
5. Erasmus+ projekti „Õppimine on huvitav ja lõbus“ nutinädal 16.11.2020 – 20.11.2020 

 

16.11-20.11.2020 toimus Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias Erasmus+ projekti 5. nutinädal lastega. Nädala 
jooksul viidi rühmades läbi erinevad tegevused, kus kasutati erinevaid nuti- ja IKT vahendeid, hariduslikke 
roboteid, interneti keskkondi ja rakendusi. Seekordsel nutinädalal võtsime kasutusele erinevaid keskkondi 
ning vahendeid, mida oleme kasutanud ning tundmaõppinud 2 projekti aasta jooksul. Kõik tegevused 
toimusid seekord rühmapõhiselt. 

6-7 aastaste laste rühm 
 

• mBot robotiga labürint ja keegel. 1 meeskond ehitas suurtest klotsidest labürindi ning juhtis mBot 
robotit puldi abil läbi labürindi. Teine meeskond mängis mBot robotiga keeglit- juhtis puldi abil 
roboti keeglikurikate suunas. Kurikatel olid peal numbrid ja lapsel oli ülesanne liita kokku need 
arvud, mis robot kurikatega maha sõitis.   

• Lego muinasjutt. Lapsed ehitasid meeskonnas legodest väljamõeldud jutu juurde stseenipildid ning 
jutustasid loo, mille ehitasid.  

• valgustahvlid, blue-bot robotid ja käsuklotsid. Lapsed valisid endale pildi ja  kirjutasid pildil oleva 
metsa- või kodulooma nimetuse valgustahvlile. Seejärel otsisid lapsed antud sõna üles Blue-boti 
aluselt, tähed sõnas olid segamini aetud. Seejärel sisestasid lapsed Blue-Bot robotile koodi, et robot 
liiguks antud sõnale matil. 

• Lego Learn to learn klotsid. Töö paarides. Erinevad meeskonnatöö ülesanded: 1. vali paarilisele 5 
klotsi, millest paariline ehitab fantaasiaehituse ning jutustab, mida ta ehitas. 2.võta kõik kollased 
klotsid, ehita, jutusta. 3. vali 2 värvi ja ehita alusele, jutusta oma lauas olijatele mille sa ehitasid ja 
mida see teeb. 4. ehita kõige kõrgem torn, kasutades kõiki järele jäänud klotse. 

• Dash ja Dot, Sphero, tahvelarvutid. Elusad ja eluta asjad. Lapsed vedasid Dashiga robotiga, millel 
on ees sahk pildikaardi õige tooli alla, vastavalt sellele, kas pildil on elus või eluta ese. 2 ülesanne – 
töö 3 liikmelistes  meeskondades: lapsed kordamööda korjavad Spheroga kokku järjest numbrid 1-
10. 

                       

                  
 



             
 

               
 

                                                         



              
 
5-6 aastaste laste rühm 
 

• Smart tahvel ja tahvelarvutid. Learningapps.org keskkonnas matemaatilise mängu mängimine: sobita 
kokku arv ja puul olevad õunad. Quivervision piltide värvimine ja ellu äratamine. 

• 4D loomakaardid ja tahvelarvutid. Iga laps tõmbab endale ühe 4D loomakaardi. Laps vaatab, mis 
looma pildi ta sai ja mis täht on kaardi teisel poolel. Kordamööda tahvelarvuti abil loomade ellu 
äratamine ja nende uurimine.  

• Detektorid, liivaga kast, kuhu on peidetud pisikesed fooliumisse pakitud loomad. Laps otsib 
detektoriga liiva seest looma, nimetab looma ja häälib antud looma nimetuse. Laps nimetab, mis 
tähega algab looma nimi (otsime vastavad tähekaardi) ja kus loom elab. Laps viib oma looma õigele 
alusele (metsloom, veeloom, dzungli loom, Antarktika loom).  Kui kõik loomad on leitud ja 
rühmitatud, loendame, mitu looma on igas elupaigas ja kus elab kõige rohkem loomi. 

 

             
 



            
 

           
 

                                               



4-5 aastaste laste rühm 
 

• tegevus Blue – Bot robotiga. Lapsed programmeerisid Blue Boti roboti läbima kõik neli aastaaega. 
Blue Bot`i sammude arv vastas aastaaegade järjekorrale: 1- talv, 2-kevad, 3-suvi, 4-sügis. Iga laps 
joonistas Blue Bot`i abil enda paberile ringi ja jaotas selle neljaks osaks. 

