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Üldinfo 
 

Koostatud mudelite kogumit on võimalik kasutada mitmel erineval viisil: 

1) sissejuhatus WeDo 2.0 komplekti – nii huviringis kui koolitunnis, k.a Jr FLL 

ettevalmistuseks; 

2) erinevad lihtsad masinad läbi põnevate mudelite – koonushammasrattad, 

latthammasratas, tiguhammasratas, nukkvõll, teljed, rattad, rihmülekanne, hoovad, 

vints, kang; 

3) programmeerimise õppimine, kordamine ja meeldetuletamine – 7 mudeliga 

töötatakse läbi kõik WeDo 2.0 plokid; 

4) andurite (kallutamise, liikumise ja mikrofoni) õppimine, kordamine ja 

meeldetuletamine; 

5) mudeleid on võimalik kasutada ka ühe kaupa ning tundide järjekorda võib vajadusel 

muuta; 

6) mudelid on seostatud eluga meie ümber ning õpetajal/juhendajal on võimalik 

vastavalt enda soovidele materjale muuta (infot ja slaide lisada/eemaldada); 

7) ühe mudeliga seotud kogu materjali läbitöötamiseks õpilastega on arvestatud 90 

minutit. Kui on soov läbi viia 60-minutiline tund, siis keskenduda ainult mudeli 

ehitamisele. Koolitundide (45 minutit) jaoks peaks arvestama topelttunniga (2x45 

minutit); 

8) mudelid sobivad 7–9-aastastele. 
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Minu isiklik kogemus 
 

Antud mudelite kogumikku olen katsetanud 2.–3. klassi robootika huviringi 90-minutilistes 

tundides 2017/2018. õppeaastal. Esimesel poolaastal ehitasid õpilased LEGO WeDo 2.0 

tarkvaras olevaid mudeleid. Jaanuaris pärast vaheaega võtsime ette käesolevad materjalid 

(enne Jr FLL-i ettevalmistust).  

 

Tunni alguses andsin õpilastele tahvelarvutid, mida nad võisid kasutama hakata, kui jõudsin 

slaididega programmi osa juurde. Kõigepealt seletasin programmijupi lahti, seejärel tegid 

õpilased selle tahvelarvutitesse ning katsetasid 1–2 minutit. Kui jõudsin slaidi juurde, kus 

ainult mudeli nimi ja pilt, palusin arvutiekraani välja lülitada, selle kõrvale panna ja võtta 

WeDo karp ning end ehitamiseks valmis seada. Kordasime üle, kuidas ehitamise protsess 

toimuma peaks (minu tunnis töötavad õpilased paarides – puudujate puhul erandkorras üksi 

või kolmekesi). Ehitusjuhendit näitasin kogu klassile tahvlilt (harjutamaks kuulamist, teistega 

arvestamist) ja tuletasin meelde, et kui kellelgi on abi vaja, siis esmajärjekorras tuleb küsida 

teistelt õpilastelt. Iga veidikese aja tagant pidid õpilased oma mudeleid teistega võrdlema, et 

vähendada ohtu, et ehituses tehtud viga märgatakse liiga hilja. Selline protsess on aeglasem, 

seega kõigisse rühmadesse ja kõigi mudelitega ei sobi. Minu testrühmad jõudsid kõigi 

mudelitega tunni lõpus 5–20 minutit iseseisvalt mängida. Boonusülesannete lahendamine on 

valikuline ning kindlasti ei tohiks neid peale suruda õpilastele, kes tahavad mudeliga lihtsalt 

mängida või ise tegevust leiavad. Need ülesanded on pigem mõeldud õpilastele, kes 

kurdavad, et on igav või tunduvad igavlevat (näiteks paariline on aktiivsem). Mudelite 

lahtivõtmiseks, karbi ja klassi korrastamiseks võtame tunni lõpust alati 10 minutit. Minu 

telefoni äratuskell on seadistatud helisema 10 minutit enne tunni lõppu ning see heli annab 

kõigile märguande, et tuleb hakata mudeleid lahti võtma ning karpi ja klassi korrastama. 

Tavaliselt 3–4 minutit enne seda luban õpilastel mobiiltelefonid võtta ja nad saavad oma 

tunnitööd pildistada ja filmida. 

