
 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 

 

1 

Digioskuste õpe II kooliastmes (5. 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. 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. 

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 teadmiste aktiviseerimiseks; 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 

 

Nutisõltuvus, harjutused,  

terviseriskid  

Õpilane: 

1. kirjeldab õpetaja abiga liigse digitehnoloogia kasutamisega seotud 

terviseriske ja kuidas neid vältida; 

2. jälgib seadme kasutamise kestvust ja kohta; 

3. kasutab digivahendeid ennast kaitstes, jälgides oma istumisasendit ja rühti  

ning tehes koos õpetajaga sobivaid harjutusi kätele, silmadele, rühile. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab, et digivahendite kasutamine mõjutab keskkonda ja tervist; 

https://classroomscreen.com/
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2. teeb koos õpilastega harjutusi rühile, silmadele, kätele. Pöörab tähelepanu 

õpilaste istusmisasendile; 

3. räägib digiseadmete kasutamise kestvusest ja kohast. 

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 õpiefektiivsust. 

 

 

2. Internet, infootsing ja e-kirja saatmine (6 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija otsib internetist 

infot, kasutades võtmesõnu 

ja veebiaadressi, küsides 

vajadusel õpetaja abi 

 

Õppija selgitab suunavate 

küsimuste abil salasõna 

turvalisuse nõudeid, toob 

välja erinevused võrreldes 

ebaturvalise salasõnaga 

 

Erinevad veebilehitsejad, 

otsingumootorid. Otsingusõna  

 

E-post: konto loomine, uus kiri, 

kirjale vastamine, kirja 

kustutamine, teema valimine 

kirjale, kirja edastamine, kirja 

lugemine, kirja saatmine mitmele 

adressaadile, netikett. 

Identiteedivargus, anonüümne, 

võltsidentiteet, petukirjad, valeinfo 

veebis 

Õpilane: 

1. kasutab õpetaja suunamisel infootsinguks erinevaid veebilehitsejaid 

(Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox);  

2. loob õpetaja abiga isikliku meiliaadressi või seadistab omale sobilikuks  

kooli meiliaadressi. Pöörab tähelepanu turvalise parooli valimisele, 

kasutades vajadusel õpetaja abi; 

3. koostab e-kirja, järgides kirja kirjutamisel viisakusreegleid kasutades 

vajadusel õpetaja abi. E-kirja koostamisel mõtleb läbi, mida valida sobivaks 

pealkirjaks, sisestab korrektselt adressaadi ja saadab kirja; 

4. avab postkastis sissetulnud kirja ja vastab sellele õpetaja juhendamisel; 

5. selgitab suunavate küsimuste abil, mis on Netikett / Interneti 

viisakusreeglid; 
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Õppija omab algteadmisi 

viisakast käitumisest 

internetis  

 

 

Kooli õppeinfosüsteem: õppeinfo. 

 

Nutiseade: interneti sisse- ja 

väljalülitamine. 

6. mõistab, et suhtlemine internetis ei ole alati turvaline ning ohuolukorra 

ilmnemisel oskab sellest teada anda õpetajale; 

7. logib sisse õppeinfosüsteemi (e-Kool, Stuudium) ning oskab sealset 

õppeinfot vaadata õpetaja juhendamisel; 

8. tuvastab, kas nutiseadmes (tahvelarvuti, nutitelefon) on internet ja kuidas 

seda sisse- ning välja lülitada. 

 

Õpetaja: 

1. tutvustab erinevaid veebilehitsejaid ja nende abil otsimisvõimalusi. Näitab 

erinevaid otsimisviise, rääkides ka netikataloogide kaudu 

otsimisvõimalusest; 

2. aitab vajadusel õpilast loomaks isiklikku meiliaadressi, tuletades meelde 

turvalise parooli valimist; 

3. selgitab, miks on oluline järgida Netiketi reegleid. Näitab ette e-kirja 

koostamist, selgitab pealkirja valikut ja kuidas sisestada korrektselt 

meiliaadress adressaadiks; 

4. juhendamisel avatakse meilipostkasti sissetulnud kiri ning vastatakse sellele.  

