
 

 

 

 

 

EARLY õpistsenaarium 

  

 

  

Teema: füüsika õpetamine mBotiga 

Eesmärgid: õpilased õpivad, kuidas: 

- kuidas muutused kiiruses mõjutavad läbitud vahemaad;  
- kuidas kiirus mõjutab kindla vahemaa läbimiseks kuluvat aega;  
- kuidas kasutada tabeleid ja/ või graafikuid, et salvestada, analüüsida ja võrrelda 

tulemusi.  
 

Arendatavad oskused: seotus õppekavaga →  

Poola põhikooli riikliku õppekava järgi peavad põhikooli õpilased 8. klassi lõpuks oskama:  

 

- eraldada nähtust kontekstist, tundma nähtusega seotud mõisteid ning tundma ära antud nähtusega seotud olulised ja 
ebaolulised asjaolud; 



- vaatlema ja  mõõtma käsitletavaid nähtusi ning vajadusel nendega ka katseid tegema;  
- eristama raja ja vahemaa mõisteid;  
- teisendama ajaühikuid (sekund, minut, tund) 
- kasutama kiiruse mõistet sirgjoonelise liikumise kirjeldamisel;  
- arvutama ja teisendama kiirusega seotud ühikuid;  
- kasutama arvutustes kiiruse, vahemaa ja aja suhteid. 

 

Käesoleva stsenaariumiga arendatakse järgmiseid oskusi:  

- aja, vahemaa ja kiiruse mõõtmine;  
- katsete sooritamine aja, kiiruse ja vahemaa vaheliste suhete leidmiseks;  
- roboti kasutamine oma katses;  
- probleemilahendamine;  
- koostöö. 

 

Sihtgrupp: põhikooli õpilased (3. - 4. klass) 

Õpilaste vanus: 9 - 10 aastat 

Õpilaste arv: max 10 

Kestus (eeldatav aeg/ tundide arv): 3 x 45 minutit 

Vajaminevad vahendid:  

- mBOTid 
- nutiseadmed mBlock rakendusega 
- mõõdulindid  
- stopperid 
- markerid põrandal vahemaade märkimiseks 



- Õppevideo: https://youtu.be/wH7f4gSme9U   
 

Stsenaaiumi tutvustus (sh alternatiivid ja riskid) 

Käesolev stsenaarium pakub tegevusi, kus õpilased saavad õppida suhteid kiiruse, vahemaa ja aja vahel ning viia mBOTiga oma 
teadmiste toetamiseks läbi vastavateemalisi katsetusi. 

Ettevalmistavad tegevused õpetajale:  

- kontrolli, et kõikidel õpilastel oleks nutiseadmes töökorras mBlock rakendus;  
- enne tunni algust peaks õpilased teadma, kuidas ühendada rakendus mBotiga;  
- õpilastel võiks lasta rakendusega mängida, nii saavad nad roboti juhtimisega tutvuda.  

Stsenaariumi põhiosa (3 tundi) 

Esimene tund: kuidas mõõta vahemaad, aega ja kiirus 

- Kõigepealt tuleb õpilastele õpetada mõõdulindi kasutamist;  
- seejärel tuleb jagada klass väiksemateks gruppideks ja lasta neil mõõta erinevaid klassiruumis olevaid vahemaid. Tuleb 

selgitada ka mõõtühikute suurusi ning mõõteriistade omadusi;  
- järgneb stopperi kasutamine. Koostöörühmad mõõdavad näiteks aega, mis kulub palli veeremisele klassi ühest otsast teise. 

Siinkohal tuleb selgitada ka ajaühikute teisendamist;  
- järgneb vahemaa/aja (nt km/h) suhte selgitamine. Mõistlik on kasutada samu mõõtühikuid, mida kasutatakse hiljem mBoti 

katsetes;   
- selliste ettevalmistavate tegevuste tulemusena peaks õpilased oskama võrrelda erinevaid kiirusi, millega objekt liigub ühest 

klassi otsast teise.  
 
 
 
 Teine tund: katsetused erineva kiiruse ja sama ajaga  
 

https://youtu.be/wH7f4gSme9U


- Õpilased seadistavad mBotile oma nutiseadmetes erinevad kiirused. mBotil on valida kolme kiiruse vahel (aeglane, kiire, 
kõige kiirem), aga neid saab muuta kasutades rakendusel kalkulaatori abi. Nüüd peaksid õpilased oskama võrrelda kiiruse 
erinevaid väärtusi ka digitaalsetes vahendites;  

- nüüd tuleb robot aktiveerida nii, et ta saaks tegutseda ette antud käskluste järgi. Sõltuvalt klassi suurusest ja robotite arvust 
saab seda teha samaaegselt kõikides väiksemates gruppides;  

- õpilased proovivad erinevaid kiiruseid, kuid jätavad aja alati samaks. Nii vaatlevad nad seda, kuidas muutub läbitav 
vahemaa;  

- alustada tuleb aeglase kiirusega ning siis suurendada seda aina kiiremaks. Pärast igat muudatust tuleb mõõta vahemaa ja 
markeerida läbitud teepikkus, et tekiks piisavalt andmeid võrdluseks; 

- mingist hetkest läbitud vahemaa enam ei suurene. Siin saabki küsida, miks on läbitud vahemaa oodatust lühem?  
- tulemusena selgub roboti maksimaalne kiirus, mis mõjutab ka maksimaalse vahemaa pikkust.  

 
Kolmas tund: katsetused sama kiiruse ja erineva ajaga 
 

- Selles tunnis õpivad õpilased seadistama robotit aeglasele kiirusele ning muutma roboti liikumiseks kuluvat aega kasvavalt 
1, 2, 3, 4, 5, 10 sekundini; 

- igal korral mõõdetakse ja markeeritakse mBotiga läbitud distants;  
- sõltuvalt klassi tasemest analüüsivad õpilased kahe katse andmeid;  
- üks õpilane igast grupist võiks katseid filmida ning kasutada seda filmi hiljem oma katseid kirjeldavas esitluses;  
- samuti võib tulemused jäädvustada kas õpetaja poolt loodud tabelis või andekamate laste puhul ka graafikutena.  

 
Õpitulemused  
õpilased oskavad: 
 

- mõõta vahemaad, aega ja kiirust;  
- käivitada ja liigutada lihtsamat robotit;  
- mõista vahemaa, aja ja kiiruse suhteid ning teha sellekohaseid katseid robotitega; 



- salvestama ja analüüsima katsete tulemusi;  

 


