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Digioskuste õpe II kooliastmes (6. 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 abiga 

liigse digitehnoloogia 

kasutamisega seotud 

terviseriske ja kuidas neid 

vältida 

 

 

Terviseriskid. Nutisõltuvus. 

Energiasäästlikkus  

Õpilane: 

1. nimetab õpetaja suunamisel digitehnoloogia kasutamisega seotud 

terviseriske; 

2. mõistab, et nutisõltuvusel on tagajärjed ja kuidas neid vältida; 

3. saab aru, et tehnoloogia kasutamine kulutab energiat ja mõjutab keskkonda; 

4. mõistab, et energia kulutamine peab olema säästlik. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab, mis on nutisõltuvuse tagajärjed ja kuidas neid mõistlikult vältida; 

https://classroomscreen.com/
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2. arutleb, kuidas digitehnoloogia kasutamine mõjutab meid ja meid 

ümbritsevat keskkonda ja kuidas seda säästa. 

Kasulikud lingid: 

Eesti keeles 

Arvutikaitse: http://www.arvutikaitse.ee/ 

Digitark: http://www.digitark.ee/ 

Helle Isakannu bakalaureusetöö"Kiusamine internetis: noortevaheline käitumine võrgumaailmas kahe 

Tallinna kooli näitel"  

http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/2008_kevad/Helle_Isakannu/Helle_Isakannu_Bakalaureuse_Too.pdf 

Internetiturvalisus (Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium, 11.b klass): http://turvalisus.isgreat.org/ 

Kalev Pihli loengud http://www.youtube.com/view_play_list?p=122449AB849E409E 

Lasteabi: http://www.lasteabi.ee/  

Lõpeta netikiusamine http://www.keepcontrol.eu/?lang=ee 

Noorte turvalisus internetis: http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/  

Olge tähelepanelikud mobiiltelefonides levivate viirust suhtes: http://forte.delfi.ee/news/digi/olge-tahelepanelikud-mobiiltelefonides-levivate-

viiruste-suhtes.d?id=43529953 

Targalt internetis http://www.targaltinternetis.ee/ 

Tiigrihüppe SA konkursi tööd http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=224 

Vihjeliin: http://vihjeliin.targaltinternetis.ee/  

Videod: 

Laps netis: http://www.youtube.com/user/lapsnetis#p/a/u/1/Vv5KBdj_JoE  

Jussi arvutis on veebivend: http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&id=906  

Veebivend räägib Jussile fotodest: http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=1633  

Lambavideod: http://et.sheeplive.eu/fairytales/ 

1. Kasukata - alastipiltide publitseerimine internetis  

2. Salasõber - sõbrustamine seksuaalse ärakasutamise eesmärgil  

3. Valge Lammas - Diskrimineerimine ja rassism internetis 

4. Ära tantsi koos huntidega - foto- ja videomaterjalide väärkasutamine internetis  

5.Üheksakümmend üheksa - õnnetoovad kettkirjad  

6. Röhitseja -  internet mäletab ka sinu ammuseid vigu  

http://www.arvutikaitse.ee/?page_id=170
http://www.digitark.ee/
http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/2008_kevad/Helle_Isakannu/Helle_Isakannu_Bakalaureuse_Too.pdf
http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/2008_kevad/Helle_Isakannu/Helle_Isakannu_Bakalaureuse_Too.pdf
http://turvalisus.isgreat.org/
http://www.youtube.com/view_play_list?p=122449AB849E409E
http://www.lasteabi.ee/
http://www.keepcontrol.eu/?lang=ee
http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/
http://forte.delfi.ee/news/digi/olge-tahelepanelikud-mobiiltelefonides-levivate-viiruste-suhtes.d?id=43529953
http://forte.delfi.ee/news/digi/olge-tahelepanelikud-mobiiltelefonides-levivate-viiruste-suhtes.d?id=43529953
http://www.targaltinternetis.ee/
http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=8&art=224
http://vihjeliin.targaltinternetis.ee/
http://www.youtube.com/user/lapsnetis#p/a/u/1/Vv5KBdj_JoE
http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&id=906
http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=1633
http://et.sheeplive.eu/fairytales/
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7. Iluduskuninganna - Anoreksia ja “iluretseptid” internetis  

