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EdVäljakutse!
Leiutame koletise

Kas ta elab voodi all ja sööb musti sokke? On ta suur ja hirmus või uje kuid kena? 

Selles väljakutses on see sinu otsustada!

Koletise loomiseks peate kasutades Edisoni robotit ehitama olendi, kes suudab: 

• liikuda, kasutades Edisoni mootoreid, ning

• reageerib ümbritsevale keskkonnale kasutades vähemalt üht Edisoni 

anduritest. 

Ehitage koletis, kasutades EdCreate robotikomplekti ja muid soovikohaseid 

materjale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille te leiutasite?

Milline see koletis välja näeb? Kuidas see töötab? Pildistage oma koletist või 

joonistage see pildi või diagrammina paberile. Seejärel kirjutage oma loomingu 

kirjeldus, sealhulgas kuidas see töötab ning kuidas selle programmeerisite. 
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EdChallenge!

            Leiutame palliloopija!
Haarake kotitäis pehmeid palle, valmistuge, sihtige ja andke tuld! On aeg ehitada

pehmete pallide loopija. Kas teie pallid lendavad otsejoones üles nagu raketid? Kas

suudate tabada palliga märklauda? Valik on teie!

Selle väljakutse jaoks peate ehitama seadme, mis suudab Edison roboti abil palle

loopida. Seade peab teostama ühe kolmest ülesandest:

• viskama palli nii kõrgele kui võimalik, või

• viskama palli nii kaugele kui võimalik, või

• viskama palli nii täpselt kui võimalik.

Ehitage palliloopija, kasutades EdCreate komplekti ja muid soovitud materjale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille te leiutasite?

Kuidas teie palliloopija välja näeb? Kuidas see töötab? Pildistage seadet või 

joonistage sellest pilt või diagramm. Seejärel kirjutage selle kohta kirjeldus, mis 

sisaldab muuhulgas ka infot selle kohta kuidas see töötab ja kuidas selle 

programmeerisite. 
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EdChallenge!

      Ehitame valvealarmi 

Teie kätte on usaldatud kaitsmiseks väärtuslik aare. Kuid ümbruses on kavalaid 

röövleid kes soovivad seda kätte saada! Ehitage valvealarm, hoidmaks aaret kindlalt 

kaitstuna. 

Väljakutse teostamiseks peate ehitama alarmi, kasutades Edison robotit. Alarm 

peab: 

• kasutama alarmi käivitamiseks vähemalt ühte Edisoni andurit, ning 

• tegema midagi sissetungija ärahirmutamiseks. 

Ehitage alarm, kasutades EdCreate komplekti ja muid soovitud materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille te leiutasite?

Kuidas teie alarm välja näeb? Kuidas see töötab? Pildistage seadet või joonistage 

sellest pilt või diagramm. Seejärel kirjutage selle kohta kirjeldus, mis sisaldab 

muuhulgas ka infot selle kohta kuidas see töötab ja kuidas selle programmeerisite.
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EdChallenge!

Ehitame hiirelõksu
Tooge välja juust! Või eelistavad hiired maapähklivõid? Mida iganes soovite 

söödaks kasutada, on aeg valmistuda hiire püüdmiseks! 

Väljakutse teostamiseks peate ehitama lõksu mis suudab püüda kinni hiire, 

kasutades Edison robotit. Lõks peab: 

• kasutama lõksu käivitamiseks vähemalt üht Edisoni andurit, ning 

• teavitama teid et lõks on kinni langenud.

Ehitage hiirelõks, kasutades EdCreate komplekti ja muid soovitud materjale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille te leiutasite?

Kuidas teie hiirelõks välja näeb? Kuidas see töötab? Pildistage seadet või 

joonistage sellest pilt või diagramm. Seejärel kirjutage selle kohta kirjeldus, mis 

sisaldab muuhulgas ka infot selle kohta kuidas see töötab ja kuidas selle 

programmeerisite.
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EdChallenge!

Ehitame kombinatsioonilukuga seifi

Kus hoiate oma kõige väärtuslikumaid esemeid? Miks mitte panna need 

kombinatsioonilukuga seifi millel on robootiline lukk!

Väljakutse teostamiseks peate ehitama lukuga seifikarbi või lihtsalt luku, kasutades 

Edison robotit. Lukk peab:

• avanema ainult juhul kui vajutatakse õiges jadas ümmargust ja kolmnurkset 

nuppu, või 

• avanema ainult juhul kui TV või DVD juhtimispuldi nuppe vajutatakse õigesti. 

Ehitage kombinatsiooniseif, kasutades EdCreate komplekti ja muid soovitud 

materjale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille te leiutasite?

Kuidas teie seif välja näeb? Kuidas see töötab? Pildistage seadet või joonistage 

sellest pilt või diagramm. Seejärel kirjutage selle kohta kirjeldus, mis sisaldab 

muuhulgas ka infot selle kohta kuidas see töötab ja kuidas selle programmeerisite.


