
IKT gümnaasiumi keemiaõpingutes 
Martin Saar, Katrin Soika, Aivar Vinne 

 
Milliseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid (IKT) kasutatakse tänapäeva koolis? 
Kuidas, millal ja miks neid rakendatakse? Kes, mis eesmärgil ja kellega neid kasutavad? 
Küsimusi on palju. Selles artiklis antakse põgus ülevaade, kuidas mõned õpetajad kasutavad 
IKT vahendeid igapäevases koolitöös. Kuna uus riiklik keemia ainekava rõhutab õpilaste 
suuremat kaasamist õppeprotsessi, siis võimaldab seda just mitmekesine IKT vahendite 
kasutamine. 

  
Miks kasutatakse IKT vahendeid? 
Loodusteaduslikud ained tegelevad sageli abstraktsete, silmale nähtamatute protsesside 

selgitamisega. J. A. Komensky tuntud „kuldne reegel“ (1632) rõhutab meeleorganite erilist osa 
nähtuste tajumisel, õppimisel ja õpetamisel: „Kui pole käepärast esemeid, siis asendatagu need 
piltidega või muude vahenditega, mis suudavad õpitavat muuta nähtavaks.“ Näitlikustamise 
printsiip on säilitanud oma tähtsuse. Samas on tänapäevaste vahendite osas võrreldes 
varasema ajaga suuri erinevusi. Laual lebavaid pilte saame asendada liikuvate mudelitega, 
tahvlile võivad ilmuda graafikud samaaegselt protsessi kulgemisega. Pidevalt luuakse uusi 
videoid, animatsioone, simulatsioone, mudeleid, programme, keskkondasid, mille eesmärk on 
abistada õpilast uute teadmiste omandamisel. Õpetaja peab selles meetodite ja vahendite 
virvarris olema kindel juht ning osav loomeinimene, kes kõik vajaliku õpilaste jaoks valmis otsib 
ning õigel hetkel kasutusse annab. 

 
Animatsioonid 

Levinumaid meetodeid gümnaasiumi keemiaõpetuses on loeng. Tõenäoliselt ei sea 
ükski aineõpetaja endale eesmärgiks esitada materjali monotoonselt ja üksluiselt. Õpetajat 
abistavad särava loengu pidamisel mitmesugused vahendid: animatsioonid, videod, 
simulatsioonid. 

Animatsioonid on liikuvad illustratsioonid, mille abil luuakse dünaamiline fenomen, mis 
sarnaneb füüsilise maailmapildiga või visualiseerib meile silmaga nähtamatuid, samas liiga 
aeglaseid, kiired, nano- või mikrotasanditel toimuvaid protsesse. 

Kuidas leida animatsioone? Paraku on eestikeelseid animatsioone väga vähe ning 
tavaliselt on need peitunud internetisügavustesse. Erinevaid linke, see tähendab mitmesuguseid 
materjale ja häid viiteid, on koondatud Koolielu portaali http://koolielu.ee/, mis on 
kasutajasõbralik ja lihtne. Väga palju materjale on saadaval ingliskeelsetel lehekülgedel, näiteks 
http://www.tes.co.uk/. Need keskkonnad on kasulikud ka seepärast, et seal saab tutvuda 
vastava valdkonna tegijatega. 

 
 

Videod 
Loengutundide rikastamiseks ja illustreerimiseks kasutatavaid videoid on märgatavalt 

lihtsam leida kui sobivaid animatsioone. Hiljuti on valminud suurepärane eestikeelsete 
kvaliteetsete videotega internetiõpik http://www.chemicum.com/, milles leiduvaid materjale saab 
kasutada nii tunnis näitlikustamisel kui ka individuaalseks tööks arvutiklassis. Ingliskeelseid 
videoid on tuhandeid ning suurt osa neist saab leida portaalist http://www.youtube.com/, mille 
kasutamisel on kõige tähtsam tabada õigeid otsisõnu. Youtube’is on ka kõikvõimalikke 
ingliskeelseid laule, mis sobivad ühiseks analüüsimiseks nii kohustuslike kui valikkursuste 
raames: 

● keemilised elemendid: http://www.youtube.com/watch?v=d0zION8xjbM&feature=fvw; 



● perioodilisusseadus: http://www.youtube.com/watch?v=1PSzSTilu_s; 
● süsinik: http://www.youtube.com/watch?v=JH96P4Lpobc. 

Ainetundides kasutatakse keerulisemate, ohtlikumate ja vähem kättesaadavate ainetega 
katsete sooritamise asemel vastavate videote vaatamist. Keemiast huvitatud õpilastele, näiteks 
valikkursuse valinud või üldiselt reaal-loodusteaduste õppesuuna õpilastele pakub kindlasti 
pinget ka ise katsevideo loomine. Selle käigus valitakse sobiv eksperiment, töötatakse läbi 
hüpotees, katse käik ning sooritatakse korduvalt ka katse ise, misjärel materjal filmitakse. 
Sellele järgneb filmi töötlemine, mida saab teha ka võrdlemisi lihtsate programmidega, näiteks 
Windows Movie Makeriga (lühike kasutusjuhend: 
http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03330204?txtid=7642). Järgnevalt on esitatud kaks Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi õpilaste koostatud katsevideot, mis saavutasid Koolielu konkursil „Teadus 
minu ümber“ gümnaasiumiastmes esikolmiku kohad: 

● katse piirituse valmistamisest: http://web.zone.ee/gagkeemia/Prakspiiritus.htm; 
● katse muna ja soolhappega: http://www.youtube.com/watch?v=mcd7T0k8UzQ. 