8. Kättemaks - küberkiusamine  

9. Suur suu - katse hankida delikaatset informatsiooni  

Lõiminguvõimalused: 

Loodusõpetus: loodussäästlikkus, mõistlik energia kulutamine. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Väärtuspädevus: väärtustab seost inimese ja looduse vahel; 

Enesemääratluspädevus: käitub ohutult ja järgib tervislikke eluviise; 

Digipädevus: nimetab õpetaja suunamisel digivahendite kasutamisega seotud terviseriske. Teab, mis on nutisõltuvus, selle tagajärjed ja kuidas neid 

vältida. 

 

 

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 omab algteadmisi 

viisakast käitumisest 

internetis 

 

Õppija on teadlik 

autoriõiguste olemasolust 

ja viitamise kohustusest 

Võtmesõna, veebiaadress, 

otsingukast, aadressiriba.  

Etteantud teemal e-kirja korrektne  

saatmine. 

Otsinguviisid, kataloogipuu, 

pildiotsing  

 

 

Õpilane: 

 

1. selgitab õpetaja abiga mõisteid võtmesõna, veebiaadress, otsingukast, 

aadressiriba; 

2. selgitab suunavate küsimuste abil, miks peab internetis kasutama netiketi 

reegleid; 

3. saadab õpetajale tunnitöö teemalise e-maili, valides sobiva pealkirja ja 

järgides kirja koostamisel netiketi reegleid; 

4. kasutab erinevaid otsinguviise (otsingusõna sisestamine otsimootorisse, 

netikataloogide kaudu otsimine); 

5. kasutab pildiotsingut (nt. image.google.com); 

6. tunneb ära internetis ohuolukorra ja teab kuhu selle puhul pöörduda. 

https://images.google.com/
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Õpetaja: 

1. näitab suurel ekraanil ette ja selgitab, mis vahe on otsingusõnal ja 

veebiaadressil; selgitab otsingukasti ja aadressiriba mõisteid; Viib õpilastega 

koos läbi praktilisi harjutusi;  

2. juhendab, kuidas saata tunnitöö teemaline e-mail, mida pealkirjaks ja sisuks 

kirjutada: 

3. näitab, kuidas otsida võtmesõna otsimootori kaudu ja kuidas lahenduseni 

jõuda neti kataloogi kaudu; 

4. annab harjutusi pildiotsinguks, selgitades ka erinevate pilditüüpide 

otsimisvõimalusi; 

5. selgitab, kuhu ohuolukorra puhul internetis pöörduda. 

Kasulikud lingid: 

https://www.targaltinternetis.ee/  

https://www.lasteabi.ee/ 

www.politsei.ee/et/veebikonstaablid 

Lõiminguvõimalused: 

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

Võõrkeel: kasutab võõrkeelseid otsingusõnu. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: ettevalmistus osalemiseks infoühiskonnas; 

Õpipädevus: oskus leida infot, kasutab õppeinfosüsteemi; 

Ettevõtlikkuspädevus: võime välja pakkuda otsingusõnu; 

Digipädevus: selgitab abiga erinevaid mõisteid, teab miks peab kasutama netiketi reegleid, saadab etteantud teemalise e-maili; kasutab internetist 

otsimiseks erinevaid otsinguviise (sh pildiotsing). 

 

 

 

 

https://www.targaltinternetis.ee/
https://www.lasteabi.ee/
http://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
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3. Digiseadme hooldus ja kaitse (jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija ühendab ja väljutab 

õpetaja juhendamisel 

digivahendi külge 

erinevaid lisaseadmeid 

(hiir, mälupulk, kõvaketas, 

akupank, nutitelefon) 

 

Lisaseadme ühendamine ja 

väljutamine 

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

igapäevaselt kasutatakse. Puhastamisel on soovituslik kasutada spetsiaalseid lappe.  

