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Digioskuste õpe I kooliastmes (3 klass) – 35 tundi 

 

Õppeprotsessi kirjeldus avab täpsemalt digioskuste õppe ainekavas esitatud õpitulemuste saavutamise võimalused ja kirjeldab viise ning meetodeid nende 

saavutamiseks. Õppeprotsessi kirjeldus on õpetajale soovituslik juhend, mitte siduv dokument, võimaldades õpetajal teha valikuid õppesisus, kasutatavates 

meetodites ja sobiva õppevara kasutamises. Õppevara soovitustes lähtutakse olemasolevatest materjalidest ja need soovitused muutuvad ajas. 

Aineüleste keskkondade kasutamisel võiks koolisiseselt kokku leppida need keskkonnad, mida aastate lõikes ja ainetundides läbivalt kasutavad kõik 

õpetajad ühiselt. Ainespetsiifiliste keskkondade valiku teeb aineõpetaja ise.  

Tundide mahtusid võib muuta vastavalt vajadusele. Kui mingit osa ei õpetata (nt. programmeerimine, siis jagada selle osa maht teiste osade vahel). Siin 

välja pakutud teemade järjekorda võib muuta. 

 

1. Sissejuhatus ainesse (3 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija avab ja sulgeb 

arvutit/tahvelarvuti 

järgides heakorra reegleid 

 

 

Sissejuhatus ainesse.  

Tutvumine 

arvutiga/tahvelarvutiga. 

Sisenemine ja väljumine arvutisse 

(kasutajakontoga). 

Arvutiklassi ja tahvelarvuti 

kasutamise heakorrareeglid 

 

 

Koolil peaksid olema arvutiklassi ja tehniliste seadmete kasutamise heakorrareeglid, 

millest on õpilastel ja õpetajatel kohustus lähtuda. 

Programmide ja nutirakenduste avamine ja sulgemine on läbiv oskus, mida 

harjutatakse pidevalt. 

Keskkondade valikul on soovituslik kasutada selliseid keskkondi, mis ei vaja 

õpilasel konto loomist ja paroolide kasutamist.  

Veebilehitsejana on soovituslik kasutada Google Chrome - Google otsimootor 

reastab ostingusõna populaarsuse järgi. Google toob välja need veebiküljed, kus 

esineb rohkem värskemat sisu ning mida külastatakse ja millele lingitakse 

tihedamini. Veebilehitseja on kiirem, turvalisem, uuendused on tihedamad kui 

teistel veebilehitsejatel ja kõik Google teenused toimivad Chromes paremini. 

 

Õpilane:  

1. tutvub digioskuste õpetuse, kui uue ainega; 

2. tutvub koos õpetajaga arvutiklassi kasutamise eeskirjadega; 
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3. avab ja sulgeb õpetaja juhendamisel lauaarvutit/sülearvutit; kui koolil on 

loodud arvutitele kasutajakontod, siis harjutab koos õpetajaga arvutisse 

sisenemist ja väljumist; 

4. tutvub koos õpetajaga tahvelarvuti käsitsemise reeglitega; 

5. nimetab õpetajale arvuti/tahvelarvuti kasutamise reegleid (mis meelde jäi); 

mängib näiteks Kahootis kordavad/teemat kokkuvõtvat õppemängu 

(heakorrareeglid). 

 

Õpetaja: 

1. selgitab uue õppeaine sisu, teemasid. Teemade/sisu ettevalmistamisel võib 

kasutada nt ClassroomScreen keskkonda - https://classroomscreen.com/. 

Seal keskkonnas on võimalik kasutada koheselt ka tunnihaldamise 

vahendeid (tunnirahu sümbolid, valgusfoor, taimer, mürameeter, nime 

valimine, täring); 

2. selgitab heakorra reegleid demonstreerides oma juttu slaidiesitlusega suurel 

ekraanil; 

3. näitab ette, juhendab kuidas avada lauaarvutit/tahvelarvutit. Teeb vajadusel 

koos õpilasega kaasa; 

4. näitab, kuidas laadida digiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon, sülearvuti); 

5. koostab koos õpilastega enda arvutis (näidates suurel ekraanil) ühise 

heakorra reeglite sõnapilve - nt WordArt keskkonnas.                   

Õppija teab, mis on arvuti 

ja kuidas see töötab (teab, 

mida teevad hiir, 

klaviatuur ja  ekraan) 

 

Õppija avab, kasutab ja 

sulgeb 

arvutis/tahvelarvutis 

õppetöös vajalikke 

programme/nutirakendusi 

Tutvumine arvuti sisend- ja 

väljundseadmetega (hiir, 

klaviatuur, monitor, printer, 

skänner, kõlarid, kõrvaklapid, 

mikrofon jms) ning nende 

kasutamine 

Õpilane:  

1. avab õpetaja juhendamisel arvuti; 

2. avab õpetaja juhendamisel veebilehitseja (soovituslikult Google Chrome); 

3. kirjutab õpetaja juhendamisel aadressiribale menti.com, sisetab õpetaja poolt 

antud koodi  ja vastab etteantud küsimusele (õpetaja peab arvestama, et 

esineb kirjavigu); 

4. jälgib õpetaja esitlust; 

5. avab tahvelarvuti; otsib õpetaja juhendamisel QR koodi lugeja ja loeb 

etteantud koodi; Harjutab LearningAppsi keskkonnas - lohista kokku sobiv 

https://classroomscreen.com/
https://wordart.com/
https://www.menti.com/
https://learningapps.org/
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 pilt ja nimetus. Samalaadset harjutust võib teha ka interaktiivse töölehe 

keskkonnas Liveworksheets; 

6. otsib sõnasalatist sisend- ja väljundseadmete sõnu (paberil välja prinditud). 

