Tunnikava „Micro:biti robot“
Õppeaine ja -valdkond: tehnoloogiaõpetus, ainevaldkond: tehnoloogia
Klass, vanuse- või haridusaste: põhikooli III kooliaste (aga sobib ka II kooliastmele või täienduseks gümnaasiumi robootikavalikainele või
robootika/programmeerimisteemalisse huviringi)
Tunni kestvus: 2-4 akadeemilist tundi, sõltuvalt sellest, kas kasutatakse roboti ehitamiseks valmismooduleid, või kavandatakse ja valmistatakse
need ise
Tunni teema (sh alateemad): Projektitööna elektrimootoritega töötava liikuri (elektriline auto, robot, robotloom vmt) valmistamine ning selle
liikumise juhtimine ja programmeerimine micro:biti abil.
Alateemad:
 Sissejuhatus
 Töö kavandamine ja materjalide hankimine/ettevalmistamine
 Liikuri ehitamine
 Tutvumine micro:bitiga
 Programmeerimine (arvuti või nutiseadme abil)
 Programmi laadimine microbitti
 Liikuri testimine, vajadusel programmi täiendamine
Tase: üldhariduskooli õpilased
Autor: Marika Reinmets
Tunni eesmärgid: elektrimootoriga töötava programmeeritava masina/roboti ehitamine ning selle programmeerimine nii, et see täidaks etteantud
ülesandeid (on suuteline läbima vastava raja)
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Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: tund toetab üldpädevustest õpipädevust, matemaatika-, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalast pädevust ning digipädevust. Ainepädevustest aga tehnoloogiapädevust.
Tund toetab ka Riikliku õppekava läbivat teemat "Tehnoloogia ja innovatsioon", kuna õpilane kasutab õppimise ja oma töö tõhustamiseks IKT
vahendeid ning õpitarkvara ja teemat "Väärtused ja kõlblus": õppimine ja õpetamine peab pakkuma õpilastele võimalikult palju positiivseid
emotsioone.
Õpitulemused:
 õpilane arendab loovat mõtlemist ning käelist osavust liikuri kavandamisel ja ehitamisel,
 oskab vastavalt juhendmaterjalile ühendada juhtmeid ning kinnitada neid klemmide alla.
 õpilane saab teada, mida kujutab endast micro:bit, kuidas luua arvuti abil micro:biti jaoks tarkvara ning seda micro:bitti laadida
 õpilane õpib kontrollib oma programmi tööd praktilises olukorras
Mõisted: micro:bit, kontroller, programmeerimine, mootorid, klemmid, šassii, patareipesa, poolused
Õpilaste eelteadmised ja -oskused: õpilased on valmis kavandama ja ehitama omale elektrilise liikuri, nad peaksid olema suutelised loovalt
mõelda, kasutada käelist tegevust (kruvikeeraja kasutamine, kahepoolse teibi kasutamine jne), omama algteadmisi elektrialalt (oskab panna
patareid õigetpidi patareipesasse), omama algtasemel teadmisi arvutist (oskab avada vajaliku veebilehe, kasutada arvutihiirt jne).
Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: missugused ettevalmistused peab õpetaja eelnevalt tegema (mööbli paigutus ruumis,
kirjutamine tahvlile, töölehtede koostamine ja paljundamine, programmide installeerimine jne).
Õpetaja peab eelnevalt otsustama, millistest materjalidest õpilased omale liikurit ehitama hakkavad (kas õpilased kasutavad valmis/tööstuslikult
toodetud robotauto platvorme või kasutavad ehitamiseks käepäraseid materjale (pappkarbid, liim jne) või valmistatakse roboti kere
tehnoloogiaklassis olevate tööpinkide abil või kavandatakse see eelnevalt arvutis 3D tarkvara abil ja trükitakse välja 3D printeriga või mingi muu
variant ning tundi planeerides arvestama valitud materjalide ja vahendite/tarkvara kättesaadavusega.
Samuti võiks juba varem välja mõelda, millist trajektoori/rada mööda peaksid õpilaste poolt ehitatavad robotid pärast valmimist sõita suutma.
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Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
 Erinevaid materjale liikurvahendi ehitamiseks vastavalt konkreetse kooli võimalustele (puit, kartong, traadid, metall, rattad, tühjad
pakendid jne).
Juhul, kui koolil on olemas oma 3D printer või CNC tööpingid ning õpilased on varem neid kasutanud, on võimalik, et roboti
kavandamiseks kasutatakse juba varemõpitud teadmisi ja tarkvara ning osa robotiehituseks vajaminevaid tükke (aluplaat, roboti kere vmt)
valmistatakse õpilaste jooniste põhjal hoopis 3D printeri või CNC tööpingi abil.
 BBC Micro:bit (koos mootorite kontrolleriga),
 juhtmed, mootorid, (lüliti)
 patareipesa ja patareid või akud, või akupank. (juhul kui võimalik, on mõistlik eelistada sellist patareipesa, millel on küljes lüliti)
 peenikese otsaga lapik kruvikeeraja kontrolleri klemmikruvide keeramiseks
 Internetiühendusega arvuti või tahvelarvuti micro:biti programmeerimiseks
 veebileht: https://makecode.microbit.org/
 Väljak või rada, mida mööda õpilaste ehitatud masinad hiljem sõitma hakkavad. (võib kasutada ka nt vana FLL või joonejärgimise
väljakut, rada võib olla kleeplindiga põrandale märgitud või joonistatud suurele paksemale joonistuspaberile vmt)
 (Soovituslik) Lisamaterjalid micro:biti ehituse, programmeerimis- ja kasutusvõimaluste kohta http://microbit.org/
Tunni käik:
Tunni osad
I Ettevalmistus
 Sissejuhatus
 Tähelepanu haaramine