 

Õpilane:  

1. ühendab ja väljutab õpetaja juhendamisel turvaliselt digivahendi külge 

lisaseadmeid nagu hiir, mälupulk, väline kõvaketas, akupank, nutitelefon. 

 

Õpetaja:  

1. näitab, kuidas turvaliselt ühendada ja väljutada digiseadmete külge 

lisaseadmeid. Kui seade on ühendatud, kuidas see arvutist leida ja kasutada; 

2. selgitab, et tundmatu päritoluga seadmeid ei ole ohutu oma digiseadmega 

ühendada ega kasutada. 

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, kuidas neid turvaliselt digiseadmega ühendada ja väljutada. 

 

 

 

 

 

 

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

identiteedivargus, avalik ja 

privaatne suhtlus internetis; 

interneti anonüümne kasutamine, 

võltsidentiteet  

 

Identiteedihaldus 

kasutaja profiil, turvaline ja 

ebaturvaline salasõna; 

nutiseadme turvaline kasutamine; 

virtuaalne identiteet, digitaalne 

jalajälg (oma nime googeldamine) 

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. 

Et õpilaste tähelepanu ei hajuks reklaamidele ja ebasobivatele kommentaaridele, siis 

on videode vaatamisel soovitav kasutada reklaamivaba keskkonda safeyoutube.net 

või Watchkin 

On soovituslik, et II kooliastme lõpuks suunab õpetaja järk-järgult õpilasi ise 

kaaslastele teemakohaseid küsimusi esitama (tõhustatud tuge vajavaid õppijaid on 

vaja selles järjepidevalt juhendada). 

 

 

Õpilane: 

1. vaatab koos õpetajaga suurelt ekraanilt videoid; 

2. arutleb koos õpetajaga videode sisu üle; toob oma sõnavara piires välja 

milliseid ohtusid ta videotes nägid (aru sai);  

3. osaleb arutelus ja katsetab enda loodud salasõna tugevust; 

4. muudab õpetaja juhendamisel enda e-Kooli/Stuudiumi kasutaja profiili 

andmeid privaatseks; 

5. uurib õpetaja juhendamisel enda digitaalset jalajälge; 

6. loob õpetaja juhendamisel plakatit, sõnapilve; 

7. sooritab õpetaja juhendamisel testi “Internetiohutus”; 

8. loob ise salasõna ja testib seda parooli loomise keskkonnas( nt 

Passwordmeter). 

 

Õpetaja: 

https://safeyoutube.net/
https://watchkin.com/
http://www.passwordmeter.com/
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1. näitab suurel ekraanil internetiohutuse teemalisi multifilme Netilambad (10 

tk). Soovitav on videode vaatamine jagada mitme tunni peale. Kindlasti 

peale igat videot tuleb õpilastega läbi arutada, millest video rääkis, mis oli 

õpetlikku jne;   

2. näitab suurel ekraanil erinevaid salasõnu ja juhib arutelu, milline on 

turvaline/ebaturvaline salasõna; 

3. näitab suurel ekraanil ette, kuidas saab veebikeskkonnas katsetada enda 

salasõna tugevust. Soovituslik keskkond on Passwordmeter; 

4. näitab kuidas muuta andmeid oma kasutaja profiilis privaatseks (nt e-

Kooli/Stuudiumi kasutaja profiilis); 

5. juhendab suurel ekraanil enda googeldamist, selgitab digitaalse jalajälje 

kujunemist; 

6. juhendab suurel ekraanil õpilasi plakati tegemisel, vajadusel abistab 

individuaalselt (plakati teema nt “Turvaline salasõna”, “Internetis käitumise 

reeglid” “Digiturvalisus” jne); Plakatit on soovitav luua nt PosterMyWall 

keskkonnas (kuna see ei nõua õpilaste poolt sisselogimist);  

7. viib läbi ajurünnaku, mille tulemusel valmib ühine sõnapilv “Interneti ohud”  

Arutleb koos õpilastega läbi kõik sõnapilves olevad sõnad; 

8. juhendab teemakohase testi läbiviimist nt Wizer või Socrative keskkonnas. 

