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Digioskuste õpe II kooliastmes (4. 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.  

  Aine omandamise edukust soodustab klassihaldamise vahendite järjepidev kasutamine. Selleks on soovitav kasutada nt ClassroomScreen keskkonda -   

  https://classroomscreen.com/. Seal keskkonnas on võimalik kasutada koheselt ka tunnihaldamise vahendeid (tunnirahu sümbolid, valgusfoor, taimer,   

  mürameeter, nime valimine, täring).  

  Klassi õpilaste nimekirjade kasutamisel/salvestamisel (nt loosirattas) kasutada võimalusel õpilaste eesnimesid. 

  Et lihtsustatud õppe õpilane oskaks ühineda ja osaleda videotundides, -kohtumistes, on soovituslik läbivalt II kooliastmes harjutada kooli poolt kokkulepitud    

  keskkonnas videotunniga ühinemist ja läbiviimist. 

 

 

1. Tervise ja keskkonna kaitse (1 tund põhjalikumalt; lisaks jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija kirjeldab õpetaja 

suunamise ja selgituste 

abil digitaalse seadmega 

töötades võimalikke riske 

oma tervisele, virtuaalsele 

identiteedile, seadmele ja 

keskkonnale 

 

Tervis: Harjutused. terviseriskid. 

Energia säästlikkus 

Harjutusi on hea teha läbivalt terve aasta. Näiteks tunni alguses, keskel või lõpus. 

Soovituslik on harjutuste plakat välja printida ja anna klassis nähtavale kohale.  

 

Õpilane: 

 

1. korrigeerib oma istumisasendit ning rühti ja teeb õpetaja juhendamisel 

lihtsamaid harjutusi silmadele, kätele; 

2. sulgeb jooksvalt programmid, mida parasjagu ei kasuta. Arvutikasutamise 

lõpetades sulgeb kõik lahti olevad programmid. 

 

 

https://classroomscreen.com/
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Õpetaja: 

1. selgitab ja näitab ette harjutusi kaitsmaks silmi, käsi, rühti. Aitab õpilasel 

valida korrektne istumisasend ja paludes seda jälgida kogu arvutikasutamise 

jooksul; 

2. näitab terviseriskidega seotud videoid (Youtube); 

3. selgitab ja arutleb, miks on vajalik peale arvuti kasutamist programmid 

sulgeda. 

Kasulikud lingid:  

Harjutusi silmadele 

Arvutiga töö 

Lõiminguvõimalused:  

Füsioteraapia: korrektsed harjutused õpetaja eeskujul; 

Kehaline kasvatus: harjutused ja puhkus. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Tehnoloogiat kasutades teab, et tähelepanu peab pöörama ka enda tervisele. Oskab valida õpetaja juhendamisel korrektseid harjutusi tervise 

säästmiseks. Käitub ohutult nii reaalses kui virtuaalmaailmas. 

Õpipädevus: teeb harjutusi, mis aitavad tõsta õpi efektiivsust; 

Digipädevused: sulgeb arvutit kasutades programme, mida ei kasuta. 

 

 

2. Internet, infootsing ja e-kirja saatmine (7 tundi; lisaks jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija otsib internetist 

infot, kasutades 

võtmesõnu, kasutades 

erinevaid otsinguviise 

Internet, võtmesõna, veebiaadress, 

otsingukast, sakk, 

õppeinfosüsteem, konto loomine, 

kontole sisse- ja väljalogimine. 

e-Kooli ja Stuudiumi kasutamiseks võib vaja minna e-posti aadressi. Kui kool 

kasutab G Suite või Office 365 platvormi, siis seal saab teha õpilastele kooli 

domeeniga aadressi ja seda kasutada. Kui kool neid lahendusi ei kasuta, siis kas 

https://koduhaldjas.blogspot.com/2013/12/harjutusi-silmadele-neile-kes-arvuti.html?m=1
https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fysioloogilised-ohutegurid/arvutiga-too
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küsides vajadusel õpetaja 

abi. 

 

Õppija omab algteadmisi 

viisakast käitumisest 

internetis  

 

Õppija selgitab suunavate 

küsimuste abil salasõna 

turvalisuse nõudeid, toob 

välja erinevused võrreldes 

ebaturvalise salasõnaga 

 

 

 

alustada kooli õppeinfosüsteemi kasutamisega hiljem või teha eelnevalt koos ka e-

posti aadressid. 