 

Õpetaja: 

1. juhendab ja viib läbi Mentimeter keskkonnas ajurünnaku - Mis on arvuti? 

Missuguseid arvuteid tead? arvestades seejuures, et tuge vajavate õpilaste 

sõnavara võib olla piiratud; 

2. näitab koos esitlusega ette reaalsed sisend- ja väljundseadmed, mis 

arvutiklassis on olemas (hiir, klaviatuur, monitor, printer, skänner, kõlarid, 

kõrvaklapid, mikrofon jms) arvestades, et tuge vajavad õpilased mõistavad 

paljude sõnade tähendust ebatäpselt; 

3. aktiviseerib õpilasi küsides esitluse ajal küsimusi (nt ühel slaidil on pilt ja 

küsimus mis on pildil; järgneval slaidil on pilt koos vastusega); 

4. näitab suurel ekraanil milline on QR koodi lugemise rakendus ja juhendab 

selle avamist, koodi lugemist ja avanenud ülesande lahendamist. Vajadusel 

kasutab tunnihaldamise vahendeid (tunnirahu sümbolid jne) - 

https://classroomscreen.com/; 

5. koostab koos õpilastega nt Word Search Labsi keskkonnas sõnade otsimise 

ristsõna (hiir, klaviatuur, monitor, printer, skänner, kõlarid, kõrvaklapid, 

mikrofon jms), näitab selle koostamist suurelt ekraanilt, prindib selle igale 

õpilasele välja; 

6. lõpetab teema/tunni alati olulise mõttega, kuna tõhustatud tuge vajaval 

õppijal jääb kõige paremini meelde see, mida viimasena tajutakse.  

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Mentimeter - Videojuhend (eesti k) (2017) Autor: Katrin Uurman 

LearningApps - Kaire Kollom lühike kasutajajuhend (pdf); Juhendite kogu Koolielus 

Liveworksheets - Videojuhendid (eesti k) (2020) Autor: Liia Moorits 

ClassroomScreen - eestikeelne juhend (Google Slide) 

WordArt - Videojuhend  (eesti k) (2018) Autor: Geithy Plakk 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.mentimeter.com/
https://classroomscreen.com/
https://wordsearchlabs.com/
https://youtu.be/IocTux1Xrxw
https://haridustehnoloogialasteasutuses.files.wordpress.com/2015/02/learningapps-juhend.pdf
https://koolielu.ee/tools/read/149438
https://drive.google.com/drive/folders/1hJOaO_erMQJK8nE51clhGH1s5QJqz-tu?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AmZzuDKjckjT8fXNI-B4uhWLdhC7thD0nZBLaZhRN50/edit#slide=id.p
https://youtu.be/Mfred84btdc
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Viiteid õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Efektiivne otsing Googlega 

reklaamideta videode vaatamine 

Informaatika materjale põhikoolile 

Lõiminguvõimalused: 

Digiõpetus on lõimitav kõikide õppeainetega, kuna digitehnoloogia moodustab loomulik osa tänapäeva õpikeskkonnast. Õpiülesannetes kasutatakse 

teiste õppeainete teemasid. Lõimingu eesmärk on seostada omavahel erinevaid õppeaineid, õpitut igapäevaeluga. 

 

Eesti keel ja kõneravi - õppija tuleb toime oma sõnavara piires eneseväljendusega; teeb ärakirja järgides õpetaja abiga õigekirja reegleid; leiab 

sobivaid märksõnu;  

Inimeseõpetus: õppija peab kinni kokkulepetest; kirjeldab viisakat käitumist koolis, külas ja koduümbruses. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Suhtluspädevus: õppija suhtleb ja väljendab end suuliselt vastavalt oma võimetele; kuulab kaaslast; 

Õpipädevus: õppija mõistab ja täidab lühikesi ja lihtsaid korraldusi; keskendub õpiülesannetele;  

Väärtuspädevus: õppija kasutab viisakusväljendeid; käitub tuttavas situatsioonis viisakalt; 

Enesemääratluspädevus: õppija väljendab oma soove ja vajadusi; kujundab õpetaja suunamisel positiivset minapilti;  

Digipädevused: õppija leiab õpetaja abiga teemakohaseid veebilehti; kasutab lihtsamaid õpetaja poolt valitud nutirakendusi järgides ühiselt 

kokkulepitud reegleid; avab ja sulgeb nutirakenduse; kasutab digitaalseid seadmeid heaperemehelikult, järgides koolis kehtestatud reegleid; julgeb 

turvalisusega seotud probleemide korral küsida abi. 

 

 

 

 

2. Tervis (4 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
http://www.rak.edu.ee/opiobjektid/otsing/index.htm
https://safeyoutube.net/
https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/arvutiopik.html
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Õppija kaitseb õpetaja 

suunamise ja selgituste 

abil digitaalse seadmega 

töötades oma tervist, 

virtuaalsest identiteeti, 

seadet ja keskkonda 

Digivahenditest tulenevad terviseriskid. 