 

Pärast testtunde kohendasin nii mudeleid kui materjale, et teha need lapsesõbralikumaks, 

parandada laste poolt välja toodud ebaloogilised kohad ning lisada slaididele sealt puuduva 

info (näiteks võllide pikkused). Kindlasti on seal veel ebatäpsusi, mis tulevad välja tundides, 

või mida annavad õpetajad, kes ei ole neid materjale kasutanud. Näiteks Liia Tammes 

katsetas mudelit number 1 enda õpilastega ja pärast seda ehitasin ülekannet ümber.  

 

Kus viga näed laita, seal tule ja aita: Mai.Pitsner@gmail.com  

   



Mai.Pitsner@gmail.com  ����

 

4 
 

Tundide ülesehitus 
 

Kõik tunnid on üles ehitatud samal põhimõttel: 

1) sissejuhatav(ad) slaid(id) [v.a „Vintsiga sõiduk“]; 

2) programmeerimise slaidid – samm-sammult programmi kuvamine tahvlile koos 

selgitustega, kust lapsed selle enda seadmetesse kaasa teevad ja katsetamine iga uue 

osa lisamisel – ka (ja eriti just) siis, kui robotit veel ei ole [v.a „Jalgratas“]; 

3) mudelit iseloomustav slaid – foto mudelist, olulisim mehaanika, lihtsa masina tüüp, 

andur, boonusülesannete tüübid; 

4) meeldetuletav slaid õpilastele, kuidas kahekesi koostööd teha – ehitage kiiresti, aga 

korralikult ja kordamööda, aita paarilist sõnadega ja detailide otsimisega, ära tee 

sõbra eest tööd ära ning kui lehekülg on valmis, ole tasa, sest õpetaja liigub edasi 

järgmisele leheküljele siis, kui klassis on vaikus; 

5) ehitusjuhendi slaidid – koostatud Lego Digital Designer programmiga; 

6) boonusülesanded – ehitamise ja/või programmeerimise ülesanded õpilastele, kes 

kiiremini valmis jõuavad. Lisaülesanded, kuid tuleks nimetada neid 

boonusülesanneteks, sest see kõlab õpilasele kui kiitus, samas lisaülesanne nagu 

karistus, kuigi ta oli kiire ja osav ehitaja; 

7) viidete slaidid – kasutatud tarkvara ja piltide loetelu.  

 

Materjalid 
 

Olemasolevad materjalid: 

1) kõikide mudelite materjalid slaidiesitlusena; 

2) kõikide mudelite materjalid PDF-failina; 

3) kõikide mudelite digiteeritud versioonid LEGO Digital Designer tarkvara failidena; 

4) kõikide mudelite ehitusjuhendid PDF-failidena; 

5) slaidiesitlused detailide korrashoiu ning asetuse kohta karbis (koos nimetustega*); 

6) slaidiesitlused programmeerimise plokkide nimetuste ja kirjeldustega 

(organiseeritult: Start plokid, Voo plokid, Täiturid, Loendurid, Sisendid, Andurid ja 

Jutumull).   

 *detailide nimetuste juures on aluseks võetud Rasmus Kitse materjalid  
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MUDEL 1: „Vintsiga sõiduk“ 
 

Programmeerimine (8 slaidi). Selgitus 

rühmale, et avame WeDo 2.0 programmi 

ja hakkame koos programmeerima. 

Täiturite plokid: mootori võimsus, 

pöörlemise suund, kestvus ja mootori 

peatamine, heli, valgustus, tekst ja pilt 

ekraanile koos kuva suurendamisega. 

Paralleelse jada loomine, mis vähendab ja 

kustutab ekraanilt pildi ning teksti. 

Iseloomustus (1 slaid). Tugeval aluspõhjal 

telgede ja ratastega sõiduk, tagarattaveoga ja koonushammasrataste (2 tükki) ülekandega. 

Käsivints esemete tõmbamiseks/vedamiseks. 

Ehitusjuhend (17 slaidi). Pöörata tähelepanu sellele, et osadel slaididel ilmub ehitusjuhend 

järk-järgult (iga hiireklõpsuga). Sel juhul on ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C. Slaidil 

Ehitame (6) on kirjeldus kaabli soovitusliku kinnitamise kohta (vaata enne tundi 

iseloomustava slaidi pealt pilti).  

