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Makey Makey ülevaade

Käesolevas juhendis kasutame Makey Makey Classic versiooni. Lisaks Classic versioonile on 
olemas ka Makey Makey Go, mis on küll kompaktsem ja odavam, aga tunduvalt vähemate 
võimalustega. Käesoleva juhendi edukaks kasutamiseks võib olla vajalik eelnev vastavasisulise 
koolituse läbimine. 

Makey Makey Classic

Komplekt sisaldab Makey Makey juhtplaati, USB kaablit arvutiga ühendamiseks, 7 erinevat värvi 
krokodillidega ühenduskaablit, 6 tavalist ühenduskaablit, väikest kiirjuhendit ja kleepse.

Kuidas see töötab?

Makey Makey juhtplaat ühendatakse USB pordi kaudu arvutisse ning juhtplaadile ühendatakse 
krokodilli- või tavalised ühenduskaablid selliselt, et moodustuks ühtne vooluring. Kui vooluring 
katkestada, näiteks juhtmete lahtiühendamise teel, katkeb ka vooluring. Makey Makey töötab 
kehade voolujuhtimise põhimõttel. Enamik meid ümbritsevaid kehasid juhivad elektrit - mõned 
paremini, mõned halvemini. Tähele tuleks panna asjaolu, et Makey Makey juhtplaat kasutab arvuti 
USB pordist tulevat voolu (5V), mis on ~3 korda suurem kui tavalise AA patarei vool ning ~2x 
väiksem kui suitsuandurites kasutatavas patareis. Antud vool ei ole ja ei saa antud plaadil 
inimesele kuidagi ohtlikuks muutuda. Silmas tuleb aga pidada ja lastele rõhutada, et igasuguste 
suvaliste elektrooniliste vidinate puutumine võib olla eluohtlik! 

Makey Makey töölaua esiküljel on kuus krokodilli kaablite maanduse ühenduskohta ning 
ühendused nooleklahvidele, tühikule ja hiire nupu vajutuse jaoks.
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Nooleklahvide 
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ühenduskoht

Maandusriba kuuele 
krokodilli kaablile



Makey Makey tagumisel küljel on tavaliste kaablite jaoks kuus ühendust täheklahvidele ja 
maandusele, samuti ühendused hiire juhtimiseks (vasakule-paremale, üles-alla ja vasak ning 
parem nupuvajutus). Edasijõudnutele on ka ühendus Arduino arendusplaadi jaoks. Samuti on 
tagumisel küljel mini-USB port Makey Makey juhtplaadi ja arvuti ühendamiseks.

Ühendamine

Ühendades Makey Makey kaasasoleva 1,5 meetri pikkuse USB kaabli abil arvutiga, vilguvad 
plaadi esiküljel rohelised tulukesed (toimub plaadi üldine kontroll) ning seejärel jääb põlema plaadi 
tagumisel küljel olev punane power (toide) tuluke.
Plaadi testimiseks võib avada suvalise tekstitöötlusprogrammi ning asetada ühe sõrme (kaabli ots) 
Makey Makey alumisele maanduse (earth) ribale ja teise sõrme (kaabli teine ots) tühiku nupule 
(space). Kui ühendus toimib, siis trükitakse iga vajutusega tekstialasse üks tühik. Sellisel meetodil 
saab kontrollida ka oma pikemate kaablite voolujuhtivust, katkemisi ja üldist vooluringi toimimist.
Juhul, kui töö käigus tekib probleeme, siis tuleb teha järgmine kontroll:

Makey Makey juhtplaadil põleb punane tuli
ei - kontrolli, et juhtplaat ja arvuti oleks omavahel 
korralikult ühendatudMakey Makey juhtplaadil põleb punane tuli
jah - vaata järgmist punkti

Tekstiprogrammi saab trükkida tühikuid, 
ühendades sõrme abil juhtplaadil tühiku (space) 
ja maanduse (earth) ribad

ei - teosta sama kontroll ka metallist võtmega. Kui 
tulemus on endine, on juhtplaadil tõsisem viga, selle 
kasutamine tuleks lõpetada ja pöörduda spetsialisti poole

Tekstiprogrammi saab trükkida tühikuid, 
ühendades sõrme abil juhtplaadil tühiku (space) 
ja maanduse (earth) ribad

jah - vaata järgmist punkti

Kas kõik ühendused on korralikud?
ei - kontrolli üle kõik ühendused, vajadusel kohenda 
ühendusi, et vooluringis ei oleks katkestusiKas kõik ühendused on korralikud?
jah - vaata järgmist punkti

Kas vooluringis on elektrit mittejuhtivaid 
elemente või on vooluring väga pikk?

ei - kontrolli vooluringi mõne teise klahviga. Kui tegevus 
ei õnnestu, tuleks pöörduda spetsialisti poole

Kas vooluringis on elektrit mittejuhtivaid 
elemente või on vooluring väga pikk?

jah - kontrolli vooluringi toimimist lühemate kaablitega, 
vajadusel koosta vooluring paremaid elektrijuhte 
kasutades ja/või eemaldades voolu mittejuhtivad 
elemendid
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Pealkiri: Käepaela meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab oma peenmotoorika oskusi
•laps arendab oma voltimisoskust
•laps arendab kääride kasutamise oskust