 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

PosterMyWall - blogipostitus m-õpe 

Wizer - Videojuhendid (eesti k) (2017) Autor: Anne Krull 

● tutvustus õpetajale 

● töölehe täitmine 

Socrative - Google Slide juhend 

Socrative - Videojuhendid (eesti k) (2013) Autor: Ingrid Maadvere 

● tutvustus 

● 2. osa 

● 3. osa 

https://www.youtube.com/watch?v=drGOrWMXSiI&list=PL2D9E9D6DC3F44335
http://www.passwordmeter.com/
https://www.postermywall.com/
https://app.wizer.me/
https://socrative.com/
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/media-video-ja-heli/pilditootlus/poster-my-wall/
https://youtu.be/SwM6Fcl7MnQ
https://youtu.be/5913B9zfcq8
https://docs.google.com/presentation/d/1lBxcA7M9pXS-Kmx_H63IesXMDYKphoSCVej-BufBicI/edit#slide=id.p
https://youtu.be/SSDvW30mFKw
https://youtu.be/YsiKjMOdrk8
https://youtu.be/YtdEq-GVYPw
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Kasulikud lingid: 

Safe Youtube Watckin  

Passwordmeter 

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

Jänku Jussi internetimaail III osa 

Targalt internetis materjalide kogu - Padleti sein 

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

http://informaatika5.weebly.com/laste-turvalisus-internetis.html  

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: õppija kasutab turvaliselt telefoni; on arenenud kohuse- ja vastutustunne; 

Eesti keel ja kõneravi: õppija annab hinnangut tegelaste käitumisele/olukordadele. 

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; mõistab ja selgitab suunavate küsimuste abil millised võivad olla digisuhtluses ebaeetilise käitumise 

tagajärjed; mõistab, kaitseb ja kujundab oma digitaalset jalajälge, vajadusel kasutab õpetaja 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) 

 

https://safeyoutube.net/
https://watchkin.com/
http://www.passwordmeter.com/
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://youtu.be/XoDBQK-m8sU
https://padlet.com/dianaveskimgi/targaltnetis
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
http://informaatika5.weebly.com/laste-turvalisus-internetis.html
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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) 

Kahetasemelise täpp- ja 

numberloendi tegemine  

Ärakirja tehes õigekirjakontrolli 

kasutamine (punane joon), peast 

kirjutades abi küsimine 

Tabulaatori kasutamine (tulbad, 

loendid)  

Teksti sümbolite lisamine 

(sümboli märgid, näiteks päike, 

kuu jmt, mis haakuvad teemaga 

Teksti kujundamine teksti 

efektidega (vari, sära, peegeldus 

jms) 

Tekstile taustapildi lisamine 

Leheküljele raami lisamine 

Pildi lisamine erinevatest 

asukohtadest (erinevad kaustad, 

pilv, nutiseade, mälupulk vms). 

Tegevused kujunditega (lisamine, 

suurus, liigutamine, kustutamine, 

värv, äärejoone omadused, teksti 

lisamine)  

Harjutusmaterjali koostamisel lõimitakse arvutiõpetust teiste õppeainetega, st 

kasutatakse teistele ainetele tüüpilisi lausekonstruktsioone ja aktiveeritakse vastavat 

sõnavara (ülesannete sisu võib olla seotud ajaloo, loodusõpetuse vms ainega). 

Tekstitöötlusprogrammi saab kasutada ka muude teemade juures tekstitöötluse 

oskuste kinnistamiseks. 