Boonusülesanded (2 slaidi):  

a) ülesanne 1 - programmeerimine: kolm etteantud programmi liikumisandurile koos 

selgitustega, mida õpilased saavad iseseisvalt katsetada; 

b) ülesanne 2 - ehitamine ja Google Mapsi kasutamine: lisa ehitamine, mis vahetab välja 

kraana. Lühikirjeldus, kuidas Google Maps Street View’d kasutada ja soovitus Tallinna 

raekoda üles otsida.     

 

Õpiväljundid:  

1) õpilane tunneb ära ja eristab mootori, heli, valgustuse ja ekraani programmeerimise 

plokke; 

2) õpilane mõistab, et korraga võib olla ekraanil mitu programmijada, kuid need ei pea 

korraga töötama; 

3) õpilane oskab vaatluse teel eristada tavalist ja koonushammasratast; 

4) õpilane teab, mis on telg ning kuidas saab ühe mootoriga neli ratast liikuma panna; 

5) õpilane oskab selgitada, kus võib kasutada vintsi; 

6) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades.  
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MUDEL 2: „Tulnukas Tobi“  
 

Sissejuhatus (1 slaid). Selgitus, et liikumisandur loeb 

väärtusi 0 … 10 ning selle abil saab aru, kas objekt 

(näiteks käsi) liigub andurist kaugemale või 

lähemale. 

Programmeerimine (6 slaidi). Wait/Ootamise ploki ja 

liikumisanduri abil heli mängimine. Kindlasti 

katsetada ning kinnistada arusaam, et kuna ei ole 

kontrollerit ja andurit, siis ei saa heli ka kõlada. 

Soovi korral muuta esimese programmi nimi ära 

(näiteks „Helid“) ja luua järgmine programm nimega 

„Tobi“: liikumisanduri ootamine, mootori päripäeva 

ja vastupäeva liikumine ning selle kordamine (Loop) 

teatud kordi. Programmi lõppu heli lisamine – märguanne programmi lõppemisest.     

Iseloomustus (1 slaid). Püstises asendis kontroller ja 2 osa (2 kätt), mis liiguvad ühe 

mootoriga. Koonushammasratastega (3 tükki) ülekanne ja liikumisandur. 

Ehitusjuhend (30 slaidi). Pöörata tähelepanu sellele, et osadel slaididel ilmub ehitusjuhend 

järk-järgult (iga hiireklõpsuga). Sel juhul on ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C. Slaidid, kus 

ehitatakse kahte samasugust/peegelpildis detaili paralleelselt, on märgistustega 1A/2A, 

1B/2B. Slaidil Ehitame (3) on punase ovaaliga ära märgitud, et talad üksteise peal peavad 

olema täpselt keskel. Slaidil Ehitame (29) on silmade all mõeldud dekoratiivseid elemente, 

mitte andurit.  

Boonusülesanded (2 slaidi):  

a) ülesanne 1 – ehitamine: loovust kasutades saavad lapsed mudelit dekoreerida või 

ümber ehitada; 

b) ülesanne 2 – programmeerimine: 2 erinevat programmi, kus kõigepealt ilmub tahvlile 

tekst ning hiljem saab lisada ülesande lahenduse. 

 

Õpiväljundid:  

1) õpilane on tutvunud liikumisanduriga ja katsetanud selle tööd; 

2) õpilane suudab programmeerides vastavalt vajadusele valida Wait või Loop ploki; 

3) õpilane selgitab, miks on vahel vajalik programmi lõppu tähistada heliga; 

4) õpilane oskab vaatluse teel eristada tavalist ja koonushammasratast ning selgitada, 

kuidas saab ühe mootoriga kaks roboti elementi erinevates suundades tööle panna; 

5) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades. 
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MUDEL 3: „Sild“ 
 

Sissejuhatus (1 slaid). Selgitus, et 

kallutusandur loeb väärtusi 

vastavalt oma asendile ning seda 

väärtust saab kasutada sisendina, 

näiteks luua ehitamise ja 

programmeerimise teel puldi. 

Programmeerimine (4 slaidi). 

