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Digioskuste õpe III kooliastmes (8. 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 (1 tund süvendatult, muidu läbivalt aasta jooksul) 

 

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 

 

Rakenduste poed (Google Play, 

App Store), viirusetõrje 

rakendused, tervisekaitse 

harjutused 

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. vaatab koos õpetajaga Google Play poes olevaid rakendusi, loeb koos 

õpetajaga kommentaare, otsib mitu tärni on rakendustele antud, jälgib kas 

tegemist on tasulise või tasuta tarkvaraga; 

2. kui võimalik, siis laeb enda nutiseadmesse viirusetõrjerakenduse (selle 

olemasolul muu rakenduse, oluline on tegevuse läbitegemine); kontrollib 

õpetaja juhendamisel oma telefoni viiruse suhtes, tutvustab kontrolli 

tulemust; 

3. teeb läbivalt õppeaasta jooksul kaasa ekraanile pandud tervist hoidvaid 

video harjutusi. 
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Õpetaja: 

1. ühendab nutiseadme suure ekraaniga ja tutvustab nutiseadmele sobivaid 

puhastamise rakendusi (Cleaner); näitab ja selgitab kuidas vaadata 

kasutajate poolt antud tärne ja positiivset tagasisidet, kas tegemist on tasuta 

või tasulise rakendusega jne; 

2. näitab suurel ekraanil ette, kuidas viirusetõrje rakendust oma seadmesse alla 

laadida, mida allalaadimisel jälgida (milliseid lubasid rakendus küsib); 

näitab suurel ekraanil, kuidas kontrollida oma seadet viiruse suhtes; 

3. ühendab enda nutiseadme suure ekraaniga ja näitab teise kooli seadme peal, 

kuidas turvaliselt jagada internetti; selgitab kellega võib/ei peaks oma 

mobiilset internetti jagada/jagama; 

4. paneb läbivalt õppeaasta jooksul suurele ekraanile mõne võimlemise video 

ja teeb õpilastega koos kaasa (vajadusel selgitab) virgutavaid/tervist 

hoidvaid harjutusi. 

Kasulikud lingid: 

Kassi juhendamisel võimlemine (video) - https://youtu.be/3gGpRiV09uU  

Õpiobjekt Nutiseadme turvalisus 

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

ohutegurid/arvutiga-too 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus:õppija kirjeldab tervist toetavaid ja tugevdavaid tegureid; teab ja oskab igapäevaelus planeerida tervislikke valikuid seoses oma 

digivahendite kasutamisega; 

Kehaline kasvatus:erinevad harjutused tervise hoidmiseks. 

Üldpädevuste kujunemine: 

enesemääratluspädevus - õppija järgib digivahendeid kasutades tervislikke eluviise; 

digipädevus - õppija on teadlik digikeskkonna ohtudest; kasutab digivahendi ja arvuti kaitsmiseks sobivaid töövõtteid; laeb rakenduste poest alla 

vajalikku tarkvara ja rakendusi; 

 

https://youtu.be/3gGpRiV09uU
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
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2. Infootsing (2 tundi, enamasti teiste ülesannete käigus läbi aasta) 

 

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” 

 

 

Veebilehtedelt kopeerimine. 

Veebiallika link.  

Postkasti korrastamine.  

Turvaliste paroolide kasutamine. 

 

Õpilane: 

1. otsib juhendamisel veebilehtedelt infot, kopeerib leitud info 

tekstitöötlusprogrammi ja salvestab faili selleks ettenähtud kohta; 

2. salvestab vajadusel leitud veebilehe järjehoidjaribale, et seda hiljem 

lihtsamalt leida; 

3. lühendab õpetaja juhendamisel veebiallika linki; 

4. saadab e-kirja lisades ja avades õpetaja suulisel juhendamisel erinevaid 

manuseid ja sisestab korraga mitu adressaati, järgides kirja kirjutamisel 

viisakusreegleid; 

5. korrastab postkasti, kustutades ebavajalikke kirju. Tühjendab prügikasti seal 

olevatest kirjadest; 