 

Õpilane:  

1. avab ja kasutab tekstitöötlusprogrammi; 

2. trükib ja kujundab õpetaja juhendamisel etteantud ülesandeid nt loob ja 

kujundab tabelit, kasutab tabulaatorit, teeb kahetasemelist loendit, loob 

lauamängu, joonist, plakatit, teeb ärakirja jms; 

3. arvestab teksti kirjutamisel erinevates asukohtades (tabel, kujundid, plakat 

jms) teksti sisestamise reeglitega; 

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

5. kopeerib, lõikab ja kleebib pilte ja teksti, kasutab Kleebi teisiti käsu 

võimalusi; 

6. viitab info allikale (piisab lingist veebilehele), vajadusel abiga; 

7. kasutab vajadusel tagasivõtmise käsku; 

8. salvestab ja avab tehtud tööd oma erinevates asukohtades pilves ja arvutis 

abiga; 

9. teeb ühistööd jagatud dokumendis ilma sisse logimata ja sisse logides; 

10. loob pilves uusi dokumente; 

11. loob uut kausta, muudab kausta nime; 

12. jagab pilves tehtud tööd: 

13. prindib dokumenti, valides abiga printerile lihtsamaid sätteid. 

 

 

Õpetaja: 



 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 

 

10 

Tabeli lisamine (vajaliku suuruse 

valimine) 

Tabeli vormindamine (rea ja veeru 

laius, täitevärv, teksti paigutus, 

ridade ja veergude ühendamine ja 

tükeldamine, joonte värv ja laad, 

kustukumm).  

Reavahetuse põhimõtteid 

erinevates kohtades (tekst, tabel, 

joonis)  

Kleebi teisiti käsu võimalused 

(kopeerimisel) 

Uue dokumendi alustamine pilves 

Pilves oleva töö jagamine 

Dokumendi avamine erinevates 

asukohtades (pilves, arvutis) 

vajadusel abiga 

Dokumendi salvestamine 

erinevatesse asukohtadesse 

vajadusel abiga  

Töötamine hiirega 

Dokumendi lõppu veebilehe 

aadressi kopeerimine, kust info ja 

pilt pärineb, vajadusel abiga 

Uue kausta loomine, kausta nime 

muutmine  

Lihtsamad sätted printimisel (nt. 

prinditava osa määramine) 

 

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: 
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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  

Microsoft Word 2016 (saab osaleda tastua kursusel) - https://www.metshein.com/course/microsoft-word-2016/ 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: kirjutab sõnu õigesti, kasutab vajaduse korral individuaalseid abivahendeid, teeb ärakirja lauseosade või lühikeste lausete kaupa ja 

kontrollib tulemust;  jälgib kaaslaste vastuseid ning täiendab neid; 

Matemaatika: joonistab kujundeid (kolmnurk, ruut, ristkülik, ring), teeb tulpi tabulaatoriga (sobib näiteks tulpades matemaatikaülesannete 

lahendamiseks); 

Ajalugu, loodusõpetus, kodundus, muusika: täidab õpetaja antud ülesandeid, mis seostuvad teiste õppeainetega; 

Inimeseõpetus: tegutseb koos teistega, arvestab kaaslastega ühistegevuses; 

Kunstiõpetus: tõstab esile objekte suuruse, asukoha, värvi, varju jms abil (teksti, plakati, lauamängu vms kujundamisel), loob kujutatavale sisult ja 

vormilt sobiva tausta (nt. plakat). 

 

Üldpädevuste kujunemine: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus: väärtustab loomingut ja kujundab ilumeelt;  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: teostab end läbi tekstiloome jms harjutuste; teeb koostööd teiste inimestega ühistöö tegemisel;  

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

Ettevõtlikkuspädevus: loob uusi ideid ja viib neid ellu (plakat, lauamäng vms), kasutab omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja 

tegevusvaldkondades;  

Digipädevus: suudab kasutada tööülesannete täitmiseks vajalikku digitehnoloogiat; leiab tööks vajalikku infot; avab ja salvestab faile; loob sisu 

tekstitöötlusprogrammis; suhtleb ja teeb koostööd pilves; logib välja oma kontodelt; kasutab internetis teistega viisakat suhtlemist.  