• Tegevus Dash robotiga. Lapsed tutvusid Dash robotiga. Uurisime, kuidas Dash`i käsitleda ja 
milliseid ülesandeid tuleb lahendada. Moodustasime rühmaruumis aastaringi ja panime Dashi 
liikuma ühest aastaajast teise. Salvestasime Dash`ga erinevaid helisid, imiteerides aastaaegade 
tunnuseid. Iga laps proovis läbida väikese ala Dashiga. 

• Tegevus Spheroga. Lapsed maalisid meeskondades Spheroga neli pilti aastaaegadest. Igat aastaaega 
kujutas erivärvides puu. 

• Tegevus Ozobotiga. Tuletasime meelde, kuidas Ozoboti programmeerida, milliseid koode oleme 
juba kasutanud. Ozobot liikus mööda joonistatud jooni ühes suunas, läbides erinevaid pilte 
aastaaegadest. Lapsed jälgisid mänguväljal ozoboti liikumist ning nimetasid pildil oleva aastaaja.  

 

       
 

       
 

       



    4-5 aastaste laste rühm 
 

• Lapsed kuulasid vene muinasjuttu „Kuldkalake“, ladusid seejärel paarides Lego Education klotsidest 
oma muinasjutu. Lapsed kirjeldasid tegelasi ja tegevust.  

• Ozobotiga „Tarkade maale“. Laps lahendas vastava ülesande Ozoboti rajal: arv ja number, aastaaeg, 
hääliku kuulmine, mis ei sobi hulka. Ozoboti raja joonistamine, raja kõrvale kirjutatud tähtede 
nimetamine. 

• Interaktiivne mäng Learningapps keskkonnas: aastaaegade tundmise kinnistamine. 
• Aastaaegade tundmise kinnistamise mäng Sphero robotiga: lapsed nimetasid õunapuu vastava 

aastaaja värvid. Spherot juhtides värviti õunapuud. Hiljem kleebiti vastavalt aastaajale lisandid: 
punased õunad, rohelised õunad, õied, lumehelbed. 

        
 

    
 

    
 

 



3-4 aastased lapsed 
 

• Tutvumine Dashi ja tema funtsiooniga. Reeglite kokku leppimine kuidas robotit käsitleda. Dash tegi 
erinevaid loomahääli ja lapsed arvasid ära mis loom see on. Dashi juhtimine tahvelarvuti abil- 
legoklotside lükkamine maha markeeritud alale. Kokku kogutud klotsidest Lego Education loomaaia 
loomade ehitamine.  

• Beeboti juhtimine endale meeldivale pildile. Beeboti pööramise funktsiooni harjutamine.  
• Gruppides detektoritega liiva seest hõbepaberisse peidetud piltide otsimine. Laps avas leitud pildi ja 

rühmitas pildil olevaid objekte kuju järgi.  
• Interaktiivsed mängud Smart tahvlil: õige sõna algushääliku leidmine ja vastavale tähele vajutamine, 

loendamise mäng (5 piires) "Down on the farm", mustrijada jätkamine.  
• 4D värvipiltide värvimine. Tahvelarvutiga piltide “ellu äratamine” ja mängimine.  

 

       
 

      
 

      



       
 

        
 

       
 
2-3 aastased lapsed 
 

• Lastele tutvustati esimest korda Bee-Bot robotit. Arutelu: see on robot ja ta nimi on Bee-Bot. Ta on 
mesilane. Robot liigub ise. Tal on nupud peal ja iga nupp tähendab ühte käsklust. Nuppudele 
vajutades paneme roboti liikuma. Robotit ei tohi kunagi jõuga lükata ega talle peale vajutada - 
mootor läheb rikki ja siis on robot kaktki. Lapsed proovivad õpetaja juhedamisel ja suunamisel 
roboti liikuma panna (õpime 2 funktsiooni - liigu 1 samm edasi, mine) 

• Õppemäng Bee-Bot robotiga. Laps programmeerib Bee-Boti liiguma matil kas 1 või 2 sammu edasi 
(loendamine 1 ja 2) nii, et Bee-Bot jõuaks lillepildini. 

• Jutu kuulamine: "Mesimumm, kes kaotas oma triibud". Arutame jutu sisu üle. 
Küsimused lastele: kes on jutu tegelased, mis sulle jutust meelde jäi? 

• Kunstitegevus: Mesmumm. 



• Järgmisel nädalal toimusid kinnistavad tegevused Bee-Bot robotiga: Õppemäng Bee-Bot robotiga 
(kordamine): "Loomad ja loomalapsed". Looma ja õige loomalapse kokkuviimine. Loomade 
häälitsuste järgi matkimine. Laps programmeerib Bee-Boti liiguma matil kas 1 või 2 sammu edasi 
(loendamine 1 ja 2) nii, et Bee-Bot jõuaks vastava looma loomalapse pildini. 

 

             
 

            


