista tähega käivitusblokk ekraani keskele.
• Mine hiirega bloki peale ja sisesta R täht.
• Lohista sinna järele päripäeva suunaline mootoriblokk.
• Lohista sinna järele mootori töötamise blokk ja sisesta kaare alla 20.
• Lohista sinna järele heliblokk ja sisesta kaare alla soovitud number.
• Lohista sinna järele vastupäeva suuna mootoriblokk .
• Lohista sinna järele mootori töötamise blokk ja sisesta kaare alla 20.
• Kontrolli, et kõik blokid on omavahel ühendatud.
• Võta mootor, ühenda sinna üks võll ja võlli otsa klots.
• Käivita programm, viies hiire kursori programmist eemale ja
vajutades klaviatuuril sõrmega R‐tähele.
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Programm 6: mootori kasutamine
Programm, mis käivitub R‐tähe vajutamise peale ja mis paneb
mootori ühes suunas tööle 2 sekundiks, siis mängib heli ning
seejärel paneb mootori teises suunas tööle 2 sekundiks.
• Muuda programmi, määrates mootorile erinevaid
töötamisaegasid.
• Muuda programmi, määrates mootorile erineva töövõimsuse
(kasuta mootori võimsuse määramise blokki väärtusega 1‐10).
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Hammasrataste toimimine
• Vajuta kollasele klotsile ja seejärel
hammasrattale.
• Vali üks piltidest. Kliki peale ja ehita. Tee
näidise järgi programm. Käivita.
• Tööaknas vasakul ja paremal noolte all on
peidus mudeli komponendid ja nipid.
• Mudelit saab pöörata.
• Näidisprogramm tuleb järele kirjutada,
seda õpetusaknast käivitada ei saa.
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Robootikateadmiste test nr 2
1. LEGO WeDo‐l on 2 andurit:
a) liikumisandur ja kallutusandur; b) värviandur ja puuteandur
2. LEGO WeDo liikumisandur tajub liikumist hästi kuni:
a) 200 cm kauguselt; b) kuni 15 cm kauguselt
3. LEGO WeDo kallutusandur saab aru kuni:
a) 6 asendist; b) 2 asendist
4. LEGO WeDo aju töötab:
a) autonoomselt; b) ainult arvuti külge ühendatuna
5. LEGO WeDo mootorit saab juhtida
a) otse mootori pealt; b) tarkvarablokkide abil
6. Hammasrataste eesmärk on:
a) kaunistada robotit; b) kanda edasi mootori liikumist.
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Näidistund alligaatoriga
Alligaatoreid on kaks liiki: ameerika alligaator
ja hiina alligaator;
Ameerika alligaator on kuni 360 kg raske ja 4
m pikk; hiina alligaator alla 100 kg ja kuni
2 m pikk.
Alligaatori aju kaalub 8g ja mahuks 1/2 spl.
Alligaatorid võivad elada üle 70 aasta.
Alligaatorid näevad väga hästi tänu külgedel
asuvatele silmadele.
Alligaatori nahal on nn vibratsiooniandurid,
mis reageerivad vähimalegi liikumisele.
Kuula alligaatori häält:
http://youtu.be/QhPneMqTjFw?t=29s
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Alligaatori ehitamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vali kollane klots ja sealt kollase mehikese
pea.
Vali mudelite hulgast alligaatori pilt.
Kui kõhkled, kas ehitamine on keeruline,
vaata ehitamise videot:
http://youtu.be/WMEhqgyLSy4
Ehita vastavalt juhistele. Ehitusjuhendis edasi
ja tagasi liikumiseks on all vasakul ja paremal
valged väikesed nooled.
Valge täpp näitab, kui kaugel Sa
ehitusjuhistes asud.
Koosta esimene näidisprogramm. Katseta.
Ehita teine näidisprogramm. Katseta.
Muuda programmi nii, et alligaator räägiks
sinu häälega.
Mõtle välja veel vähemalt 1 idee, kuidas
programmi muuta.
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Loo ise näidistund lisakomplektist valitud mudelile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vali mudel.
Hinda kasutusjuhendi järgi ehitusaega.
Mõtle, millise teemaga ehitatav mudel seondub.
Uuri, millistest kanalitest saab selle teema kohta hankida
lastele eakohast ja huvitavat infot.
Tee teema kohta kirjalik lühikokkuvõte.
Ehita mudel.
Milliseid andureid ehitusel vaja läks?
Leia võimalusi mudeli muutmiseks või täiustamiseks.
Mõtle välja lastele põnev töö‐ või värvileht.
Mis valdkondades see tund lapsi arendada saaks?
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Robootikateadmiste test nr 3
1. Robootikatundides teevad lapsed:
a) ainult roboteid; b) õpivad ka teisi aineid(‐STEM)
2. Robootikatundides ehitavad lapsed:
a) ainult tarkvaras olevaid näidismudeleid; b) nii näidismudeleid kui ka enda
väljamõeldud mudeleid
3. WeDo robootikatundides käivad lapsed:
a) peavad olema robootikaalaste eelteadmistega; b) on toredad
teadmishimulised lapsed.
4. WeDo robootikat saab kasutada:
a) ainult robootikatundides; b) kõikide õpetatavate tundide huvitavamaks
muutmiseks
5. WeDo robootikat sobib õpetama:
a) ainult kogenud informaatikaõpetaja; b) arvutis algteadmisi omav hakkaja
õpetaja või lasteaiakasvataja.
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Kokkuvõte
LEGO WeDo abil saavad lapsed ehitada põnevaid roboteid ning neile
programmeerimisega elu sisse puhuda. LEGO WeDo arendab ka juhendajaid ja
lapsevanemaid.
LEGO WeDo abimaterjalid internetist leiad:
1. õpetajajuhend LEGO WeDo
http://ase.tufts.edu/DevTech/courses/readings/WeDoIntro.pdf
2. temaatiline töövihik, multikad ja lauamäng
http://www.jankujuss.ee/p/robootika.html
3. "Jänku‐Juss ja robootika" töövihiku baasil tundide läbiviimise juhend:
http://www.nutilabor.ee/wp‐
content/uploads/2012/10/nutilabori_opetajaraamat.pdf
4. LEGO WeDo sissejuhatav videoloeng:
https://www.youtube.com/watch?v=oOAY‐CSlIcM
LEGO Education maaletoojad Eestis on www.rekato.ee ja www.robomiku.ee.
Vaata HITSA LEGO robootika koolituste kohta koolitus.hitsa.ee
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