
 

 

 

 

 

EARLY õpistsenaarium 

  

  

Teema: õigekiri, sõnade leidmine, programmeerimine 

Õpitulemused:  

õpilased... 

● õpivad programmerima Sphero robotit Edu rakendusega; 
● õpivad Spherot liigutama ühest kohast teise; 
● harjutavad vahemaade, kraadide ja kiiruse määramist; 
● harjutavad loogilist mõtlemist; 
● harjutavad koostööoskust;  
● õpivad tehtud vigadest;  
● õpivad lauseehitust sõnade järjestamisega nii, lausel  oleks 

tähendus. 
 

 



Sihtgrupp: põhikool 

Õpilaste vanus: 9-12  

Õpilaste arv: üks kuni kolm õpilast Sphero kohta 

Kestus (eeldatav tundide arb): 1X60 min õi  2X40 minutit 

 

Vajaminevad vahendid:  

● iPadid Edu rakendusega;  
● Sphero kuulid, üks kuni kolm õpilast Sphero kohta;   
● rohkelt põrandaruumi;  
● stardijoon;  
● papist majakesed või muud kohad, kust Sphero saab kaarte korjata;  
● iga majakese ees on kaardid erinevate sõnade või tähtedega. 

 

 

Stsenaariumi tutvustus (sh alternatiivid ja riskid): 

● see ülesanne on ideaalne individuaalseks tööks või tööks väikestes rühmades; 
● kui õpilased teevad vea, peavad nad alustama uuesti;  
● õpilased programmeerivad Sphero nii, et see sõidaks ühest kohast teise ja koguks sõnu või tähti, mida saab hiljem lauseteks 

kokku panna.  

Ettevalmistavad tegevused õpetajale: 

● valmista ette kaardid sõnade või tähtedega. Igas jaamas (papist maja juures) peab olema vähemalt neli kaarti;  
● pane valmis jaamad ja kaardid. Kaartide arv sõltub grupist;  
● kontrolli, et iPadid oleksid laetud. 



 

 

Stsenaariumi peamine osa: 

 

- õpetaja selgitab õpilastele Sphero toimimist. Alustuseks vaadatakse järgmist  videot. Oluline on näidata, kuidas kohandada 
kiirust ja kraade ning seda, kuidas panna robot õiges suunas liikuma;  

- õpilased saavad iPadid ning ühendavad selle õppevideo järgi Spheroga; 

- seejärel kavandavad õpilased Sphero teekonna pidades silmas vahemaad, kiirust ja aega;  

-  õpilased kavandavad teekonda, mille eesmärgiks on veeretada Sphero kaardipakini. Kaardipakist peab õpilane valima 
sobiva kaardi, ehk sellise kaardi, mis aitab tal kokku panna korrektse sõna või lause;  

- papist majakese või muu jaama sümboliseeriv ese peab olema vähemalt 2. meetri kaugusel stardijoonest. Iga maja/ jaama 
ette on reastatud kaardid tähtede või sõnadega. Kui Sphero on jõudnud ühe jaamani, peab ta enne järgmise jaama juurde 
minemist tagast starti tulema;  

- kui kõik kaardid on koos, tuleb nad panna sellisesse järjekorda, et tekiks korrektne sõna või lause;  

- alguses võib täpne teekonna programmeerimine raske olla ning tõenäoliselt tuleb teha mitmeid katseid ning säilitada 
kannatlikku meelt;  

- kui aga asi on juba selge, on tegemist tõeliselt lõbusa õpitegevusega. Võib teha ka võistlust, kes ennem õiged kaardid kokku 
kogub;  

- ülesannet on lihtne kohandada kõikidele õpilastele vastavalt nende oskustele.  

 

Õpitulemused:  

https://edurobots.eu/category/tutorial-theme/group-exercise/


pärast ülesande täitmist hindavad õpilased tundi. Näiteks:  

- mida sa täna õppisid? 

- Mis oli raske? 

- Mis oli lihtne?  

 

   



 