Tervisekaitse reeglid ja harjutused.  

Sobilik ekraaniaeg. 

E-jäätmete ohutu käitlemine 

Õpilane:  

1. osaleb rühmatöös; 

2. teeb koos õpetajaga tervist säästvaid harjutusi; 

3. teevad õpetaja juhendamisel rühmatöös lühivideo (filmitakse 

tahvelarvutiga), millega õpetatakse teistele erinevaid liikumispause ja 

silmaharjutusi (lühivideo sobivast ekraani ajast -  kuni 2 tundi 

ööpäevas; poole tunni tagant puhkepausid); 

4. osalevad Kuldvillaku tüüpi mangus “Terviseriskid”; 

5. valib õpetaja juhendamisel tehnoloogiat kasutades õige istumisasendi. 

 

Õpetaja: 

1. räägib sobilikust ekraani ajast; 

2. tutvustab tervisekaitse reegleid; 

3. selgitab e-jäätmete ja ka tehnika ohutu käitlemise põhimõtteid, et 

tehnika ei käi prügikasti vaid tuleb viia jäätmejaama; 

https://maailmakool.ee/jaatmed/ 

4. tähelepanu haaramiseks on suurel ekraanil salakeel TERVISERISK. 

Suunab salakeele lahendamist; 

5. näitab videot sülearvuti väärkasutamisest - 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA; 

6. arutleb koos õpilastega sisu üle; 

7. teeb koos õpilastega tervist säästvaid harjutusi;  

8. jagab õpilased rühmadesse. Rühamde loomiseks võib kasutada nt 

Flipquiz või ClassroomScreen keskkonda; 

9. suunab ja abistab õpilasi filmimisel; 

10. viib läbi videode vaatamise, arutelu; 

11. viib läbi kuldvillaku mängu. Soovitav kuldvillaku loomise keskkond on 

JeopardyLabs. 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

ClassroomScreen - eestikeelne juhend (Google Slide) 

Jeopardylabs - Tuuli Koitjärv, Google docs, 2010 

https://tarkvanem.ee/liikumine/7-10-a-laps/
https://tarkvanem.ee/liikumine/7-10-a-laps/
https://maailmakool.ee/jaatmed/
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA
https://flipquiz.me/grouper
https://classroomscreen.com/
https://jeopardylabs.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1AmZzuDKjckjT8fXNI-B4uhWLdhC7thD0nZBLaZhRN50/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1ERqP4B9JDQrJUtfIawdSYEwwvOe5fLaqef9-2tHOcT8/edit
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Viiteid õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Arvuti ja tervis (Arvutiõpetus) 

Mida teha, et silmad ei väsi? - video 

Ergonoomika - töötamine arvutiga (slidiesitlus) 

reklaamideta videode vaatamine 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: õppija teab tervise hoidmise viise (puhkus, liikumine ja sport); 

kehaline kasvatus ja füsioteraapia: õppija teeb eeskuju järgi tervist hoidvaid harjutusi; 

Inimeseõpetus: õppija kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus ning liikumine ja sport; kirjeldab positiivseid vaba aja veetmise 

võimalusi. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Õpipädevus: õppija osaleb klassi ühistegevuses; 

Väärtuspädevus: õppija väärtustab tervislike eluviise; 

Enesemääratluspädevus: õppija jälgib enda arvuti kasutamise viise (kehaasend, liigne arvutikasutus); oskab looduses käituda õpitu ulatuses ning 

hinnata oma ja teiste käitumist looduses õige/vale-põhimõttel; 

Digipädevused: õppija kasutab lihtsamaid õpetaja poolt valitud nutirakendusi järgides ühiselt kokkulepitud reegleid; saab aru õpetaja selgituse abil, et 

veebikeskkonnas ja elus kehtivad sarnased käitumisnormid; teab, et liigne digitehnoloogia kasutamine võib mõjutada tervist; valib õpetaja 

juhendamisel tehnoloogiat kasutades õige istumisasendi; teeb koos õpetajaga sobivaid harjutusi silmadele, kätele, rühile; teab, kaua on 3. klassi 

õpilasele sobilik  seadmes olemise aeg; teab, et vananenud ja katkine tehnoloogia ei ole olmeprügi. 

 

 

3. Digisisu loomine (pilt, joonistamine, video) (pilt 3, video 2, joonistamine 4 = 9 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
https://lihtnearvuti.weebly.com/arvuti-ja-tervis.html
https://youtu.be/lwxW7KcOnmc
https://www.slideshare.net/NeleLuus/ergonoomika-ttamine-arvutiga
https://safeyoutube.net/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
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Õppija loob õpetaja 

abiga lihtsamat digisisu, 

valides selleks koos 

õpetajaga sobiva 

digilahenduse 

Pildistamine nutiseadmes: 

Kaamera avamine tahvelarvutis.  

Pildi tegemine, vaatamine, kustutamine 

lihtsad nipid (sõrmega teravustamine, 

objektiivi puhastamine). 

