
 
Tunnikava vorm 

 

Õppeaine ja -valdkond: Tehnoloogia, tehnoloogiaõpetus, Tehnoloogia igapäevaelus 

Klass, vanuse- või haridusaste: III kooliaste, 7-9 klass 

Tunni kestvus: 45 minutit 

Tunni teema (sh alateemad): Lego Mindstorm EV3 roboti aju programmeerimine Python keskkonnas:  

 Lego Mindstorms ev3dev operatsioonisüsteemi käivitamine 

 Lego Mindstorms ev3dev operatsioonisüsteemi internetiga ühendamine 

 Lego ajuga ühendumine sama WiFi-ga ühendatud arvutist 

 Lego ajule Python koodi laadimine arvutist, mis kasutab vähemalt ühte andurit ja mootorit 

Tase: edasijõudnud 

Autor: Alo Peets (Robotimeister OÜ) 

 

Tunni eesmärgid: Edasijõudnud õpilastele pakkuda võimalust programmeerida LEGO MINDSTORMS EV3 robotit Python 

programmeerimiskeeles ja juhtida arvutist. 

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:  

 Python programmeerimine praktikas 

 Linuxi käsurida  

 Kahe süsteemi vaheline digitaalne suhtlus  

 matemaatika (tehete realiseerimine programmis)  

Õpitulemused: Õpilased on võimelised pärast tunni läbimist käivitama LEGO MINDSTORMS ev3 robotit ev3dev operatsioonisüsteemiga sinna 

looma python koodi.  

Mõisted: Python, LEGO MINSTORMS EV3, Linux, käsurida, Putty, SSH, SD kaart. 

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Õpilased peaksid olema tuttavad LEGO MINDSTORMS EV3 robotiga ja Python programmeerimiskeelega. 

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpetaja võiks võiks asjad ise eelnevalt läbi katsetada.  

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne): 

Veebilehed: http://www.ev3dev.org/ , http://ev3python.com/ , http://www.putty.org/ , https://etcher.io/ , https://youtu.be/9m0E4ZLW0y0  

Grupi peale: LEGO MINDSTORMS EV3 robotid, 2-16 GB uSD kaart, USB WiFi adapter (näiteks Edimax 7811), kõrvaklapid, WiFi toega 

arvuti kuhu õpilastel on tarkvara paigaldamise õigus. 

http://www.ev3dev.org/
http://ev3python.com/
http://www.putty.org/
https://etcher.io/
https://youtu.be/9m0E4ZLW0y0


 
 

Tunni käik: 

 

Tunni osad Tegevuste kirjeldused Tegevusele 

kuluv aeg 

Õpetaja tegevus Õpilaste tegevus 

I Ettevalmistus  

 Sissejuhatus 

 Tähelepanu haaramine 

 Häälestus 

(eesmärgipüstitus, 

motiveerimine) 

 Eelteadmiste 

väljaselgitamine 

 Vajaminevate teadmiste 

kordamine 

Kogunemine ja tunni 

alustamine, 

Õppevideo vaatamine. 

13 min Õpetaja tuletab meelde et 

eelnevalt on nad tutvunud 

LEGO MINDSTORMS EV3 

roboti programmeerimisega 

graafilises keskkonnas. Samuti 

on omandatud 

programmeerimise 

alusteadmised. 

Õpetaja hoiatab õpilasi et nad 

hoolega tähele paneksid sest 

hiljem läheb neil videos nähtud 

teadmisi vaja ja palub õpilastel 

iseseisvalt õppevideo läbi 

vaadata. 

Õpetaja jagab õpilastele vajaliku 

riistvara 

Õpilased vaatavad ja tutvuvad 

kõrvaklapid peas õppevideos 

tutvustatud teemaga. 

https://youtu.be/9m0E4ZLW0y0  

II Põhiosa 

 Peab tagama tunni 

eesmärgi täitmise 

Videos nähtu 

kordamine. Õpilased 

27 min  Õpetaja kirjutab tahvlile 

tegevuste järjekorra: 

Õpilased kordavad õppevideos 

nähtut kahestes gruppides. 

https://youtu.be/9m0E4ZLW0y0


 

 Õppemeetodid 

 Harjutamine, kinnistamine 

ja/või rakendamine 

paigaldavad vajaliku 

tarkvara, loovad SSH 

ühenduse ja käivitavad 

näidis python koodi.  

 Laadi alla ev3dev tarkvara 

 Kopeeri ev3dev SD kaardile 

Etcher programmiga 

 Ühenda SD kaart ev3 ajuga 

ja käivita see 

 Ühendab ev3 aju WiFi-ga ja 

loo SSH ühenduse 

 Katseta ev3dev lehel 

olevaid näidisülesandeid  

Aitab mahajääjaid ja kellel on 

probleem. Vastab 

personaalsetele küsimustele. 

III Lõpetav osa 

 Tunni kokkuvõte/eesmärgi 

saavutuse kontroll  

 Tagasiside/reflektsioon (sh 

uute eesmärkide 

püstitamine) 

 Kodutöö 

 

Asjade pakkimine 

Kodust tööd ei ole sest 

õpilastel puudub 

ligipääs vajalikule 

riistvarale. 

5 min Õpetaja palub õpilastel robot 

välja lülitada ja klassi ette 

kastidesse tuua.  

Õpetaja kiidab õpilasi ja lõpetab 

tunni. 

Õpilased pakivad roboti kokku, 

sulgevad arvuti ja lähevad 

vaheajale. 

 

Hindamine: arvestuslik 
 


