
4. Erasmus+ projekti „Õppimine on huvitav ja lõbus“ nutinädal 13.01.2020 – 17.01.2020 

 

13.01-17.01.2020 toimus Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias Erasmus+ projekti 4. nutinädal lastega. Nädala 
jooksul viidi rühmades läbi erinevad tegevused, kus kasutati erinevaid nuti- ja IKT vahendeid, hariduslikke 
roboteid, interneti keskkondi ja rakendusi. Seekordsel nutinädalal tutvustati lastele uusi vahendeid: M-Bot ja 
Edison ning kasutati õppetegevuste läbiviimiseks programmeerimise uusi võimalusi ning uut keskkonda 
“Green screen” animatsiooni loomiseks. 

            

 

 

 

Kolmapäeval toimus ühine nutipäev, mille raames lapsed osalesid kordamööda kõikides rühmades 
tegevustes. Rühmades toimusid järgmised tegevused: 



6-7 aastaste laste rühm 
 

• Tegevus 1: lapsed sisestasid Edisoni robotitele triipkoodi - sumomaadlus. Seejärel asetasid lapsed 
Edisonid areenile ning käivitasid robotid ning algas lõbus sumovõistlus. 

• tegevus 2: lapsed töötasid paarides - üks laps luges koodilehelt koodi ning teine laps sisestas selle 
koodi Bee- Bot robotile. Seejärel panime Bee-Botid joonele ning start nuppu vajutades 
liikusid/tantsisid robotid sünkroonis. Seejärel lapsed vahetasid rollid ning tegevus kordus. 

   

                   
 

                    
 
5-6 aastaste laste rühm 
 

• Tegevuses kasutati tahvelarvuteid ja smarttahvlit. 
• Lapsed jagati 2-3 liikmelistesse rühmadesse. Igale vanusegrupile vastavalt olid valitud arendavad 

mängud diggipuzzle.com lehelt: leia õige kujund, kodeeri ja liigu õigesse kohta, arvutamine. 
 

             
 
 
 
 



4-5 aastaste laste rühm 
 

• Tegevus 1: M-bot roboti tegevuses ütlesid lapsed oma vanuse, leidsid oma vanusele vastava 
takistustega raja ja juhtisid mBot robotit puldi abil raja algusest, raja lõppu. 

• Tegevus 2:  Ozobot robotiga, laps joonistas ise valitud raja või oma vanusele vastava numbri ning 
pani roboti sellele liikuma. Raja lõpus oli tops, mille all olid lepatriinud. Laps pidi täpid kokku 
lugema ja leidma vastava numbrikaardi.  

• Tegevus 3: smarttahvlil sai laps valida erinevate mängude vahel - numbrist numbrini pildi kokku 
panemine, memoriin ja pusle.  

     
     

                     
 

     
3-4 aastaste laste rühm 
 

• Maalimine Sphero roboti ja tahvelarvuti abil. 
 

       
 
3-4 aastaste laste rühm 
 

• Dedektoriga otsiti liiva seest loomi, leitud koduloomad paigutai lauta, metsloomad paigutai metsa 
(vastav alus). 

• hääliti looma nime, paigutati vastava tähe juurde, millega looma nimetus algas. 
• otsisiti dedektoriga liiva seest sõna, loeti see ning  paigutati vastava looma juurde (eelnevalt 

valmistatud alus). 
 
 



           
   
     