Kollaaži loomine tahvelarvutis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video:  

Õpilane:  

1. leiab ja avab õpetaja juhendamisel tahvelarvuti või oma telefoni 

kaamera; 

2. teeb koos õpetajaga kaasa pildi teravustamise protsessi; 

3. otsib pildistamiseks sobiva koha. Teeb koos paarilisega/väikese 

rühmaga etteantud tingimustel pilte. Pilte võiks teha kordamööda, et 

kõik saaksid proovida; 

4. tutvuvad kollaaži loomise rakendusega – nt Pic Collage ; 

5. loovad ja salvestavad õpetaja abiga kollaaži; 

6. puhastavad õpetaja juhendamisel nutiseadme objektiivi.  

 

Õpetaja: 

1. tutvustab digisisu mõistet, kuidas digisisu tekib ja et kõik internetis on 

kellegi loodud; 

2. selgitab suurel ekraanil koos esitlusega lihtsamaid pildistamise reegleid 

ja võtteid; 

3. jagab õpilased 2-3 liikmelisteks rühmadeks, annab igale rühmale 

tahvelarvuti. Rühmade loomiseks võib kasutada nt Flipquiz või 

ClassroomScreen keskkonda; 

4. selgitab pildistamise tingimusi;  

5. on valmis individuaalseks juhendamiseks; 

6. vaadatakse koos pildid üle; õpetaja peab olema valmis, et kõik õpilased 

ei pruugi leida enda tehtud pilte ja vajadusel aitama. Võimalusel suurelt 

ekraanilt ja õpetaja vastutab tehnilise lahenduse eest; 

7. näitab sissejuhatuseks enda loodud kollaaži (nt kevade märgid); 

8. viib läbi vestlust mis on kollaaž?; 

9. tutvustab Pic Collage rakendust; 

10. juhendab pildikollaaži loomist. 

 

Õpilane: 

https://piccollage.com/
https://flipquiz.me/grouper
https://classroomscreen.com/
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Kaamera avamine tahvelarvutis, 

filmimine, vaatamine nutiseadmes, 

kustutamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonistamine: arvutisse allalaetud 

joonistusprogrammis, veebis ja 

nutiseadme rakenduses. 

Pintsli, kustutuskummi ja värvipoti 

vahendite kasutamine, kujundite 

joonistamine/leidmine (ristkülik, 

kolmnurk, ring, süda jmt). 

Hiire kasutamine 

1. avab tahvelarvuti või telefoni kaamera, seadistab selle õpetaja abiga 

video peale ja katsetab õpetaja abiga filmimist; 

2. kustutab õpetaja abiga videoklipi nutiseadmest (ka hiljuti kustutatud 

albumist/prügikastist). 

Õpetaja: 

1. näitab, kuidas alustada ja lõpetada filmimist; 

2. juhendab individuaalselt õpilasi; 

3. näitab tehtud videoid suurel ekraanil, viib läbi vestlust; Õpetaja on siin 

see, kes tegeleb tehnilise lahendusega. Näiteks ühendab tahvelarvuti 

juhtmega, mis on ühendatud projektoriga või kopeerib/saadab selle 

enda seadmesse, mis on ekraaniga ühendatud; 

4. näitab, kuidas kustutada videot kaamerast; juhendab õpilasi 

videoklippide kustutamisel (ka hiljuti kustutatud albumist/prügikastist); 

5. lõpetab teema/tunni alati olulise mõttega, kuna tõhustatud tuge vajaval 

õppijal jääb kõige paremini meelde see, mida viimasena tajutakse.  

 

Õpilane: 

1. võtab osa õpetaja vestlusest, vastab oma sõnavara piires küsimustele; 

2. avab õpetaja juhendamisel vajaliku programmi, keskkonna; 

3. tutvub programmi tööriistadega; õpib kasutama töövahendeid (erinevad 

värvid, pintsel, kujundid, kustutuskumm, pihusti, värvipott); 

4. kasutab õpetaja juhendamisel kujundite joonistamiseks etteantud 

võimalusi, muudab nende piirjooni, suurust, värvib neid; 

5. avab õpetaja juhendamisel vajaliku rakenduse ja joonistab kasutades 

kujundeid ning pintsleid portree; 

6. täidab õpetaja juhendamisel etteantud ülesandeid; nt joonistavad pildi 

aastaajast, maja, lumememm, laev jne. 

 

Õpetaja: 
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1. näitab ette suurel ekraanil joonistusprogrammide/rakenduste peamisi 

tööriistu; võimalusel näitab videojuhendit; 

2. julgustab õpilasi küsimustele vastama, etteantud loetelu jätkama. 

3. juhendab individuaalselt õpilasi; 

 

nt joonistamine veebis - Sketch.io, Sumopaint (eesti keelse menüü võimalus), 

AutoDraw,  

nt joonistamine arvutis -  MS paint,  Drawing for Children või  

Tux Paint 

nt joonistamine tahvelarvutis -  Doodle Buddy;  Draw and Tell (ios); 

 Kids Doodle (Android). 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

ClassroomScreen - eestikeelne juhend (Google Slide) 

Lõiminguvõimalused: 

Kunstiõpetus: õppija väljendab oma loovust, tunneb värve;  

Matemaatika: õppija tunneb geomeetrilisi kujundeid: ring, kolmnurk, nelinurk; kõverjoone; joonistab sirgjoont; 

Eesti keel ja kõneravi: õppija arendab oma sõnavara, eneseväljendusoskust; 

Inimeseõpetus: õppija jagab enda asju kaasõpilastega;  

Kunstiõpetus: õppija järgib mustri rütmi; täidab kunstiõpetuse ülesandeid eeskuju, näidise ja omandatud oskuste piires suulise korralduse järgi; 

Loodusõpetus: õppija pildistab loodust, teeb juhendamisel videot. 

