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Digioskuste õpe III kooliastmes (7. 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. 

 

1. Digiturvalisus ja tervishoid (2 tundi; lisaks jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija kirjeldab ja väldib 

digivahendi kasutamisest 

tekkida võivaid ohte 

tervisele 

 

Õppija tuvastab ja 

lahendab lihtsamaid 

tehnilisi probleeme 

digiseadmetega ja küsib 

abi 

 

Tarkvara uuendamine. 

Viirusetõrjeprogramm, tulemüür, 

ergonoomiline arvutikasutus, 

Hotspot. Probleemilahendus 

 

Digiturvalisuse teemade puhul peab arvestama, et tõhustatud tuge vajavad õpilased 

ei taju ohte ja nad võivad tegutseda tagajärgedele mõtlemata. Seetõttu on vaja 

silmas pidada, et tuge vajavatel õpilastel ei kujune hoiakud iseenesest, neid on vaja 

pidevalt arendada. 

 

Õpilane: 

1. jälgib õpetaja esitlusi ja vastab esitluse sees olevatele küsimustele; 

2. uuendab enda nutiseadme tarkvara, kui tuleb sellekohane teade küsides 

vajadusel õpetaja abi (julgeb küsida abi väljaspool tunni aega); 

3. leiab, avab ja uurib õpetaja juhendamisel (vajadusel koos paarilisega) klassi 

arvutis oleva viirustõrjetarkvara; 

4. loob õpetaja juhendamisel tarkvara uuendamise teemalise plakati (või muu 

sisuloome ülesande); 

5. jälgib enda ergonoomilist arvutikasutust, vajadusel teeb seda õpetaja 

märkamisel. 
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Õpetaja: 

1. selgitab suurel ekraanil kasutades interaktiivset esitlust, miks on vaja ja 

kuidas uuendada oma nutiseadme tarkvara;  

2. selgitab suurel ekraanil kasutades interaktiivset esitlust, mis on 

viirusetõrjeprogramm, tulemüür, miks ja kuidas neid kasutada; esitlused 

võiks sisaldada õpilasi aktiviseerivaid küsimusi. 

3. näitab suurel ekraanil enda arvutis olevat viirusetõrjeprogrammi, kuidas 

seda leida, avada jne; juhendab õpilasi klassi arvutites oleva 

viirustõrjeprogrammi leidmisel ja avamisel; 

4. aitab õpilasi tekkinud lihtsamate probleemide lahendamisel (interneti 

ühendus puudub, viirusetõrje programmi ei oska alla laadida, oma telefoni 

kontrollida viiruse suhtes jne); 

5. juhendab plakati loomist teemal “Tarkvara uuendamine”, soovituslik 

keskkond PosterMyWall (mida on varasemalt juba kasutatud); näitab suurel 

ekraanil teadmiste aktiviseerimiseks ette plakati loomise esmased töövõtted, 

kui võimalik, siis näitab sellekohast õppevideot; 

6. meenutab ja juhib õpilaste tähelepanu läbi õppeaasta arvuti ergonoomilisele 

kasutamisele. 

Kasulikud lingid: 

Arvutikaitse algtõed - https://www.arvutikaitse.ee/arvutikaitse-algtoed/ 

Õpiobjekt Nutiseadme turvalisus 

Harjutused, mida teha arvutiga töötades https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fysioloogilised-

ohutegurid/arvutiga-too 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

PosterMyWall - veebileht m-õpe 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: õppija kirjeldab kuidas digivahendeid kasutades hoolitseda oma tervise eest; teadvustab ohte, mis kaasnevad nutirakenduste tarkvara 

uuendamata jätmisega.  

https://www.postermywall.com/
https://www.arvutikaitse.ee/arvutikaitse-algtoed/
https://sisu.ut.ee/nutiturva/avaleht
https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fysioloogilised-ohutegurid/arvutiga-too
https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fysioloogilised-ohutegurid/arvutiga-too
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/media-video-ja-heli/pilditootlus/poster-my-wall/
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Üldpädevuste kujunemine: 

Enesemääratluspädevus: õppija järgib suunamisel digivahendeid kasutades tervislikke eluviise; 

Digipädevus: õppija on teadlik digikeskkonna ohtudest; kasutab digivahendi ja arvuti kaitsmiseks sobivaid töövõtteid. 