 

 

 

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

 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

http://kodu.ut.ee/~marinai/Praktikumid/WoMargistamine.html
https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/baas1/teksti_sisestamise_reeglid.html
https://www.metshein.com/course/microsoft-word-2016/
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Õppija loob ja salvestab 

õpetaja juhendamisel 

digitaalset sisu (joonistus, 

koomiks, animatsioon, 

pildilugu, videokollaaž 

jne) 

 

Õppija laeb õpetaja 

juhendamisel arvutisse 

fotosid, videoid ja 

helisalvestisi 

Joonistamine 

joonistusprogramm ja selle 

tööriistad, loovtöö, virtuaalne 

kunstinäitus, ekraanipilt 

(WIN+Shift+S) 

 

Pildistamine nutiseadmes 

Pildifaili laiend, pildist dublikaadi 

tegemine, kolmandiku reegel, 

Fotolugu/PhotoStory 

 

Animatsioon 

Lamenukk animatsioon 

 

Heli 

Helifaili laiend, heli salvestamine 

veebis, allalaadimine, 

taasesitamine, kustutamine 

 

Video 

Videofaili laiend, videokollaaž,  

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). 

 

Joonistamisel kasutada varasemates klassides õpitud/kasutatud programme: 

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

AutoDraw,  

nt joonistamine arvutis -  MS paint,  Drawing for Children või  Tux 

Paint 

 

Õpilane: 

1. teeb õpetaja juhendamisel praktilist tööd, kasutades kõiki õpitud 

joonistamise töövõtteid; 

2. salvestab töö enda arvutisse ja laeb õpetaja juhendamisel oma töö 

virtuaalsele kunstinäitusele; soovituslikud keskkonnad Padlet, Emaze, 

Google Photo; 

3. ühine tööde vaatlus; soovituslik on enne selgitada, et kellegi töö kohta ei 

öelda midagi halba; 

4. teeb õpetaja juhendamisel oma tööst ekraanipilti (WIN+Shift+S); 

5. pildistab iseseisvalt nutiseadmega järgides õpitud reegleid, vajadusel 

kasutab õpetaja abi; 

6. teeb õpetaja juhendamisel pildist duplikaadi; 

7. loob õpetaja juhendamisel nutiseadmes oma pildiloo, lisades sellele 

heli/muusikat ja teksti; esitleb oma fotolugu õpetaja abiga suurel ekraanil 

https://sketch.io/sketchpad/
https://sumo.app/paint/ee
https://www.autodraw.com/
https://drawing-for-children.en.softonic.com/
http://www.tuxpaint.org/
http://www.tuxpaint.org/
https://padlet.com/
https://www.emaze.com/
https://photos.google.com/
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kaaslastele; soovituslik rakendus on nt Slideshow Creator , Quik  

(ios);  

8. loob õpetaja abiga rühmatöös lamenukk animatsiooni, joonistab 

tegelaskujusid; 

9. salvestab õpetaja juhendamisel veebis heliklippi, laeb selle arvutisse (enda 

kausta); soovituslikud keskkonnad heli salvestamiseks on nt Speakpipe või 

Vocaroo; 

10. avab iseseisvalt nutiseadme kaamera, loob paaristööna video kollaaži 

etteantud teemal kasutades vajadusel õpetaja abi, laeb koos paarilisega oma 

videokolaaži Flipgrid keskkonda kasutades vajadusel õpetaja abi. Flipgridi 

keskkond võimaldab koguda kõik videod ühisele tahvlile/veebiseinale, kus 

õpilased saavad videosid vaadata, laikida ja kommenteerida; 

11. esitleb kõiki oma loodud töid kaaslastele; 

12. tunneb etteantud valikute seast ära õige faililaiendi nimetuse ja selle lühendi. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab suuliselt õpilastele, kuidas avada arvutis/veebis joonistamiseks 

vajalikku tarkvara; vajadusel abistab individuaalselt; 

2. näitab suurel ekraanil ette õpitud joonistusprogrammi/veebilehe tööriistad, et 

meenutada ja aktiviseerida õpilaste teadmisi; 

3. juhendab iseseisva digikunsti töö tegemist; 

4. valmistab ette ruumi virtuaalse kunsti näituse läbiviimiseks, juhendab 

õpilasi kunstitööde näitusele ülespanekul; juhib ühist näituse vaatamist 

(soovituslik on enne selgitada, et kellegi töö kohta ei öelda midagi halba); 

