
 

 

 

 

 

EARLY õpistsenaarium 

  

  

Teema: jalutamine mTinyga 

Õpitulemused:  

● suundade õppimine ja õigesse suunda liikumise harjutamine;  
● abstraktse mõtlemise arendamine;  
● teeradade ehitamine;  
● heli ja kuju äratundmine;  
● miimika ja emotsioonide tundmise arendamine. 

 

Õpistsenaariumi jooksul arendatavad oskused: 

 

● mõtlemine ja metakognitsioon;  
● keeleõpe;  
● turvalisus; 



● digipädevus; 
● aktiivne tegutsemine ja panustamine jätkusuutliku tuleviku loomisesse; 
● ettevõtlikkus 

 

 

Sihtgrupp: lasteaed ja algkool 

Õpilaste vanus: 4 - 7  

Õpilaste arv: max 20  

Kestus (eeldatav tundide arv):  

4 x 1h 

Vajaminevad vahendid: 

mTiny komplekt; 

paber, papp ja teised taaskasutatavad materjalid;  

markerid;  

käärid.  

 

Stsenaariumi tutvustus:  

Õpistsenaariumi jooksul juhatatakse nelja tunni sisse jooksul robootikaga seotud teemasid koolieelikutele ja algklassi lastele. 
Alustatakse tegevustega, mille kaudu õpetatakse õpilastele suundadega seotud mõisteid (nt parem ja vasak). Samas arendatakse 
ka abstraktse mõtlemise oskust ning võimet kujutada ette ja ehitada erinevaid teeradu.  



Pärast sissejuhatust tutvustatakse lastele mTiny robotite komplekte ja programmeerimiskaarte. Robotid liiguvad mööda radu, mille 
on programmeerinud õpilased ise. Samuti saavad õpilased muuta roboti välimust ja vaadata, milliseid muutusi roboti käitumises 
toom kaasa välimuse muutmine ning kuidas saab roboti tegutsemist mõjutada erinevate programmeerimiskaartidega.  

 

Riskid ja võimalused stsenaariumi muutmiseks: 

- käesolevat stsenaariumit saab kasutada sissejuhatusena mõnesse suuremasse suundade ja liikumisega seotud projekti; 
- juhtpliiatsi kasutamine võib tekitada olukorra, kus õpilased eelistavad puldiga roboti juhtimist kaartidega 

programmeerimisele. Seega on oluline rõhutada, et kaartidega programmeerimine on palju huvitavam ja keerukam töö, kui 
seda on puldiga juhtimine.   

  

Ettevalmistavad tegevused õpetajale: 

mTiny laadimine;  

vaba põrandaruumi ettevalmistamine;  

programmeerimiskaartide ettevalmistamine. 

 

 

Stsenaariumi peamine osa: 

 

- esimene tund: 

 



Roboti teeraja ehitamiseks kasutatakse suunakaarte.  T 
Teerajale pannakse ka mõned takistused. Õpilaste 
ülesandeks on muuta rada nii, et mTiny jõuaks tagasi 
stardipunkti. Lisaks kaartide paigutamisele tuleb 
lastele õpetada ka suundi (parem, vasak, edasi, 
tagasi).  

 

 

 

 

 

 

 

- Teine tund: 
1. samm:  mTiny komplekti tutvustamine. Teeraja koostamine koos selgitustega selle kohta, kuidas programmeerimiskaardid 

töötavad.  
2. samm: teeraja pikendamine ja keerulisemaks tegemine.  

 

- Kolmas tund: 
1. samm: uue teeraja ehitamine ja uue ülesande tutvustamine. 
2. samm: kui uus teerada on kokku pandud peavad õpilased nuputama, mida teha ülejäänud kaartidega.  

 



 

- Neljas tund: 

Neljanda tunni ajal teevad lapsed komplektiga kaasasolevate roboti maskide 
järgi uued maskid. Selleks kasutavad nad värvilist paberit, pappi ja muid 
huvitavaid materjale. Kui maskid on valmis, ehitavad lapsed uue raja roboti 
kassi, koera ja kuke kehastustele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Õpitulemused 

 

Suundade õppimine ja meeldejätmine;  

abstraktse mõtlemise arendamine;  

kujutlusvõime arendamine ning teeradade ehitamine;  

heli ja kuju äratundmine;  

näoilmete äratundmine;  

sissejuhatus programmeerimisse.  

 

 

   



 