Tegevuste kirjeldused

Tutvumine
micro:bitiga.

Tegevusele
kuluv aeg

Õpetaja tegevus
Õpetaja tutvustab õpilastele
lühidalt micro:bitti ning räägib,
kuidas seda on võimalik
kasutada erinevates praktilistes
projektides (link) ja palub ka

3 min
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Õpilaste tegevus

Õpilased saavad põgusa
ülevaate sellest, mis on
micro:bit ja milleks seda






Häälestus
(eesmärgipüstitus,
motiveerimine)
Eelteadmiste
väljaselgitamine
Vajaminevate teadmiste
kordamine

lastel endil välja pakkuda
selliseid valdkondi.
Õpetaja võib ka küsida, kas
lapsed on micro:bitte varem
kasutanud. Võib saata mõne
micro:biti klassis tutvumiseks
ka ringi käima.
Tutvumine eelseisva
ülesandega.

Ülevaate andmine
vahenditest ja
materjalidest, mida
projekti käigus
kasutama hakatakse
Tutvumine töö
etappide ja ajakavaga

2 min

2 min

3 min
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kasutatakse, pakkudes juurde
ka oma variante võimalike
kasutusalade kohta.

Õpetaja tutvustab õpilastele
eesseisvat ülesannet,
täpsustades ka seda, millist
konkreetset ülesannet laste
robotid hiljem täitma peaksid
(nt etteantud kujuga raja
läbimine)

Õpilased saavad teada, mida
nad järgmiste tundide jooksul
ehitama ja programmeerima
hakkavad.

Õpetaja peab eelnevalt
otsustama, millistest
materjalidest õpilased omale
liikurit ehitama hakkavad ning
edastama siis õpilastele vastava
info.

Õpilased saavad ülevaate
sellest, milliseid materjale ja
vahendeid nad liikuri
ehitamiseks kasutama
hakkavad.

Õpetaja annab õpilastele
lühikese ülevaate sellest,
millised etapid järgneva

Õpilased tutvuvad eelseisva
projekti etappide ja ajakavaga.

projekti raames on vaja läbida
ning annab ette ka soovitusliku
ajakava, millest tööde
planeerimisel lähtuda (ajaline
maht 2-4h, sõltuvalt valitud
materjalidest)

II Põhiosa
Roboti kavandamine
 Peab tagama tunni
ja materjalide
eesmärgi täitmise
kokkuotsimine
 Õppemeetodid
 Harjutamine, kinnistamine
ja/või rakendamine

0,5-4h
(sõltuvalt
kasutatavatest
materjalidest
ja vahendeist)

Roboti ehitamine

0,5h-3h
(sõltuvalt
kasutatavatest
materjalidest
ja vahendeist)

Juhtmete ühendamine
kontrolleri külge

5-15 min
(sõltuvalt
õpilaste
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Õpetaja suunab õpilasi,
juhendades ning vastates
vajadusel täpsustavatele
küsimustele.