6. kasutab veebilehitseja akent vajadusel inkognito; 

7. selgitab kuhu pöörduda virtuaalse kiusamise ja kahtlaste e-mailide saamise 

korral (veebikonstaabel, õpetaja, vanem või mõni muu turvaline 

täiskasvanu, keda laps saab usaldada); 

8. teab ja kasutab turvalisi paroole; 

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

10. jagab loodud sisu piiratud kasutajaskonnaga veebikeskkondades, vajadusel 

õpetaja juhendamisel; 

11. oskab otsida ja leida sotsiaalmeediast endale huvipakkuvaid kogukondi; 

12. otsib juhendamisel enda kohta internetist informatsiooni; 

13. teab, millist infot võib jagada ja et internetti pandud infot ei saa hiljem 

täielikult kustutada. 
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Õpetaja: 

1. juhendab, kuidas leitud info tekstitöötlusprogrammi kopeerida (ainult tekst 

või vorminguga tekst), see etteantud kohta salvestada 

2. juhendab, kuidas veebiallika linki lühendada 

3. juhendab, kuidas erinevad otsingutulemused eraldi failidesse salvestada, 

kirjale lisada ning need õpetaja/klassikaaslaste e-maili aadressidele ühe 

kirjana saata 

4. selgitab, kuidas kirju sorteerida ja kustutada 

5. kordab üle, mis on ja kuidas tekib digitaalne jalajälg 

6. selgitab, et internetti pandud infot ei saa sealt lõplikult kustutada 

Lõiminguvõimalused:  

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

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: ettevalmistus osalemiseks infoühiskonnas:  

Õpipädevus: kasutab eelnevalt omandatud infootsingu oskusi uutes situatsioonides; 

Ettevõtlikkuspädevus: võime välja pakkuda otsingusõnu nii emakeeles kui võõrkeeles; 

Digipädevus: otsib, kopeerib ja salvestab veebilehtedelt infot; lühendab veebiallika linki, juhendamisel; korrastab postkasti; teab kuhu pöörduda 

virtuaalse kiusamise korral; leiab sotsiaalmeediast enda huvidele vastavaid kogukondi; teab ja kasutab turvalisi paroole. 

 

 

3. E-teenused (3 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija oskab juhendamisel 

kasutada enamlevinud 

infosüsteeme/e-

portaale/teenuseid 

Digiallkiri. Id-kaart, Smart-ID, 

eesti.ee ja teised riigipoolsed 

portaalid 

Riigiteenuseid ja ID-kaardi kasutamise korral tuleb õpilastele eelnevalt meelde 

tuletada, et nad võtaksid ID-kaardi kaasa ja võtaksid PIN-1 ja PIN-2 kaasa. 

Võimalusel võiks õpilane kirjutada PIN koodid päevikusse, et ei peaks kaasa võtma 

PPA-st saadud PIN koodide paberit. 
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Need, kellel ID-kaarti ei ole, need vaatavad. 

 

Õpilane: 

1. oskab juhendamisel digitaalset dokumenti avada ja ka allkirjastada; 

2. kasutab juhendamisel ID-kaarti; 

3. loob õpetaja abiga omale Smart-ID konto; 

4. kasutab õpetaja juhendamisel internetipanka; 

5. kasutab õpetaja abiga eesti.ee ja e-teenuseid; 

6. kasutab õpetaja abiga erinevaid riigipoolseid infosüsteeme/e-

portaale/teenuseid. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab, kuidas ära tunda digidokumenti ja kuidas seda avada; 

2. juhendab, kuidas soovitud dokumenti digiallkirjastada; 

3. aitab luua Smart-ID konto; 

4. näitab, kuidas internetipanka sisse logida ja seda kasutada; 

5. tutvustab eesti.ee portaali ja e-teenuseid, e-portaale ja riigipoolseid 

infosüsteeme. Aitab ID-kaardi/Smart-ID abil sisse logida ja peale kasutamist 

välja logida. 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: tutvub riigi poolt pakutavate e-teenustega. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: tunneb ära erinevad digidokumendid, oskab neid avda ja allkirjastada; 