 

 

2. Infootsing (5 tundi; lisaks jooksvalt läbi õppeaasta) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija otsib internetist 

infot, kasutades erinevaid 

otsingumootoreid ja 

otsimisviise, küsides 

vajadusel õpetaja abi, 

kasutab järjehoidjaid 

 

Õppija saadab ja võtab 

vastu manusega e-kirju,  

vajadusel korraga mitmele 

adressaadile 

 

Õppija on teadlik 

digitaalse “jalajälje 

kujunemisest” 

 

Õppija oskab kasutada 

online tõlketarkvara 

Erinevad otsingumootorid.  

E-kirja manus. Mitu adressaati. 

Inkognito sirvimise aken. 

Turvaline kasutaja profiil. 

Turvaline parool. 

Digitaalne jalajälg.  

Sotsiaalmeedia kogukonnad. 

Online tõlketarkvara. 

Õpilane: 

1. tutvub õpetaja juhendamisel veebilehitsejate erinevate otsingumootoritega; 

2. kasutab erinevaid otsingumootoreid mitmekesisema tulemuse saamiseks; 

3. otsib õpetaja abiga enda kohta internetist informatsiooni (kasutab erinevaid 

otsingumootoreid); 

4. saadab e-kirja, lisades õpetaja abiga kirjale erinevaid manuseid (lisab 

eelnevalt allalaaditud pildi või loodud dokumendi); 

5. saadab e-kirja mitmele saajale korraga, õpetaja abiga, kirja kirjutamisel 

järgib viisakusreegleid; 

6. kasutab õpetaja juhendamisel veebilehitseja akent inkognito; 

7. seadistab oma sotsiaalmeedia konto profiili turvalise(ma)ks; 

8. selgitab õpetaja juhendamisel, milline on turvaline parool; 

9. teab, kuhu pöörduda virtuaalse kiusamise korral (veebikonstaabel, õpetaja, 

vanem või mõni muu turvaline täiskasvanu, keda laps saab usaldada);  

10. jagab loodud sisu õpetaja abiga piiratud kasutajaskonnaga 

veebikeskkondades (Google Drive, OneDrive või mõni muu keskkond, kus 

saab valida, kes näevad sisu); 

11. selgitab õpetaja juhendamisel, mis on digitaalne jalajälg ja kuidas see tekib; 

12. leiab sotsiaalmeediast õpetaja abiga ennast huvitavaid kogukondi. 
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Õpetaja: 

1. selgitab, millised on erinevad otsingumootorid ja kuidas tulemused neid 

kasutades erinevad; 

2. annab erinevaid näitlikke ülesandeid sama otsingusõna kasutamisel 

erinevates otsingumootorites; 

3. juhendab, kuidas enda kohta informatsiooni leida internetist; 

4. kordab üle e-kirja kirjutamise viisakusreeglid; 

5. selgitab, kuidas leida eelnevalt salvestatud asukohast ja lisada e-kirjale 

manus või manused ning saata need vajadusel ka mitmele adressaadile 

korraga; 

6. selgitab, miks võiks vahel veebilehitseja akent inkognito kasutada; 

7. annab soovitusi, kuidas õpilane oma sotsiaalmeedia konto turvalise(ma)ks 

saab seadistada. Selgitab, milliseid andmeid oma profiilil jagada; 

8. kordab üle turvalise parooli valimise põhimõtted; 

9. aitab õpilasel selgitada, mis on ja kuidas tekib digitaalne jalajälg; 

10. juhendab õpilast, kuidas leida sotsiaalmeediast oma huvidele vastavaid 

kogukondi. Selgitab, kuidas soovitud grupiga liituda või sealt vajadusel 

lahkuda. Näiteks käsitöö, lemmikloomade, arvutimängu, spordi vmt grupp 

Facebookis või mõnes muus keskkonnas; 

11. selgitab, kuidas kasutada online tõlketarkvara. 

