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Mis me täna teeme?

• tutvumine
• sissejuhatus ja lihtsad mõisted
• komplekti ja anduritega tutvumine
• lihtsa mootori ehitamine
• lõbus improvisatsiooniharjutus
• robotalligaatori ehitamine
• robotalligaatori programmeerimine 
• kokkuvõte, küsimused ja tagasiside



Mõisted

• Robootika õpetab lastele robotite ehitamist
ja programmeerimist.
• Robot on isetoimiv masin, mida juhib programm.
• Programmis on kirjas see, mida robot teha oskab.
• Robotile programmi loomist kutsutakse 
programmeerimiseks.
• Robot näeb ja kuuleb andurite abil ja liigub mootorite abil.
• Mida rohkem andureid on robotil, seda targem ta on.
• Lapsed saavad oma robotitega lahedatel võistlustel käia.
• Robotivõistkond koosneb lastest, kes ehitavad oma roboti üheskoos.
• Robotivõistlustel lahendab võistkond oma roboti abil ülesandeid.
• koos tuleb kõik alati palju paremini välja, kui üksi.
• Robotivõistlus on lõbus ja iga osaleja võidab.
• Jaga oma robotiteadmisi teistega kodus, lasteaias ja koolis!

Robootika mõisted



Õppimine läbi mängu

Millal Sa viimati LEGO klotsidega mängisid?



Hakkame pihta!

Ehitame oma legomehikese!



Mis on WeDo robootika?

robotiehitus ja piltprogrammeerimine



WeDo programmeerimisaken

• klots avab klotside 
tutvustused (üleval) või viib 
programmeerimislauale 
tagasi (all)

• mehike käivitab robotite 
ehitamise tutvustused

• hammasratas viib klotside 
tutvustusele



LEGO education 9580 ja 9585



Täna ehitame robotalligaatori



Huvitavaid fakte päris alligaatori kohta
allikas Wikipedia jt.

• Alligaatoreid on kaks liiki: ameerika alligaator ja 
hiina alligaator;

• ameerika alligaator on 360 kg raske ja 4 m pikk; 
hiina alligaator alla 100 kg ja kuni 2 m pikk.

• alligaatori aju kaalub 8g ehk 1/2 spl;
• võivad elada üle 70 aasta;
• alligaatorid näevad väga hästi tänu külgedel 

asuvatele silmadele;
• alligaatori nahal on nn. vibratsiooniandurid, mis 

reageeriva vähimalegi liikumisele.
• kuulame häält: 

http://youtu.be/QhPneMqTjFw?t=29s

Huvitavaid fakte pärisalligaatorist



Kuidas WeDo robot mõtleb?

•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 :)



Leia USB klots ja ühenda arvutiga!

• Roboti aju ehk USB klots

• Tarkvara näitab ise, et on ühendatud



Kuidas WeDo  robot näeb?

• Liikumisandur suudab "näha"  liikuvaid esemeid kuni 15 cm ulatuses
• Nägemiskvaliteet sõltub objekti kujust.



Leia liikumisandur ja ühenda "ajuga"

• Roboti silmad ehk liikumisandur
• Tarkvara näitab ise, et on ühendatud

Leia liikumisandur ja ühenda arvutiga!



Teeme programmi liikumisanduri 
katsetamiseks

• Käivita programm 

• Oota 

• Lohista arvu osa alla: 10=1 sekund

• Asenda arv liikumisanduriga
•  
• Mängi heli 

• Käivita programm



Programm 1

Mängib liikumise peale ühe korra nr. 1 heli



Kuidas WeDo robot häält teeb?

• WeDo tarkvara määrab ära, mis häält robot teeb
• Kokku on 20 heli, mida mängib arvuti
• Võib salvestada ka oma häält



Täiendame programmi helide katsetamiseks

• Lisame korduse

• Lohista heli juurest arvu osa alla

• Juhuslik arv kuni 10
 
• Programm seisma 



Programm 2

Mängib liikumise peale  korduses juhuslikke helisid



Teeme programmi, mis mängib kõik 
helid läbi

• Käivita
• Ekraani blokk
• Määra ekraani algväärtuseks 0
• Liidame ekraanile ühe 
• Mängi heli
• Määra heli väärtuseks ekraani väärtus
• Pane  käsud kordusesse alates "liida ekraanile"
• Määra korduste arvuks 20 



Programm 3

Mängib liikumise peale kõik helid läbi, kui on käivitatud



Oma heli salvestamine
Valikud:
• salvesta
• peata
• mängi

Oma heli salvestatakse avatud  projektis 
alati heliks nr. 1

Proovi nüüd järele! 



Kuidas WeDo robot kallutamisest aru 
saab?

• Kaldeandur annab teada suuna, kuhu 
seda kallutatakse. 

