
 Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma. 

 

1 

Digioskuste õpe III kooliastmes (9. 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 (jooksvalt) 

 

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 

 

Rakendused ja kommentaarid,  

Viirusetõrjeprogramm. 

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. 

Võimalusel siduda digivahenditest tulenevate ohtude teema mõne digisisu teemaga 

nt anda videoprojekti teemaks tervist hoidvad harjutused. 

Kui veebikeskkondade kasutamine õppematerjalide/loovtööde loomiseks ei sobi 

võib luua ka lauamänge. 

 

Õpilane: 

1. loob õpetaja juhendamisel paaristöös (kui soovib, siis individuaalselt) 

terviseteemalist õppematerjali; 

2. tuvastab ja lahendab lihtsamaid probleeme, kui digivahend, programm või 

rakendus ei tööta, küsides vajadusel õpetaja abi; 

3. võimalusel laeb läbi arvuti enda nutitelefoni õppetööks vajaliku rakenduse 

kasutades vajadusel õpetaja abi; 
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4. kasutab oma nutiseadmes ja koduses arvutis viirusetõrje tarkvara, tekkinud 

probleemide/küsimuste korral julgeb abi saamiseks pöörduda õpetaja poole. 

 

Õpetaja: 

1. juhendab individuaalselt õppematerjali loomist teemal “Digivahendid ja 

tervis” vm; 

2. näitab, selgitab suurel ekraanil, kuidas läbi arvuti rakendusi Google Play 

poest alla laadida, aktiviseerib küsimusi esitades eelmisel aastal omandatud 

teadmisi (kommentaarid, tärnid, mis lubasid rakendused küsivad); 

3. aitab õpilasi tekkinud probleemide lahendamisel. 

 

Kasulikud lingid: 

Õpiobjekt Nutiseadme turvalisus 

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

ohutegurid/arvutiga-too 

 

Lõiminguvõimalused: 

Loodusõpetus – õppija järgib digivahendite kasutamisel tervislikke eluviise. 

 

Üldpädevuste kujunemine: 

Enesemääratluspädevus – õppija järgib digivahendeid kasutades tervislikke eluviise; 

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

 

 

 

 

 

 

 

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://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fysioloogilised-ohutegurid/arvutiga-too
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2. Infootsing (3 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija saadab ja võtab 

vastu manusega e-kirju,  

vajadusel korraga mitmele 

adressaadile 

 

Õppija navigeerib 

kasutades kaardirakendust 

(kasutades õpetaja abi) 

E-mailide märgistamine.  

Inkognito aken. Veebikonstaabel. 

Kahekordne autentimine 

Õpilane: 

1. saadab iseseisvalt netiketi reegleid järgides kirja ühele või mitmele 

adressaadile, lisades manuse; 

2. märgistab kirju tärniga, otsib juhendamisel postkastis kirju saatja ja 

kuupäeva järgi; 

3. kasutab võõras arvutis inkognito akent; 

4. teab, et saab kasutada veebikonstaabli abi virtuaalse kiusamise korral; 

5. teab milline on turvaline parool ja kasutab seda; 

6. teab, mis on kahekordse autentimise mõte ja oskab selgitada selle 

vajalikkust, seadistab koos õpetajaga kahekordse autentimise; 

7. jagab loodud sisu piiratud kasutajaskonnaga veebikeskkondades; 

8. leiab sotsiaalmeediast ennast huvitavaid kogukondi; 

9. kasutab kaardirakendust (Google Maps), kasutades õpetaja abi. 

 

Õpetaja: 

1. annab iseseisvaks harjutamiseks ülesandeid mitmele adressaadile korraga 

manusega kirja saatmiseks (näiteks tehtud pildi klassikaaslastele ja õpetajale 

saatmine); 

2. juhendab, kuidas postkastis olevaid kirju märgistada, nende seast otsida 

saatja ja kuupäeva järgi; 

3. kordab üle, miks võiks võõras arvutis veebilehitsejat inkognito kasutada; 

4. selgitab/kinnitab, et veebikonstaabli poole tasub alati pöörduda virtuaalse 

kiusamise korral; 

5. selgitab, mis on kahekordne autentimine ja miks seda kasutada. Aitab 

õpilasel seadistada kahekordset autentimist (gmaili kontole); 

6. juhendab, kuidas kasutada kaardirakenduse süsteemi (Google Maps). 
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Kasulikud lingid: 

https://haveibeenpwned.com/Passwords 

https://noor.targaltinternetis.ee/vajad-abi/ 

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

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: ettevalmistus osalemiseks infoühiskonnas;  

Õpipädevus: kasutab varem omandatud infootsingu oskusi uutes situatsioonides ja loob seoseid; 

Ettevõtlikkuspädevus: võime välja pakkuda otsingusõnu nii emakeeles kui võõrkeeles; 

Digipädevus: õppija kasutab teadlikult e-postkasti, otsib ja sorteerib juhendamisel kirju; mõistab kahekordse autentimise vajalikkust; kasutab abiga 

kaardirakendussüsteemi. 