Kasulikud lingid: 

https://www.targaltinternetis.ee/ 

Digitaalne jalajälg - õpilugu https://safety.google/intl/et/families/families-tips/ 

 

Lõiminguvõimalused: 

Kõik õppeained: kasutab omandatud otsimisoskusi, et leida vastava tunni sisuga seotud teemasid. 

https://www.targaltinternetis.ee/
https://oppevara.hitsa.ee/opilood/opiloo-struktuur-ja-etapid/positiivne-digitaalne-jalajalg/
https://safety.google/intl/et/families/families-tips/
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Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: ettevalmistus osalemiseks infoühiskonnas;  

Õpipädevus: oskus leida mitmekülgset infot; 

Ettevõtlikkuspädevus: võime välja pakkuda otsingusõnu nii emakeeles kui võõrkeeles; 

Digipädevus: kasutab erinevaid otsingumootoreid mitmekesisema tulemuste saamiseks (sh otsib enda kohta käivat informatsiooni õpetaja abiga); 

saadab e-kirja korraga mitmele adressaadile, lisab eelnevalt salvestatud manuseid; kasutab juhendamisel veebibrauseri akent inkognito; jagab loodud 

sisu kindla kasutajaskonnaga keskkonnas; kasutab online tõlketarkvara. 

 

 

3. Teksti- ja tabelitöötlus programmid ning esitluste loomine (8 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob, salvestab, 

jagab ja taasesitab erinevat 

digitaalset sisu, vajadusel 

kasutab õpetaja abi 

 

Õppija arvestab 

autoriõiguste CC 

litsentsidega (vajadusel 

suunamisel ja abiga) 

 

Õppija otsib internetist 

infot, kasutades erinevaid 

otsingumootoreid ja 

otsimisviise, küsides 

vajadusel õpetaja abi, 

kasutab järjehoidjaid 

Esitlus, taust, slaid.  

Erinevad slaiditüübid (tiitelslaid, 

pealkiri ja sisu, pealkiri, pealkiri ja 

kaks sisu) 

Kujunduste (valmis tausta ja 

kujunduste lisamine) 

Slaidiseanss, esitluse käivitamine 

 

Esitluse loomisel ja ettekandmisel on soovitatav koostööd teha teiste ainete 

õpetajatega  

Programme, millega saab luua esitlusi: MS Powerpoint, LibreOffice Impress 

(vabavara), OpenOffice Impress (vabavara), Google’i esitlused (vabavara), 

Keynotes (Apple), online esitlused (Prezi, Canva vms) 

 

Õpilane: 

1. koostab lihtsa esitluse (iseendast, lemmiklauljast, maavarast, loomaliigist 

vms);  

2. kasutab erinevaid enimkasutatavaid slaiditüüpe (lisab tabelit, pilte, soovi 

korral ka videolõiku või helifaili); 

3. lisab esitlusele valmistausta; 

4. viitab kasutatud allikatele (juhul kui töös kasutati viitamist vajavaid 

materjale); 

5. muudab esitluses slaidide järjekorda, kustutab ja lisab slaide; 

6. käivitab slaidiseansi; 



 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 
 

6 

 

 

7. kannab ette oma esitluse klassikaaslastele, vastab küsimustele esitluse kohta; 

8. pilves esitlust luues teeb koostööd kaasõpilastega, kommenteerib teiste 

esitlusi, jagab esitlust vajalike õigustega;  

9. prindib esitlust abiga (nt 3 slaidi või 6 slaidi lehel). 

 

Õpetaja: 

1. valib vahendi/keskkonna esitluste koostamiseks; 

2. korraldab koostööd teiste aineõpetajatega (soovi korral ühistööd tehes); 

3. valib teemad esitluste jaoks või nõustab õpilasi teema valimisel; 

4. tutvustab suurel ekraanil vajalikke töövõtteid esitlusprogrammis;  

5. tutvustab esitluse loomise põhitõdesid (nõuded sisule, ülesehitusele); 

6. juhib töö käigus ette tulevates olukordades tähelepanu autoriõigustele; 

7. juhendab õpilasi individuaalselt; 

8. annab soovitusi esitluse ettekandmiseks; 

9. korraldab õpilase esitluse näitamise suurel ekraanil; 

10. annab tagasisidet esitluse sisu ja ettekandmise kohta. 