Eraldi väärib mainimist portaali Novaator konkurss „Kuidas teadus meid igapäevaelus aitab?“. 
Konkursi raames valminud videod leiab aadressilt http://www.novaator.ee/ET/video/c=opilane. 

  
Simulatsioonid 

Gümnaasiumis korratakse ka põhikoolis omandatud teadmisi ning seetõttu 
meenutatakse erinevate teemade juures põhikoolis õpitut. Väga hea eestikeelne keskkond on 
http://mudelid.5dvision.ee/. Kõikvõimalikke simulatsioone on loodud ülikoolides. Ühe suurima 
simulatsioonide koguga on http://phet.colorado.edu/ (seal leiduvaid simulatsioone on tõlgitud ka 
eesti keelde: sisestada otsingukeeleks eesti keel). 

Internetipõhiste animatsioonide, simulatsioonide ja videote kasutamine klassis aitab 
kindlasti muuta tundi huvitavamaks ning mitmekesisemaks. Kui soovime demonstreerida 
tseesiumi reaktsiooni veega või nitrotselluloosi põlemist, siis on seda mugav teha arvuti 
vahendusel. Animatsioonid ja videod võivad olla humoorikad ning aitavad seetõttu lõõgastuda ja 
hiljem paremini keskenduda. Üheks nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilaste vaieldamatuks 
lemmikuks on multifilm hapnikust: http://vimeo.com/4433312.  
 
Keemiatunnid arvutiklassis 

Arvutiklassitundides tuleb alustada kõige lihtsamast ehk sellest, kuidas vormistada 
keemilise sisuga teksti (MS Word, ACD ChemSketch). Seejärel tuleb tähelepanu pöörata 
praktiliste tööde tulemuste esitamisele ning klassikaaslastele esitluste valmistamisele (videod, 
esitlused). Ka õppekavas on juhitud tähelepanu mitmesugustele arvuti kasutamisega seotud 
pädevustele, millega tuleks tegeleda kõikides õppeainetes. Eesmärk on, et noorest kasvaks 
infotehnoloogilises ühiskonnas edukalt hakkama saav täiskasvanu, kes oskaks kasutada IKT 
vahendite poolt pakutavaid hüvesid otstarbekalt ja asjalikult. 

 
MS Word 
Programmi MS Word teavad ja on kasutanud kindlasti kõik õpetajad ja õpilased. Siiski 

ilmneb ka 12. klassis, et paljud õpilased ei oska kirjutada molekulivalemisse vajalikke indekseid 
ega ioonidele laenguid. Lähtudes gümnaasiumi keemia ainekavas toodud praktilisest tööst, kus 
uuritakse ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise tingimusi, on võimalik laboratoorse töö 
tulemusi kasutada arvutiklassis keemiatunni läbiviimisel. Õpilastele võiks anda ülesande 
kirjutada praktilises töös toimunud reaktsioonide molekulaarsed ja lühendatud ioonivõrrandid. 
Õpilastelt oodatakse, et nad kirjutaksid korrektselt nt naatriumhüdroksiidi ja väävelhappe vahel 
toimunud reaktsiooni võrrandid. Enne arvutitunni praktilist tööd peaks õpetaja õpilastele 



meenutama molekulivalemis indeksite märkimist. See on erinevates MS Wordi versioonides 
mõneti erinev. (Näiteks allindeksi kirjutamiseks tuleb leida lahtrist Font tähis  X2/ Format → 
Subscript; ülaindeksiga ioonilaengu märkimiseks leida tähis X2/ Format → Superscript.) Õigeks 
vastuseks loetakse, kui õpilane kirjutab molekulaarse võrrandi kujul 2NaOH + H2SO4 → 2H2O + 
Na2SO4 ja lühendatud ioonvõrrandi OH- + H+ → H2O. Kindlasti peab teksti vormistamisel jälgima, 
et õpilane sisestaks õigesti ka reaktsioonivõrrandis muundumist tähistava noole (Lisa → 
Sümbol → noole tähis ehk →; Insert → Symbol → noole tähis ehk →). MS Wordi teksti 
sisestamist saab harjutada kõikide praktiliste tööde juures. Kindlasti tuleb õpilastele rõhutada 
korrektse vormistuse tähtsust ning hinnata õigeid töövõtteid. 