 

Õpilane: 

1) vaatab koos õpetajaga suurel ekraanil multifilmi Jänku-jussi internetimaailm 

I osa, osaleb arutelus; selgitab suunavate küsimuste abil oma sõnavara 

piires, mis on Internet; 

2) leiab õpetaja suunamisel sobiva võtmesõna; 

3) kasutab veebilehitsejat ja sealset otsingukasti võtmesõna sisestamiseks ja 

otsimiseks; 

4) leiab ja avab veebilehitsejas uue saki, kasutab erinevaid sakke samaaegselt; 

5) teeb kooli õppeinfosüsteemi endale konto / konto olemasolul harjutab 

kontole sisse- ja välja logimist; 

6) tutvub kooli õppesüsteemis oleva informatsiooniga. 

 

Õpetaja: 

1) näitab suurel ekraanil multifilmi Jänku-Jussi internetimaailm I osa. 

Soovituslik on panna olulistel kohtadel video pausile ja läbi koheselt 

arutada. Esitab õpilasele küsimusi vaadatud video kohta; 

2) selgitab, milline on sobiv võtmesõna, toob erinevaid näiteid. Juhendab, 

kuidas kuidas mittesobiva otsingutulemuse saamisel otsingusõna muuta ja 

aitab valida sobiva otsingutulemuse; 

3) näitab suurel ekraanil ja selgitab, kuidas veebilehitsejates avada ja kasutada 

sakke, kuidas mittevajalikku veebilehte sulgeda. Selgitab mitme saki 

samaaegse kasutamise ideed; 

4) tutvustab kooli õppeinfosüsteemi (e-Kool, Stuudium). Aitab õpilastel konto 

luua. Juhul kui konto on kooli poolt eelnevalt loodud, abistab õpilase 

isiklikule kontole sisselogimisel. Selgitab, miks on oluline oma kontolt ka 

välja logida. 

Kasulikud lingid: 
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e-Kool 

Stuudium 

Jänku-Jussi internetimaailm I osa 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: õigekirja oskus otsingusõna sisestamisel. Sarnase sisu kuid erineva kirjapildiga sõna leidmine mitmekülgsema otsingutulemuse saamiseks; 

Teised ained: otsib vastava aine teemalisi pilte. 

 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: ettevalmistus osalemiseks infoühiskonnas;  

Õpipädevus: oskus leida infot, kasutab õppeinfosüsteemi; 

Ettevõtlikkuspädevus: võime välja pakkuda otsingusõnu; 

Digipädevused: kasutab internetti ja veebibrauserit omale vajaliku info otsimiseks. Oskab leida tulemuste seast endale vajaliku. Ebaeduka 

otsingutulemuse korral proovib otsingut ümbersõnastada. 

 

 

3. Digiseadme hooldus ja kaitse (1 tund; lisaks jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija tunneb ära  

enimkasutatavate  

digiseadmed 

 

 

 

 

 

Digiseadmed. Mälupulk, 

kõvaketas, võrguketas, akupank, 

printer, videoprojektor, DVD-

lugeja/kirjutaja, veebikaamera.  

Monitor, klaviatuur, hiir, 

arvuti(korpus), sülearvuti, laadija 

juhe. 

Tutvustada õpilastele neid seadmeid, mis koolis olemas on ja mida õppetöös 

igapäevaselt kasutatakse. Puhastamisel soovituslik kasutada spetsiaalseid lappe.  

 

Õpilane: 

1. tunneb ära, teeb vahet ja oskab nimetada enimkasutatavate digiseadmete 

nimetused; 

2. puhastab õpetaja juhendamise järgi ekraani. 

 

Õpetaja: 

https://ekool.eu/index_et.html
https://stuudium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yWu5vw5L1uU&t=2s
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1. selgitab erinevate digiseadmete erinevusi, kasutusviise ja tööpõhimõtteid sel 

tasemel milleks ja kuidas kasutada; 

2. kasutab teadmiste kinnistamiseks õppemängu võimalust Quizizz või nt. 