5. teeb erinevaid harjutusi e-kirjade saatmisel ja vastamisel; 

6. selgitab internetis varitsevaid ohtusid (sealhulgas ka näidates Youtubest 

vastavasisulisi videoid); 

7. tutvustab suurel ekraanil õppeinfosüsteemi võimalusi ja kuidas leida 

õpilasele vajalikku õppeinfot; 

8. näitab, kuidas nutiseadmes internetti sisse- ja välja lülitada. 

 

Kasulikud lingid: 

Google  

Gmail 

Lõiminguvõimalused: 

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

https://www.google.com/
https://www.google.com/gmail/
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Võõrkeel: kasutab võõrkeelseid otsingusõnu. 

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 

Ühendab digivahendi 

külge erinevaid 

lisaseadmeid (hiir, 

mälupulk, kõvaketas, 

akupank) 

 

Lisaseadme ühendamine. Usb. 

Mikrofoniga kõrvaklappide 

kasutamine 

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

igapäevaselt kasutatakse. Puhastamisel soovituslik kasutada spetsiaalseid lappe.  

 

Õpilane: 

1. oskab õpetaja juhendamisel arvuti külge ühendada lisaseadmeid 

(kõrvaklapid, hiir). 

 

Õpetaja: 

1. juhendab õpilast kuidas leida USB “port?”, kuhu turvaliselt lisaseade 

ühendada; 

2. selgitab, kuidas ühendada mikrofoniga kõrvaklappe/või ilma mikrofonita 

kõrvaklappe. Lähtuvalt kooli tehnilisest pargist on vajalik selgitada ühe või 

kahe otsa kasutamist. 
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Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: täiendab sõnavara (seadmete nimetused). 

Üldpädevuste kujunemine: 

Digipädevus: teab erinevate digiseadmete kasutusviise; 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: kasutab ühiskasutuses olevat kooli vara heaperemehelikult; 

Õpipädevus: tunneb õppimist toetavaid digivahendeid. 

 

 

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 

 

Õppija kirjeldab õpetaja 

suunamise ja selgituste 

abil digitaalse seadmega 

töötades võimalikke riske 

oma tervisele, virtuaalsele 

identiteedile, seadmele ja 

keskkonnale 

 

Internetiohud 

turvaline interneti kasutamine 

 

Identiteedihaldus 

kasutajanimi, salasõna ehk parool, 

sisselogimine, väljalogimine, 

nutiseadme turvaline kasutamine 

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. Nutitelefonile PIN-koodi/parooli seadistamist on soovituslik koos 

õpetajaga läbi teha kasutades isiklikke telefone.  

Et õpilaste tähelepanu ei hajuks reklaamidele ja ebasobivatele kommentaaridele, siis 

on videode vaatamisel soovitav kasutada reklaamivaba keskkonda safeyoutube.net 

või Watchkin 

 

Õpilane: 

1. vaatab koos õpetajaga suurelt ekraanilt videot, võtab osa ühisest arutelust; 

2. logib õpetaja juhendamisel sisse ja välja kooli poolt loodud kontosse 

(Google/Office 365 konto); 

3. seadistab koos õpetajaga oma telefoni/tahvelarvutile turvalise ekraaniluku; 

4. osaleb ühisaruteludes; 

https://safeyoutube.net/
https://watchkin.com/
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5. loob õpetaja juhendamisel teemakohast ristsõna, võimalusel prindib selle 

välja. 