! Kasvatuslikud:
• tähelepanu ja püsivuse treenimine
• ohutusnõuete järgimine terava esemega töötades

Mõisted:
• punupats
• foolium

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• voltimisoskus
• kääride kasutamise oskus

Vahendite olemasolu:
• käärid
• foolium

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• soovitav on õpetajal eelnevalt lastele näitamiseks üks fooliumist käepael 
valmis meisterdada
• lõigata fooliumi rullist u 10cm laiused lehed valmis

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid: - 
Tunni käik:
Jagada õpilastele fooliumist lehed ja käärid. Õpilased lõikavad lehest u 2-3cm laiused ribad ning 
rullivad või voldivad need võimalikult peenikeseks ja tihkeks. Kokku läheb vaja kolme ühepikkust 
riba, mis tuleb omavahel punupatsiks kokku punuda. 
Punupats tuleks teha nii pikk, et see mahuks täpselt ümber õpilase käe. Kui ribast jääb veel mingi 
kogus voltida, saab sellest tekitada aasa, võimaldamaks hiljem lihtsamalt paela eemaldamist/käele 
panekut.

NB! Paksema fooliumi puhul on servaga sõrme lõikamise oht. Õhema (tavaline poes müüdav 
küpsetusfoolium) puhul on oht seda väga kergelt valest kohast katki rebida, seetõttu on ka oluline 
ribade voltimine/rullimine (muudab ribad oluliselt tugevamaks) ning lõpuks punupatsi tegemine.
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Pealkiri: Käepaela testimine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps oskab käivitada tekstiredaktorit
! Kasvatuslikud:

• laps teab elektri ohtlikkusest
• laps oskab hinnata erinevate seadmete ohtlikkust

Mõisted:
• krokodilli kaabel
• USB kaabel

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• arvutihiire kasutamise oskus 

Vahendite olemasolu:
• fooliumist käepael
• Makey Makey juhtplaat
• krokodilli ühenduskaabel
• tavaline ühenduskaabel
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• erineva eakohase elektriohutusalase info otsimine 

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
• https://www.elektrilevi.ee/laste-elektrionnetuste-ennetamine
• https://scratch.mit.edu/projects/107747874/

Tunni käik:
Õpetaja vestleb lastega elektriohutuse teemadel. 
Õpetaja tutvustab lastele Makey Makey juhtplaati ning räägib, kuhu ja kuidas saab ja tuleb 
kaableid ühendada. Rõhutada tuleks, et USB-kaabli ühendamine arvutiga peaks olema kõige 
viimane tegevus, st alles siis, kui kõik ülejäänud ühendused on teostatud. 
Käepaela testimiseks tuleb see ühendada traadiga maanduse külge ning seejärel asetada pael 
ümber lapse käe. Käepaela toimimist saab testida käivitades näidisprogrammi. Käivitage 
programm ning laske lapsel vajutada juhtplaadil tühiku (space) alale. Kui ühendus toimib, siis iga 
vajutuse korral tõuseb õhupall lendu ja teeb häält.

NB! Elektriohutusest rääkides tuleks kindlasti rääkida ka seda, millised kehad juhivad elektrit ja 
millised mitte (nt märjad kehad juhivad elektrit paremini, seetõttu ei tohi ka märgade kätega 
elektriseadmeid puutuda). Mittejuhtivate kehade märjana elektrijuhtivuse tõestamiseks võiks teha 
ka ühe praktilise katse. Ühendage kuiv puupulk Makey Makey vooluringi - vooluring ei sulgu ja 
midagi ei juhtu. Nüüd tehke puupulk niiskeks (üldiselt piisab märja sõrmega puule nö veeriba 
tõmbamisest) ja korrake katset - vooluring sulgub ja arvuti näidisprogrammis tõuseb õhupall õhku 
ja teeb häält.
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Pealkiri: Labürindi meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab peenmotoorika oskusi
• laps oskab painutada traadist erinevaid kujundeid
•laps oskab ohutult kasutada lõikureid

! Kasvatuslikud:
• laps arendab püsivust, tähelepanu ja koordinatsiooni
• laps arendab silma ja käe koostööd
•laps arendab loomingulist mõtlemist

Mõisted:
• labürint
• aas

Õpilaste eelteadmised ja oskused:  -

Vahendite olemasolu:
• jämedam traat
• lõikurid
• soovi korral puidust alus
• isoleerpaela
• erineva läbimõõduga tugevamad (puidust) torud/pulgad, kastid vms

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  -
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Jagada lastele jämedamat sorti traadijupid (ca 0,5-1m). Painutage torusid, pulki jms abivahendeid 
kasutades takistusriba. Labürindil võiks olla nii pikemaid sirgeid ja erinevaid kurve (nii ümaraid kui 
erinevate nurkade all). Labürinti tehes tuleks arvestada, et väikestest spiraalidest on hiljem väga 
raske puudutusteta läbi minna.