5.  juhendab ekraanipildi tegemist kasutades klahvikombinatsiooni 

(WIN+Shift+S); 

6. viib läbi õppemängu omandatud pildistamise reeglite meenutamiseks, 

vajadusel selgitab juurde, et aktiveerida õpilaste teadmisi. õppemängude 

läbiviimiseks võib kasutada nt  Kahooti või Quizizze keskkonda; 6. klassis 

võib mängu proovida läbi viia koos heliga; 

https://www.speakpipe.com/voice-recorder
https://vocaroo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/join/
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7. juhendab pildistamise ülesande läbiviimist suurel ekraanil, vajadusel abistab 

individuaalselt; 

8. jagab õpilased rühmadesse kasutades selleks sobivat veebikeskkonda, nt 

Random Team Generator; 

9. loob animatsiooni jaoks eelnevalt valmis teemakohase stsenaariumi, 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. juhendab suurel ekraanil veebis heliklipi loomist, arvutisse allalaadimist, 

enda kausta salvestamist/lohistamist, heli taasesitamist; 

11. jagab õpilased paaridesse kasutades selleks sobivat veebikeskkonda, nt 

Random Team Generator või Flipquiz;  

12. juhendab video kollaaži loomist, vajadusel näitab põhilised etapid ette suurel 

ekraanil; 

13. juhendab suurel ekraanil videokollaažide ülespanekut Flipgridi veebiseinale, 

näitab keskkonna võimalusi (laikimine, kommenteerimine jne). 

Nutiseadmesse on eelnevalt vajalik tõmmata Flipgripi rakendus. ; 

14. 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);  

15. viib läbi teemakohase kordava/kinnistava õppemängu (digisisu loomise, 

faililaiendite) kohta Kahooti või Quizizze keskkonnas. 

 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Padlet - pdf juhend Autor: Helis Roosmaa 

Emaze - pdf juhend Autor: Vilve Roosioks 

Speakpipe - pdf juhend 

Vocaroo - Videojuhend (eesti k) (2016) Autro: Tuuli Koitjärv, pdf juhend 

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

● Konto loomine Gmailiga  

https://www.randomlists.com/team-generator
https://www.randomlists.com/team-generator
https://flipquiz.me/grouper
https://wheelofnames.com/
https://wheelofnames.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/join/
https://heliseblogging.files.wordpress.com/2019/11/padlet-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1bEATXkZVZTmgUq4VzFbqsLQvZi69vTBysr20LmfS0Gs/edit
https://drive.google.com/file/d/0ByDoQsxDcjRnT0hqREZUT0k4QWs/view
https://youtu.be/djDC8zradgY
https://drive.google.com/file/d/0ByDoQsxDcjRnR2FheTdsTGd0bWc/view
https://youtu.be/HTKI21RJLXQ
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● 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 

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

Animatsiooni loomise etapid  

EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

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

Lõiminguvõimalused: 

Kunstiõpetus: õppija kasutab tehnoloogiliselt õigesti keskkonnas olevaid tööriistu; valib sisule sobiva tausta; 

Matemaatika: õppija mõistab seoseid korda/võrra; rohkem/vähem; kasutab kujundeid ringjoon, ruut, ristkülik;  

Eesti keel ja kõneravi: õppija kasutab teiste tööde vaatlemisel, kommenteerimisel eakohast sõnavara; vajadusel julgeb küsida abi; 

Inimeseõpetus: õppija teeb tunnis koostööd; õppesisu loomisel kasutab rahvakalendri tähtpäevi; 

Loodusõpetus: õppija kasutab digikunsti töödes Eesti Vabariigi sümboolikat; 

Ajalugu: õppija saab aru mõistetest minevik/olevik. 