Lisaks indeksite, laengute ja sümbolite märkimisele oleks hea harjutada erinevate 
valemite sisestamist MS Wordis. Valemite lisamine on tegelikult väga lihtne, kuid paljud 
õpilased ei ole sellise ülesandega varem kokku puutunud. Siinkohal peab õpetaja selgitama, et 
valemi sisestamiseks on Wordis olemas määratud käsklus: Insert → Microsoft Equation → saab 
sisestada võrrandi (eesti keeles: Lisa → Võrrand). Antud pädevust on hea harjutada ülesannete 
lahendamise juures. Õpilastelt võiks paluda konkreetse moolarvutuse või lahuse 
kontsentratsiooniarvutusega seotud tekstülesande lahenduse vormistamist MS Wordi abil. Vt 
tekstülesande ja vormistuse näidis: lisa nr 1. 

Oskusi MS Wordis tegutseda on vaja ka õpetajal endal mitmesuguste töölehtede 
valmistamisel. Abimaterjali MS Wordi kasutamiseks leiab netilehelt 
http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/FX010064925.aspx?CTT=97. 

 
MS PowerPoint 
Keemiatundides oleks hea meenutada õpilastele ka korrektsete esitluste valmistamist. 

Siinkohal tuleb jälgida valemite õiget vormistamist ning esitluse korrektsust. Õpilastel peab 
olema meeles, et esitlus ei tohi olla liiga värvikirev, kuid peab olema piisavalt suure kirjaga ning 
stiililt ühtne. Sageli unustatakse esitluste juures ära autoriõigused: teiste tehtud pilte ei tohi 
kasutada viitamata (näpunäiteid ja meenutusi MS PowerPointi kasutamisest: 
http://office.microsoft.com/et-ee/powerpoint-help/FX010064895.aspx?CTT=97). 

Lisaks PowerPointile leidub arvutimaailmas muidki esitlusprogramme, millest mõned on 
internetipõhised. Tundides oleme valmistanud esitlusi ka keskkonnas http://prezi.com/. Õpilased 
on tõdenud, et võinuksid alternatiivsetest esitlusprogrammidest teada juba varem (näide: 
http://prezi.com/c3tjsgqmqp4r/redoksreaktsioon-uku-tanel-laast/).  

Esitlusi võib teha ka mõistepilvede abil 
(http://www.wordle.net/show/wrdl/4220417/keemia). Õpilane peaks mõistma, et kõikides 
programmides on võimalik anda edasi ka keemilise sisuga informatsiooni. 

 
MS Excel 
Microsoft Exceli programmi on soovitatav kasutada mitmesuguste graafikute 

koostamiseks. Tegemist on küll üldpädevusega, ent paraku jäävad gümnaasiumiõpilasedki 
lihtsamate graafikute koostamisel sageli hätta. Keemiatunnis on kasulik ühendada praktiline töö 
andmetöötlusega MS Excelis, näiteks reaktsiooni kiiruse uurimisel. Selleks sobib hästi 
naatriumtiosulfaadi ja tugeva happe (nt soolhappe) vaheline reaktsioon, mille käigus moodustub 
hästi jälgitav väävli hägu. Reaktsiooniks kulunud aeg on pöördvõrdeline reaktsiooni kiirusega. 
Olenevalt sellest, millal õpilastega seda praktilist tööd sooritada, võib õpetaja tiosulfaadi 
kontsentratsiooni ette anda või lasta õpilastel selle arvutada. Vt laboratoorse töö juhendi näidis: 
lisa nr 2. 
 
Eelmainitud töö puhul tuleb graafiku koostamiseks MS Excelis kanda eraldi veergudesse 
kontsentratsioon ja suhteline kiirus (kulunud aja pöördväärtus). Seejärel valida Insert Chart ja 



näiteks Scatter with Smooth Lines and Markers. Õpetaja peab muidugi arvestama, et eesti- ja 
ingliskeelse programmi kasutamisel tuleb tuttav olla vastava terminoloogiaga ning et erinevate 
aastakäikude Excelis on ka kaunis suured erinevused. Küll aga tuleb graafikuid kindlasti 
töödelda selliselt, et neil oleks pealkiri, telgedele kantud vastavad füüsikalised suurused ja 
mõõtühikud, oleks valitud sobiv teljestik ning arvväärtuste vahemikud oleksid samuti 
otstarbekad. (Meenutusi MS Exceli kasutamiseks: http://office.microsoft.com/et-ee/excel-
help/FX010064695.aspx?CTT=97.) 

 
ACD ChemSketch 
Sageli murravad keemiaõpetajad pead, kuidas kujutada orgaaniliste ainete 

struktuurivalemeid, leida pilte laborivahenditest ja luua molekule 3D-maailmas. Selles aitab 
programm ACD ChemSketch (antud programmi käsitleb täpsemalt käesolevas aineraamatus 
esitatud N. Katti artikkel „Vabavara programmi ACD/ChemSketch kasutamine struktuurivalemite 
koostamiseks“). 

 
Mõistekaardid 
Arvutiklassitundides ning iseseisvate tööde puhul on hea kasutada mõistekaartide 

koostamiseks mõeldud programme. Mõistekaardi meetod baseerub Ausubeli (1968) mõtestatud 
õppimise kognitivistlikul teoorial, mis sobib konstruktivistliku õpikäsitlusega (eeldab, et õppijad 
konstrueerivad oma teadmise, olles mõjutatud sellest, mida nad juba teavad). Mõistekaardi 
meetodi võttis kasutusele 1972. aastal J. D Novaki juhitud uurimisgrupp. 