 

 

3. E-teenused (4 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija oskab kasutada 

enamlevinud 

infosüsteeme/e-portaale/ 

teenuseid (vajadusel 

juhendamisel) 

 

Õppija kirjeldab suunavate 

küsimuste toel oma 

oskuseid ja vajadusi seoses 

digipädevustega 

Internetipank. Internetipanga 

teenused. ID-kaardi paroolid. 

Mobiil-ID. Maksekorraldus. 

Riiklik e-posti aadress 

 

Maksekorralduste täitmist on hea harjutada panga demo äppides mõne päris arve 

põhjal. 

Riigiteenuseid ja ID-kaardi kasutamise korral tuleb õpilastele eelnevalt meelde 

tuletada, et nad võtaksid ID-kaardi kaasa ja võtaksid PIN1 ja PIN2 kaasa. 

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

PPA-st saadud PIN koodide paberit. 

Need, kellel ID-kaarti ei ole, need vaatavad. 

 

Õpilane: 

1. kasutab erinevaid internetipanga sisenemise võimalusi;  

https://haveibeenpwned.com/Passwords
https://noor.targaltinternetis.ee/vajad-abi/
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2. nimetab ja selgitab oma sõnavara piires internetipanga levinumaid 

teenuseid: kontojääk, konto väljavõte, siseriiklik makse, otsekorraldus, e-

teenused; 

3. kasutab ID-kaarti sisselogimiseks (nt. e-Kooli, eesti.ee) ja digiallkirja 

andmiseks, muudab (vajadusel) ID-kaardi paroole; 

4. teab kuidas seadistada Mobiil-ID ja Smart-ID; loob omale vajadusel koos 

õpetaja abiga Smart-ID konto; 

5. täidab õpetaja juhendamisel näidis maksekorraldust; 

6. nimetab levinumaid e-teenuseid; 

7. aktiveerib õpetaja abiga riikliku e-posti aadressi; 

8. teeb päringuid õpetaja abiga riigiportaalis eesti.ee (nimede statistika päring, 

sugulussuhete päring, pension (kindlasti tuleb suhtuda ettevaatlikkusega) 

9. logib sisse digilugu.ee keskkonda ja tutvub oma infoga; 

10. kirjeldab, milliseid oskusi/vahendeid ta vajab e-teenuste kasutamiseks. 

 

Õpetaja: 

1. näitab suurel ekraanil internetipanga erinevaid sisselogimise võimalusi; 

2. tutvustab internetipanga levinumaid teenuseid: kontojääk, konto väljavõte, 

siseriiklik makse, otsekorraldus, e-teenused; 

3. näitab suurel ekraanil, kuidas vajadusel vahetada ID-kaardi paroole; 

juhendab vajadusel õpilasi paroolide vahetamisel; 

4. tutvustab suurel ekraanil Smart-ID kasutusvõimalusi. Soovitav on tutvustada 

Smart-ID kodulehte; näidata kuidas Smart-ID alla laadida, kontot 

registreerida;  

5. tutvustab, kuidas on võimalik taotleda Mobiil-ID ja kuidas seda 

aktiveeritakse; 

6. näitab, kuidas täita maksekorraldust. Selgitab, milliseid andmeid sinna 

sisestada; juhendab õpilasi maksekorralduse täitmisel; 

7. juhendab, kuidas aktiveerida riiklikku e-posti aadressi; 

8. selgitab, mis kirjad tulevad eesti.ee aadressile ja miks nende lugemine on 

vajalik (valijakaart, lubade aegumine, ajateenistuse kutse jne); 
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9. näitab ja selgitab, milliseid päringuid saab teha eesti.ee portaalis (juhilubade 

olemasolu, kriminaalkaristused, puudetoetused, huviringi toetused vms);  

10. juhendab õpilasi sisse logima digilugu.ee keskkonda, arvestab sealjuures ka 

seda, et selles keskkonnas on tundliku materjali ja õpilased ei pea oma infot 

jagama; 

11. viib läbi vestlust kuidas ja milleks on vaja õpilasel kasutada e-teenuseid. 

 

Kasulikud lingid: 

Luminor internetipanga demoprogramm  

Riigiportaal eesti.ee 

digilugu.ee 

Mobiil-ID taotlemine 

 

Lõiminguvõimalused: 

Inimeseõpetus: õppija kasutab igapäevaseid erinevaid e-teenuseid, nt. pangateenuseid.  