Kahoot keskkonnas; 

3. näitab ette kuidas puhastada ekraani (arvutil või nutiseadmel). 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: täiendab sõnavara (seadmete nimetused). 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: kasutab ühiskasutuses olevat kooli vara heaperemehelikult; 

Õpipädevus: tunneb õppimist toetavaid digivahendeid; 

Digipädevus: teab erinevate digiseadmete kasutusviise. 

 

 

4. Digiohutus (3 tundi; lisaks jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija selgitab suunavate 

küsimuste abil salasõna 

turvalisuse nõudeid, toob 

välja erinevused võrreldes 

ebaturvalise salasõnaga 

Mõisted: kasutaja profiil, 

nutiseade, digiseade, nutitelefon, 

tahvelarvuti, iPad, ekraanilukk 

 

Identideedihaldus: kasutajakonto 

ehk kasutaja profiil,  

nutiseadme ekraanilukk 

Teema käsitlemisel peab arvestama, et tõhustatud tuge vajavad õpilased ei taju ohte 

ja nad võivad tegutseda tagajärgedele mõtlemata.  

Tuge vajavatel õpilastel ei kujune hoiakud iseenesest, neid on vaja pidevalt 

arendada. 

Võimalusel lõimida digiohutust tundidesse läbivalt terve õppeaasta jooksul. Näiteks 

digiohutuse mängud ja interneti kasutades välja tuua, et tuleb järgida turvalisuse 

reegleid. 

 

 

Õpilane: 



 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 

 

6 

1. selgitab oma sõnavara piires etteantud mõistete tähendusi; 

2. ühineb ja osaleb õpetaja juhendamisel teemakohastes õppemängudes; 

3. loob õpetaja juhendamisel teemakohaste mõistetega sõnade otsimise 

ristsõna, võimalusel prindib selle välja; 

4. uurib koos õpetajaga enda e-Kooli/Stuudiumi kasutaja profiili; 

5. loob õpetaja abiga ühist sõnapilve. 

 

Õpetaja: 

1. tutvustab teemaga seotud mõisteid kuvades neid ükshaaval ekraanile; ärgitab 

õpilasi etteantud mõisteid oma sõnavara piires selgitama. Kindlasti peab 

õpetaja mõiste selgituse veel ise selgelt ja lihtsas keeles üle kordama ning 

mõiste tähenduse ekraanilt ette näitama; 

2. viib läbi õppemängu nt Kahooti või Quizizze keskkonnas mõistete 

kinnistamiseks ja ka kordamiseks; Kui soovitatud õppemängude 

keskkondade taustaheli segab õpilasi, siis on soovitav heli välja lülitada. Kui 

õppemängud tekitavad õpilastes liigset elevust ja keskendumisraskust on 

soovitav teema kinnistamiseks/kordamiseks kasutada mõnda interaktiivsete 

töölehtede keskkonda - nt Liveworksheets; 

3. juhendab teemakohaste mõistete kohta sõnade otsimise ristsõna koostamist. 

Soovituslik keskkond selleks on Word Search Labs.com; 

4. näitab suurel ekraanil enda telefoni või kooli tahvelarvuti näitel, mis on 

ekraanilukk ning selgitab selle kasutamise vajadust; 

5. valmistab ette küsimus nt Mentimeter keskkonnas ja juhendab küsimusele 

vastuse andmist Menti.com aadressil. Vajadusel abistab õpilasi 

individuaalselt. (Miks peab nutiseadmel olema ekraanilukk?); 

6. näitab ja selgitab suurelt ekraanilt enda e-Kooli/Stuudiumi konto näitel, mis 

on kasutaja profiil; aitab õpilastel individuaalselt sisse logida enda e-

Kooli/Stuudiumi kontosse, juhendab õpilasi kuidas vaadata enda kasutaja 

profiili (mis andmeid see sisaldab); 

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/join/
https://www.liveworksheets.com/
https://wordsearchlabs.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
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7. teeb kokkuvõtte, milliseid andmeid sisaldas kasutaja profiil. Kokkuvõtteks 

on soovitatav kasutada nt sõnapilve keskkonda WordArt või luua see 

Mentimeter keskkonnas (keskkonna üks valikutest on lihtne sõnapilv). 