Kasulikud lingid: 

Esitluse koostamise põhitõdesid:  

https://avalikesinemine.net/poerpointi-pohimotted/   

http://voru.edu.ee/images/Esitluse_koostamise_juhend.pdf  

https://docs.google.com/document/d/16fyQLR1WcnvGt8dJ5-DXndu728OPyu_x7htizgoxscA/edit  

Esitluste hindamismudel:  

http://media.voog.com/0000/0006/5170/files/Hindamismudel_esitlusIII.pdf  

 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Canva - videojuhend, (eesti k) (2013) Autor: Ingrid Maadvere 

Prezi - pdf-juhend, (eesti k) (2016) Autor: Anneli Tumanski 

Google Drive - videojuhendid, (eesti k) (2017) Autor: Siret Lahemaa 

https://avalikesinemine.net/poerpointi-pohimotted/
http://voru.edu.ee/images/Esitluse_koostamise_juhend.pdf
https://docs.google.com/document/d/16fyQLR1WcnvGt8dJ5-DXndu728OPyu_x7htizgoxscA/edit
http://media.voog.com/0000/0006/5170/files/Hindamismudel_esitlusIII.pdf
https://koolielu.ee/tools/read/344949
https://koolielu.ee/waramu/view/1-465105d8-f3bc-47a2-bb81-642eb8be6a1f
https://koolielu.ee/tools/read/1719
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Lõiminguvõimalused: 

Kõik õppeained: loob esitluse, mille sisu on seotud teise õppeainega. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: loob esitluse eneseväljendusena, arendab koostööoskust esitluse tegemisel, aktsepteerib teiste seisukohti;  

Enesemääratluspädevus: lahendab ühise esitluse tegemisel suhtlemisprobleeme; 

Õpipädevus: loob esitluse koostamiseks kava, valib esitluse kui töövahendi tulevaste õppetööde puhul; 

Suhtluspädevus: otsib esitluse loomiseks infot, koostab ja kannab ette esitluse, viitab allikatele, järgib esitluse koostamise ja ettekandmise häid 

tavasid;  

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – kasutab vastavaid programme esitluse loomiseks, vajamineva info saamiseks ja 

vastavat tehnikat esitluse ettekandmiseks;  

Digipädevus – kasutab vajaminevat tehnikat ja programme esitluse loomise ja ettekandmise käigus, leiab infot esitluse loomiseks, hindab leitud infot, 

loob esitluse sisu vastavalt teemale, teeb koostööd ühise esitluse puhul, hoidub teadlikult ohuolukordadest digikeskkonnas (pilves või internetis 

töötamisel seoses kontoga, isikliku info või piltide laadimisega internetti vms), viitab allikatele.  

 

 

4. Digisisu (15 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob, salvestab, 

jagab ja taasesitab erinevat 

digitaalset sisu, vajadusel 

kasutab õpetaja abi 

 

 

Õppija arvestab 

autoriõiguste CC 

litsentsidega (vajadusel 

suunamisel ja abiga) 

Digisisu loomine - 3D kaart, 

plakat, Kahoot/Quizizz vm 

õppemäng, QR kood 

 

Pildistamine. Pildistamine 

nutiseadmega. Pilditöötlus. 

Pildiparandused 

– kontrastid, värvid, teravus.  

 

Vähemalt korra III kooliastmes on soovituslik osaleda tuge vajavate õppijatega 

projektitöös nt mõnes eTwinningu projektis, et anda õppijatele projektitöö 

kogemust.   

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.  

Õppemängude läbiviimiseks kasutada juba tuttavaid keskkondi Kahoot, Quizizz, 

LearningApps. 

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://learningapps.org/
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Skaneerimine: skanner, 

skaneerimine 

 

Autoriõigus. CC otsing (pilt, 

video, heli)  

 

Heli: Heli salvestamine, 

algtasemel helitöötlus Audacity 

programmis; heli 

normaliseerimine, puhastamine, 

müra eemaldamine. Kaherealine 

helitöötlus. Import/eksport. 

Mikrofon. Heli formaat (mp3, 

wav)  

 

3D-mudelid. 3D-kujundite 

omadused. 3D-kujundi loomine 

Et õpilaste tähelepanu ei hajuks reklaamidele ja ebasobivatele kommentaaridele, siis 

on videode vaatamisel soovitav kasutada reklaamivaba keskkonda safeyoutube.net 

või Watchkin. 

Digisisu praktiliste tööde teemad tuleks siduda igapäevaeluga (lähtudes saabuvatest 

tähtpäevadest, üritustest, koolielust jne). Seejuures tuleb jälgida tuleb keele 

kasutust, selle lihtsust. 