Painutada traadist labürindi läbimiseks nn konks. Konksul võiks olla ümar pea (saab teha 
kasutades ümarat abivahendit), millel on avaus, millest mahuks läbi eelnevalt meisterdatud 

takistusraja traat. Konksu tagumises osas võiks olla samuti aas vms võimaldamaks kergemat 
ühendust Makey Makey krokodilli kaablitega. Käepide oleks hea teha paksem (vastavalt lapse käe 
järgi) ning isoleerpaelaga eraldada elektrit juhtivast konksuosast.
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Pealkiri: Labürindi testimine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab koordinatsiooni, silma-käe koostööd
! Kasvatuslikud:

• laps arendab kannatlikkust ja keskendumist
Mõisted:  

• labürint
Õpilaste eelteadmised ja oskused:

• arvutihiire kasutamise oskus 
Vahendite olemasolu:

• traadist painutatud labürint
• traadist ‘konks’
• Makey Makey juhtplaat
• krokodilli ühenduskaablid
• soovitavalt pikem jupp pehmemat pikemat traati
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  -
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107750433/
Tunni käik:
Ühendage Makey Makey maanduskaabel traadist labürindi külge ja parema nooleklahvi alt tulev 
(soovitavalt pikem) kaabel Makey Makey parema nooleklahvi külge.
Käivitage vastav programm. Programmi käivitumisel hakkab tööle taimer. Juhul, kui laps puudutab 
konksuga labürindi traati, suureneb ekraanil puudete arv ning kõlab märguande heli. Peale puudet 
on lapsel 3 sekundit aega konksu ühendus katkestada, vastasel juhul suureneb taas puudete arv 
ja kõlab juba hoopis teistsugusem heli. Antud lahendus on mõeldud mööda labürindi traati 
libistamise võimaluse takistamiseks.
Programm loendab maksimaalselt 9 puudet (seejärel peatub ka taimer). Maksimaalne labürindi 
läbimiseks mõeldud aeg on 10 minutit.
Lapsed võiks esmalt proovida oma labürindi läbimist ja seejärel võiks lapsed omavahel labürinte 
vahetada.
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Pealkiri: Värvikaartide meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab piirjoontes värvimise oskust
• laps tunneb lihtsamaid värve 
• laps õpib kasutama joonlauda
•laps õpib paberiruumi optimaalselt kasutama

! Kasvatuslikud:  
• laps arendab planeerimisoskust

Mõisted:  
• joonlaud

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• värvimise oskus

Vahendite olemasolu:
• vees lahustuvad kriidid või tavalised värvipliiatsid
• pintsel ja vesi
• paber, soovitavalt kuue eeljoonistatud pildiga
• vajalikud värvid (muudetavad): punane, sinine, roheline, kollane, must, hall
•joonlaud

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• kuue värvitava pildiga paber

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Õpilased värvivad paberil erinevad pildid ning tõmbavad joonlauaga iga värvi juurest ühtlaselt 
jämeda joone ka  ühte paberi serva - selle serva külge ühendatakse hiljem krokodilli kaablite abil 
Makey Makey juhtplaat. Enne kasutamist tuleks parema elektrijuhtivuse huvides värvitud osad 
veega üle pintseldada. 
NB! Oluline on, et vesi ei kataks kogu pilti ja ei oleks ühenduses erinevate värvidega.
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Pealkiri: Värvide tundmise harjutamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps eristab ja tunneb põhilisi värve
• laps arendab tähelepaneliku kuulamise oskust

! Kasvatuslikud:
• laps arendab püsivust ja kannatlikkust

Mõisted:  -
Õpilaste eelteadmised ja oskused: -
Vahendite olemasolu:

• paber, millel on kuus erinevat värvi (peavad olema joonistatud pliiatsi või 
elektrit juhtivate kriitidega)
• Makey Makey juhtplaat
• krokodilli ühenduskaablid (7 tk)
• fooliumist käepael
• soovitavalt pikem jupp pehmemat pikemat traati käepaela ühendamiseks
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• 

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
• https://scratch.mit.edu/projects/107753038/

Tunni käik:
Ühendage Makey Makey maanduskaabel fooliumist käepaelaga ning värviklahvid juhtplaadile 
järgmiselt:
! w - punane; a - sinine; s - roheline; d - kollane; f - must; g - hall
Programmi käivitamiseks vajutage rohelist lippu ning seejärel suvalist klahvi/värvi. Arvuti kõlarist 
öeldakse värv ning ekraanile kirjutatakse värvi nimi, misjärel peab õpilane puudutama õiget värvi. 
Vale värvi puudutusel kuvatakse 0,5sekundi jooksul õiget värvi ning öeldakse uuesti värvi nimi. 
Programm loendab ka õigeid (vasakul nurgas) ja valesid(paremal nurgas) pakkumisi, nende 
näitamise keelamiseks tuleks Andmed alajaotuses eelmaldada linnukesed vastavalt VALESID ja 
ÕIGEID eest. 
Värvide muutmiseks tuleb muudetava värvi Kostüümid jaotises esimesel kostüümil muuta ära värvi 
tekst ning teisel kostüümil valida sobiv värv. Samuti tuleb Helindid jaotises sisse lugeda uue heli 
värv. 
NB! Juhul, kui loete sisse uue heli ja salvestate selle teise nimega, tuleb ka Skriptid all valida 
vastav heli. 
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Pealkiri: Klaveri meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps suurendab teadmisi muusikast
• laps teab, milline pill on klaver, millist häält see teeb ning millised on klaveri 
põhilised eripärad