Õpilased kavandavad vastavalt
neile etteantud tingimustele
ning vahenditele omale roboti.

Õpetaja juhendab, nõustab.
Juhul kui detailide loomiseks
kasutatakse 3D printereid või
tööpinke, jälgib õpetaja, et
õpilased kasutaksid neid
vastavalt ohutusnõuetele.

Õpilased ehitavad omale
roboti, kasutades selleks kas
valmis vahendeid või enda
poolt tööpingi/3D printeri abil
loodud detaile.

Õpetaja on valmis nõu andma,
kui mõni õpilane abi vajab.

Õpilased ühendavad oma roboti
mootorite juhtmed mootori
kontrolleri klemmide alla.

tasemest)

Programmeerimine

Programmi laadimine
Micro:bitti

Microbiti ühendamine
kontrolleriga

Robotite testimine

10-20 min

Õpetaja selgitab lühidalt suurel Õpilased kuulavad ja jälgivad
ekraanil näidates, kuidas
õpetajat ning loovad oma
toimub programmi kokkupanek robotile ise programmi
üksikutest plokkidest.

2 min

Õpetaja on valmis appi tulema
ja nõu andma, kui mõnes
arvutis see tegevus mingil
põhjusel ei õnnestu

Õpilased laevad oma
programmid micro:bitti
vastavalt juhendile

1-2 min

Õpetaja annab õpilastele nõu
seda tehes olla hästi täpne ning
vajutada micro:bit pessa tugeva
ühtlase jõuga

Õpilased ühendavad oma
microbiti robotil asuva
kontrolleriga

5-15 min

Õpetaja jälgib õpilaste tegevust
neid vajadusel suunavate
küsimustega, et nad suudaksid
ise oma programmis või roboti
juures vead üles leida
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Õpilased alustavad oma
robotite testimist etteantud
ülesande täitmisel. Juhul kui
robot ei tee seda, mida peaks,
teevad muudatusi kas oma
programmis või juhtmete
paigutuses robotil

III Lõpetav osa
Robotite tutvustamine
 Tunni kokkuvõte/eesmärgi ja nende sõiduoskuste
saavutuse kontroll
demonstreerimine.
 Tagasiside/reflektsioon
(sh uute eesmärkide
püstitamine)
 Kodutöö
Tagasiside projekti
käigu kohta.

15-30 min

10 min

Huvitavamate robotite 2-5 min
väljavalimine.

Õpetaja palub õpilastel
omaehitatud roboteid
kaasõpilastele tutvustada ning
nende sõiduoskusi
demonstreerida.

Õpilased tutvustavad
omaehitatud roboteid
kaasõpilastele ning
demonstreerivad nende
sõiduoskusi.

Tutvustamise käigus palub
õpetaja õpilastel hinnata, mis
oli selle projekti juures kõige
keerulisem ning mida oleks
võinud teha paremini või
teistmoodi.

Tutvustamise käigus peavad
õpilased hinnata, mis oli selle
projekti juures kõige
keerulisem ning mida oleks
võinud teha paremini või
teistmoodi.

/Juhul, kui on otsustatud
huvitavamaid roboteid
auhinnata, jagab õpetaja
õpilastele vastavaid
tunnustusmärke (kommid,
kleepsud vmt)/

/Õpilased võivad valida ka oma
lemmikud nende hulgast (kõige
kiirem, kõige originaalsem
jne)/

Hindamine: õpilaste hindamisel arvestatakse nende poolt projekti käigus loodud liikurite sõidukõlblikkust (suudab liikuda vastavalt
programmile) ning kompaktsust (sõidu ajal on kõik komponendid paigal ega pudene laiali), õpilase töössesuhtumist, loomingulisust, rühma- või
paaristöö korral lisaks ka meeskonnatöö oskust.
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