Helitöötluse teemat tuleb selgitada ja teha võimalikult lihtsalt, kuna tõhustatud tuge 

vajavad õppijad ei oma teadmisi füüsikast, loodusõpetusest. 

Heli salvestamiseks ja töötlemiseks on vaja eelnevalt klassi arvutitesse alla laadida 

Audacity programm ja MP3 faili salvestamiseks vajalik lisaprogramm Lame MP3 

Encoder 

Õpilane: 

1. teeb koos õpetajaga paralleelselt kaasa Creative Commonsi litsentsidega 

pildiotsingu ja selle arvutisse allalaadimise; 

2. täida etteantud ülesannet - otsib ühe pildi etteantud märksõnaga, millel on 

Creative Commonsi litsents ning lisab selle enda kausta; 

3. loob õpetaja juhendamisel lihtsamat digitaalset sisu (3D kaart, plakat, 

Kahoot/Quizizz vm õppemäng, QR kood). Võimalusel prindib õpetaja 

juhendamisel loodud sisu välja; esitleb oma loodud sisu; 

4. teeb nutiseadmes oleva rakendusega lihtsamat fototöötlust (lisab 

soovitatavalt iseseisvalt teksti, filtreid jne). Katsetab õpetaja juhendamisel 

fototöötluse tegemise ajal ekraanisalvestuse tegemist. Leiab, avab ja vaatab 

üle loodud ekraanisalvestuse, vajadusel kustutab seadmest; 

5. skaneerib ja töötleb õpetaja juhendamisel etteantud dokumenti, leiab ja avab 

arvutist skaneeritud dokumendi; 

6. tutvub õpetaja juhendamisel Audacity programmiga, teeb juhendamisel kõne 

salvestust, lihtsamat helitöötlust, kaherealist helitöötlust (lisab oma kõnele 

sobiva taustamuusika); expordib abiga heli enda kausta. Leiab ja avab 

salvestatud heli. 

 

https://safeyoutube.net/
https://watchkin.com/
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Õpetaja: 

1. näitab suurel ekraanil ette, kuidas otsida erinevat sisu (pilt, video, heli) 

Creative Commonsi litsentsidega, kuidas seda enda kausta salvestada 

(õpilased teevad samal ajal kaasa); 

2. suunab õpilasi etteantud märksõnaga CC sisu otsima. Abistab 

individuaalselt; 

3. valib oma õpilastest lähtuvalt sobiva digisisu loomise meetodi (3D kaart, 

plakat, Kahoot/Quizizz vm õppemäng,) sidudes teema kas mõne tähtpäevaga 

või lõimides teise õppeainega; selgitab suurel ekraanil valitud meetodi 

kasutamist (näitab ette esmased töövõtted), juhendab individuaalselt valitud 

praktilist tööd; 

4. skanneri olemasolul tutvustab õpilastele selle kasutamist, võimalusel laseb 

õpilastel dokumendi skannerimisprotsessi läbi teha; 

5. selgitab ja näitab suurel ekraanil ette, kuidas avada ja kasutada programmi 

Audacity; selgitab/näitab suurel ekraanil menüüribal olevaid nuppe; 

6. juhendab ja näitab õpilastele, kuidas ühendada mikrofoni arvutiga, näitab 

suurel ekraanil ette, kuidas salvestada oma kõne ja kuidas seda 

salvestada/exportida mp3 formaati. Juhendab õpilasi individuaalselt; 

7. näitab suurel ekraanil ette, kuidas salvestada oma juttu, kuidas teha esmast 

helitöötlust (heli normaliseerimine, puhastamine,  müra eemaldamine); 

kuidas lisada oma kõnele taustaks muusikat (kaherealine helitöötlus). 

Juhendab õpilasi individuaalselt; 

8. viib läbi kordava/teadmisi aktiviseeriva õppemängu heli salvestamise, 

menüüriba nuppude teemal. 

 

3D-mudelite loomisega saab tegeleda ka siis, kui koolis pole 3D-printerit 

 

Õpilane 

1. tutvub õpetaja juhendamisel mõne 3D-mudelite loomise programmiga, loob 

juhendamisel (õpetaja juhendamine või videojuhend) lihtsamaid 3D-
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mudeleid. 