! Kasvatuslikud:
• laps arendab teadmisi tervislikust toitumisest

Mõisted:  
• klaver

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• värvimise oskus

Vahendite olemasolu:
• erinevad elektrit juhtivad puu- ja köögiviljad
• Makey Makey juhtplaat
• kuus tavalist ühendustraati
• seitse krokodillidega ühenduskaablit
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• leida vähemalt kuus erinevat puu- ja/või köögivilja

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Õpetaja räägib lastele klaverist. Võiks kuulata lihtsamaid klaveripalasid, et lapsed saaksid aimu, 
millist häält teeb klaver. Õpetaja räägib lastele tervislikust toitumisest ja erinevatest puu- ja 
köögiviljadest. Kasutades uuritud vahendeid, teha kuuest erinevast klahvist koosnev klaver. 
Klahvide järjestus võiks olla järgmine: w, a, s,d,f, g
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Pealkiri: Muusikalise kuulmise harjutamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab oma muusikalist kuulmist
! Kasvatuslikud:

• laps arendab kannatlikkust
• laps julgeb tegevuse käigus proovida ning katsetada ja ei karda eksida

Mõisted: 
• klahv

Õpilaste eelteadmised ja oskused: -
Vahendite olemasolu:

• erinevatest puu- ja/või köögiviljadest valmistatud klaver
• Makey Makey juhtplaat
• kuus tavalist ühenduskaablit
• krokodilli ühenduskaablid (7 tk)
• fooliumist käepael
• soovitavalt pikem jupp pehmemat pikemat traati käepaela ühendamiseks
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  -

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
• https://scratch.mit.edu/projects/107755184/

Tunni käik:
Kasutage eelnevalt seadistatud klaverit. Lisage tühiku klahvile üks lisanupp.
Programmi käivitamiseks vajutage rohelist lippu, misjärel mängitakse ühe klahvi heli. Kui soovid 
heli uuesti kuulata, vajuta tühikut. Proovi ära tabada, mis klahvi alt heli tuleb!
Õiget klahvi vajutades kostub sama heli ning peale väikest pausi uus heli, vale klahvi vajutades 
kostub 'pop'.
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Pealkiri: Muusikapala loomine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab muusikalist kuulmist
• laps tutvub erinevate muusikainstrumentide kõlaga

! Kasvatuslikud:
• laps arendab loovust 
• laps kasutab loomingulist mõtlemist

Mõisted: 
• orel
• kitarr
• flööt

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• lapsed on tutvunud Makey Makey isetehtud klaveriga

Vahendite olemasolu:
• erinevatest puu- või köögiviljadest valmistatud klaver
• Makey Makey juhtplaat
• kuus tavalist ühenduskaablit
• krokodilli ühenduskaablid (7 tk)
• fooliumist käepael
• soovitavalt pikem jupp pehmemat pikemat traati käepaela ühendamiseks
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: -
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107755184/
Tunni käik:
Kasutage eelnevalt seadistatud klaverit. Lisage tühiku klahvile üks lisanupp.
Programmi käivitamiseks vajutage rohelist lippu. Kasutades endaloodud klahve, proovige 
komponeerida erinevaid muusikapalasid. Noodid salvestuvad automaatselt. Salvestatud lugu saab 
kuulata, kui vajutate tühikut. Üles-alla nooltega on võimalik kuulata, kuidas kõlab lugu läbi 
erinevate muusikainstrumentide.
Kui soovid salvestatud lugu kustutada, hoia tühikut vähemalt 3 sekundit all. Uuesti klahve 
vajutades hakkab salvestus automaatselt peale.
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autor: Taavi Duvin

TAKISTUSRADA
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Pealkiri: Takistusraja meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps oskab kasutada kleeplinti
• laps kasutab raja koostamisel loomingulist mõtlemist

! Kasvatuslikud:
• laps oskab planeerida oma tegevust
• laps oskab ohutult asetada asju kõrgematele pindadele

Mõisted: 
Õpilaste eelteadmised ja oskused: - 
Vahendite olemasolu:

• foolium
• fooliumteip (torutöödel kasutatav, mitte segi ajada nn MacGyver’i teibiga)
• suurem kogus hästipainduvat traati (nt vanast võrgukaablist on võimalik 
saada päris mitu sobilikku traati)
• Makey Makey juhtplaat
• krokodillidega ühenduskaablid

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• hankida erinevaid elektrit juhtivaid materjale