 

 

Õpetaja: 

1. näitab suurel ekraanil multifilmi “Jänku-Jussi internetimaailm 3. osa” 

Soovitav on video vaatamisel teha vahepause ja oluline üle korrata;  

2. suunab vestlust, mis videost meelde jäi, mis on kasutajanimi ja salasõna; 

oluline on läbivalt rõhutada, et salasõnad ja paroolid on isiklik teave ja see ei 

ole kõigile jagamiseks; 

3. võimalusel on soovitatav teema siduda kooli poolt loodud Google/Office 

365 kontoga (harjutada koos õpetajaga kontosse sisenemist ja väljalogimist 

kasutades kasutajanime ja salasõna); 

4. ühendab enda telefoni või kooli tahvelarvuti suure ekraaniga ja näitab selle 

seadete alt, kuidas saab nutiseadmele peale panna PIN-koodi või parooli; 

5. juhendab õpilasi parooli seadistamisel, vajadusel abistab individuaalselt; 

6. viib läbi teemakohaseid arutelusid (turvaline digisuhtlus, miks on internetti 

vaja, PIN-kood ja parool); soovitav on õpetajal suunata õpilasi jälgima 

kaaslaste vastuseid (suunata kaaslaste vastustega nõustuma/mittenõustuma, 

vastuseid vajadusel parandama); 

7. juhendab teemakohaste sõnadega ristsõna koostamist. Soovituslik keskkond 

selleks on Crossword Labs. 

 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Crossword labs - Videojuhend (eesti k) (2017) Autor: Krista K. 

Kasulikud lingid: 

Safe Youtube  

Watckin  

https://crosswordlabs.com/
https://youtu.be/btoONWvctoE
https://safeyoutube.net/
https://watchkin.com/
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Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

Jänku-Jussi internetimaailm I osa 

Jänku-Jussi internetimaailm II osa 

Jänku-Jussi internetimaailm III osa 

Internetiohutuse multifilmid Sheeplive 

Targalt internetis materjalide kogu - Padleti sein 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: õppija arendab õpetaja suunamisel enda 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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://youtu.be/yWu5vw5L1uU
https://youtu.be/XYW7kEaEkK4
https://youtu.be/XoDBQK-m8sU
http://et.sheeplive.eu/
https://padlet.com/dianaveskimgi/targaltnetis
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
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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) 

Järgib teksti sisestamise reegleid 

(Enter lõigu lõpus, üks tühik 

sõnade vahel, kirjavahemärgi ees 

pole tühikuid, kustutab kursorist 

ette ja tahapoole) 

Sümbolite sisestamine Shift kui 

AltGr klahvi abil 

Teksti kujundamine (teksti 

esiletõstuvärv, teksti 

allakriipsutuse laad ja värv, 

alaindeks, läbikriipsutus) 

Täheregistri muutmine 

Valib teksti teksti kujundamisel 

Ühetasemelise täpp- ja 

numberloendi loomine 

Tabeli sisestamine või kustutamine 

Tabelisse ridade ja veergude 

lisamine ja kustutamine 

Pildi lisamine dokumenti 

(internetist iseseisvalt, arvutist 

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), keerulisemate AltGr klahviga tulevate sümbolite 

tegemist ning täppide ja numbritega ühetasemelisi loetelusid. 

 

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 sisestab ja 

täidab tabelit, kirjeldab pilti, teeb ühetasemelist loetelu, illustreerib teksti 

piltidega, teeb ärakirja jms; 

3. arvestab teksti kirjutamisel teksti sisestamise reeglitega; 

4. harjutab hiire kasutamist seoses teksti kujundamise ülesannetega; 

5. ärakirja tehes pöörab tähelepanu õigekirjakontrollile, küsib abi vajadusel; 

6. kopeerib, lõikab ja kleebib pilte ja teksti õpetaja juhendamisel;  

7. viitab juhendamisel infoallikale; 

8. kasutab vajadusel tagasivõtmise käsku; 

9. salvestab ja avab iseseisvalt tehtud tööd enda kaustast, mujalt õpetaja abiga; 

10. teeb ühistööd jagatud dokumendis ilma sisse logimata ja sisse logides; 
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õpetaja või enda valmis pandud 

pildi) 

Pildi paigutus teksti suhtes (ees, 

taga, nelinurkselt, tihedalt), pildi 

suurus, pildiraam, raami värv, pildi 

lõikamine 

Ärakirja tehes „punase joonega” 

sõnade kontrollimine õpetaja abiga 

“Võta tagasi” käsu kasutamine 

iseseisvalt (Ctrl+Z) 