Digipädevus: avab ja allkirjastab juhendamisel digitaalset dokumenti, loob abiga Smart-ID konto, kasutab abiga e-teenuseid, riigipoolseid 

infosüsteeme, internetipanka. 
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4. Teksti- ja tabeltöötlusprogrammid ning esitluste loomine (13 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 

 

Tekstitöötlus: 

referaat, tiitelleht, pealkirjad, 

automaatsisukord, lehe veerised, 

leheküljenumbrid, päis, jalus, lehe 

suurus (A3, A4, A5), lehe suund 

(vertikaalselt, horisontaalselt), 

rööpjoondus, reavahe, Ctrl+Enter 

(sundlehevahetus), 

kommenteerimine 

 

Esitlus:  

üleminekud, asjastus, 

animatsioonid, taust (ühevärviline, 

üleminekuga, pildi lisamine 

taustaks), slaidi dubleerimine 

 

 

 

Referaati on sobiv teha koostöös mõne teise aineõpetajaga. 

Referaadi sisu loomisel on lihtsustatud õppe õpilasel enamasti suurt tuge vaja. 

Iga kool võiks luua oma kooli sisesed ühtsed, lastele jõukohased referaadi 

vormistamise nõuded. 

Kasutatud allikatele ei ole vaja teksti sees viidata, piisab allikate lisamisest töö 

lõppu. 

Esitluse tegemisel sobiks üheks tööks, mis hõlmab enamust õpituid asju, 

omaloomingulise multifilmi tegemine, kus iga slaid on üks multifilmi kaader. 

Esitlusele lisatakse automaatne slaidivahetus, mis tekitab multifilmi. 

 

Õpilane: 

1. loob abiga (sisu valimisel) ainealast referaati/esitlust; 

2. vormindab referaati vastavalt referaadile esitatud nõuetele (piltide 

nummerdamine, iga peatükk oma lehel, reavahe jms); 

3. kasutab referaadi koostamisel lihtsamaid tekstitöötluse funktsioone (muudab 

lehe suurust, suunda, veeriste laiust, lisab lehekülje numbreid, päist ja jalust, 

kasutab rööpjoondust, pealkirju, loob automaat sisukorra); 

4. kasutab esitluse koostamisel lihtsamaid esitlusprogrammi funktsioone 

(üleminek, animatsioon, tausta muutmine, ajastus vms); 

5. viitab referaadis/esitluses kasutatud allikatele (artikli pealkiri, lehe aadress, 

vaatamise kuupäev); 

6. esitleb referaati/esitlust klassikaaslastele; 

7. prindib esitlust juhendamisel (3 või 6 slaidi lehel); 

8. pilves töötamisel teeb koostööd klassikaaslastega, jagab, lõpetab jagamist ja 

kommenteerib ühisdokumente. 
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Õpetaja: 

1. valib referaadi / esitluse loomiseks sobiliku teema või juhendab õpilast 

sobiva teema valimisel; 

2. tutvustab tööle esitatavaid nõudeid; 

3. tutvustab suurel ekraanil referaadi vormistamiseks vajalikke tekstitöötluse 

funktsioone (veerised, lehenumbrid, pealkirjad jms);  

4. tutvustab suurel ekraanil esitluse koostamiseks vajalikke uusi töövõtteid 

(animatsiooni lisamine, tausta muutmine jms), kordab õpitud töövõtteid; 

5. juhendab individuaalselt õpilasi; 

6. annab tagasisidet tehtud töö kohta. 