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Tekitada õpperuumi takistuste rada. Takistusrada võiks koosneda erinevatest elementidest - nt 
riba, mida mööda kõndida, käejäljed seinal jms. Lapsed võiksid ka ise erinevaid ideid välja 
pakkuda. Silmas tuleb pidada, et lapsel oleks võimalik igal hetkel vähemalt ühe jala või käega 
puudutada elektrit juhtivat elementi. Nt olles jalaga ühenduses, puudutab laps käega uut nt seinal 
olevat elementi, misjärel võib jala ühenduse vabastada ja jalad asetada teise kohta. Oluline on, et 
kõik takistused moodustaks ühtse tervikliku ringi. 
NB! Rada ehitades tuleb silmas pidada, et lastel on pidevalt küljes ühenduskaabel, nn saba, seega 
näiteks tunnelite vms läbimine on raskendatud ja mittesoovitatav.
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Pealkiri: Takistusraja läbimine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps arendab koordinatsiooni
•laps saab aru vooluringi põhilisest olemusest

! Kasvatuslikud:
• laps arendab planeerimisoskust
• laps oskab arvestada ja järgida mängureegleid

Mõisted:
• vooluring
• maandus

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• laps peaks olema suuteline väheke aega hoidma tasakaalu ühel jalal seistes

Vahendite olemasolu:
• ruum, kuhu on loodud takistusrada
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107750433/
Tunni käik:
Kasutage eelnevalt koostatud takistusrada. Ühendage Makey Makey juhtplaadil maanduskaabel 
fooliumist käepaela külge ja takistusrada tühiku klahvi alla. 
Kui käivitate rohelisest lipukesest programmi, tuleb taimeri käivitamiseks vajutada alla tühiku klahv 
(puudutada oma loodud takistusrada). Kui väljute takistusrajalt, lisatakse põranda puudutusele üks 
miinuspunkt.
Mängima asudes on hea rääkida lastele sellest, kuidas vooluring toimib.
NB! Kui õpilane peale rajalt väljumist ribale tagasi ei astu, siis taimer töötab edasi, kuid lisa 
miinuspunkte ei loeta. See on oluline selleks, et teatud olukordades mitte sundida õpilast liigselt 
kiirustama ja omale sellega tahtmatult viga tegema.
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sihtrühm: algklasside ja alushariduse õpetajad

autor: Taavi Duvin

VASAK-PAREM-ÜLES-ALLA
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Pealkiri: Karpidest riiuli meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps harjutab kääride kasutamist
• laps oskab kasutada liimi ja kleeplinti

! Kasvatuslikud:
• laps tunneb kääride jm teravate töövahendite kasutamise ohutusreegleid

Mõisted:  -
Õpilaste eelteadmised ja oskused:  -
Vahendite olemasolu:

• foolium
• kleeplint (või PVA liim)
• kuus pappkasti (saab põhimõtteliselt kasutada ka sobivat riiulit)
• Makey Makey juhtplaat
• krokodillidega ühenduskaablid

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• leida kuus umbes ühesuurust pappkasti

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid: - 
Tunni käik:
Ehitada kuuest karbist kahekorruseline riiul - all kolm karpi ja peal samuti kolm karpi. Karbid on hea 
omavahel kinnitada kleeplinti või PVA liimi kasutades. Vooderada iga karbi põhi fooliumiga ning 
ühendada Makey Makey juhtplaadi täheklahvidega järgmiselt:

w a s

d f g

Tekitada kapi kõrvale ka üks lisaplaat, mis ühendada Makey Makey tühiku klahviga.
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Pealkiri: Vasak-parem, üles-alla
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps tunneb vasakut ja paremat
• laps tunneb mõisteid üles ja alla

! Kasvatuslikud: - 

Mõisted:
• vasak-parem
• üles-alla

Õpilaste eelteadmised ja oskused: - 
Vahendite olemasolu:

• eelnevalt ettevalmistatud 3x2 kapp
• Makey Makey juhtplaat
• üks metallist mänguasi (võib kasutada ka eelnevalt tehtud käepaela)
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107764944/
Tunni käik:
Kasutage eelnevalt ehitatud kastide riiulit. Ühendage Makey Makey juhtplaadi täheklahvid kapiga 
ning tühiku nupp ühe vaba plaadiga. Käivitage programm. Programm näitab samasugust kastidega 
riiulit, kus ühes kastis asub õhupall. Samuti ütleb programm, kuhu tuleb õhupalli suhtes asetada 
enda tehtud kastides metallist mänguasi (nt käepael). Kui soovite, et programm kordaks asetatavat 
asukohta, tuleb mänguasi asetada vabale plaadile.
Kui laps asetas eseme õigesse kasti, siis kuvatakse ekraanil kiri Tubli nii kaua, kuni mänguasi 
kastist eemaldatakse, misjärel liigub õhupall uude asukohta ja öeldakse, kuhu tuleb mänguasi 
uuesti panna.
Kui laps asetas eseme valesse kasti, siis kuvatakse ekraanil kiri Proovi veel  nii kaua, kui 
mänguasi kastist eemaldatakse, misjärel kuvatakse õhupall endises kohas ja öeldakse uuesti, 
millisesse kasti tuleb mänguasi asetada.
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LOENDAMINE
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Pealkiri: Fooliumist taldriku meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps oskab lõigata papist välja ringikujulise tüki
• laps oskab kasutada kääre
• laps oskab kasutada liimi

! Kasvatuslikud: laps oskab kasutada nuga, sellega lõigata ja koorida
Mõisted:  - 
Õpilaste eelteadmised ja oskused:

