
Tallinna Liikuri Lasteaia tegevuskava seadmete kasutamise kohta 2018- 2020 a. 

Tegevused Tulemused Tähtaeg 

Robootikaringid lastele Regulaarselt toimiv 

robootikaring  

Töötab alates 

01.10.17 

Tegevused inetraktiivtahvli, Bee-bot 

ja Blue-bot mesimumm-robotidega, 

Ozobot  robotidega, Dash ja Dot 

robotidega, Sphero SPRK+ 

robotpalliga, raadio teel juhitavad 

Targad kiisudega,   

leiutajakomplektidega Makey 

Makey, MatataLab,  LEGO WeDo 

robootika komplektidega ja LEGO 

Education harivate klotside abil.  

Regulaarselt toimivad 

tegevused kõikides 

rühmades 

Õppeaasta jooksul 

Infotehnoologi koha loomine. Lasteaias on infotehnoolog Alates 01.09.2019 

Robootitunnid 2-7 aastesele lastele 

 

Regulaarselt toimivad 

robootikatunnid 

infotehnoologiga 

#EduInnoLab Liikuri 

Roboaias 

Aasta jooksul 

Tallinna Liikuri Roboaia (robootika 

lasteaias) arengukava 2019 -2022 

koostamine 

Arengukava 2019-2022 on 

koostatud 

tehtud 

Õppekava osa „Programmeerimine 

ja robootika ning digimeedia ja 

animatsioon“ väljatöötamine ja kava 

koostamine. 

Õppekava osa 

„Programmeerimine ja 

robootika ning digimeedia 

ja animatsioon“ on valmis 

Aasta jooksul, 

töörühm 

Video – ja kirjalikute seadmete 

kasutamise juhendide koostamine  

Seadmete kasutamise 

juhendid  on koostatud ja  

blokis #EduInnoLab 

Facebookis rajamine 

Aasta jooksul, 

vajadustel 

 

Lego Education harivate klotside ja 

robootiliste vidinatega tegevuste 

kogumiku väljaandmine abiks 

õpetajatele. 

Lego Education harivate 

klotside ja robootiliste 

vidinatega tegevuste 

kogumik on valmis 

Aasta jooksul 

 

Kasutusjuhendite tõlkimine vene 

keelde. 

Kasutusjuhendid on tõlkitud vajadustel 

ProgeTiigri õpilasüritusest 

osalemine 

Lapsed ja õpetajad osalevad 

ProgeTiigri õpilasüritusest 

sügis  

Õpitoa Code Week 

programmeerimisnädala raames 

läbiviimine 

Õpitoas osalevad  ka teiste 

linnaosade lasteaiad 

Oktoober 

Õppimise festivalil  "iduEDU" 

osalemine 

Õpetajad viivad läbi töötoad Oktoober  



Konverents nimega „Nutiseade, mis 

on on Sul alati kaasas”  

Õpetajad viivad läbi töötoad Aprill  

Nutikuu koostöös kooliga  üritustega 

läbiviimine  

Üritustes osaleb ühine kooli 

ja lasteaia meeskond (mille 

sees on mitte ainuld 

õpetajad vaid ka õpilased ja 

lasteaialapsed) 

Aprill  

Õppeaasta jooksul üritused laboris 

uuete seadmetega  

Lasteaias pakutakse 

inspireerivaid tegevusi 

(nutiseadmete 

kasutamine,võistlustel 

osalemine, animatsiooni 

loomine jms) erinevas 

vanuses lastele ja 

lastevanematele.  

Aasta jooksul 

Tallinna Liikuri lasteaia 4. Tallinna 

lasteaedade võistlused „Bee-Bot ja 

Blue-Bot on minu sõbrad“ 

Võistlusest saab traditsioon 

ning ürituses hakkavad 

osalema ka teiste linnaosade 

lasteaiad. 

Aprill, võistlused 

viiakse läbi iga 

aasta aprillis 

Nutiseadmete kasutamise koolitused 

ja konsultatsioonid õpetajatele 

 

Koolitusi korraldatakse 

regulaarselt aasta jooksul. 

Toimuvad nii individuaalsed 

kui rühmakoolitused.  

Aasta jooksul 

Teabepäevad õpetajatele, 

lasteaiaõpetajatele ja 

lastevanematele 

Õpetajad ja lastevanemad 

on teadlikud labori poolt 

pakutavatest teenustest, mis 

on neile igapäevatöös abiks. 

Aasta jooksul 

Osalemine rahvusvahelistes 

projektides (eTwinning jms) 

Uute projektide 

ettevalmistamine ja 

läbiviimine 

Aasta jooksul 

Koostöö tegemine erinevate 

organisatsioonidega (Tallinna 

Ülikool  jms) eesmärgiga reklaamida 

nutiseameid ja robotiliseid vidinad. 

Koostöö tagab  võimaluse 

reklaamide tegevusi ning 

suurendab erinevatesse 

projektidesse kaasamise 

võimalusi. 

Aasta jooksul 

Tallinna Ülikooli 

Haridusinnovatsiooni keskuse 

koolituste läbiviimine lasteaia baasil  

Tallinna Liikuri lasteaia 

õpetajad on koolitajate 

roolis. Hariduslike 

nutitegevuste kogemuste 

vahetamine 

Plaani järgi. 

Nutiõpetajate tunnustamine.  Õpetajad on motiveeritud, 

jagavad ühiseid väärtuseid. 

Õppeaasta lõpus 

 