Kolm sama stardiplokiga paralleelset jada, mis alustavad tööd korraga. Iga jada ootab (Wait 

plokk) erinevat kallutusanduri asendit ning iga jada annab mootorile erineva käsu (pöörle 

päripäeva, pöörle vastupäeva, ära pöörle ehk seisa). Programmid töötavad lõpmatus tsüklis 

(Loop plokk), mis annab võimaluse pidevalt anduri asendit muutes mootori tööd kontrollida. 

Iseloomustus (1 slaid). Tiguhammasratta abil saab luua aeglase, kuid tugeva ülekande, mis 

aitab raske silla tõstmist ja langetamist kontrollida kallutusanduri abiga. Raskused on 

tasakaalus – sild ei kuku ümber, sest kontroller on asetatud õigele kohale ja kaugusele.  

Ehitusjuhend (27 slaidi). Pöörata tähelepanu sellele, et osadel slaididel ilmub ehitusjuhend 

järk-järgult (iga hiireklõpsuga). Sel juhul on ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C. Slaidid, kus 

ehitatakse kahte samasugust/peegelpildis detaili paralleelselt, on märgistustega 1A/2A, 

1B/2B. Oluline on tähele panna, et käsitsi on silda võimalik tõsta ja langetada vaid 

tiguhammasratast liigutades (must nr 10 võll mootorisse).  

Boonusülesanded (1 slaid):  

a) ülesanne 1 – koostöö: kaks tiimi ühendavad oma mudelid ja saavad tervikliku silla; 

b) ülesanne 2 – programmeerimine: lisada helid, mis sobiksid silla tõstmise ja 

langetamisega, tuled ohutuse jaoks, lisajada anduri kallutamisel vasakule ja 

paremale; 

c) ülesanne 3 – ehitamine: silla dekoreerimine, sõiduki ehitamine, mis saaks sillal või 

silla alt läbi sõita. 

 

Õpiväljundid:  

1) õpilane on tutvunud kallutusanduriga ja katsetanud selle tööd; 

2) õpilane suudab programmeerides vastavalt vajadusele valida Wait või Loop ploki; 

3) õpilane mõistab, et korraga võib olla ekraanil mitu töötavat programmijada, kuid 

need ei tohi üksteisele anda vastandlikke käske; 

4) õpilane oskab vaatluse teel tuvastada tiguhammasratta ning selgitada selle omapära; 

5) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades.  
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MUDEL 4: „Värav“  
 

Sissejuhatus (1 slaid). Selgitus, et sõnumeid 

saab saata ja vastu võtta (näiteks 

telefoniga, messenger’iga jne). Selleks et 

kogu protsess toimiks, peab olema saatja, 

vastuvõtja ning sõnum, mida saadetakse. 

Saata saab ekraanilt väärtust, teksti või 

numbrit, vastu võtta teksti või numbrit. 

Õpilastega arutada, millised peaksid olema 

vastuvõtjad, kui saatjad on slaidi all vasakul 

nurgas olevad plokid. 

Programmeerimine (6 slaidi). Tutvumine loenduritega (matemaatilised tehted 

arvutiekraanil). Erinevate arvude liitmine ning vastuse nägemine ekraanil. Helide lisamine 

ning mõistaandmine, et sama ploki mitmekordse reastamise peaks asendama tsükliga 

(Loop). Sõnumi saatja loomine, mis saadab sõnumi ekraanilt ehk liitmistehte summa. 

Vastuvõtjaid määrame kaks – üks ootab summat 10 ja teine 20 (ekraanilt). Igale robotile 

tuleb määrata erinevad vastuvõtjad, sest muidu hakkavad saadetavad signaalid üksteist 

segama. Näiteks 10, 11, 12 jne ning 20, 21, 22 jne. Võimalik proovida vastavalt õpilaste 

vanusele teisi tehteid (lahutamine, korrutamine, jagamine). Kindlasti võtta aega iga etapi 

järel katsetamiseks. 