• laps teab, milline kujund on ring
• laps suudab edukalt lõigata tavalist joonistuspaberit (vastasel juhul kasutada 
valmiskujul papptaldrikut)

Vahendite olemasolu:
• foolium
• papp (soovi korral papptaldrik)
• Makey Makey juhtplaat
• krokodillidega ühenduskaablid
• õun

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• hankida igale lapsele õun/kartul vms
• olenevalt lastest tuleks eelnevalt õun/kartul koorida/sektoriteks lõigata

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Lapsed lõikavad papist ringi ning vooderdavad selle fooliumiga, tehes selliselt fooliumist taldriku. 
Taldrikuid on vaja kaks tükki (üks võib olla väiksem).
Järgnevat tegevust võib teha olenevalt lastest teha ka õpetaja, kindlasti peab tegevus toimuma 
õpetaja valvsa pilgu all.
Lapstel/õpetajal tuleb koorida õun/kartul ja lõigata see kuueks sektoriks. Koorimine on oluline, 
kuna koorega pool ei pruugi piisavalt hästi elektrit juhtida. 
Kuueks lõikamist võiks alustada poolitamisega ning seejärel proovida kaks osa võimalikult võrdselt 
kolmeks lõigata.
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Pealkiri: Õunte loendamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps suudab loendada numbreid ühest kuueni
• laps tutvub numbrite 1-6 kirjapildiga
• laps oskab praktilise ülesande põhjal kuuepiires liita ja lahutada

! Kasvatuslikud:
• laps arendab loogilist mõtlemist
• laps arendab tähelepanu- ja kuulamisoskust

Mõisted: 
• liitmine
• lahutamine

Õpilaste eelteadmised ja oskused:  
• laps on vähemasti põgusalt tutvunud loendamisega

Vahendite olemasolu:
• eelnevalt ettevalmistatud 2 taldrikut ja kuus õuna/kartuli sektorit
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107766273/
Tunni käik:
Ühendage üks taldrik Makey Makey maanduse juhtmega ning teine taldrik tühiku juhtmega. Õuna/
kartuli sektorid ühendage tähtede w, a, s, d, f, g külge. Kui käivitate rohelisest lipust programmi, 
kuvatakse taldrikul number ning öeldakse, mitu õuna tuleb taldrikule asetada. Lapsel tuleb vastav 
kogus õunu taldrikule asetada ning seejärel puudutada teist (tühiku juhtmega ühendatud) taldrikut 
(lapse käepael peab olema ühenduses maandusjuhtmega). Juhul, kui asetatud kogus oli õige, 
kiidetakse last ning kuvatakse uus number ning öeldakse, mitu õuna tuleb seekord taldrikule 
asetada (olemasolevaid õunu ei ole vaja eemaldada, neid saab vastavalt uuele ülesandele lisada-
vähendada). Juhul, kui taldrikule asetatakse vale kogus õunu, soovitatakse lapsel uuesti proovida.
Arvuti kuvab iga asetatud õuna kohta ka ekraanil õuna - kui Te ei soovi arvuti ekraanil õunu näha, 
tuleb programmis ‘taldrik’ spraidi all muuta muutuja õun_nähtav = 0
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KELL
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Pealkiri: Kella meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps kinnistab numbrite 1-12 tundmist
• laps arendab peenmotoorika oskusi
• laps tunneb kella toimimise põhimõtet, teab, milline on tunni- ja minutiosuti

! Kasvatuslikud:
• laps kasutab loomingulist mõtlemist

Mõisted:
• kellaosuti/kellaseier
• täistund
• pooltund
• veerand
• kolmveerand

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• laps tunneb numbreid 1-12
• laps oskab kasutada kääre

Vahendite olemasolu:
• foolium
• papp 
• traati
• Makey Makey juhtplaat
• krokodillidega ühenduskaablid

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Lapsed teevad nupud (nt põhi fooliumist, peal kleebitud tähed), kus on kirjas täistund, pooltund, 
veerand, kolmveerand. Lisaks tuleb teha nupustik 1-12 selliselt, et omavahel on ühenduses 1 ja 4, 
2 ja 5, 3 ja 6, 7 ja 10, 8 ja 11, 9 ja 12. Nupustikud tuleb ühendada Makey Makey juhtplaadile 
järgmiselt: nool üles = täistund, nool paremale = veerand, nool alla = pooltund, nool vasakule = 
kolmveerand ning w = 1 ja 4, a = 2 ja 5, s = 3 ja 6, d = 7 ja 10, f = 8 ja 11, g = 9 ja 12. 
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Pealkiri: Kellaga tutvumine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps teab, mis on täistund, pooltund, veerand, kolmveerand
• laps oskab kella vaadates öelda, kui palju kell on