 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne- ja kodanikupädevus: kasutab erinevaid portaale ja keskkondi vastavalt vajadusele; 

Õpipädevus: kasutab tundides õpitud erinevaid isikutuvastamise vahendeid igapäevaselt;  

Digipädevus: logib sisse internetipanka, kasutades selleks erinevaid sisenemise võimalusi, kasutab ID-kaarti sisselogimiseks ja digiallkirjastamiseks, 

seadistab Mobiil-ID ja Smart-ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://netbank.nordea.com/pnbdemo/login.do?ts=EE&language=et
https://www.eesti.ee/et/
https://www.digilugu.ee/login
https://www.id.ee/index.php?id=36820
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4. Teksti- ja tabeltöötlusprogrammid ning esitluste loomine (12 tundi) 

 

Õpitulemus ainekavas Õppesisu  Metoodilised soovitused õppimise juhtimiseks 

Õppija loob, salvestab, 

jagab ja taasesitab erinevat 

digitaalset sisu, vajadusel 

kasutab õpetaja abi 

 

CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, 

avaldus 

 

Tabeltöötlusprogramm 

Joon-, tulp-, sektordiagramm, 

valem, automaatsumma, tabel 

 

Tekstitöötlust ja  tabelarvutust võib teha nii offline (arvutisse installitud 

kontoritarkvara) kui ka online veebikeskkondade võimalusi kasutades. 

 

9. klassis on soovituslik keskenduda tekstitöötluse teema juures tööle 

kandideerimiseks vajalike dokumentide vormistamisele ja koostamisele. Töötukassa 

pakub selles valdkonnas mitmeid teenuseid. Soovi korral saab teha koostööd 

kohaliku töötukassa kontoriga. Õpilastele võib soovitada tulevikus tööle 

kandideerimise korral töötukassast abi küsimist. 

 

Õpilane: 

1. koostab juhendamisel (näidise järgi) CV-d, avaldust, kaaskirja või 

motivatsioonikirja; 

2. loob tabelit tabelarvutusprogrammis (kasutab ääriseid, muudab tabeli 

äärejoone paksust, laadi, värvi; ühendab lahtreid, muudab ridade ja veergude 

laiust; kustukumm; teksti paigutus lahtris); 

3. loob lihtsaid valemeid (4 põhitehet, sulud, automaatsumma); 

4. loob tulp-, sektor- ja joondiagrammi; 

5. kommenteerib temaga jagatud ühistööd pilves. 

 

Õpetaja: 

1. selgitab, milleks on vaja CV-d, avaldust, kaaskirja ja motivatsioonikirja; 

2. õpetab leidma CV, avalduse, kaas- ja motivatsioonikirja näidiseid 

usaldusväärsest allikast;  

3. nõustab CV, avalduse, kaas- ja motivatsioonikirja sisu osas õpilast; 

4. näitab suurel tahvlil valemite koostamise, tabelite loomise ja diagrammide 

loomise põhimõtteid; 
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5. selgitab, millal on sobilik kasutada mis liiki diagrammi; 

6. juhendab individuaalselt abivajajaid. 

 

Kasulikud lingid: 

CV ja avaldus – https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/cv-ja-avaldus 

Kaaskiri – https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/kaaskiri 

Motivatsioonikiri – https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/motivatsioonikiri 

Tabelarvutusprogrammi õppematerjale – https://gag.ee/opilasele/oppematerjalid/tabelitootlus/  

 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: hangib erilaadset teavet, teeb märkmeid, konspekteerib. Mõistab tarbekirju, koostab tarbekirju ja oskab blankette nõuetekohaselt täita. 

Loob teksti sisust lühikokkuvõtte. Kommenteerib (märkab ja hindab kaaslaste käitumise (sh sõnakasutuse) sobivust), kasutab omandatud 

õigekirjaoskusi iseseisvates kirjalikes töödes, koostab õpitud tarbekirja (näidise järgi); 

Matemaatika: loob andmete põhjal sektor-, tulp- ja joondiagramm, koostab lihtsa valemi. 

 

Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: loob kandideerimisdokumente, teeb koostööd kaasõpilastega seoses ühisdokumentidega; 

Enesemääratluspädevus: lahendab töö käigus tekkivaid suhtlemisprobleeme adekvaatselt; 

Õpipädevus: seostab omandatud teadmisi varem õpituga;  

Suhtluspädevus: loob kandideerimisdokumente; 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: loob ja mõistab diagramme ja valemeid;  

Digipädevus; kasutab ülesannete sooritamiseks vajalikke programme, leiab infot kandideerimise dokumentide koostamiseks, loob sisu (CV, 

diagramm vms) ja salvestab ning jagab seda, töötab ohutult ja reegleid järgides digi keskkondades. 