Iseloomustus (1 slaid). Latthammasrataste abil värav, mida saab liigutada nii käsitsi kui 

mootoriga. Tutvumine „hamburger“ ehitusmeetodiga, mis aitab tugevamaid konstruktsioone 

ehitada. Tegemist on meetodiga, kus üks LEGO klots on kahe klotsi vahele kindlalt ehitatud, 

nii et tal ei ole võimalust lahti tulla. Ehk siis nagu burgeri saiad ja kotlet seal vahel   

Ehitusjuhend (17 slaidi). Pöörata tähelepanu sellele, et osadel slaididel ilmub ehitusjuhend 

järk-järgult (iga hiireklõpsuga). Sel juhul on ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C. Samuti 

ilmub teatud slaididele hamburgeri pilt. Sel juhul tuleb küsida, milliste detailide puhul on 

„hamburgeri“ meetodit kasutatud. Vastus ilmub järgmise hiireklõpsuga punase ringi sisse. 

Osadel slaididel on küsimused, mis pööravad tähelepanu konstruktsiooni tugevusele. Neile 

küsimustele peaksid õpilased üritama vastata. Slaidil Ehitame (15) pöörata tähelepanu 

juhtme kinnitamisele siniste kaarte alla (vaata pilti iseloomustuse slaidil). Juhtmed ei tohi 

jääda kunagi lahtiselt, nii et neil on oht liikuva masina vahele jääda.  

Boonusülesanded (1 slaid):  

a) ülesanne 1 – andurid: lisada üks või teine andur ning luua sobiv programm; 

b) ülesanne 2 – ehitamine: dekoreerida väravat ja/või ehitada masin, mis väravast 

sisse/välja võiks sõita. 
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Õpiväljundid:  

1) õpilane on kuulnud terminit loendur ja kasutab vastavaid plokke arvutustehete jaoks; 

2) õpilane tunneb ära latthammasratta; 

3) õpilane pöörab tähelepanu erinevatele ehitusmeetoditele, mis teevad tema mudeli 

tugevamaks; 

4) õpilane oskab selgitada, miks peab kaableid ja juhtmeid kaitsma; 

5) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades. 
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MUDEL 5: „Lind ja mutukas“  
 

Sissejuhatus (1 slaid). Lühidalt mikrofonist ning 

selgitada, et WeDo robotil on kolmas andur ehk 

heliandur vaid juhul, kui see on (tahvel)arvutil. 

Mikrofon annab väärtused vahemikus 0 … 10, 

mida saame kasutada sisendina teiste plokkide 

all.  

Programmeerimine (3 slaidi). Programmi 

loomine, kus mootor hakkab tööle, lõpetab 

töötamise ning kõlab heli. Mootor töötab tsüklis, 

kuni anduri ees muutub kaugus. Mootori võimsus 

on mikrofoni helitase ehk mida valjem on heli 

ruumis, seda kiiremini mootor töötab. Loome 

helidega paralleelprogrammi, mis on seotud 

eelneva programmiga liikumisanduri abil – 

mõlemad programmid lõppevad, kui 

liikumisandur näeb liikumist. 

Iseloomustus (1 slaid). Lõbusad tegelased lind ja mutukas on laia tasakaalus aluse peal, mis 

võimaldab ehitada kõrge stabiilse konstruktsiooni. Lind on pöördalusel, Mutuka paneb 

liikuma nukkvõll.  

Ehitusjuhend (27 slaidi). Tegemist on täpsust ja kannatlikkust nõudva mudeliga. Ka 

ehitusjuhend on tehtud raskem, et pakkuda keerukamat väljakutset.  

Pöörata tähelepanu sellele, et osadel slaididel ilmub ehitusjuhend järk-järgult (iga 

hiireklõpsuga). Sel juhul on ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C.  

Boonusülesanded (1 slaid):  

a) ülesanne 1 – programmeerimine: loo oma programm; 

b) ülesanne 2 – ehitamine: ehita uus lind/mutukas ja lisa detaile, mis sobiksid mudeliga 

kokku (puud, põõsad, lilled jne). 

 

Õpiväljundid:  

1) õpilane suudab mikrofonist midagi põnevat rääkida; 

2) õpilane selgitab, millest koosneb nukkvõll; 

3) õpilane oskab lugeda jooniseid, kus kõik detailid ei ole selgelt nähtaval; 

4) õpilane mõistab, et erinevad programmijadad võivad lõppeda samaaegselt; 

5) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades. 
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MUDEL 6: „Jalgratas“  
 

Sissejuhatus (5 slaidi). Selgitada, et 

programmeerimine käib organiseeritult 

reeglite järgi ning selleks peab tundma 

põhimõtteid. Väljund vs sisend ja kuidas nad 

üksteist aitavad. Ootamine vs kordamine. 