Üldpädevuste kujunemine: 

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

korralduse järgi; 

Väärtuspädevus: õppija märkab ilu; 

Suhtluspädevus: õppija kuulab ja vastab küsimustele; 

Ettevõtlikkuspädevus: õppija kasutab suunamisel omandatud teadmisi ja oskusi; 

Digipädevused: õppija salvestab ja taasesitab lihtsamat digitaalset sisu, kasutades õpetaja abi; teeb teistega koostööd etteantud keskkonnas, kasutades 

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://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://animatsioonid.wordpress.com/2-etapp/lamenukk/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/?fbclid=IwAR04dYw6rzMvknUhzIXUyhUDICrcJuaNIiOdWbE5HnMDRXjaSKJ-tw8b77Y
https://www.youtube.com/embed/1SZRG3on578?
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juhendaja abi; kasutab õpetaja suunamisel digitehnoloogiat tervist hoidvalt (oskab valida õige istumisasendi, seadme kasutamise kestuse ja kohta); 

rakendab digitehnoloogiat energia- ja ressursi säästlikult; otsib abi, kui digivahend või -rakendus ei tööta; valib sobiva digilahenduse etteantud 

ülesande lahendamiseks, kasutades juhendaja abi. 

 

 

7. Programmeerimine (4 tundi) 

 

 

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) 

 

Valmisdetailidest lihtsa roboti ja 

selle juhtprogrammi koostamine 

 

Omaloodud programmi sisu 

selgitamine  

 

Roboti ühendamine ja 

lahtiühendamine digiseadme või 

arvutiga 

 

Keerulisemate robotitega 

töötamine (Lego Wedo Spike, 

Edison, Ozobot vms) 

Programmeerimist saab harjutada nii robotitega kui ka programmeerimist 

õpetavates keskkondades/rakendustes (nt. Kodu GameLab, Scratch Jr vms) 

Vaata metoodilisi soovitusi allolevast lingist Progetiigri kogumikust 

 

Õpilane: 

1. ehitab omaloomingulise roboti või lähteülesandele vastava roboti 

valmisdetailidest; 

2. koostab robotile juhtprogrammi; 

3. selgitab (omaloodud) juhtprogrammi sisu; 

4. koostab vastavalt ülesandele või juhendi järgi lihtsa programmi (ilma 

robotita), selgitab programmi sisu; 

5. ühendab roboteid nutiseadmete ja/või arvutiga; 

6. töö lõppedes demonteerib vajadusel roboti ja paneb tagasi oma kohale. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab õpilastele ülesannet; 

2. tutvustab töös vajaminevat robotit, programmeerimiskeskkonda, 

programmeeerimiskeelt; 

3. loob rühmatöö puhul meeskonnad; 

4. juhendab ja aitab õpilasi; 
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5. annab tagasisidet tehtud tööde kohta; 

6. juhendab, kuidas lõpetada tööd robotiga. 

Kasulikud lingid: 

Metoodilisi soovitusi ja keskkondi programmeerimise õppimiseks, ProgeTiigri kogumik 

KoduGame Lab algajatele materjale - Autorid: Kristi Saarpuu, Kristi Salum (endine Rahn) 

Ozobot õpilood - Progetiigri kogumik 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: jälgib kaaslaste vastuseid ning täiendab neid; jutustab ja kirjeldab (selgitab ja tutvustab enda roboti tööd); 

Matemaatika: loob algoritmi; 

Inimeseõpetus: koostegevused, kaaslastega arvestamine ühistegevuses; 

Inglise keel: programmeerimiskeeled. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö robotite loomisel, teiste seisukohtade arvestamine ja aktsepteerimine; 

Enesemääratluspädevus: lahendada suhtlemisprobleeme; 

Õpipädevus: kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varem õpituga;    

Suhtluspädevus: suutlikkus enda tööd esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada;  

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: suutlikkus kasutada õpitud programmeerimiskeeli lihtsal tasemel; kasutada uusi 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt; 

Ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus ideid luua ja ellu viia läbi programmi loomise või roboti programmeerimise, kasutades varemõpitut;  

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

robotite loomisel. 

 

 

 

http://progetiiger.ee/book#programmeerimine
https://progekodu.weebly.com/
http://progetiiger.ee/tool/29/ozobot