! Kasvatuslikud:
• laps treenib mälu, keskendumisvõimet ja tähelepanelikkust

Mõisted:
• täistund
• pooltund
• veerand
• kolmveerand

Õpilaste eelteadmised ja oskused:
• laps tunneb numbreid 1-12

Vahendite olemasolu:
• eelnevalt ettevalmistatud nupustik täis- ja pooltunni, veerandi, kolmveerandi 
kohta
• eelnevalt ettevalmistatud nupustik arvude 1-12 kohta
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107771081/
Tunni käik:
Ühendage Makey Makey loodud klahvistikuga ja käivitage programm. Lapsele kuvatakse kellaaeg. 
Esmalt tuleb lapsel valida, kas kell on täistund, pooltund, veerand või kolmveerand. Juhul, kui 
valitakse valesti, soovitab arvuti veel proovida. Juhul, kui valiti õigesti, siis arvuti midagi ei ütle ja 
laps peab valima õiged tunnid. Juhul kui laps valis tunnid õigesti, kiidetakse teda ja kuvatakse uus 
kellaaeg. Juhul kui laps valis tunnid valesti, soovitatakse tal uuesti proovida (täistundi, pooltundi, 
veerandit ja kolmveerandit ei ole vaja uuesti valida, kuid õige valimisel midagi lapse jaoks ei 
muutu, valides siis vale, tuleb enne tundide valikut veerandid uuesti korda saada). 

          

Käesolev materjal on litsenseeritud Creative Commons 3.0 Eesti litsentsiga 
(autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel). 



Makey Makey
sihtrühm: algklasside ja alushariduse õpetajad

autor: Taavi Duvin

LOOMADE HÄÄLED
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Pealkiri: Kes teeb sellist häält?
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps tunneb erinevaid loomi ja linde
• laps teab, millised loomad on koduloomad, millised metsloomad
• laps suudab kuuldud hääle järgi tuvastada loomi ja linde

! Kasvatuslikud:
• laps oskab tähelepanelikult kuulata

Mõisted:  
• koduloomad
• metsloomad

Õpilaste eelteadmised ja oskused: - 
Vahendite olemasolu:

• eelnevalt ettevalmistatud 2x2 ruudud
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107803872/
Tunni käik:
Ühendage eelnevalt ettevalmistatud nupud selliselt, et lastel oleks ees 2x2 ruudustik (saavad 
valida, mis on üleval vasakul-paremal ja all vasakul-paremal) ning ühendage need Makey Makey 
juhtplaadiga selliselt, et nool üles on ülemine vasak nurk, nool paremale ülemine parem nurk, nool 
alla alumine parem nurk ja nool vasakule alumine vasak nurk. Lisaks võiks tekitada ühe lisanupu, 
mis ühendatakse Makey Makey tühiku klahvile. 
Käivitage programm ja kuulake, mis looma hääl kostub. Kui soovite uuesti kuulata, puudutage 
tühikuga ühendatud nuppu. Valige õige pilt, puudutates vastavat osa matist. Kui valisite valesti, 
soovitatakse uuesti proovida, kui valisite õigesti, kuvatakse uued pildid.
Antud programmi saab väga lihtsalt uusi pilte ja sõnu lisada. Lisamiseks tuleb esmalt valida 
Kostüümid ning lisada sinna soovitud looma/linnu pilt ning sisestada ka selle nimi. Seejärel valida 
Helindid ning lindistada uue looma/linnu hääl (nimetada sama nimega, mis pilt). Viimase asjana 
tuleb avada Skriptid ja lisada loendisse äsja lisatud looma/linnu nimi. 
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TANTSUMATT
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Pealkiri: Tantsumati meisterdamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps oskab lõigata paberist ringi, ruutu, kolmnurka
• laps kinnistab geomeetriliste kujundite tundmist

! Kasvatuslikud:
• laps arendab loovust
• laps arendab käelist osavust
• laps oskab ohutult kääre käsitleda

Mõisted:  - 
Õpilaste eelteadmised ja oskused:

• laps teab, mis on ring, ruut, kolmnurk
• laps oskab kasutada kääre ja liimi

Vahendite olemasolu:
• foolium
• papp 
• traati
• Makey Makey juhtplaat
• krokodillidega ühenduskaablid

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Tunni käik:
Õpilased teevad papi ja fooliumi abil tantsumati. Matil on keskel üks fooliumist ketas ning igasse 
suunda läheb üks nool. Keskmine ketas on ühendatud maandusega ning nooled on vastavuses 
Makey Makey nooltega.
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Pealkiri: Tantsumati katsetamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps suudab jälgida ekraani ja samal ajal liikuda
• laps arendab tasakaalu
• laps arendab koordinatsiooni

! Kasvatuslikud:
• laps saab kogemuse võistlusest 

Mõisted: - 
Õpilaste eelteadmised ja oskused:  - 
Vahendite olemasolu:

• eelnevalt ettevalmistaud tantsumatt
• Makey Makey juhtplaat
• pikemad traadid tantsumati ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107773744/
Tunni käik:
Ühendage Makey Makey ja loodud tantsumatt. Käivitage programm (laps peab alguses seisma 
mati keskel). Laps asetab matil ühe jala arvuti kuvatava noole kohale selliselt, et teine jalg 
puudutab endiselt mati keskosa. Jalaga tuleb matti puudutada ja seejärel jalg tõsta tagasi keskele.  
Jättes jala noolele (isegi, kui see on õige), puudutust ei arvestata.
Peale väikest harjutamist võib teha võistluse, kes suudab etteantud aja jooksul kõige vähema arvu 
vigadega kõige rohkem punkte koguda.
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ARVUD
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Pealkiri: Numbrite tundmine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps tunneb paberil ära numbrid 1-6
• laps oskab loendada objekte

