1. Erasmus+ projekti „Õppimine on huvitav ja lõbus“ nutinädal
15.10 – 19.10.2018
15.10-19.10 toimus Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias Erasmus+ projekti 1. nutinädal lastega.
Nädala jooksul toimusid rühmades tegevused, mille läbiviimiseks kasutati erinevaid nuti- ja IKT vahendeid,
hariduslikke roboteid, interneti keskkondi ja rakendusi mängude loomiseks. Lapsed said erinevate ja uute
vahenditega tuttavaks. Lepiti kokku nuti ja IKT vahendite ning hariduslike robotite kasutamise reeglid.
Rühmades kasutati järgnevaid vahendeid: Lego hariduslikud klotsid, Bee-Botid, Blue- Botid, Spherod,
Ozobotid, Smarttahvlid ja tahvelarvutid, mikroskoobid, Lego WeDo 1 ja Lego WeDo 2. Tegevused
planeeriti läbi erinevate valdkondade ja teemade. Koolirühma lapsed tegid esimesed katsetused animatsiooni
loomisel.

Nutinädala tegemistesse olid ka kaastaud lapsevanemad. Lapsevanemad käisid ühel õhtupooliku lasteaias,
kus nad tutvusid erinevate vahenditega, said ise katsetada ja proovida, ning osaleda tegevustes nii, nagu
lapsed igapäevaselt osalevad.

Krõllide rühma Kendra isa käis 5-6 aastastele lastele õpetamas programmeerimist läbi Minecraft Seikleja
programmi.

Reedel, 1. nutinädala viimasel päeval, toimus ühine tegevus, mis viidi läbi 4 aiarühmas lastega vanuses 3-7
eluaastat. Igas rühma oli planeeritud 1 tegevus, kasutades erinevaid vahendeid, läbides erinevaid valdkondi
mis sobivad erinevas vanuses lastele. Lapsed osalesid vahetustega kõikides tegevustes.
1. Krõllide rühm:
Tegevuses oli kaks Ozoboti rada, koos värvikoodidega ja Ozobotid. Esimesel rajal lapsed häälisid pildil
oleva eseme või asja nimetuse ning seejärel nimetasid sõna alguse hääliku. Laps otsis rajal kuuldud
häälikule vastava tähe ning sõitis Ozobotiga selle tähe peale. Teisel rajal loendasid lapsed kaardil olevas
hulgas esemed. Nimetasid mitu eset antud kaardil on ning otsisid matilt esemete arvule vastava numbri
ning sõitsid Ozobotiga selle numbri peale. Kolmas ülesanne oli numbrite Memo mäng Smarttahvlil.

2. Muumid:
Tegevuses olid robootilised vidinad Spherod. Sphero robotitega labürindi läbimine. Sphero juhtimine
läbi äpi. Sphero robotiga guašš värvidega värvimine. Spheroga vees sõitmine.

3. Nublud
Tegevuses olid robootilised vidinad Ozobotid. Lapsed valisid kolme loomadeks dekoreeritud ozoboti
vahel (karu, jänes, lepatriinu) ja panid selle rajale sõitma, rada oli puukujuline, vastavalt ozoboti valitud
suunale, said lapsed jutustada muinasjutu, iga peatuse juures on mingi pilt kas kohast või tegelasest, mis
tuleb jutustuse sisse panna. Loo lõppedes on vaja läbida hüpperada. (maha asetatud jalajälgede järgi
hüppamine)

4. Särasilmad
Tegevuses olid robootilised vidinad Bee-Botid. Joonistamine Bee Botiga. 4-5 last olid ühe suure paberi
ümber ning juhtisid Bee Bot robotit, mille külge oli kinnitatud vildikas. Paberile ilmusid erinevad jooned
ja kaared.