Mõistekaart kujutab endast võrgustikku, mille seosed on ühendusteks kahe mõiste vahel, 
mis võivad olla esitatud üksikute sõnade, fraaside või sümbolitena. Struktuuri konstruktsioon 
väljendab õpilase teadmisi käsitletavas valdkonnas. Mõistekaart peegeldab, kuidas õpilase 
teadvuses on ühendatud mõisted, ideed ja seaduspärasused. Nende loomine aitab õpilasel 
struktureerida teadmisi ning tekitatud korrapära aitab seostada erinevaid seaduspärasusi ning 
fakte. Üks hea ning pidevalt uuenev mõistekaartide loomise programm ning mõistekaarte 
koondav keskkond on http://cmap.ihmc.us/.  

Mõistekaarte võib teha mitmeti: a) enne õppimist; b) õpitu meenutamiseks ja 
süstematiseerimiseks – õpilane leiab ise mõisted antud teema kohta; c) õpitu meenutamiseks ja 
süstematiseerimiseks – õpetaja annab õpilasele vajalikud mõisted; d) järelduste tegemiseks; 
Mõistekaartide valmistamisel peab õpetaja kindlasti pidama silmas püstitatud eesmärki.  

Näide: õpilased on omandanud perioodilisussüsteemi kohta käivad teadmised. Kordavas 
tunnis annab õpetaja õpilastele järgmised mõisted: perioodilisussüsteem, rühm, periood, aatom, 
elektronskeem, väline elektronkiht, s-element, p-element, d-element, metall, mittemetall, 
elektronegatiivsus, elektropositiivsus, aatomiraadius, oktetireegel, leelismetall, leelismuldmetall, 
halogeen, väärisgaas, väliskihi elektron, keemiline side. (Ühes tunnis seostatavate mõistete arv 
võiks olla kuni 20). Õpilastele tuleb kindlasti ütelda, et kõik mõisted tuleb ühendada siduvate 
sõnadega, nii et kahest mõistest ja siduvast sõnast moodustuks keemilise tähendusega lause. 
Näide: leelismetall -(on)- s-element. Vt mõistekaardi näidet: lisa nr 3. 

 
DIGITAALSED ANDMEKOGUJAD 
Keemia õpetamisel tuleb senisest enam rõhku panna uurimuslikule õppele, sest õpilased 
peavad koostama gümnaasiumi lõpetamiseks uurimistöö. Keemia kui üks täppisteadustest 
eeldab, et õpilased oskavad planeerida ja läbi viia lihtsamaid uurimuslikke eksperimente. 
Tänapäeval on koolides kasutusel mitmesuguseid mõõtureid (pH-meeter, hapniku- ja 
süsihappegaasiandur, digitaalsed termomeetrid jne). Lisaks nendele on maailmas välja töötatud 
mitmesuguseid digitaalseid andmekogujaid. Nende tuntumad tootjafirmad on Vernier ja Pasco. 
Koolides saab kasutada järgmiste firmade toodangut: LD-didactic, TFA-Dostmann, Cole-Parmer 
jne. 



Eesti koolidesse on jõudnud Tiigrihüppe sihtasutuse kaudu Vernieri digitaalsed andmekogujad 
koos vastavate sensoritega. Kui kool tellib andmekoguja, siis sensorite valik tuleks kindlasti läbi 
arutada füüsika-, keemia-, bioloogia- ja ka geograafiaõpetajatega, et osta sellised sensorid, 
mida saaksid kasutada võimalikult paljude ainete õpetajad oma eksperimentide läbiviimisel.   
Eesti õpetajad on avaldanud tööjuhendeid Vernieri digiandmekogujaga tehtud uurimuslike tööde 
kohta veebilehel https://sites.google.com/site/digiandmekoguja/, kus on toodud tööjuhendid 
talviste sulavete, mineraalvete ja taimemahlade elektrijuhtivuse uurimise kohta. 
Vernieri andmekoguja hea omadus on see, et ühe andmekoguja abil saab mõõta korraga mitut 
parameetrit (näiteks elektrijuhtivust, pH-d, temperatuuri). Andmekoguja võimaldab salvestada 
saadud andmeid ja neid ka matemaatiliselt analüüsida, seda kas andmekoguja tarkvara abil või 
andmete laadimisel arvutisse arvutis oleva Vernieri tarkvaraga. Täpsem info on antud Vernieri 
kodulehel http://www.vernier.com/products/interfaces/labq/. 
Vernieri seadmel on veel üks huvitav võimalus: sellega saab salvestada õpilaste kõnet. Kui 
õpetaja tahab analüüsida õpilaste tegevust praktilise töö ajal, siis on see võimalus olemas. 
Vernieri andmekoguja ja tema sensorid on küllaltki kallid, aga kuna aparaadi töökindlus on hea, 
siis tasub nende soetamine kindlasti ära. 
Alternatiivenergeetika uurimisel koolitundides on väga mugav kasutada Shanghai firma Horizon 
Fuel Cell Technologies mudeleid, mis on hinna poolest koolidele kättesaadavad. 
Firma Laboritugi OÜ esindab Pasco andmekogujaid. Need erinevad Vernieri andmekogujatest 
selle poolest, et andmekogujasse on võimalik lisada tööjuhendeid. Lisaks sellele on õpilastel 
võimalik andmekogujas täita töölehti. See on eriti mugav, kui tehakse õuesõppe- või 
välipraktikatunde. 
Koolid võiksid kallimate seadmete ostul ühineda ja jagada seadmeid omavahel. 
 