Pildi ja teksti lõikamine, 

kopeerimine, kleepimine (kas 

uuesti) 

Dokumendi salvestamine 

iseseisvalt kindlaksmääratud kohta 

(oma kausta), mujale abiga 

Dokumendi avamine 

kindlaksmääratud kohast (oma 

kaustast), mujalt abiga 

Uue kausta loomine juhendamisel 

Töötamine hiirega  

Kopeerib juhendamisel töö lõpu 

veebilehe aadressi, kust tekst või 

pilt pärit on 

Printimisel abiga õige printeri 

valimine (Ctrl+P) 

11. prindib dokumenti, valides abiga õige printeri. 

 

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, selgitab ülesannete tegemist jne); 

2. jagab õpilastega ühisdokumendi linki, mida saavad õpilased sisse logimata 

või sisse logides ühiselt täita; 

3. juhendab individuaalselt; 

4. 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 

vajalik, 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  

Teksti sisestamise reeglid - https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/baas1/teksti_sisestamise_reeglid.html  

http://kodu.ut.ee/~marinai/Praktikumid/WoMargistamine.html
https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/baas1/teksti_sisestamise_reeglid.html
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Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: mõistab ja kasutab kuni 6-sõnalist lihtlauset; kirjutab õigesti lihthäälikutest koosnevaid sõnu; kirjutab häälikuühenditega sõnu pärast 

analüüsi õigesti; sooritab ärakirja peamiselt sõnapaaride kaupa; kasutab kirjutamisel enesekontrolli võtteid; 

Matemaatika: teksti kirjutamise ülesannetes saab kasutada matemaatikat (Rooma numbrid I-X, lihtmurrud, mõõtühikud jms); 

Inimeseõpetus: tegutseb koos teistega, arvestab kaaslastega ühistegevuses; 

Kunst: väljendab osalise kattumise abil esemete ja figuuride paiknemist üksteise suhtes ees- ja tagapool, keskel (piltide paigutus teksti suhtes); tõstab 

esile objekte suuruse, asukoha, värvi jms abil (teksti kujundamisel); 

Ajalugu, loodusõpetus, kodundus, muusika: sooritab õpetaja antud ülesandeid, mille sisu on seotud teiste õppeainetega. 

 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: teeb koostööd teiste inimestega ühisdokumentide juures; aktsepteerib inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi 

ning arvestab neid suhtlemisel; 

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

Suhtluspädevus: väljendab end suuliselt ja kirjalikult, kuulab ja mõistab teisi; viitab korrektselt õpitud oskuste piires; kommenteerib; 

Digipädevus: suudab kasutada tekstitöötlusprogrammi; leiab infot, loob ja salvestab; logib pilves töötamisel oma kontolt välja; suhtleb, kommenteerib 

ja teeb koostööd erinevates digikeskkondades ühisdokumentides; suhtleb viisaklt digikeskkonnas. 

 

 

6. Pildi, video ja helitöötlus, joonistamine (12 tundi) 

 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob ja salvestab 

õpetaja juhendamisel 

digitaalset sisu (joonistus, 

koomiks, animatsioon, 

pildilugu, videokollaaž 

jne) 

Joonistamine 

Minapilt; koomiks 

 

Pildistamine 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 
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Õppija laeb õpetaja 

juhendamisel arvutisse 

fotosid, videoid ja 

helisalvestisi 

pildistamise režiimid, portreepilt; 

lihtne fototöötlus arvutis ja veebis; 

Ekraanipilt 

 

Animatsioon 

animatsiooni liigid, mõiste Stop-

Motion animatsioon; 

 

Heli 

Heli salvestamine, helifaili 

kandmine arvutisse, heli lisamine 

pildile 

 

Video 

lihtsad reeglid filmimisel, Video 

ülekandmine arvutisse, 

taasesitamine, video arvutist 

kustutamine 

 

tegemine, suulise juhendamise järgi tegemine, iseseisev tegemine kasutades 

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

saabuvatest tähtpäevadest, üritustest, koolielust jne). 