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 

ClassroomScreen - eestikeelne juhend (Google Slide) 

Mentimeter - Katrin Uurman, videojuhend 2017 

Liveworksheets - Liia Moorits, videojuhendid 2020 

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

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: õppija arendab õpetaja abiga kohuse- ja vastutustunnet; 

Eesti keel ja kõneravi: õppija saab aru õpetaja abiga teemakohastest mõistetest; selgitab oma sõnavara piires, õpetaja abistavate küsimuste toel, 

millised on internetiohud. 

Üldpädevuste kujunemine: 

https://wordart.com/
https://www.mentimeter.com/
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://docs.google.com/presentation/d/1AmZzuDKjckjT8fXNI-B4uhWLdhC7thD0nZBLaZhRN50/edit#slide=id.p
https://youtu.be/IocTux1Xrxw
https://drive.google.com/drive/folders/1hJOaO_erMQJK8nE51clhGH1s5QJqz-tu?usp=sharing
https://youtu.be/Mfred84btdc
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
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Väärtuspädevus: õppija väärtustab privaatsust; 

Sotsiaalne pädevus: õppija osaleb õpetaja juhendamisel aruteludes; 

Enesemääratluspädevus: õppija kujundab õpetaja abiga enda digitaalset identiteeti;  

Õpipädevus: õppija kujundab õpetaja abiga enda tööde esitlemisoskust;  

Matemaatikapädevus: õppija kasutab sümboleid, kujundeid; 

Digipädevused: õppija kasutab kooli õppeinfosüsteemi kasutades vajadusel juhendaja abi; kasutab õppimiseks kooli poolt pakutud digitaalseid 

keskkondi, kasutades vajadusel juhendaja abi; rakendab oma seadmete ja digitaalse sisu kaitseks lihtsamaid turvameetmeid kasutades vajadusel 

õpetaja juhendamist; oskab suunavate küsimuste abil põhjendada, miks ei tohi enda ja teiste kohta avaldada avalikus keskkonnas delikaatset infot. 

 

 

5. Tekstitöötlus (8 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob ja vormindab 

õpetaja suunamisel 

dokumenti 

tekstitöötlusprogrammis ja 

pilveteenuses järgides 

tekstitöötluse põhireegleid   

Õppija salvestab loodud 

dokumendi etteantud 

kohta, leiab ja avab 

otsitava faili 

Õppija on teadlik 

autoriõiguste olemasolust 

ja viitamise kohustusest 

 

Tekstitöötlus arvutis ja 

pilveteenuses: 

Teksti sisestamine 

tekstitöötlusprogrammi (ärakiri, 

omalooming) 

Teksti kujundamine (paks kiri, 

allajoonitud kiri, kaldkiri) 

Fondi ehk kirjastiili valimine  

Teksti valimine (lohistamine või 

märkimine hiirega, abistavad 

klahvid, Ctrl+A)  

Tabel täitmine, mõisted rida, 

veerg, tabel 

Tõstuklahvi kasutamine (Shift) 

erinevate sümbolite (!?=()/ jms) 

kirjutamiseks 

Tekstitöötlust saab harjutada erinevate programmidega kas arvutis nt. MS Word, 

LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Pages (Mac) või pilveteenuses nt. Google’i 

Dokumendid või Office 365 Wordis. Iga kool võib kasutada neile sobilikku 

võimalust. 

 

Tekstülesannete puhul valida tegemiseks sellise sisuga ülesandeid, kus saaks 

harjutada Tõstuklahvi (Shift) kasutamist sümbolite tegemiseks ja suurtähe klahvi 

(Caps Lock) kasutamist pikemalt trükitähtedega kirjutamiseks.  

 

Tekst võiks koosneda valdavalt lühematest lihtlausetest v.t. lõimingut eesti keelega.  