Funktsioonid ja tingimused.  

Iseloomustus (1 slaid). Kolmerattaline sõitev 

masin, mille tagumine ratas on pöördalusel ja 

käega aidates saab ratta ka pöörama panna. 

Rihmülekanne, mis koosneb rihmast ja 

rihmaratastest, jalgratturi jalad on hoovad.  

Ehitusjuhend (29 slaidi). Tegemist on täpsust 

ja kannatlikkust nõudva mudeliga. Ka 

ehitusjuhend on tehtud raskem, et pakkuda keerukamat väljakutset.  

Pöörata tähelepanu sellele, et osadel slaididel ilmub ehitusjuhend järk-järgult (iga 

hiireklõpsuga). Sel juhul on ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.  

Boonusülesanded (1 slaid):  

a) ülesanne 1 – programmeerimine: programmi loomine mudeli liikuma panemiseks; 

b) ülesanne 2 – andur: mudelile anduri lisamine ning vastava programmi loomine; 

c) ülesanne 3 – ehitamine: sõitja või jalgratta muutmine (näiteks pakiraami lisamine). 

 

Õpiväljundid:  

1) õpilane selgitab väljundi ja sisendi erinevust; 

2) õpilane oskab kasutada Wait ja Loop plokki ning luua tingimuse; 

3) õpilane loob funktsiooni ja oskab sellele nimetuse anda; 

4) õpilane tunneb ära rihmülekande ja selle komponendid; 

5) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades. 
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MUDEL 7: „Mäng „Kiik ja katapult““  
 

Programmeerimine (8 slaidi). Selgitus 

rühmale, et avame WeDo 2.0 programmi ja 

hakkame koos programmeerima. Mootori 

plokid, mis panevad mootori edasi-tagasi 

lõpmatus korduses liikuma (kiiga-kaaga). 

Juhuslikkuse lisamine ehk tsükkel töötab 

suvalise arvu kordi. Teadmaks, millal tsükkel 

on lõppenud, lisame heliploki peale kordamist. 

Viimasena laseme programmil meie eest 

loendada, mitu korda kiik kiigub. 

Iseloomustus (1 slaid). Mudel, mis koosneb 

kahest osast (mootoriga tasakaalukiik ja 

katapult) ning „korvist“ (mängu jaoks). Kiige ja 

katapuldi puhul on tegemist kangidega, mis on 

lihtsad masinad sisendjõu, väljundjõu ja 

toetuspunktiga. Raskused mudeli erinevates otstes, et mootori töötades või katapulti 

kasutades mudel ümber ei kukuks. 

Ehitusjuhend (32 slaidi). Tegemist pigem keeruka mudeliga. Pöörata tähelepanu sellele, et 

osadel slaididel ilmub ehitusjuhend järk-järgult (iga hiireklõpsuga). Sel juhul on 

ehitusjärjekord märgitud 1A, 1B, 1C. Slaidil Ehitame (14) tuleb kasutada veidi jõudu, et 

kummipuks õigesse kohta paigutada.  

Boonusülesanded (2 slaidi):    

a) mängureeglid: võimalus kasutada robotimudelit mänguna; 

b) ülesanne 1 – dokumenteerimine: intuitiivselt õpitava tööriista kasutamine 

mängutulemuste või -rõõmu salvestamiseks. 

 

Õpiväljundid:  

1) õpilane saab aru, et alati ei pea kindlat väärtust programmis määrama – saab lasta 

selle enda eest määrata; 

2) õpilane toob näiteid kangi kasutamisest ja tasakaalust; 

3) õpilane oskab tuua seoseid robootika ja mängude loomise/mängimise vahel; 

4) õpilasel on esmane kokkupuude töö dokumenteerimisega; 

5) õpilane harjutab meeskonnatööd ja ülesannete jagamist paarilisega koos töötades, 

mängides ja võisteldes. 