 

Esitluste loomiseks võiks õpetaja kasutada sellist programmi, mis võimaldaks luua 

interaktiivset slaidiesitlust (nt Nearpod, Classflow, Pear Deck for Google Slides);  

 

 

 

 

Õpilane: 

1. kujundab õpetaja juhendamisel ennast iseloomustavat logo. Soovituslik 

veebikeskkond Logomakr või nutirakendus Logomakerapp ; 

2. loob juhendamisel teemakohase koomiksi (minu koolipäev, päevakava). 

Soovituslikud keskkonad on nt  Make Beliefs Comix keskkonnas või Comic 

Strip Creatori rakenduses ; 

3. avab iseseisvalt nutiseadme kaamera ja pildistab portreepilti kasutades 

vajadusel õpetaja abi; eraldab juhendamisel portree pildilt tausta. Tausta 

eemaldamiseks on soovitav kasutada Remove.bg keskkonda; 

4. teeb õpetaja juhendamisel lihtsamat fototöötlust nii veebis kui arvutis. 

Soovituslik on valida töö teema vastavalt aastaajale, tähtpäevadele, 

üritustele; Soovituslik keskkond fototöötluseks on nt Fotor (selleks on 

olemas samanimeline veebikeskkond, arvutisse allalaetav programm 

(Windows ja Mac) ja rakendus . Veebis fototöötluse tegemiseks ei vaja 

kontot ka PhotoJoiner ja Kapwing keskkonnad; 

5. teeb juhendamisel ekraanipilti arvutis ja nutiseadmes (Snipping Tool, Prt sc 

klaviatuuril); 

https://nearpod.com/
https://classflow.com/#!/
https://www.peardeck.com/googleslides
https://logomakr.com/
http://www.logomakerapp.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://www.remove.bg/
https://www.fotor.com/
https://www.fotor.com/
https://www.fotor.com/windows/index.html
https://www.fotor.com/mac/index.html
https://www.photojoiner.net/
https://www.kapwing.com/
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6. jälgib õpetaja interaktiivset esitlust (mis on animatsioon, animatsiooni liigid) 

ja loob õpetaja juhendamisel Stop-Motion animatsiooni; soovitav on 

kasutada Stop Motion Studio rakendust ; 

7. teeb õpetaja juhendamisel nutiseadmega helisalvestust; 

8. laeb juhendamisel oma helifaili arvutisse; 

9. loob õpetaja juhendamisel “rääkivat pilti”, lisades oma helisalvestuse enda 

tehtud pildile; soovituslik veebikeskkond on nt Blabberize või rakendus 

ChatterPix Kids , esitleb oma tööd suurel ekraanil (õpetaja aitab 

nutiseadme ühendamisel suur ekraaniga); 

10. osaleb rühmatöös, kus tuleb etteantud teemal filmida videoklipp, kannab 

selle arvutisse, vajadusel kustutab arvutist. 

 

Õpetaja: 

1. näitab, selgitab suurel ekraanil interaktiivseid teemakohaseid esitlusi (Mis 

on koomiks, Mis on animatsioon, Pildistamise/filmimise reeglid); 

2. näitab suurel ekraanil ette logo, koomiksi tegemist, võimalusel näitab 

teemakohaseid õpetusvideosid; juhendab õpilasi individuaalselt; 

3. näitab suurel ekraanil ette pildi tausta eemaldamist, ekraanipildi tegemist; 

juhendab õpilasi individuaalselt; 

4. näitab suurel ekraanil ette lihtsamaid pilditöötlus võtteid, võimalusel näitab 

teemakohaseid õpetusvideosid; juhendab õpilasi individuaalselt; 

5. ühendab tahvelarvuti suure ekraaniga ja näitab enda loodud näidet stop-

motion animatsioonist;  

6. näitab suurel ekraanil ette animatsiooni loomise etapid, selgitab teemat 

andes ise ette stsenaariumi; juhendab individuaalselt õpilasi; 