 

Õpilane:  

1. avab ja kasutab õpetaja juhendamisel tekstitöötlusprogrammi; 

2. trükib ja kujundab õpetaja juhendamisel etteantud ülesandeid nt täidab 

tabelit, kirjeldab pilti, teeb ärakirja jms ; 

3. harjutab hiire kasutamist seoses teksti kujundamise ülesannetega; 
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Suurtähe klahvi Caps Lock 

kasutamine trükitähtedega 

kirjutamiseks 

e-posti aadressidega 

Tagasisammuklahvi (Backspace) 

kasutamine kustutamisel 

“Punase joone” tähenduse 

selgitamine sõnade all 

Pildi lisamine dokumenti 

(internetist juhendamisel, arvutist 

õpetaja abiga valmis pandud pildi) 

Pildi ja teksti lõikamine, 

kopeerimine, kleepimine (Ctrl+C, 

Ctrl+V, Ctrl+X) 

“Võta tagasi” käsu kasutamine 

abiga (Ctrl+Z) 

Ühisdokumendi avamine lingi abil 

Salvestamine abiga “oma kausta” 

(Ctrl+S) 

Uue kausta loomine abiga 

Hiire kasutamine  

Kopeerib abiga töö lõpu veebilehe 

aadressi, kust tekst või pilt pärit on 

Kiirprintimise nupu kasutamine 

4. ärakirja tehes pöörab tähelepanu õigekirjakontrollile; 

5. kopeerib, lõikab ja kleebib pilte ja teksti õpetaja abiga;  

6. kasutab õpitud kiirklahve juhendamisel; 

7. kasutab vajadusel tagasivõtmise käsku abiga; 

8. salvestab ja avab õpetaja abiga tehtud tööd; 

9. sisestab teksti ja pilte temaga jagatud dokumenti või tabelisse ilma sisse 

logimata. 

 

Õpetaja: 

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

etapid (avab tekstitöötluse programmi, näitab ette kõik töös vajaminevad  

tööriistad ja töövõtted, tutvustab kiirklahve, selgitab “punase joone” 

tähendust sõnade all, selgitab ülesannete tegemist jne); 

2. jagab õpilastega ühisdokumendi linki, mida saavad õpilased sisselogimata 

ühiselt täita, kujundada, pilte lisada, tabelit täita jne; 

3. juhendab individuaalselt; 

4. viib teadmiste kinnistamiseks ja kordamiseks nt. kiirklahvide tundmine 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.  

 

Töö tegemise ajal sekkub õpetaja õpilase tegevustesse ainult nii palju, kui see on 

hädavajalik, luues võimalused õpilasel endal või koostöös kaaslastega 

selgitada välja tekkinud probleemide põhjused ja leida neile lahendused. 

Kasulikud lingid: 

Teksti märkimise võimalusi http://kodu.ut.ee/~marinai/Praktikumid/WoMargistamine.html  

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/join/
https://learningapps.org/
http://kodu.ut.ee/~marinai/Praktikumid/WoMargistamine.html
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Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: mõistab ja koostab kuni 6-sõnalist lihtlauset; sooritab ärakirja sõnahaaval; kasutab suunamisel õigekirja kontrollimise võtteid; võrdleb ja 

kirjeldab esemeid rühmas (kuni 3 objekti); kirjeldab ühistegevust; kirjutab õigesti üksikhäälikutest koosnevaid kuni 4-silbilisi sõnu; 

Matemaatika: harjutab põhitehteid numbritega 100 piires (: + = - * jne) - näiteks ärakirja tegemisel ja tõstuklahvi (Shift) kasutamise harjutamisel, 

kirjutab kellaaja pildi alla veerandtunni täpsusega jms; 

Loodusõpetus: viib iseseisvalt läbi lihtsamaid loodusvaatlusi ja täidab vastavat tabelit (juhendamisel);  

Inimeseõpetus: kirjeldab pühade tähistamise kombeid oma perekonnas (nt. vastava jutukese koostamine). 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: teeb koostööd ühisdokumentide täitmisel, leiab kompromisse eriarvamuste korral; 

Õpipädevus: kasutab eelnevatel aastatel nii samas aines kui teistes ainetes õpitut teadmisi erinevates olukordades, loob seoseid ainete vahel; 

Suhtluspädevus: kirjutab eri liiki tekste, viitab õpitud oskuste piires algallikale; loob sobivas stiilis jutukest või teksti; 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: kasutab õppetöös tehnoloogiat eesmärgile vastavalt; 

Digipädevus: kasutab tekstitöötlusprogrammi üksi või koostöös vastavalt ülesandele; salvestab tööd abiga; loob teksti; viitab algallikale. 