Kui koolis on 3D-printer ja on soov tööd välja printida, siis ekspordib abiga 

loodud faili 3D-printeri jaoks sobivasse formaati.  

Õpetaja 

1. näitab suurel ekraanil kuidas avada 3D-mudelite loomise programmi 

(soovitusel TinkerCad, saab sisselogimiseks kasutada Google kontot). 

Demonstreerib töövõtteid 3D-mudelite loomise programmis. Juhendab 

õpilasi individuaalselt. Soovi korral aitab ekportida tööd 3D-printerile 

vajalikku formaati.  

Kasulikud lingid 

Audacity allalaadimine -  https://www.audacityteam.org/download/  

Lame MP3 Encodert allalaadimine - https://lame.sourceforge.io/ 

helid ja heliklipid (tasuta) - http://www.orangefreesounds.com/ 

helid ja heliklipid (tasuta) - https://www.jamendo.com/?language=en 

helid ja heliklipid (tasuta) - http://ccmixter.org/ 

helid ja heliklipid (tasuta) - https://freemusicarchive.org/ 

helid ja heliklipid (tasuta) - https://incompetech.com/music/royalty-free/ 

helid ja heliklipid (tasuta) - https://www.soundclick.com/ 

helid ja heliklipid (tasuta) - http://soundbible.com/ 

Kuidas salvestada heli - https://www.youtube.com/embed/mLx_J8pTM2w? 

Multimeedia - https://oppematerjalidtg.wordpress.com/media-video-ja-heli/ 

3D tervituskaardi loomin - https://www.tridivi.com/ 

animeeritud tervituskaart - https://www.greetingsisland.com/ 

animeeritud tervituskaart (nii veebis kui võimalik arvutisse allalaadida) - https://lightmv.com/  

pildistamise põhitõed - https://www.youtube.com/watch?v=A0mR4OvLqSg  

3D-mudelite loomine - http://progetiiger.ee/tool/19/tinkercad https://gag.ee/opilasele/oppematerjalid/3d/  

õpiobjekt Viitamise ABC 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Tinkercad - juhend, (2016) Raid H. 

https://www.audacityteam.org/download/
https://lame.sourceforge.io/
http://www.orangefreesounds.com/
https://www.jamendo.com/?language=en
http://ccmixter.org/
https://freemusicarchive.org/
https://incompetech.com/music/royalty-free/
https://www.soundclick.com/
http://soundbible.com/
https://www.youtube.com/embed/mLx_J8pTM2w?
https://oppematerjalidtg.wordpress.com/media-video-ja-heli/
https://www.tridivi.com/
https://www.greetingsisland.com/
https://lightmv.com/
https://www.youtube.com/watch?v=A0mR4OvLqSg
http://progetiiger.ee/tool/19/tinkercad
https://sisu.ut.ee/viitamiseabc
http://3dprintimine.my.ee/tinkercad-juhend
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Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

Audacity - heli salvestamine - https://www.metshein.com/audacity-heli-salvestamine/ 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: õppija kuulab oma klassikaaslasi nende loodud tööde esitlemisel, vajadusel täiendab neid; selgitab oma sõnavara piires valminud tööde 

esitlemisel oma seisukohti;  

Loodusõpetus: õppija tunneb ja eristab pildiotsingul kodu- ja metsloomi;  

Kunstiõpetus: õppija teeb kollaaži, plakatit, 3D kaarti, 3D mudelit; 

Muusikaõpetus: õppija tunneb heliklippides ära õpitud muusikainstrumendid ( klaver, kitarr); 

Tööõpetus: mõne eseme (nt nukumööbli) tegemine 3D-printeriga vms. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija mõistab, et igal tööl on oma autor; teeb digisisu luues paaristööd/rühmatööd; 

Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija väärtustab teiste õppijate töid/loomingut; 

Enesemääratluspädevus: õppija mõistab õpetaja abiga digisisu luues, mis on tema tugevad ja nõrgad küljed/oskused; 

Õpipädevus: õppija kasutab tundides omandatud teadmisi igapäevaelus; seostab suunamisel omandatud teadmisi varem õpituga; kasutab digisisu 

luues tuttavaid töövahendeid; 

Suhtluspädevus: õppija kasutab õpetaja juhendamisel oma töödes viitamist; väljendab tööde esitlemisel ennast korrektselt; 

Digipädevus: õppija osaleb õpetaja juhendamisel digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutab 

digisisu luues sobivaid digivahendeid ja võtteid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://www.metshein.com/audacity-heli-salvestamine/
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5. Robootika ja programmeerimine (5 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob, salvestab, 

jagab ja taasesitab erinevat 

digitaalset sisu, vajadusel 

kasutab õpetaja abi 

Käsud. Plokk-skeemid. 