7. näitab suurel ekraanil enda loodud näidet rääkivast pildist; juhendab heli 

salvestamist, rääkiva pildi loomist suurel ekraanil, vajadusel abistab õpilasi 

individuaalselt; 

https://blabberize.com/
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8. jagab õpilased rühmadesse kasutades selleks sobivat veebikeskkonda, nt 

Random Team Generator või Flipquiz; 

9. selgitab ja juhendab rühmatöö läbiviimist; jälgib ja suunab õpilaste 

osalemist rühmatöös (et kõik õpilased saavad ja annavad oma panuse, 

vajadusel jagab rühma sees igale õpilasele ülesanded); 

10. kasutab iseseisvate tööde esitlemiseks suurel ekraanil loosiratast Wheel of 

Names, mis loosib kordamööda nime, kelle töö tuleb suurel ekraanil 

esitlemisele (soovituslikult kõikide iseseisvate tööde puhul). 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Nearpod - Videojuhend (eesti k) (2014) Autor: Siret Lahemaa 

Classflow - Videojuhendid (eesti k) (2017-2018) Autor: Ingrid Maadvere 

● ülevaade keskkonnast 

● valge tahvel 

● õpilaste kaasamine, poll 

● test 

● tund 

● failide lisamine 

● materjalide jagamine 

Logomakr - Videojuhend (eesti k) (2016) Autro: Airi Aavik 

Make Belifes Comix - pdf juhend 

Fotor - Videojuhendid (eesti k) (2013-2014) Autor: Ingrid Maadvere 

● Fotor 

● Fotor HDR 

● Fotor (iPad) 

Blabberize - Videojuhend (eesti k) (2012) Autor: kristi2730 

Random Team generator - Viimsi Kooli haridustehnoloogi blogi 

Flipquiz - Viimsi Kooli haridustehnoloogi blogi 

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

https://www.randomlists.com/team-generator
https://flipquiz.me/grouper
https://wheelofnames.com/
https://wheelofnames.com/
https://youtu.be/rGxY_MrLXiI
https://youtu.be/5qOxaj2FkTA
https://youtu.be/aT0d1DhyQr4
https://youtu.be/jayYMDjkrV0
https://youtu.be/_CqajYy-SIk
https://youtu.be/pvoiMRAdyNA
https://youtu.be/Iifg2kdgxbA
https://youtu.be/TlOl6mG4gew
https://youtu.be/65GFhMG9LHM
http://nutinurk.weebly.com/uploads/5/8/6/2/58628893/koomiks_blogisse.pdf
https://youtu.be/QaPoKiq0IuA
https://youtu.be/z64jzigRPVg
https://youtu.be/w3HKS9oV97o
https://www.youtube.com/watch?v=VS1YypIa0IY&feature=emb_logo
http://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com/2018/01/
http://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com/2018/01/
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
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Animatsiooni loomise etapid  

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Kuidas filmida lihtsat videot - https://www.youtube.com/embed/1SZRG3on578? 

Lõiminguvõimalused: 

Kunstiõpetus: õppija arendab õpetaja juhendamisel enda loovust; tuleb toime pinna katmisega; saab suunamisel aru esemete ja figuuride paiknemisest 

üksteise suhtes ees- ja tagapool, keskel; võrdleb enda ja kaaslaste töid; 

Matemaatika: õppija mõistab õpetaja abiga seoseid korda/võrra; rohkem/vähem; tunneb kujundid ringjoon, ruut, ristkülik;  

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

küsimustele;  

Inimeseõpetus: õppija osaleb koostegevuses; tunneb enamlevinud rahvakalendri tähtpäevi; koostab õpetaja juhendamisel päevakava; 

Loodusõpetus: õppija tunneb Eesti Vabariigi sümboolikat; 

Muusikaõpetus: mõistab väljendeid valjult, vaikselt, valjenedes, vaibudes. 