Kasulikud lingid: 

Nõuded referaadi koostamisele ja vormistamisele - https://real.edu.ee/failid/Reaalkool_referaat.pdf  

Creative Commons litsentsidest - https://arvutitunnid.wordpress.com/otsimine/creative-commons-litsentsid/  

Multifilmi loomine esitlusprogrammis - juhend, autor: Aedma M 

Lõiminguvõimalused: 

Kõik õppeained: koostab esitluse või referaadi, mille sisu on seotud ükskõik millise teise õppeainega. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: loob esitlust ja referaati; arendab koostööoskust esitluse või referaadi tegemisel (kui on ühistöö); aktsepteerib teiste 

seisukohti; 

Enesemääratluspädevus: lahendab ühise esitluse tegemisel suhtlemisprobleeme; 

Õpipädevus: loob kava esitluse / referaadi koostamiseks; valib esitluse või referaadi kui töövahendi tulevaste õppetööde puhul; 

Suhtluspädevus: otsib esitluseks / referaadiks infot, koostab esitlust/referaati, kannab ette oma töö, viitab allikatele, järgib esitluse / referaadi 

koostamise ja ettekandmise häid tavasid (nõuded tekstile jms); 

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

saamiseks ja vastavat tehnikat esitluse ettekandmiseks;  

Digipädevus – kasutab vajaminevat tehnikat ja programme esitluse / referaadi loomise ja ettekandmise käigus, leiab infot esitluse / referaadi 

loomiseks, hindab leitud infot, loob esitluse / referaadi sisu vastavalt teemale, teeb koostööd ühise esitluse / referaadi puhul, väldib ohtusid 

digikeskkonnas (pilves või internetis töötamisel seoses kontoga, isikliku info või piltide laadimisega internetti vms), viitab allikatele.  

https://real.edu.ee/failid/Reaalkool_referaat.pdf
https://arvutitunnid.wordpress.com/otsimine/creative-commons-litsentsid/
https://e-koolikott.ee/oppematerjal/4913-Animatsioonid-esitlusprogrammis-PowerPoint
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5. Digisisu (12 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 - 

Kuldvillakutüüpi õppemäng, 

Meem. Blogi loomine. QR kood 

 

Arvutigraafika. Vektor- ja 

rastergraafika. Vektorgraafikaga 

joonistamine, 

olemasolevatest kujunditest uute 

loomine  

 

3D-mudelid. Baaskujunditest uue 

3D-kujundi loomine. 3D-objektide 

modelleerimine 3D-printimiseks  

 

3D-printimine. 3D-printeriga 

töövõtted ja ohutus  

 

Skaneerimine: skaneerimise 

rakendus 

 

Autoriõigus. CC otsing (pilt, 

video, heli) 

 

Vähemalt korra III kooliastmes on soovituslik osaleda tuge vajavate õppijatega 

projektitöös nt mõnes eTwinningu projektis, et anda õppijatele projektitöö 

kogemust. 

Õppemängude läbiviimiseks kasutada juba tuttavaid keskkondi Kahoot, Quizizz, 

LearningApps. 

Videotöötluse teemat tuleb selgitada ja teha võimalikult lihtsalt, kuna tõhustatud 

tuge vajavad õppijad ei oma teadmisi füüsikast, loodusõpetusest. 

Videotöötluseks on vajalik eelnevalt klassi arvutitesse allalaadida vastav programm 

(nt Shotcut).  

Ekraanisalvestuse tegemise arvutis võiks omandada koos teise osaoskusega, nt CC 

pildiotsinguga. 

 

Õpilane: 

1. loob/seadistab õpetaja abiga endale blogi (e-õpimapi); 

2. mängib õpetaja loodud/välja valitud kuldvillaku mängu; 

3. loob õpetaja abiga digiõpetuse aine kohta etteantud sisu teemalise 

kuldvillaku tüüpi mängu (nt 2 kategooriat neli küsimust); lisab õpetaja 

juhendamisel oma blogisse uue postituse ja lisab sinna mängu lingi; 

4. loob individuaalselt või paaristööna õpetaja juhendamisel temaatilise 

Meemi, lisab valminud töö enda blogisse kasutades vajadusel õpetaja abi 

(kui Meem on loodud rühmatöös, siis iga rühmaliige postitab enda blogisse 

sama Meemi); 
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Video: Filmimine nutiseadmes. 