Valikud (kui-siis), kordused, 

plokid 

 

Programmeerimisega saab tegeleda kasutades roboteid või 

programmeerimiskeskkondi. 

 

Robotid ei pea olema allpool mainitud robotid, igasuguste robotitega saab mõelda 

välja lihtsamaid ja keerulisemaid ülesandeid. 

 

Kui ei kasuta roboteid, võib kasutada nt. keskkondi KoduGame Lab, MSW Logo, 

Daisy the Dinosaur, Scratch või Scratch Jr vms 

Soovituslik on kasutada paaris- ja rühmatööde meetodeid. 

 

Õpilane: 

1. paneb juhendi järgi kokku lihtsama roboti (näiteks Milo A ja B mudeli) 

kasutades vajadusel õpetaja abi; 

2. lahendab lihtsaid robootika ülesandeid, mis sisaldavad valikuid ja korduseid; 

3. selgitab õpetaja abiga õpiülesannetes olnud programmide sisu (nt 

robomatemaatika ülesande sisu), 

4. täidab haridusliku robotiga (soovituslikult Lego WeDo 2.0) õpetaja 

juhendamisel lihtsamaid õpiülesandeid - seos robomatemaatikaga. 

 

Õpetaja: 

1. tutvustab kasutatavat programmeerimiskeelt; 

2. selgitab käskude kui-siis (if - then) ja kordused (repeat until) 

tööpõhimõtteid; 

3. tutvustab lahendamist vajavat ülesannet (roboti ehitamine, robomatemaatika, 

programmeerimine vms); 



 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 
 

13 

4. abistab individuaalselt õpilasi; 

5. küsib õpilastelt suunavaid küsimusi kui õpilane selgitab, mida tema robot ja 

kood teevad. 

Kasulikud lingid: 

Robomatemaatika meetodi tutvustamine ja rakendusjuhised - https://docs.google.com/document/d/1dC_JJMHoXYE-4n_Y8WP3f-

DlHPzsMXELayJbjTpODHk/edit  

Lego WeDo 2.0 roboti õppematerjalid algajatele - https://drive.google.com/file/d/1DLlAxEDkv4H26CCQreCfcQlosS5jQVbw/view 

Daisy the Dinosaur - videojuhend 

MSW Logo ülesandeid - http://progemswlogo.weebly.com/  

 

Lõiminguvõimalused: 

Matemaatika: laseb robotil liikuda teatud teepikkuse visualiseerimaks kui suur see on; 

Inglise keel: õpib võõrkeeles programmeerimise käske (kui on tegemist võõrkeelse keskkonnaga). 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: suudab koodi kirjutada, teeb koostööd robotitega töötamisel;  

Enesemääratluspädevus: lahendab suhtlemisprobleeme; 

Õpipädevus: kasutab varem õpitud programmeerimise ja robootika alaseid õpitud teadmisi uutes situatsioonides ja loob seoseid vanade ja uute 

teadmiste vahel; 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suudab kasutada lihtsat programmeerimiskeelt; loob programme või roboti vastavalt 

seatud eesmärgile; 

Digipädevus: kasutab uusi tehnoloogiaid; programmeerib; teeb koostööd digikeskkondades; leiab sobivaid lahendusi probleemile läbi kodeerimise. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1dC_JJMHoXYE-4n_Y8WP3f-DlHPzsMXELayJbjTpODHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1dC_JJMHoXYE-4n_Y8WP3f-DlHPzsMXELayJbjTpODHk/edit
https://drive.google.com/file/d/1DLlAxEDkv4H26CCQreCfcQlosS5jQVbw/view
https://www.youtube.com/watch?v=JNStkjGhxGQ
http://progemswlogo.weebly.com/