Viiteid õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

reklaamideta videode vaatamine 

Üldpädevuste kujunemine: 

Õpipädevus: õppija tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest; täidab ülesanded koostegevuses, eeskuju, näidise ja omandatud oskuste piires suulise 

https://sketch.io/sketchpad/
https://sumo.app/paint/ee
https://www.autodraw.com/
https://drawing-for-children.en.softonic.com/
http://www.tuxpaint.org/
https://apps.apple.com/us/app/doodle-buddy-paint-draw-scribble-sketch-its-addictive/id313232441
https://apps.apple.com/us/app/draw-and-tell-hd/id504752087
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=en_US
https://docs.google.com/presentation/d/1AmZzuDKjckjT8fXNI-B4uhWLdhC7thD0nZBLaZhRN50/edit#slide=id.p
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
https://safeyoutube.net/
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korralduse järgi; 

Väärtuspädevus: õppija märkab ilu; 

Suhtluspädevus: õppija kuulab ja vastab küsimustele; 

Digipädevused: õppija kasutab lihtsamaid õpetaja poolt valitud nutirakendusi järgides ühiselt kokkulepitud reegleid; avab ja sulgeb nutirakenduse; 

pildistab ja filmib nutiseadmega, kasutades õpetaja abi; vajadusel kustutab pildi nutiseadmest; valib koos õpetajaga ülesande lahendamiseks sobiva 

vahendi, keskkonna või rakenduse. 

 

 

4. Sissejuhatus tekstitöötlusesse (7 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija avab ja kasutab 

õpetaja juhendamisel 

tekstitöötlusprogrammi 

 

Õppija kasutab õpetaja 

juhendamisel 

tekstitöötluse põhireegleid 

 

Õppija haldab õpetaja 

abiga leitud teavet ja 

digisisu (salvestab, 

kopeerib) 

 

Tutvumine tekstitöötlusprogrammiga 

(MS Word). 

Teksti sisestamine 

tekstitöötlusprogrammi 

Tühikute õigekiri (kahe sõna vahele, 

kirjavahemärkide järel tühik). 

Tõstuklahvi kasutamine (shift) suurtähe 

kirjutamiseks. 

Enter klahvi kasutamine. 

Hiire kasutamine. 

Suur-, väike-, kirja- ja trükitäht. 

Teksti valimine hiire abil. 

Kirja suuruse muutmine (tavaline 12, 

font). 

Teksti värvi muutmine. 

Pealkirja joondamine keskele. 

Teksti joondamine (vasakule, keskele, 

paremale). 

Õpilane:  

1. avab ja kasutab õpetaja juhendamisel MS Word 

tekstitöötlusprogrammi; 

2. teeb koos õpetajaga etteantud ülesandeid - eesmärk hiire kasutamine, nt 

Tähestiku lohistamine; 

3. trükib ja kujundab õpetaja juhendamisel etteantud ülesandeid nt klassi 

sõprade nimed; kodulooma nimed; perekonnaliikmete  nimed; 

4. salvestab ja avab õpetaja abiga tehtud tööd; 

5. sisestab teksti temaga jagatud dokumenti ilma sisse logimata; 

6. kasutab QR koodi lugemiseks tahvelarvutis olevat rakendust õpetaja 

poolt antud ülesannete avamiseks; nt  QR reader. 

 

Õpetaja: 

1. näitab suurelt ekraanilt ette ja teeb koos õpilastega kaasa kõik vajalikud 

etapid (avab tekstitöötluse programmi, näitab ette kõik kujundamise 

tööriistad, selgitab ülesannete tegemist ja lehevaate suurendamist ja 

vähendamist jne); 
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Lehe vaate suurendamine ja 

vähendamine. 

Pildi lisamine dokumenti (internetist 

leitud pildi). Pildi suuruse muutmine 

(kattub pildiotsingu teemaga). 

Faili salvestamine ja avamine. 

 

2. jagab õpilastega ühisdokumendi linki, mida saavad õpilased 

sisselogimata ühiselt täita, kujundada, näiteks kirjutavad õpilased oma 

lemmik toidu nimetuse, loomaliik, tund, film, aastaaeg jne; 

3. juhendab individuaalselt; 

4. viib teadmiste kinnistamiseks ja kordamiseks läbi erinevaid 

õppemänge. Soovituslikud keskkonnad - Kahoot, Quizizz, 

LearningApps. Kuna tõhustatud tuge vajavaid õppijaid võib 

õppemängude keskkondade taustaheli segada, on soovitav 

keskkondade kasutamisel heli välja lülitada; 

5. lõpetab teema/tunni alati olulise mõttega, kuna tõhustatud tuge vajaval 

õppijal jääb kõige paremini meelde see, mida viimasena tajutakse.  