 

 

6. Pildi, video ja helitöötlus, joonistamine (11 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob ja salvestab 

õpetaja juhendamisel 

digitaalset sisu (joonistus, 

koomiks, animatsioon, 

pildilugu, videokollaaž 

jne) 

 

 

Õppija laeb õpetaja 

juhendamisel arvutisse 

Joonistamine 

Joonistamine vaba käega. 

Kujundite kasutamine. 

Ühisjoonistus 

 

Pildistamine nutiseadmes 

teravustamine, pildistamise 

põhireeglid. Esmane töötlus 

nutirakenduses, esmane töötlus 

nutiseadmes 

Keskkondade valikul tuleb õpetajal arvestada, et tõhustatud tuge vajavad õpilased ei 

peaks looma kontot, kuna neil on hiljem probleeme oma kontole sisse logimisega 

seoses parooli ja kasutajanime unustamisega. 

 

Digisisu loomise oskuste õpetamisel on oluline esmased oskused omandada 

koostöös õpetajaga, seejärel järk-järgult iseseisvust suurendada (õpilasega koos läbi 

tegemine, suulise juhendamise järgi tegemine, iseseisev tegemine kasutades 

vajadusel abi). Praktiliste tööde teemad tuleks siduda igapäevaeluga (lähtudes 

saabuvatest tähtpäevadest, üritustest, koolielust jne). 
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fotosid, videoid ja 

helisalvestisi 

 

 

 

 

Animatsioon 

Animatsioon veebikeskkonnas, 

nutiseadmes, animatsiooni 

salvestamine arvutisse 

 

Heli 

Heli salvestamine, taasesitamine ja 

kustutamine nutiseadmes 

 

Video 

Nutiseadmega filmimine, video 

taasesitamine, kustutamine 

Uute teemade/tööriistade tutvustamisel võiks õpetajal abiks olla näidisvideod. 

Kui õpilasel on vajadus sisestada pikemat veebilinki, siis tuleks see õpetajal 

eelnevalt lühendada kasutades selleks vastavat keskkonda nt lingid.ee või Bitly. 

Keskkonna nimelist linki on soovitav lasta õpilastel ise harjutada aadressiribale 

trükkida. 

 

Õpilane: 

1. loob juhendamisel veebis kunsti koostöös teistega; soovituslik rakendus nt  

AWW App; 

2. avab iseseisvalt tahvelarvuti kaamera ja pildistab järgides õpitud 

põhireegleid; 

3. teeb juhendamisel nutiseadme rakenduses esmast fototöötlust (lisab filtrit, 

teksti, lõikab pilti) Soovituslik rakendus nt Fotor , PiZap ; 

4. loob õpetaja juhendamisel animeeritud tervituskaarti. Soovituslik keskkond I 

Wish You To; 

5. loob õpetaja abiga lihtsamat animatsiooni nutirakenduses ja veebikeskkonas 

(nt väiksema puzzle kokkupanemine). Soovituslik rakendus on nt 

KomaKoma  või veebileht ABCyaAnimate; 

6. lisab õpetaja juhendamisel animatsioonile lihtsamaid efekte, teksti; 

7. salvestab abiga animatsiooni arvutisse; 

8. avab juhendamisel tahvelarvutis vastava rakenduse, salvestab etteantud 

heliklipi, taasesitab ja vajadusel kustutab selle. Soovitav kasutada nt Talking 

Animals rakendust , mis võimaldab nutiseadmes olevale lemmiklooma 

pildile lindistada sobiva jutu. Võimalik kasutada äpis olevaid pilte või siis 

kasutada pilti enda lemmikloomast. Häält saab muuta pildile sobivamaks;  

9. avab iseseisvalt tahvelarvutis kaamera ja filmib juhendamisel väikest 

videolõiku; taasesitab seda ja vajadusel kustutab nutiseadmest kasutades 

õpetaja abi; 

https://lingid.ee/
https://bitly.com/
https://awwapp.com/b/ubrh2fikh8jwd/
https://iwishyouto.com/
https://iwishyouto.com/
http://abcya.com/games/animate
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10. esitleb oma töid kaaslastele (õpetaja aitab ühendada eelnevalt nutiseadme 

suur ekraaniga); 

 

Õpetaja: 

1. näitab suurel ekraanil ette kuidas kasutada joonistamise keskkonnas olevaid 

vahendeid. Kui võimalik võiks näidata ka väikest õppevideot. 

