
Interaktiivne Eesti kaart 

 

Töö eesmärk:  

- tutvuda EOMAP-i interaktiivse Eesti kaardi ja 

selle kasutamisvõimalustega. 

- harjutada vahemaade mõõtmist, koha otsimist 

aadressi järgi, kaardi navigeerimist jms. 

Seos õppekavaga: 

Õpilane leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või 

internetist. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

- Info leidmiseks interaktiivse kaardi 

kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi 

järgi otsing, koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine). 

Töö käik: 

Leia internetist EOMAP-i interaktiivne Eesti kaart http://kaart.postimees.ee/. 

 

Loe läbi ülesanded ja kirjuta vastused töölehele. Iga ülesande juures on ka lühike selgitus, kuidas 

toimida. Kui hätta jääd, palu abi õpetajalt.  

 

A. Kaardi suurendamine ja vähendamine 

 

Ül 1. a) Millises Eesti osas asub sinu koduasula?  

b) Suurenda kaarti nii palju, et leiaksid sellelt oma kodumaja. 

Kirjelda paari lausega oma kodu asukohta (asula suhtes, kus 

elad).  

Kaardi suurendamiseks kliki kaardi vasakul ülaservas oleva 

liuguri +märgil. Iga klõpsuga saad ekraanile üha väiksemat 

maa-ala kujutava, kuid järjest detailsema kaardi. Lõpuks 

avaneb kaardikiht, kus on näha kõik teed, tänavad ja üksikud 

majad. Kaardi vähendamiseks klõpsa –märgil.  

Kiiresti saad vajalikku kohta kaardil suurendada, kui hoiad 

all shift-klahvi ja vead kursoriga kaardile kasti (selleks hoia 

all hiire vasakut klahvi). 
 

B. Aluskaardi, ortofoto ja hübriidi võrdlemine 

 

Ül 2. Vajuta vaheldumisi sisse aluskaart, ortofoto ja hübriid. 

Milliseid muutusi märkad? Tee neist lühike kokkuvõte. 

 

C. Erinevate kaardikihtide kasutamine 

 

Lülita sisse kaardikiht Vaatamiseks.  

joonlaud 

http://kaart.postimees.ee/


 

Ül 3. Millised vaatamisväärsused sinu kodu- või kooliümbruses on kaardil tähistatud? 

 

D. Vahemaade mõõtmine 

 

Ül 4. a) Mõõda oma koolitee pikkus mööda teid kodust koolini.  

b) Kui pikk on vahemaa kodust kooli linnulennul (mõõda sirge lõik kodust koolini). 

Leia selline kaardi suurendus, et mõlemad objektid (kodumaja ja kool) jääksid ekraanil olevale 

kaardile. Klõpsa menüüs joonlaua kujutisega nupul. Ekraanile ilmub eraldi aken, kus tuleb valida 

joone pikkus.  Mõõtmise alustamiseks klõpsa kodumajal ja liigu sirgete lõikudega edasi mööda teid 

kuni koolini. Väikeses aknas näed viimati mõõdetud lõigu pikkust ja kogu läbitud vahemaad. 

Mõõtmise lõpetamiseks tee topeltklikk. 

 

Ül 5. Kui kaugel asub sinu koduasula Tartust või pealinnast Tallinnast? 

Ül 6. Mõõda kaardil veel üks sind huvitav vahemaa. 

 

E. Objekti otsimine 

 

Ül 7. Leia kaardilt Tartu Ülikooli Botaanikaaed. 

Mis tänaval see asub? Kuidas on otsitav objekt kaardil tähistatud? 

 

Klõpsa kaardi paremal ülaservas sõnal Otsi, trüki kaardile ilmuvasse kastikesse Tartu Ülikooli 

Botaanikaaed ning vajuta nuppu otsi. Kaardi puhastamiseks vajuta kustutuskummi kujutavale 

nupule. 

 

Ül 8. Mitmes Eestimaa asulas on Kastani tänav? (enne otsimist puhasta kaart) 

 

Kui pakutakse mitut lähedast aadressi, siis tee topeltklõps õigel aadressil ja ekraanile kuvataksegi 

otsitav koht.  

 

*Puhasta kaart ja trüki otsingusse oma kodu aadres. Kas kaardil on tähistatud õige koht?  

 

Ül 9. a) Mida võimaldab teha kaardi vasakul ülaservas olev nupp, kus on Eesti kujutis? 

 

*Ül 10. Kujuta ette, et sulle tahab külla sõita sõber, kes elab hoopis teises Eestimaa otsas ja kes pole 

kunagi varem sinu juures käinud. Sõber lubas tulla bussiga (rongiga). Joonista talle lihtne skeem, et 

ta näeks, kus asub sinu kodu bussi- või rongijaama suhtes. Lisa ka selgitus.  

Skeemi koostamiseks võid kasutada ka interaktiivse kaardi pakutavaid võimalusi (vajuta 

pliiatsikujutisega Joonista-nuppu ja uuri, mida pakutud vahenditega teha annab.  

Saada teejuhatusega kaart sõbra meilile (seda saad teha otse interaktiivselt kaardilt). 



Interaktiivne Eesti kaart        Õpilase vastuste leht 
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