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://animatsioonid.wordpress.com/2-etapp/lamenukk/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
https://www.youtube.com/embed/1SZRG3on578?
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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 ja väljutab 

digivahendiga/arvutiga 

erinevaid lisaseadmeid 

(hiir, mälupulk, kõvaketas, 

akupank, robotid jne) 

Etteantud lihtsa programmi 

tähenduse selgitamine abiga 

 

Roboti ühendamine ja 

lahtiühendamine digiseadme või 

arvutiga 

 

Erinevad programmeerimiskeeled 

(olemasolust teadmine) 

 

Mitmekülgsete võimalustega 

roboti kasutamine  

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

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

 

Õpilane:  

1. tutvub robotiga (nt. Lego WeDo), harjutab individuaalselt- või paaristööna 

roboti ehitamist, käskude andmist ja tühistamist; 

2. tutvub roboti programmeerimiskeelega; 

3. koostab ja programmeerib rühmatööna roboti juhendi järgi; 

4. ühendab roboti arvuti või nutiseadmega; 

5. kirjeldab roboti tegevuse aluseks olevat programmi oma sõnadega; 

6. õpilane töö lõppedes demonteerib ehitatud roboti, vajadusel paneb seadmeid 

laadima vms. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab tema valitud roboti tööpõhimõtteid; 

2. jagab õpilased rühmadesse ja selgitab ülesannet. Õpetaja jälgib rühmade 

tegevust, vajadusel aitab lahendusi leida;  

3. tutvustab suurel ekraanil programmeerimiskeelt. Edasi juhendab ja abistab 

individuaalselt; 

4. laseb õpilastel oma töid tutvustada; 

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. 

Kasulikud lingid: 

Lego Wedo: 
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Sissejuhatus Lego WeDo robootikasse (eesti keeles) (2014)  

Lego Wedo mudelite kokkupanemise õpetused (inglise keeles - tegelikult pildid) 

Lego Wedo ja Lego Wedo 2.0 kasulikke linke (eesti ja inglise keeles) Progetiigri kogumik 

Lego Wedo 2.0 mudelite kokkupanemise õpetused (inglise keeles - pildid) 

Makey-Makey:  

seadme juhend ja tunnikavasid, (eesti keeles), Autor: Taavi Duvin; 

Makey Makey õpilood (eesti ja inglise keeles), Progetiigri kogumik 

Scratch: 

Scratch 2.0 kasutusjuhend (eesti keeles), TTÜ, 2013 

Robootika matejale, Progetiigri kogumik 

Metoodilisi soovitusi ja keskkondi programmeerimise õppimiseks, ProgeTiigri kogumik 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: teeb kokkuvõtteid ühistegevusest;  

Matemaatika: loob ja uurib algoritme 

Inimeseõpetus: tegutseb koos teistega, arvestab kaaslastega ühistegevuses 

Muusika: teeb robotiga (nt. Makey-Makey) rütmiharjutusi vms 

Inglise keel: õpib ja kinnistab uusi ingliskeelseid sõnu seoses programmeerimiskeeltega. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: teeb koostööd robotite loomisel, arvestab ja aktsepteerib teiste seisukohti; 

Enesemääratluspädevus: lahendab suhtlemisprobleeme; 

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

Suhtluspädevus: esitleb ja selgitab oma tööd; kirjutab ja mõistab koodi; 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: kasutab roboteid eesmärgipäraselt; 

Digipädevus: leiab lahenduse probleemile kasutades lihtsat robotit / programmeerimiskeskkonda vastavalt ülesandele, loob sisu (koodi), teeb 

koostööd robotite loomisel. 

 

https://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Wedosept2014.pdf
https://education.lego.com/en-us/support/wedo/building-instructions
http://progetiiger.ee/tool/52/lego-wedo
https://education.lego.com/en-us/support/wedo-2/building-instructions
http://jarvamaarobootika.weebly.com/uploads/1/3/6/9/1369716/makey_makey_juhend.pdf
http://progetiiger.ee/tool/17/makeymakey
http://scratch.ttu.ee/Scratch/Juhend/Scr_juhend14_P.html
http://progetiiger.ee/book#robootika
http://progetiiger.ee/book#programmeerimine