Vernieri andmekogujatega töötades on võimalik lähtuda nii aja- kui sündmustepõhisest 
muutumisest. Kui on soov uurida näiteks reaktsioonisegu temperatuuri muutumist ajas, siis 
saab seadistada termosensori koguma andmeid kindla perioodi jooksul (näiteks kolm minutit). 
Samuti on võimalik sooritada rida üksikuid mõõtmisi erinevate sündmuste (nt lahuse 
kontsentratsioonide) puhul ja siis saadud tulemusi ühel graafikul kujutada. 
Esimest varianti saab hästi kasutada ekso- ja endotermiliste reaktsioonide uurimisel, samuti 
ainete molekulide vahel esinevate jõudude tugevuse hindamisel. Teist varianti on võimalik 
kasutada aga näiteks elektrolüütide lahuste uurimisel, kus saab määrata pH või elektrilise 
erijuhtivuse erineva kontsentratsiooniga lahustes. Väga mugav on võimalus kasutada mitme 
mõõtmisseeria tulemusi nõnda, et neid kujutatakse graafiliselt ühes teljestikus. See tagab väga 
hea ja piltliku võimaluse andmeid võrrelda. Nii on võimalik vaadelda ühes teljestikus erinevate 
orgaaniliste ainete aurustumisel tekkinud temperatuurilangust (uurida molekulide vastastikmõju 
tugevuse sõltuvust süsinikahela pikkusest ja vesiniksidemetest) ja samuti võrrelda lahuse 
erijuhtivuse sõltuvust elektrolüüdi koostisest (ioonide hulgast ühes moolis aines) või tugevusest. 
Vt laboratoorse töö juhendi näidis: lisa nr 4. Laboratoorset tööd erijuhtivusest on võimalik 
näitlikustada ka internetipõhise simulatsiooniga 
(http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/kits/conductivitysimulation3.html). 
  

ÕPIKESKKONNAD 
Kuhu koguda arvutitundides valmivad failid? Sageli pole õpetaja e-postiaadressil piisavalt ruumi, 
et kõiki saabunud dokumente säilitada. Kuhu panna töölehed, millel on  veebikeskkondadele 
suunavad lingid? Siinkohal tulevad appi mitmed õpikeskkonnad. 
 

Moodle ja testimisvõimalused 



Moodle keskkonda on õpetajal väga mugav kasutada (juhend: http://www.ut.ee/372019). Seal 
saab luua endale õpilasrühmasid, kellele on võimalik koostada ülesandeid, sinna saab lisada 
faile, linke jne. Suurim pluss aineõpetajale on see, et õpilased saavad lisada enda loodud faile 
(tekste, pilte jmt) ning kõik dokumendid paiknevad korrektselt koos ja neid on hea hinnata. 
Moodle keskkonnas on võimalik luua ka elektroonilisi teste. Elektroonilist testimist on 
otstarbekas kasutada kahel viisil. Esiteks võimaldavad harjutustestid õpilastel kontrollida, kas 
nad on omandanud ettenähtud teadmised ja oskused ning mõistavad käsitletud loodusnähtusi. 
Teiseks võimaldavad elektroonilised testid hinnata õpilaste edasijõudmist. Valikvastustega 
testide koostamisel tasub meeles pidada mitmeid kuldreegleid. Eriti oluline on valida sobivad 
segajad (peibutajad). 
1. Kõik vastusevariandid peaksid olema enam-vähem võrdse pikkusega. Õige vastus ei tohi olla 
teistest kuigivõrd pikem (soovides tagada täpsust/detailsust) ega lühem (soovides tagada 
lakoonilist konkreetsust). 
2. Segajad peaksid olema seotud õpilaste tüüpeksimustega/väärarusaamadega või olema 
vähemalt „usutavad“. Variante koostades on otstarbekas meenutada, milliste eksimustega on 
õpilased varasemates töödes avatud vastustega küsimuste korral lagedale tulnud. 
3. Õige vastusevariant võiks asuda suvalisel kohal teiste variantide seas. On levinud arvamus, 
et õpetajad üritavad peita õige vastuse teiste „vahele“, mistõttu on populaarne variant 
juhuslikuks pakkumiseks pigem „B“ või „C“. Testiprogrammide korral võib kasutada ka 
juhuslikku järjestust. 
4. Igasugused detailid on targem esitada küsimuses, mitte vastusevariantides. 
5. Õige vastusevariant ja segajad olgu samast teemavaldkonnast. 
6. Vältida tuleb problemaatilist sõnastust: ebaselgusi, eitusi (veel enam kahekordseid eitusi). 
Samuti vastusevariante „kõik nimetatutest“ ja „mitte ükski nimetatutest“, sest need aitavad väga 
harva õpilaste edasijõudmisele hinnangut anda. 
Mõne aja eest kasutasid õpetajad testide koostamisel päris palju programmi Hot Potatoes 
(http://koolielu.edu.ee/hotpotatoes/kartul.html), nüüd on teste võimalik koostada ka mitmetes 
teistes internetipõhistes keskkondades. Mõned neist võivad olla tasulised, kuid osa on ka tasuta 
(näiteks http://testmoz.com/#build, http://docs.google.com – viimasest saab õpetaja kõikide 
õpilaste testide tulemused endale docs.google’i kontole). 
 