Videotöötlusprogramm ja selle 

võimalused - Shotcut; teksti, pildi, 

heli, ja videoklippide lihtsam 

montaaž.  

Ekraanisalvestus arvutis 

5. otsib ühe pildi, heli ja video etteantud märksõnaga, millel on Creative 

Commonsi litsents, lisab selle koos viidetega enda blogisse ja teeb õpetaja 

juhendamisel sellekohase väikese postituse; koos pildiotsinguga katsetab 

õpetaja abiga ekraanisalvestuse tegemist arvutis.  

6. osaleb teadmisi aktiviseerivad filmimise teemalises õppemängus; 

7. vaatab teadmiste kinnistamiseks suurelt ekraanilt videot “Kuidas filmida 

lihtsat videot”; vistutab sama filmi oma blogisse; 

8. filmib õpetaja juhendamisel nutiseadmega videolõiku järgides omandatud 

põhireegleid, laeb videoklipi arvutisse; 

9. tutvub õpetaja juhendamisel Shotcuti (või muu selleks sobiva programmi) 

videotöötlus programmiga, impordib juhendamisel videotöötlusprogrammi 

eelnevalt salvestatud videoklipi, teeb lihtsamat videotöötlust, lisab teksti, 

efekte, taustamuusikat; salvestab toorfaili, jätkab alustatud tööd; ekspordib 

valmis töö enda kausta;  

10. lisab valmis töö oma blogisse; esitleb oma tööd teistele. 

 

Õpetaja: 

 

1. valib blogi loomiseks sobiva keskkonna, näitab suurel ekraanil ette blogi 

seadistamise, juhendab õpilasi individuaalselt blogide seadistamisel; hiljem 

iga töö puhul juhendab postituse loomist ja sisu lisamist (faili 

üleslaadimisel, lingiga, vistutamisel);  

2. jagab õpilased rühmadesse, et mängida temaatilist kuldvillaku õppemängu; 

viib suurel ekraanil läbi enda loodud/valitud temaatilise kuldvillaku mängu. 

Rühmadesse jagamiseks on soovitav kasutada nt Random Team Generator 

või Flipquiz veebikeskkonda (mida on varasemalt kasutatud); 

3. valib kuldvillaku tüüpi mängu loomiseks sobiva keskkonna; näitab suurel 

ekraanil kuidas luua küsimusi; loob koos õpilastega kuldvillaku tüüpi 

mängu; juhendab õpilasi individuaalselt mängu loomisel, Juhendab loodud 

https://www.randomlists.com/team-generator
https://flipquiz.me/grouper
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mängu lisamist blogidesse; Soovituslik keskkond mängu loomiseks on 

JeopardyLabs; 

4. näitab suurel ekraanil esitlust “Mis on meem”, selgitab ja toob erinevaid 

näiteid, selgitab, kust läheb maitseka ja ebaviisaka nalja piir;  

5. näitab suurel ekraanil ette ja juhendab meemi loomist, loodud Meemist 

ekraanipildi tegemist, enda blogisse lisamist;  

6. näitab suurel ekraanil ette kuidas avada ekraanisalvestuse tegemiseks 

sobivat veebikeskkonda, kuidas teha ekraanisalvestust; juhendab suuliselt 

CC litsendiga heli- ja videoklipi otsimist ja samal ajal ekraanisalvestuse 

tegemist, vajadusel abistab individuaalselt; soovituslik keskkond 

ekraanisalvestuse tegemiseks on Screencast-o-Matic; 

7. viib läbi filmimise teemalise õppemängu, et aktiveerida eelmistel aastatel 

omandatud teadmisi; 

8. näitab ja selgitab suurel ekraanil videot “Kuidas filmida lihtsat videot”; 

juhendab video vistutamist blogisse; 

9. selgitab ja näitab suurel ekraanil ette, kuidas avada ja kasutada lihtsamaks 

videotöötluseks programmi Shotcut (vm sobiv programm); iga uue 

oskuse/töövõtte näitab õpetaja esmalt ette suurel ekraanil ja seejärele 

juhendab individuaalselt;  

10. suunab õpilasi tööde esitlemisel abistavate küsimustega. 