2. juhendab individuaalselt õpilasi, vajadusel näitab konkreetset töövõtete 

suurel ekraanil; 

3. näitab koos selgitustega suurel ekraanil slaidiesitlust pildistamise/filmimise 

põhitõdedest; 

4. ühendab nutiseadme suure ekraaniga ja näitab ette esmased pilditöötluse 

võtted. Juhendab individuaalselt õpilasi; 

5. näitab suurel ekraanil animeeritud kaardi loomist, juhendab õpilasi 

individuaalselt kaartide loomisel; kaardi tegemise võiks siduda konkreetse 

tähtpäevaga ja võimalusel postitada valmis kaardi nt kooli Facebooki lehele. 

6. ühendab nutiseadme suure ekraaniga ja tutvustab/näitab ette animatsiooni 

loomist vastvas rakenduses; juhendab õpilasi individuaalselt; 

7. ühendab nutiseadme suure ekraaniga ja tutvustab/näitab ette heliklipi 

salvestamise töövõtted, näitab suurel ekraanil ette Talking Animals 

rakenduse kasutamise; juhendab individuaalselt õpilasi; 

8. juhendab õpilasi filmimisel; 

9. kasutab iseseisvate tööde esitlemiseks suurel ekraanil loosiratast, mis loosib 

kordamööda nime, kelle töö tuleb suurel ekraanil esitlemisele (soovituslikult 

kõikide iseseisvate tööde puhul). 

 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

lingid.ee - Viimsi Kooli haridustehnoloogi blogi 

Bitly - Videojuhend (eesti k) (2010) Autor Ingrid Maadvere 

AWW App - Videojuhend (inglise k) (2018)  Aww App Tutorial 

I Wish You To - Videojuhend (eesti k) (2016) Autor Tuuli Koitjärv 

https://wheelofnames.com/
http://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com/2015/04/linkide-luhendamine-lingidee-keskkonnas.html
https://youtu.be/e_IPr4Jfy-E
https://youtu.be/odesFwzjSyU
https://youtu.be/W4wIvUctBik
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PiZap - juhend 

ABCya Animate - Videojuhend (eesti k) (2014) Autor Tuuli Koitjärv 

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Lõiminguvõimalused: 

Kunstiõpetus: õppija arendab õpetaja juhendamisel enda loovust; tunneb värve; eristab abiga sooje/külme värvitoone;  

Matemaatika: õppija eristab ja nimetab geomeetrilised kujundeid (ring, kolmnurk, nelinurk); eristab abiga täisnurka, tervanurka, nürinurka; joonistab 

kõverjoont, sirgjoont; 

Eesti keel ja kõneravi: õppija kasutab 6-sõnalist lihtlaused; esitab kaasalstele küsimusi kasutades küsisõnu kus?, missugune?, millal?; vastab 

küsimustele;  

Inimeseõpetus: õppija teeb tunnis koostööd; tunneb enamlevinud rahvakalendri tähtpäevi; osaleb dialoogis; tuleb toime aja määramisega veerand 

tunnise täpsusega;  

Loodusõpetus: õppija kirjeldab abiga loodusobjekte; elus ja eluta loodust; nimetab aastaaegadele iseloomulikke tunnuseid. 

Üldpädevuste kujunemine: 

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

korralduse järgi; 

Väärtuspädevus: märkab ilu; eneseväljenduse ja oma loomingu väärtustamine; 

Suhtluspädevus: kuulab ja vastab küsimustele; 

Digipädevused: õppija salvestab ja taasesitab lihtsamat digitaalset sisu, kasutades õpetaja abi; kasutab lihtsamaid õpetaja poolt valitud nutirakendusi 

järgides ühiselt kokkulepitud reegleid; teeb teistega koostööd etteantud keskkonnas, kasutades juhendaja abi; loob koostöös kaasõppijatega 

interaktiivset digitaalset sisu, kasutades juhendaja abi; kasutab õpetaja suunamisel digitehnoloogiat tervist hoidvalt (oskab valida õige istumisasendi, 

seadme kasutamise kestuse ja kohta); otsib abi, kui digivahend või -rakendus ei tööta. 