Mängud 
Internetipõhistes keskkondades on võimalik luua mitmesuguseid mänge ning ülesandeid. 
Gümnaasiumi alguses  komplekteeritakse paljudes koolides uued klassid ning seetõttu oleks 
tore alustada õppeaastat meeldiva, samas õpilaste teadmiste taset näitava tegelusega. Sellist 
võimalust pakub „Kuldvillaku“ mängimine (http://jeopardylabs.com/). „Kuldvillaku“ meisterdamine 
arvutiprogrammide abil võib olla tüütu, kuid internetipõhiselt on seda väga lihtne teha. Hiljem on 
võimalik loodud fail ka alla laadida. Selle mängu jaoks peab õpetaja looma küsimused ja 
vastused ning määratlema võistkondade arvu (näiteks http://jeopardylabs.com/play/ainehulk). 
Õpilastes tekitab kuldvillakumäng alati positiivse ning meeldiva elamuse. 
Internetipõhiste mängude (aga ka mitmesuguste testide koostamise programmide) juures peaks 
keemiaõpetaja jälgima, et oleks võimalik lisada vajaduse korral ka indekseid ning 
oksüdatsiooniastmeid. Tavaliselt on vajalikud koodid märgitud keskkonda tutvustaval lehel. 
Kõige sagedamini saab alaindeksit, kirjutades <sub>2</sub>, ja ülaindeksit, kirjutades 
<sup>2+</sup>. Näide: kui kirjutada sellises keskkonnas fosfaatiooni (PO4

3-) valemina, näeks 
see välja nii: PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>, sub= subscript (alaindeks) ning sup= superscript 
(ülaindeks – keemias tähistab laengut). 



Tundides on võimalik teha ka ristsõnu. Ristsõna loomisel tuleb kindlasti pidada silmas eesmärki. 
Kui soovitakse ristsõna lahendada tunnis tahvlil, trükkides klaviatuuril vastuseid, siis on väga 
sobilik keskkond http://crosswordlabs.com/ (näide: http://crosswordlabs.com/view/ainehulk). 
Keemilisi elemente ning hapete nimetusi on võimalik õppida doominomängu kaudu ning 
kindlasti ei tohi unustada ka eestlastele tuttavat poomismängu 
(http://www.proprofs.com/games/word-games/hangman/create/) Näide: 
http://www.proprofs.com/games/word-games/hangman/teadmisi-keemiast/. 
Mängude loomise juures juhime tähelepanu sellele, et kindlasti tuleb enne ülesande loomist 
selgitada, kas internetipõhises programmis saab kasutada täpitähti. Muidu võib juhtuda, et 
mitmed tunnid rasket ettevalmistustööd ei annagi soovitud tulemusi (näiteks ei saa kirjutada 
sõnu „oksüdatsiooniaste“, „räni“ jne). 
Paljudes koolides on testide (sealhulgas ristsõnade) loomiseks õpetajate arvutites olemas 
programm Hot Potatoes.  
 
IKT ehk arvuti ja „abividinad“ tunniandmisel 

  
Mida on klassi vaja, et kasutada kõiki eelnevalt kirjeldatud programme, keskkondi jms? Kindlasti 
on vaja arvutit, kuid lisaks sellele ka videoprojektorit. Sage projektori kasutamine põhjustab 
kiiret projektori pirni läbipõlemist. On hea, kui projitseeritav info tuleb heledale ekraanile, kuid 
veelgi mugavam on kasutada interaktiivset puutetahvlit. Kui soovime vaadata videoid ning 
kuulda häält, siis on vaja kindlasti ka kõlareid. 
Väga mugav on lahendada ülesandeid otse töövihikust või töölehelt, kui koolil on olnud 
võimalus muretseda klassiruumi dokumendikaamera. Eriti hindamatu on dokumendikaamera 
keerukate orgaaniliste molekulide struktuuride projitseerimisel ekraanile, sest nii saab säästa 
aega ja energiat, mis kuluks struktuurivalemite tahvlile kirjutamiseks. 
Mõnikord on ka keemias hea näidata mikromaailma protsesse suurel ekraanil (näiteks kuidas 
hõbe sadeneb põrgukivi lahusest vasktraadile). Seda on võimalik teha dokumendikaamerale 
mikroskoobi lisamisega. 
Vernieri pihuarvutite laadimiseks on vaja pikendusjuhtmeid ning laboritööde läbiviimiseks 
mitmesuguseid andureid. 
Kõik see kokku võib tekitada juba päris korraliku juhtmete puntra. Arvestades, et keemiaklassis 
on rõhk ka käelisel tegevusel ning sageli on õpetajal ohtlikud ained, siis peaks kindlasti 
pöörama tähelepanu sellele, et klassiruum oleks mugav ning ohutu. Ei ole mõtet näidata 
õpilastele loodud esitlusi, kui projektor ei ole töökorras, ega riskida ohutusega keset 
juhtmerägastikku. 