 

 

3D-graafikaga saab tegeleda ka siis, kui koolil pole 3D-printerit.  

Skaneerimist võiks kasutada enda joonistatud tööde skaneerimisel, et nendest edasi 

luua läbi vektorgraafika 3D-mudelit või nt. faili laserlõikuri jaoks graveerimiseks 

või lõikamiseks. 

Laserlõikuri, tikkimismasina, arvuti teel juhitavate CNC -pinkidel tehtavate tööde 

osas on hea koostööd teha tööõpetuse õpetajatega. 

 

Õpilane: 

https://jeopardylabs.com/
https://screencast-o-matic.com/
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1. skaneerib 3D-mudeli või laserlõikuri, tikkimismasina vms jaoks oma 

joonistuse; 

2. impordib skaneeritud joonistuse või internetist leitud joonispildi 

vektorgraafika programmi (nt. Inkscape (tasuta), CorelDraw (tasuline) vms); 

3. loob imporditud pildist vektorgraafikas pildi (kas joonistab käsitisi kujundi 

üle või laseb arvutil joonistada); 

4. ekspordib või salvestab töö (abiga) edasitöötlemiseks sobivasse 

failiformaati; 

5. täiendab või loob (jõuluehe, võtmehoidja vms) 3D-mudeleid , tikitavaid, 

lõigatavaid või graveeritavaid  pilte vms vastavas tarkvaras; 

6. prindib oma töö (abiga) 3D-printerist, laserlõikurist, tikkimismasinast vms. 

 

Õpetaja 

1. tuletab meelde/tutvustab skanneri kasutamist; 

2. abistab/juhendab failide impordil ja ekspordil vajalikest programmidest; 

3. õpetab rastergraafika joonistuse teisendamist vektorgraafika joonistuseks; 

4. õpetab vajalikke töövõtteid 3D-mudelite loomise, 3D-printimise, 

tikkimismasina, laserlõikuri vms tarkvaras; 

5. juhendab valmis töö saatmist masinasse ja sobilike parameetrite määramist.  

Kasulikud lingid: 

Blogi loomiseks sobivad keskkonnad: 

● Weebly  

● Google Sites 

● Blogger 

tasuta muusika -  https://freemusicarchive.org/  

helifailid pank - https://www.bensound.com/ 

kuidas filmida lihtsat videot - https://youtu.be/1SZRG3on578  

postita targalt - meemide kunst - https://digitark.ee/postita-targalt-meemide-kunst/ 

meemi generaator - https://makeameme.org/ 

õpiobjekt Viitamise ABC 

https://www.weebly.com/
http://sites.google.com/
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://freemusicarchive.org/
https://www.bensound.com/
https://youtu.be/1SZRG3on578
https://digitark.ee/postita-targalt-meemide-kunst/
https://makeameme.org/
https://sisu.ut.ee/viitamiseabc
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Vektorgraafika programm Inkscape http://progetiiger.ee/tool/9   

3D disain, modelleerimine ja printimine - http://progetiiger.ee/tool/45/autodesk-autocad https://gag.ee/opilasele/oppematerjalid/3d/ 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Movie Maker kasutusjuhend (pdf) 

Weebly võimalused  

Bloggeri seadistamine (pdf) 

Shotcuti juhend (Weebly õppematerjal 2017) Autor: Tiina Kasuk 

Shotcuti juhend - (2019) Autor: Hettel Sõrmus 

JeopardyLabs - (2017) Autor: Hettel Sõrmus 

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

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

Lõiminguvõimalused: 

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

õigekirja reegleid; 

Kunst: õppija loob õpetaja abiga 3D-mudeleid; skaneerib, prindib õpetaja abiga etteantud tööd loomine; 

Tööõpetus: valmistab õpetaja abiga ette tikkimismasina faile (käsitöös), laserlõikuri või CNC-pingi faile (puutöös või tehnoloogiaõpetuses). 