• Andur saab aru kuuest erinevast asendist: 
1. kallutus ühele poole
2. kallutus teisele poole
3. kallutus ülesse
4. kallutus alla
5. kallutamist ei toimu
6. kallutamine toimub



Leia kaldeandur ja ühenda ajuga
• Roboti asendist aru saaja ehk kaldeandur

• Tarkvara näitab ise, et on ühendatud

• Hoia andurit käes ja 
mängi  kaldega - anduri 
märk ekraanil muutub



Kallutusanduri pildid tarkvaras
• Kallutusandur 

• Kallutus üles

• Kallutus alla

• Kallutus ühele poole

• Kallutus teisele poole

• Iga kallutus



WeDo tarkvara taustapildid

• Tarkvaras on 20 taustapilti, mida saab valida 
numbri abil nagu heligi.



Teeme programmi, mis näitab liigutuse 
peale juhuslikku taustapilti

• Käivita
• Oota
• Lisa "oota" juurde kaldeanduri pilt "iga kallutus"
• Näita taustapilti 
• Asenda"taustapildi"  number 
juhusliku arvuga
• Pane kordusesse
• Pane käima ja võta andur kätte :)
• Muuda taustapilt suureks 



Programm 4

Programm vahetab liigutamise peale taustapilte.
(käivituse järel on ekraani väärtuse tühjendamine)



Kuidas WeDo robot liigutab?
• WeDo robot liigutab mootori jõul

• Mootorit saab programmeerida liikuma 
ühes või teises suunas ning  kiiruse osas 
määrata erinevaid võimsusi ehk kiirust.

• Mootor ühendatakse aju (USB klots) külge ja
 sealt tuleb ka võim.

• Mootori kasutamiseks on vaja mootori külge 
ühendada telg või mõni muu element.



Leia mootor ja ühenda ajuga
• Roboti jõud ehk mootor

• Tarkvara näitab ise, et on ühendatud



Tähelepanu, algab masinaehitus!

• Vajutame tarkvaras klotsi ja hammasratast.
• Valime uurimisobjekti



Ehitame lihtsa mootori

• Vajutame mootori pildile ja hakkame ehitama

• Vajuta sinise noolega näidatud kolmnurka
 ja ava vajalike detailide pilt
• Kui valmis, loo programm ja käivita
• Kinni punasest ruudust



Mootori juhtimise käsud
• Mootoriblokk “Pööra päripäeva” 

• Mootoriblokk “Pööra vastupäeva”

• Mootori kiiruse muutmine 

• Mootori töötamise aja määramine

• Mootori peatamine



Teeme programmi, kus mootor muudab 
suunda ja mängib heli

• Käivita
• Pööra mootor päripäeva
• Mootor töötab 1 sekundi: 10=1sek
• Mängi heli
• Mootor vastupäeva 
• Mootor töötab 1 sekundi
• Mootori peatamine



Programm 5

Mootor käivitub, mängib heli, muudab suunda ja paneb 
mootori seisma



Uurime hammasrattaid

• Ehitame ülekande, kus on kaks suurt ja üks väike 
hammasratas ning jõud kantakse ühelt 
hammasrattalt teisele võrdselt üle.

• Käivita uue mudeliga ka programm nr. 5



Algab robotalligaatori ehitus!

• Kliki alligaatorile
• Järgi 36 lk. juhend-
pilte

• Palju õnne! Alligaator ongi valmis! 



Robotalligaatori programmeerimine

1. Alligaator avab ja suleb suu
2. Häälitseb nagu klahvidega kästakse ja muudab mootori 

suunda
3. Alligaator näeb toitu
4. Alligaator teeb liigutamise peale juhuslikku häält
5. Alligaator muudab arvuti tausta ja saadab teateid
6. Oma väljamõeldud programm



Kokkuvõte
• LEGO WeDo on lihtne ja kaasahaarav
• LEGO WeDo-l on olemas metoodilised abimaterjalid: 
1. õpetajajuhend LEGO WeDo  

http://ase.tufts.edu/DevTech/courses/readings/WeDoIntro.pdf
2. näidistunnid eesti keeles http://www.robootika.ee/images/Materjalid/WeDo/tunnid.pdf
3. temaatiline töövihik, multikad ja lauamäng
http://www.jankujuss.ee/p/robootika.html
4. "Jänku-Juss ja robootika" töövihiku 16 tunni läbiviimise õpetajajuhend 

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-
content/uploads/2014/09/nutilabori_opetajaraamat.pdf

• LEGO WeDo abil saab ehitada põnevaid
 roboteid ning neile programeerimisega elu sisse puhuda
• LEGO WeDo arendab laste insenertehnilist mõtlemist ja programmeerimisoskust
• LEGO WeDo arendab ka juhendajaid ja lapsevanemaid

LEGO Education ametlikud edasimüüjad Eestis on: 
 www.robomiku.ee (pakub ka tootetuge) ja www.rekato.ee  