  
Kas kõik on kuld, mis hiilgab? Kas arvuti abil saavad KÕIK õpilased keemia selgeks? 
Kas tulevikukoolis on üldse kohta õpetajatele? Ehk sisestame arvutitesse vajalikud videod, 
animatsioonid, simulatsioonid ja programmid, anname kõikidele õpilastele arvutid ning 
keemiakursuste sisu ongi täielikult omandatud? Siinkohal oleks hea pöörata tähelepanu 
teadlaste uuringutele. Animatsioonid ei ole piltidest alati paremini mõistetavad. Staatiliste 
illustratsioonide korral konstrueerib alateadvus endale esitletust konkreetse mälupildi 
kognitiivsete võimaluste piires. Animatsioonid võivad olla väga komplekssed ja kiirelt kulgevad, 
mis võib põhjustada kognitiivsete kanalite ülekoormamist.   
Uuringud on näidanud, et animatsiooni kasutamine õppetöös on kindlasti märksa efektiivsem 
siis, kui tunni viib läbi õpetaja: individuaalselt animatsioonist teadmisi omandanud õpilaste 
teadmised võivad olla kehvemad kui sama teksti õpikust lugenud õpilastel. 
Eelnev lõik võiks kirjutatu kokku võtta järgnevalt: arvuti on hea siis, kui seda ning sellega seotud 
abivahendeid kasutatakse mõistlikult. ÕPETAJA on aga siiski asendamatu. 



 
Lisa nr 1: Näidis tekstülesande ja arvutuskäigu vormistamisest programmis MS Word. 
 
Kui suur on kadu, kui 10 kg galeniidist, mis sisaldab 94% PbS, saadakse 7,65 kg pliid?  

 
m (galeniit) = 10 kg                                  1. Reaktsioonivõrrand? 
% (PbS) = 94%                               oluline on moolsuhe: 
m (Pb tegelik) = 7,65 kg                  1 mol PbS sisaldab endas ka 1 mol Pb  
     
% (kadu) - ?             2. Leian galeniidis oleva puhta PbS massi: 
  

 
 

m [PbS ]= 94%•10 kg
100 %

= 9,4 kg
 

  m (PbS) = 9,4 kg = 9400 g 
 
3. Leian plii saamiseks kasutatava PbS hulga:  

     
n[PbS ]= 9400 g

239g/mol
= 39,3mol

 
 

4. Leian moolsuhte järgi saadava Pb hulga: 
1 mol PbS ↔ 1 mol Pb 
39,3 mol PbS ↔ 39,3 mol Pb 
 

5. Leian teoreetiliselt saadava plii massi: 
m = n · M 

m(Pb teoreetiline) = 39,3 mol · 207 g/mol = 8135 g = 8,135 kg 
 

Arvutuste järgi oleksime pidanud teoreetiliselt saama 8,135 kg 
pliid, saime aga 7,65 kg.   
 
6. Leian saagise ehk kui palju tegelikult saadav pliikogus 
moodustab teoreetilisest: 
 

 
 

%[saagis ]= 7,65kg• 100%
8,135 kg

= 94 %
 

7. Leian kao protsendi: 
%(kadu) = 100 % – 94 % = 6% 

 
 
 

teoreetiline:    8,135 kg   ↔ 100 %  
tegelik:         7,65 kg  ↔ % (saagis)

10 kg     ↔ 100% 
m(PbS)  ↔ 94 %



Lisa nr 2: Näidis reaktsiooni suhtelise kiiruse määramisest andmeanalüüsiks MS Excelis. 
 
Võtame reaktsiooni suhtelise kiiruse määramise aluseks reaktsiooni naatriumtiosulfaadi 
(Na2S2O3) ja vesinikkloriihappe (HCl) vahel. Antud juhul märkigu reaktsiooni lõppu väävli hägu 
teke. 

Na2S2O3 + 2 HCl → 2 NaCl + SO2 + S↓ + H2O 
Et uurida lähteaine kontsentratsiooni mõju reaktsiooni kiirusele, varieerime naatriumtiosulfaadi 
kontsentratsiooni, HCl kontsentratsiooni hoiame aga jäävana. 
Mõõtmisteks on  kasutada kaks lahust: 

a) Na2S2O3 lahus, mis on saadud 54,6 g Na2S2O3· 5H2O lahustamisel vees ning lahuse 
ruumala viimisel 1 dm3-ni;   
b)  2 M HCl  lahust. 