 

 

7. Programmeerimine (4 tundi) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ixKdJb6_tJth0iSbDDpZLkbsxjB3Wuf9CIgkw8V7jDs/edit
https://youtu.be/Saqo1QNZo0Q
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
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Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija juhib ja ehitab 

juhendi järgi lihtsamaid 

roboteid, lahendab 

lihtsamaid 

programmeerimise 

ülesandeid 

veebis/nutiseadmes 

 

Õppija ühendab arvutiga 

roboteid. 

 

 

Programmeerimine: lihtsa 

programmi sisu selgitamine 

õpetaja abiga 

Tähelepanu pööramine käskude 

järgnevusele 

Lihtsa roboti kasutamine (Bee-Bot 

vms analoog) 

 

Juhul kui koolis pole sobilikke roboteid, aga on soov programmeerimist harjutada, 

võib kasutada nt. programmeerimist õpetavaid mänge lehel code.org või Scratch JR 

(nutiseadmerakendus) vms. 

 

Vaata metoodilisi soovitusi allolevast lingist Progetiigri kogumik. 

 

Bee-Bot roboteid saab kasutada ka teiste teemade juures. Näiteks tekstitöötluse 

juures tuleb programmeerida mesilane minema õige klahviga või sümboliga 

ruudule.  

 

Õpilane:  

1. tutvub/tuletab meelde Bee-Bot (Blue-Bot; MataLab vms) robotiga, harjutab 

individuaalselt- või paaristööna roboti sisse- ja väljalülitamist, käskude 

andmist ja tühistamist; 

2. tutvub vajadusel roboti programmeerimise rakendustega (sõltuvalt 

ülesandest); 

3. koostab rühmatööna robotile mati liikumiseks; 

4. sooritab matil ülesandeid kasutades vajadusel õpetaja abi; 

5. kirjeldab roboti tegevust oma sõnadega; 

6. ühendab vajadusel roboti arvutiga; 

7. asetab töö lõppedes Bee-Bot/Blue-Bot õpetaja poolt öeldud kohta, lülitab 

välja vajadusel. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab/kordab, kuidas toimivad Bee-Bot roboti (vms roboti) nupud; 

2. jagab õpilased rühmadesse ja selgitab mati loomise ülesannet. Õpetaja jälgib 

rühmade tegevust, vajadusel aitab lahendusi leida;  

3. näitab lahenduskäike suurel ekraanil, laseb õpilastel oma töid tutvustada; 
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4. näitab suurel ekraanil ette 1-2 taset tahvelarvuti rakenduse 

programmeerimisest. Edasi juhendab ja abistab individuaalselt; 

5. selgitab õpilastele õppetegevuse lõpu protseduure ehk et kuhu ja mismoodi 

robot tunni lõpus panna, kas laadima või mitte jne. 

 

Töö tegemise ajal sekkub õpetaja õpilase tegevustesse ainult nii palju, kui see on 

hädavajalik, luues võimalused õpilasel endal või koostöös kaaslastega 

selgitada välja tekkinud probleemide põhjused ja leida neile lahendused. 

Keskkondade kasutusjuhendid, programmeerimist õpetavad keskkonnad: 

code.org https://code.org/hourofcode/overview 

Bee-Bot - Digikool;  Metoodilisi soovitusi ja keskkondi programmeerimise õppimiseks, ProgeTiigri kogumik 

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

Lõiminguvõimalused: 

Erinevad õppeained: loob robotile alusmati kasutades ükskõik millisest teisest õppeainest võetud sisu 

Üldpädevuste kujunemine:  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: teeb koostöö robotile alusmati loomisel, arvestab ja aktsepteerib teiste seisukohti  

Enesemääratluspädevus: lahendab suhtlemisprobleeme; 

Õpipädevus: kasutab õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostab omandatud teadmisi varem õpituga; 

Suhtluspädevus: kirjeldab roboti tegevust oma sõnadega; kuulab teiste juttu; 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: kasutab roboteid või programmeerimiskeskkondi vastavalt eesmärgile; 

Digipädevus: kasutab lihtsat robotit / programmeerimiskeskkonda vastavalt ülesandele, loob sisu (koodi, mati). 

 

 

https://code.org/hourofcode/overview
https://kool.digiabi.ee/turvaline-internet/materjalid-opetajatele/
http://progetiiger.ee/book#programmeerimine
http://progetiiger.ee/tool/65/matatalab