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 digisiu 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. 

 

 

http://progetiiger.ee/tool/9
http://progetiiger.ee/tool/45/autodesk-autocad
https://gag.ee/opilasele/oppematerjalid/3d/
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/files/2013/12/Windows-Movie-Maker-kasutusjuhend.pdf
http://voimalused.weebly.com/
https://digialgus.hitsa.ee/wp-content/uploads/BLOGGERI-SEADISTAMINE.pdf
http://juhendshotcut.weebly.com/shotcut.html
http://juhendshotcut.weebly.com/shotcut.html
https://docs.google.com/document/d/1hq6gYhfUKdJ0bBzcX9z4FKf5jmOa5DCet7dZQ-HpCUg/edit
https://docs.google.com/document/d/1hq6gYhfUKdJ0bBzcX9z4FKf5jmOa5DCet7dZQ-HpCUg/edit
https://docs.google.com/document/d/1hjpRJWE1pPGaQfUjwOZ64ikio5oFA8Yyou9kJxSgHi0/edit
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://www.metshein.com/audacity-heli-salvestamine/
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6. Robootika ja programmeerimine (4 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob,  salvestab, 

jagab ja taasesitab erinevat 

digitaalset sisu, vajadusel 

kasutab õpetaja abi 

 

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 või MSW Logo 

või Daisy the Dinosaur, Scratch või Scratch Jr vms 

 

Õpilane: 

1. paneb juhendi järgi kokku lihtsama anduriga roboti kasutades vajadusel 

õpetaja abi; 

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

anduritelt saadud infot; 

3. selgitab õpetaja abiga enda koostatud õpiülesannetes olnud programmide 

sisu (nt robomatemaatika ülesande sisu); 

4. täidab haridusliku robotiga õpetaja juhendamisel lihtsamaid õpiülesandeid, 

mis on seotud teiste õppeainetega. 

 

Õpetaja: 

1. tutvustab kasutatavat programmeerimiskeelt; 

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

tööpõhimõtteid; 

3. näitab lühikesi koodi juppe ja palub õpilastel ennustada, mida robot selle 

koodi järgi teeb (kood on väga lihtne ja koosneb ühest väiksest jupist - 

näiteks edasi liikumine 5 korda ja siis keeramine või kui andur kuuleb heli, 

siis liigu); 
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4. tutvustab lahendamist vajavat ülesannet (roboti ehitamine, robomatemaatika, 

programmeerimine vms); 

5. abistab individuaalselt õpilasi; 

6. palub õpilastel selgitada, mida tema robot ja kood teevad, kui õpilane jääb 

selgitamisega hätta, siis küsib suunavaid küsimusi. 

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/  

Metoodilisi soovitusi ja keskkondi programmeerimise õppimiseks, ProgeTiigri kogumik 

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

Ozobot õpilood - Progetiigri kogumik 

Lõiminguvõimalused: 

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

Inglise keel: õpib ja kasutab võõrkeelseid programmeerimise käske (kui on võõrkeelne keskkond);  

Inimeseõpetus: teeb koostööd, arvestab kaaslastega ühistegevuses. 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: kirjutab koodi, teeb koostööd robotitega töötamisel;  

Enesemääratluspädevus: lahendab suhtlemisprobleeme; 

Õpipädevus: kasutab varem õpitud programmeerimisega ja robootikaga õpitud teadmisi uutes situatsioonides ja loob seoseid; 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: kasutab lihtsat programmeerimiskeelt; loob programmi või roboti, mis töötab vastavalt 

seatud eesmärgile; 

Digipädevus: kasutab uusi tehnoloogiaid, programmeerib, teeb koostööd digi keskkondades, 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/
http://progetiiger.ee/book#programmeerimine
https://progekodu.weebly.com/
http://progetiiger.ee/tool/29/ozobot