  
Eri katsetes valatakse kokku järgmised vedelike ruumalad: 
Katse 
nr 

Na2S2O3 
lahuse 
ruumala 
(cm3) 

vee 
ruumala 
  
(cm3) 

2 M HCl 
lahuse 
ruumala 
(cm3) 

Na2S2O3 hulk 
  
(mol) 

Na2S2O3 
kontsentratsioon 
c (mol/dm3) 

1. 15 0 5     

2. 12 3 5     

3. 9 6 5     

4. 6 9 5     
Eksperimendi käik 
Esmalt mõõdetakse mõõtesilindriga vajalik kogus Na2S2O3 lahust ning vett, need segatakse 
kokku. Seejärel mõõdetakse gradueeritud koonilise katseklaasiga 5 cm3 2M HCl lahust, see 
lisatakse tiosulfaadi lahusele ja käivitatakse ajamõõtmine. Oluline  on  fikseerida  väävli  
tekkimiseks  kulunud  aeg  vedeliku sama hägususe  juures. 
  
Mõõtmistulemused 

Katse 
nr 

Na2S2O3 kontsentratsioon, c 
(mol/dm3), vt eelmine tabel 

reaktsiooni aeg t 
(s) 

suhteline kiirus v 
(1/s) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 
Graafik 
Joonestada graafik, mis kajastaks reaktsiooni suhtelise kiiruse sõltuvust tiosulfaadi 
kontsentratsioonist reaktsioonisegus.  
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1. Seadistage erijuhtivuse andur vahemikku 0-20000 µS/cm. Andurit kasutades peab see 

olema paigal ehk mõõtmise ajal ei tohi lahust segada. 
2. Seadistage andmekogujas Mode → Events with Entry. Kirjutage reale Name 

„Kontsentratsioon“ ja reale Units kirjutage „mol/l“, vajutage OK. Sellisel juhul saate x-teljele 
vastava elektrolüüdi lahuse molaarse kontsentratsiooni. 

3. Võtke 100 ml keeduklaasi 20 ml 0,1 M elektrolüüdi lahust. 
4. Alustage andmekogumist. 

a.   Vajutage Collect (roheline kolmnurk ekraani alumises vasakus servas). 
b.   Asetage andur keeduklaasi, nii et anduri ots oleks täielikult lahuses. 
c.    Jälgige näitu stabiliseerumiseni. 
d.   Seejärel vajutage Keep ning eemaldage andur keeduklaasist. 
e.   Trükkige ekraanil avanenud reale antud lahuse molaarne kontsentratsioon (esmalt 

0,1) ilma ühikuta ja vajutage OK. 
5. Lisage lahusele destilleeritud vett, et saada väikseima kontsentratsiooniga lahus (nt 0,08 M). 

a.   Asetage andur keeduklaasi, nii et anduri ots oleks täielikult lahuses. 
b.   Jälgige näitu stabiliseerumiseni. 
c.    Seejärel vajutage Keep ning eemaldage andur keeduklaasist. 
d.   Trükkige reale vastava lahuse molaarne kontsentratsioon (vaata tabel nr 1) ja 

vajutage OK. 
6. Korrake eelmist, 5. punkti 4 korda (saate 5 katse tulemused), kuni olete mõõtnud 0,02 M 

kontsentratsiooniga lahuse erijuhtivuse, või korrake eelmist, 5. punkti 9 korda (saate 10 
katse tulemused), kuni olete mõõtnud 0,01 M kontsentratsiooniga lahuse erijuhtivuse. 

7. Vajutage Stop (punane nelinurk ekraani alumises vasakus servas). 
8. Vajutage Run 1 kõrval asuvat sahtlikujutist, et salvestada esimese elektrolüüdi lahuste 

erijuhtivuse mõõtmistulemused (sellest piisab andmete salvestamiseks, mujale ei pea 
vajutama). 

9. Seejärel algab automaatselt Run 2. Nüüd mõõtke teise aine lahuste erijuhtivused, korrates 
punkte 4.–7. 

10. Pärast 2. katseseeria (antud hetkel viimase katseseeria) lõppu ärge vajutage sahtlile, vaid 
vajutage Stop (punane nelinurk ekraani alumises vasakus servas). 

11. Graafikute kuvamiseks vajutage kirjal Run 2 ning valige All Runs. Nüüd ilmuvad mõlemad 
graafikud samas teljestikus. 

Seejärel vajutage Analyze → Curve fit → vastav Conductivity (tehtud 2 mõõtmist) à Fit 
Equation alt Linear → OK. Korrake sama tegevust graafikute kuvamiseks teise 
mõõtmisseeria tulemustega. 

12. Andmete kandmiseks arvutisse on mitu võimalust. Kõikidel juhtudel on vajalik, et arvutisse 
oleks paigaldatud vastav programm. 
• Esiteks, kasutades juhet Vernieri andmekoguja ja arvuti vahel. 
• Teiseks, salvestada Vernieri seadmes olevad katse andmed seadme külge ühendatud 

mälupulgale. 
• Kolmandaks, salvestada andmed Vernieri andmekogujasse sisestatud SD-mälukaardile. 
Vernieri programmiga (LoggerPro) on võimalik töödelda kogutud andmeid arvutis ning kanda 
graafikuid ja andmeid Microsoft Office’i failidesse. 

 
 
 