! Kasvatuslikud:
• laps arendab tähelepanu - ja kuulamisoskust

Mõisted: - 
Õpilaste eelteadmised ja oskused:

• laps teab, mis on loendamine
Vahendite olemasolu:

• eelnevalt ettevalmistatud klahvid, millel on kirjas numbrid 1 - 6
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:  - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107770184/
Tunni käik:
Ühendage eelnevalt valmistatud numbrinupud selliselt, et nupp, millel on peal 1, on ühendatud 
tähega w; nupp, millel on peal 2, on ühendatud tähega a, 3=s, 4=d, 5=f ja 6=g.
Käivitage programm. Arvuti ütleb arvu ja kuvab ekraanil vastava koguse elevante. Laps peab 
vajutama õigele numbrile. Juhul, kui Te ei soovi kas hääle või elevantide kuvamist, tuleb vastav 
plokk programmis eemaldada.
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VÄRVILISED KUJUNDID
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Pealkiri: Värviliste kujundite sorteerimine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps suudab sorteerida objekte kahe erineva tunnuse (kuju, värvus) alusel
• laps kinnistab värvide tundmise oskust
• laps kinnistab geomeetriliste kujundite tundmist
• laps oskab loendada objekte

! Kasvatuslikud:
• laps suudab keskenduda teatava valimi leidmisele hulgast
• laps arendab tähelepanelikkust

Mõisted: - 
Õpilaste eelteadmised ja oskused:

• laps on tutvunud ringi, ruudu ja kolmnurgaga
• laps teab, mis on loendamine
• laps tunneb värve punane, roheline, kollane, sinine 

Vahendite olemasolu:
• eelnevalt ettevalmistatud klahvid, millel on kirjas arvud 1 - 5
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale:
• 

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
• https://scratch.mit.edu/projects/107772527/

Tunni käik:
Ühendage eelnevalt valmistatud numbrinupud selliselt, et nupp, millel on peal 1, on ühendatud 
ülesnoolega; nupp, millel peal 2, on ühendatud parema noolega; nupp 3 on ühendatud 
allanoolega, nupp 4 on ühendatud vasaku noolega ja nupp 5 on ühendatud tühikuga.
Käivitage programm, vajutades rohelisele lipule. Ekraanile kuvatakse erinevat värvi kujundeid ja 
küsitakse mitu kindlat värvi kujundit on pildil? Lapsel tuleb vastav number valida. Juhul kui valiti 
valesti, soovitatakse uuesti proovida ja korratakse ka küsimust. Kui valiti õigesti, siis kuvatakse 
uued kujundid ja esitatakse uus küsimus. 
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Pealkiri: Häälimise harjutamine
Eesmärk:
! Ainealased: 

• laps suudab häälimise järgi ära tunda sõnu
• laps oskab häälida lihtsamaid sõnu
• laps arendab keeletaju

! Kasvatuslikud:
• laps suudab tähelepanelikult kuulata
• laps arendab keskendumisvõimet

Mõisted:
• häälimine

Õpilaste eelteadmised ja oskused: - 
Vahendite olemasolu:

• eelnevalt ettevalmistatud 2x2 ruudud
• Makey Makey juhtplaat
• fooliumist käepael
• pikem jupp pehmemat traati käepaela ühendamiseks
• krokodillidega ühenduskaablid
• arvuti koos kõlaritega

Eelnevalt vajalikud tegevused õpilastele/õpetajale: - 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

• https://scratch.mit.edu/projects/107774167/
Tunni käik:
Ühendage eelnevalt ettevalmistatud nupud selliselt, et lastel oleks ees 2x2 ruudustik (saavad 
valida, mis on üleval vasakul-paremal ja all vasakul-paremal) ning ühendage need Makey Makey 
juhtplaadiga selliselt, et nool üles on ülemine vasak nurk, nool paremale ülemine parem nurk, nool 
alla alumine parem nurk ja nool vasakule alumine vasak nurk. Lisaks võiks tekitada ühe lisanupu, 
mis ühendatakse Makey Makey tühiku klahvile. 
Käivitage programm ja kuulake, mis sõna häälitakse. Kui soovite uuesti kuulata, puudutage 
tühikuga ühendatud nuppu. Valige õige pilt, puudutades vastavat osa matist. Kui valisite valesti, 
soovitatakse uuesti proovida, kui valisite õigesti, kuvatakse uued pildid.
Antud programmi saab väga lihtsalt uusi pilte ja sõnu lisada. Lisamiseks tuleb esmalt valida 
Kostüümid ning lisada sinna soovitud eseme pilt ning sisestada ka selle nimi. Seejärel valida 
Helindid ning lindistada uue asja hääldus (nimetada sama nimega, mis pilt). Viimase asjana tuleb 
avada Skriptid ja lisada loendisse äsja lisatud objekti nimi. 
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