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Kahoot - Videojuhendid (eesti k) (2019) Autor: Helen Vallimäe 

● Konto loomine Gmailiga  

● Konto loomine e-mailiga  

● Kahooti “Quiz’i” tegemine  

● Kahooti “Jumble’i” tegemine  

● Kahooti “Survey” tegemine  

● Kahooti otsingu kasutamine  

Quizizz - Videojuhendid (eesti k) (2019) Autor: Helen Vallimäe 

● Quizizze loomine Gmailiga  

● Quizizze loomine emailiga  

● Quizizze küsimustiku koostamine  

● Quizizz - otsingu kasutamine 

LearningApps - LearningApps - Kaire Kollom lühike kasutajajuhend (pdf); Juhendite kogu Koolielus 

Viiteid õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

e-Koolikott (informaatika) 

Informaatika materjale põhikoolile 

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/join/
https://learningapps.org/
https://youtu.be/HTKI21RJLXQ
https://youtu.be/nPq02MADQPs
https://youtu.be/w1i2Tg86Wn4
https://youtu.be/pRzF0Knfkwc
https://youtu.be/r_8biX3ePwE
https://youtu.be/cmKX5tmCKc0
https://youtu.be/6guI2wCCIBs
https://youtu.be/d3A4c762RVo
https://youtu.be/hVQsc8OpdCo
https://youtu.be/SCVzCxlzGRE
https://haridustehnoloogialasteasutuses.files.wordpress.com/2015/02/learningapps-juhend.pdf
https://koolielu.ee/tools/read/149438
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/
https://e-koolikott.ee/search/result?taxon=1026
https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/arvutiopik.html


 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 

12 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel ja kõneravi: õppija kasutab suurt algustähte lause alguses ja nimedes; kasutab lauselõpumärke; kontrollida õpetaja abiga ärakirja  õigsus; 

Tööõpetus: õppija arendab enda motoorikat; 

Eesti keel: õppija mõistab ja koostab kuni 6-sõnalist lihtlauset; kirjutab ärakirjas 1-2-silbilisi sõnu; kontrollib ärakirja õigsust;  

Loodusõpetus: õppija eristab ja nimetab tundmaõpitud taimi, loomi, linde nii looduses kui ka pildil; määratleb nende kuuluvusrühma; kirjeldab õpitud 

loomade ja lindude välimust ja nende elutegevuse seost aastaajaga (kuni 5-sõnaliste lihtlausetega). 

Üldpädevuste kujunemine: 

Õpipädevus: õppija vormistab oma õpiülesanded nõuetekohaselt; suudab teha ärakirja; 

Digipädevused: õppija kopeerib ja kleebib õpetaja abiga märgistatud teksti etteantud kohta; salvestab õpetaja juhendamisel teksti; kasutab laua- või 

sülearvutit heaperemehelikult, järgides koolis kehtestatud reegleid; teab kuidas töötab hiir, klaviatuur, ekraan. 

 

 

 

 

 

 

5. Infootsing (6 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija sisestab õpetaja 

abiga teemakohaseid 

võtmesõnu 

otsimootorisse ja leiab 

juhendamisel 

teemakohaseid materjale 

 

 

 

 

Brauseri avamine (Google Chrome, 

Mozilla Firefox). 

Pildi- ja infootsing kasutades Google 

otsimootorit (image.google.com). 

Lehel navigeerimine (tagasi). 

Mõisted veebilehitseja, võtmesõna, 

otsingumootor 

Õpilane:  

1. avab õpetaja juhendamisel erinevaid veebilehitsejaid; 

2. avab õpetaja juhendamisel valgetahvli keskkonna ja sisestab õpetaja 

abiga märksõnu seoses info otsimisega enda kooli kohta; tutvub kooli 

kodulehega. 

 

Õpetaja: 

1. tutvustab oma arvutis ja kuvab suurele ekraanile erinevaid 

veebilehitsejaid: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, et õpilane 

https://whiteboard.fi/
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Õppija haldab õpetaja 

abiga leitud teavet ja 

digisisu (salvestab, 

kopeerib) 

tunneks ära erinevate veebilehitsejate ikoone, sest nende endi 

seadmetes võib olla kasutusel teine programm kui kooli seadmetes; 

2. juhib vestlust teemal “Mida oled Sina internetist otsinud?”; 

3. juhendab õpilasi info otsingul; küsib sobivaid märksõnu kasutades nt 

valgetahvli võimalusi - kooli koduleht; aitab vajadusel individuaalselt; 

4. selgitab, mille järgi otsustada, milline on sobilik otsingutulemus; 

5. lõpetab teema/tunni alati olulise mõttega, kuna tõhustatud tuge vajaval 

õppijal jääb kõige paremini meelde see, mida viimasena tajutakse.  

 

Õpilane:  

1. teeb tööd korraga mitme programmiga, samal ajal on lahti nii 

veebilehitseja, kust otsitakse infot ja teine programm, kuhu infot 

kopeeritakse (näiteks tekstitöötlusprogramm või 

pilditöötlusprogramm); 

2. avab õpetaja juhendamisel teksti- või pilditöötlusprogrammi (Word, 

Paint jne); 

3. otsib õpetaja juhendamisel pilte etteantud teemal (nt koduloomad, 

metsloomad, aastaajad), kopeerivad pildi ja asetavad oma töös sobivale 

kohale; 

4. kopeerib õpetaja abiga pildi lingi ja asetavad selle pildi alla; 

5. salvestab õpetaja juhendamisel oma töö. 

 

Õpetaja: 

1. näitab, kuidas kasutada otsingumootorit Google sobiva pildi 

leidmiseks; pildi otsimiseks on soovitav kasutada aadressi 

image.google.com või valida otsingutulemuse juures “pildid”; 

2. teeb koos õpilastega etapi kaupa läbi ühe pildi otsimise; 

3. näitab, kuidas kopeerida pildi linki ja seda lisada oma tööle; 

4. juhendab individuaalselt õpilasi pildiotsingul (nt metsloomad, 

koduloomad jne) ja pildi lingi lisamisel; 

https://images.google.com/
https://images.google.com/
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5. keerutab suurel ekraanil loosiratast õpilaste nimedega ja loositud 

õpilane tutvustab õpetaja abiga oma tööd (eeldusel, et õpetaja arvutis 

on ligipääs õpilaste arvutisse - NetSupport); 

6. lõpetab teema/tunni alati olulise mõttega, kuna tõhustatud tuge vajaval 

õppijal jääb kõige paremini meelde see, mida viimasena tajutakse.  

Random Name Picker 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Random Name Picker - juhend, Viimsi Kooli haridustehnoloogi blogi (Google docs) 

Whiteboard.fi - Videojuhend (eesti k) (2020) Autor: Eve Reisalu 

valgetahvel - https://whiteboard.fi/ 

Viiteid õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

Efektiivne otsing Googlega 

reklaamideta videode vaatamine 

Informaatika materjale põhikoolile 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel ja kõneravi: õppija kirjeldab tegevusi 3-4 lausega (pildile toetudes); 

Loodusõpetus: õppija kirjeldab elus ja eluta loodust; 

Kõik õppeained: õppija otsib tekste ja piltide. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Suhtluspädevus: õppija väljendab ennast 3–4-sõnaliste lihtlausetega; 

Õpipädevus: õppija leiab internetist vajaliku teabe; 

Väärtuspädevus: õppija mõistab omandisuhteid OMA – VÕÕRAS; 

Digipädevused: õppija valib koos õpetajaga sobivad võtmesõnad info otsinguks; salvestab õpetaja juhendamisel teksti, pilti; kasutab lihtsamaid 

õpetaja poolt valitud nutirakendusi järgides ühiselt kokkulepitud reegleid. 

 

 

6. Koostöö ja suhtlus (2 tundi) 

https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://docs.google.com/document/d/1qh4NNJ1cP03CntUMhlxmAWSOGza7-HV1BwHM3C7Jihw/edit
https://youtu.be/YQYUO-_kpn4
https://whiteboard.fi/
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/
http://www.rak.edu.ee/opiobjektid/otsing/index.htm
https://safeyoutube.net/
https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/arvutiopik.html
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y


 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 

15 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija mõistab ja järgib 

õpetaja juhendamisel 

viisakusreegleid 

digivahendi/digikeskkon-

dade kasutamisel, nendes 

suhtlemisel ja koostöö 

tegemisel 

 

Nutitelefoniga helistamine, sõnumite 

saatmine. 

Videotunniga ühinemine/videokõned 

Õpilane: 

1. helistab ja saadab koos õpetajaga sõnumit õpetajale/klassikaaslasele, 

kellel saates näeb kohe kuidas sõnum/kõne teisele poolele kohale 

jõuab. Võib saata ka pereliikmele; kui kooli kodukorra reeglid näevad 

ette, et õpilasel ei ole isikliku telefoni kaasa, siis tuleb õpilastele seda 

enne teada anda, et nad telefonid kaasa võtaksid; 

2. ühineb õpetaja abiga videotunniga/videokõnega nii nutiseadmes kui ka 

arvutis; järgib kokkulepitud reegleid;  

3. tõmbab koos õpetajaga oma nutiseadmesse koolis kasutatava 

videokõne keskkonna rakenduse( kui õpilase nutiseade seda 

võimaldab). 

 

Õpetaja: 

1. tutvustab kooli kodukorra reegleid koolis isikliku telefoni kasutamisel, 

oluline on kodukorra reegleid meenutada läbivalt õppeaasta jooksul; 

2. esitleb suurel ekraanil esmaseid viisakusreegleid; aktiviseerib õpilasi 

küsides esitluse ajal küsimusi; 

3. näitab ette ja teeb koos õpilastega läbi videotunniga ühinemise etapid 

(nii arvutis, kui nutiseadmes); 

4. koostab koos õpilastega teema kinnistamiseks/kordamiseks sõnapilve 

Mentimeter või Word Art keskkonnas (viisakusreeglitest). 

 

 Google Meet 

Zoom 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Mentimeter - Videojuhend (eesti k) ( 2017) Autor: Katrin Uurman 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://wordart.com/
https://meet.google.com/?authuser=2
https://zoom.us/
https://youtu.be/IocTux1Xrxw
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WordArt - Videojuhend  (eesti k) (2018) Autor: Geithy Plakk, 

Google Meet - HITSA videojuhendid (eesti k) (2020) 

● Google Meet veebikohtumise ettevalmistamine 

● Google Meet veebikoosolek 

● Google Meet ekraani jagamine 

● Google Meet lisavõimalused 

● Google Meet Grid view vaade (tabelivaade) 

Zoom - Videojuhendid (eesti k) (2020) Autor: Ingrid Maadvere 

● Zoom veebikohtumise loomine ja ülevaade 

● Osalemine Zoom kohtumisel 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel ja kõneravi: õppija tunneb ja kasutab suurt ja väikest trükitähti; 

Inimeseõpetus: õppija kasutab viisakusreeglid: palun, tänan; räägib vaikse häälega. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Õpipädevus: õppija osaleb klassi ühistegevuses; 

Väärtuspädevus: õppija käitub tuttavas situatsioonis viisakalt; 

Enesemääratluspädevus: õppija tunneb end oma pere liikmena, oma klassi ja kooli õpilasena; 

Digipädevused: õppija kasutab õpetaja abiga vanematega suhtlemiseks nutitelefoni põhilisi funktsioone (helistamine, sõnumi saatmine). 

 

 

7. Programmeerimine (4 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija omab õpetaja 

juhendamisel esmast 

kokkupuudet 

programmeerimisega 

Programmeerimine: mõisted robot, 

programm, programmeerimiskeel. 

Liikumise juhtimine (otse, tagasi, 

vasakule, paremale) 

Programmeerimist võiks proovida näitlikustada. Astuda ise need liikumise 

käsud läbi enne programmeerimist, joonistada arvuliselt sama suure 

ruudustikuga kui alusmatt proovimise paberile tee pliiatsiga ette jms 

https://youtu.be/Mfred84btdc
https://youtu.be/8zPGlrQAXNQ
https://youtu.be/6-ywV2aGVkU
https://youtu.be/FG5MgFtncrM
https://youtu.be/I-yoIlmIRJs
https://youtu.be/f4LtFLJP-to
https://youtu.be/AwJLw0WCa28
https://youtu.be/mdhwuGCrIIg
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Bee-Bot roboti asemel võib kasutada ka muid jõukohaseid vahendeid nt. 

Matalab vms 

 

Õpilane:  

1. tutuvub Bee-Bot robotiga, harjutab individuaalselt- või paaristööna 

roboti sisse- ja väljalülitamist, käskude andmist ja tühistamist; 

2. tutvub Bee-Boti/Blue-Boti programmeerimise rakendustega; 

3. kasutab Bee-Bot põrandarobotil pliiatsihoidjat ja sobivat pliiatsit ning 

joonistab vabateemalist mustrit; 

4. läbib tahvelarvutis tasemeid kasutades vajadusel õpetaja abi; 

5. Õpilane asetab töö lõppedes Bee-Bot õpetaja poolt öeldud kohta. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab, kuidas toimivad Bee-Bot roboti nupud; 

2. jagab õpilased rühmadesse ja annab igale rühmale alusmati ja ülesande, 

kuhu robot peab liikuma. Õpetaja jälgib rühmade tegevust, vajadusel 

aitab lahendusi leida;  

3. õpetaja annab õpilastele Bee-Boti pliiatsihoidja ja sobiva pliiatsi ning 

juhendab mustrite joonistamist; (kui ei ole koolis Bee-Boti 

pliiatsihoidjaid, siis võib selle nt Bee-Bot roboti külge ka teipida); 

4. näitab lahenduskäiku suurel ekraanil; 

5. näitab suurel ekraanil ette 1-2 taset tahvelarvuti rakenduse 

programmeerimisest. Edasi juhendab ja abistab individuaalselt; 

6. selgitab õpilastele õppetegevuse lõpu protseduure ehk et kuhu ja 

mismoodi Bee-Bot robot tunni lõpus panna, kas laadima või mitte jne. 

 

Bee-Bot - Mesilase lihtne programmeerimine 

Näidisülesanded robotitele: 

Digikool  

https://kool.digiabi.ee/beebotid-koolis/
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Viiteid õppematerjalidele: 

Progetiigri kogumik  

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Matatalab - http://progetiiger.ee/tool/65/matatalab 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel ja kõneravi: õppija väljendab oma mõtet; 

Kehaline kasvatus: õppija nimetab ja kirjeldab spordivahendeid; 

Matemaatika: õppija järjestab ja võrdleb esemeid suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi; kasutab joonlaual pikkusühikut sentimeeter; võrdleb 

joonlaual pikkuseid; 

Loodusõpetus: järjestab kuu nimetusi; seostab kuu nimetusega enda või oma pereliikme olulisi sündmuseid; loetleb õpitud taimede nimetusi ja nende 

kuuluvusrühma (juurviljad, puuviljad, köögiviljad, lilled, lehtpuud, okaspuud); loetleb õpitud loomade/lindude nimetusi ja nende kuuluvusrühma 

(metsloomad, (-linnud), koduloomad, (-linnud), rändlinnud);  

Inimeseõpetus: õppija tunneb ohtlike kohti ja olukordi kooliteel ja koduümbruses; 

Muusika: õppija eristab abiga pikka ja lühikest heli; kurva- ja rõõmsameelset meloodiat; 

Kõik õppeained: õppija kasutab roboteid teistes õppeainetes.  

Üldpädevuste kujunemine: 

Õpipädevus: õppija täidab ülesanded koostegevuses, eeskuju, näidise ja omandatud oskuste piires suulise korralduse järgi; 

Digipädevused: õppija juhib lihtsamaid robootilisi vahendeid õigete käsklustega; lülitab robootikavahendeid/tahvelarvutit sisse ja välja; teab, millal ja 

kuidas digiseadmeid laadida. 
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