 

 

 

 

 

 

https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/cv-ja-avaldus
https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/kaaskiri
https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/motivatsioonikiri
https://gag.ee/opilasele/oppematerjalid/tabelitootlus/
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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) 

 

 

Õppija kirjeldab suunavate 

küsimuste toel oma 

oskuseid ja vajadusi seoses 

digipädevustega 

 

Digisisu loomine - loovtöö 

(õppemäng, koomiks, e-raamat 

vm) 

 

Pildistamine. Fotoprojekt, 

pilditöötlus, kihid. Piltide 

sünkroonimine, pilveteenus. 

 

Autoriõigus. CC otsing (pilt, 

video, heli) 

 

Video: videoprojekt 

 

Vähemalt korra III kooliastmes on soovituslik osaleda tuge vajavate õppijatega 

projektitöös nt mõnes eTwinningu projektis, et anda õppijatele projektitöö 

kogemust. 

Teadmiste aktiveerimiseks on sobiv kasutada õppemänge. Mängude läbiviimiseks 

kasutada juba tuttavaid keskkondi Kahoot, Quizizz, LearningApps. 

9. klassis on rõhk projektitöödel/loovtöödel, mille kaudu saab kinnistada eelmistel 

aastatel omandatud teadmisi. Valminud tööd lisada 8. klassis loodud blogisse. 

Kellel blogi pole loodud võiks võimalusel see luua. 

Digisisu projektitööde/loovtööde, teemad on soovitav lõimida teiste ainetega. 

Oluline on sõnastada loovtööde, projektitööde puhul tööjuhiseid selgelt ja 

lakooniliselt (tegevust käivitavalt). 

Kui koolis viiakse läbi (8. klassis) digipädevuste tasemetööd siis on 9. klassi  

õppeteemade sisu käsitlemisel soovitatav lähtuda läbiviidud digipädevuste 

tasemetöö tulemustest. Õppeteemade valikul võiks pöörata rohkem tähelepanu 

nendele teemadele, mis tasemetöö tulemustes järgi vajaksid suuremat tähelepanu. 

 

Õpilane: 

1. teeb õpetaja suunamisel  digikunsti teemalist loovtööd (nt loob õppemängu, 

koomiksi, animatsiooni vm), kasutades kõiki omandatuid teadmisi; lisab 

loovtöö enda blogisse kasutades vajadusel õpetaja abi;  esitleb oma loovtööd 

(selgitab oma sõnadega kuidas ta loovtöö tegi); 

2. kasutab õpetaja juhendamisel loovtöös/lõpuprojektis piltie, videoid, 

heliklippi (vastavalt vajadusele), mis on kaitstud Creative Commonsi 

litsentsiga; 
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3. avab õpetaja juhendamisel QR koodi loomiseks mõeldud keskkonna. Peidab 

QR koodi alla enda loodud loovtöö lingi või pildi kasutades vajadusel 

õpetaja abi. Laeb õpetaja juhendamisel QR koodi arvutisse ja enda blogisse; 

4. teeb õpetaja suunamisel helindatud fotoprojekti, kombineerib õpetaja 

juhendamisel kokku kahte pilti kihti; lisab valmis töö enda blogisse 

kasutades vajadusel õpetaja abi; esitleb oma tööd, selgitades oma sõnadega 

kuidas töö valmis; 

5. sünkroonib õpetaja juhendamisel oma nutiseadmes olevaid pilte sobivasse 

pilveteenusesse (nt Google Photos); 

6. teeb õpetaja suunamisel videoprojekti (kasutades teksti,  heli, videot); laeb 

juhendamisel oma videoprojekti Youtube ja muudab selle registriväliseks; 

jagab oma videoprojekti linki õpetajale; 

7. valmistab õpetaja abiga ette faile koolis olevate seadmete (laserlõikur, CNC 

pink, tikkimismasin) kasutamiseks. 

 

Õpetaja: 

1. meenutab eelmisel õppeaastal õpitut viies läbi teemakohaseid 

kordavaid/teadmisi aktiveerivaid õppemänge; 

2. valib digikunsti loovtööks sobiva teema; juhendab individuaalselt loovtöö 

tegemist, valminud töö blogisse lisamist ja esitlemist; 

3. juhendab CC litsentsiga digisisu otsimist, loov- ja projektitöödes kasutamist; 

4. näitab suurel ekraanil ette QR koodi loomiseks vajaliku veebikeskkonna 

avamist, QR koodi alla sisu peitmist, koodi allalaadimist; juhendab QR 

koodi lisamist blogisse; QR koodi loomiseks võib kasutada nt 

QRCodeMonkey või QR Code Generator keskkonda; 

5. juhendab fotoprojekti loomist ja helindamist selleks sobivas 

veebikeskkonnas või nutiseadme rakenduses; näitab esmased töövõtted ja 

nipid kõigile ette suurel ekraanil; juhendab valminud töö lisamist blogisse; 

suunab ja viib läbi õpilastööde esitlust; 

https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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6. ühendab nutiseadme suure ekraaniga ja näitab, kuidas seadistada piltide 

sünkroonimist sobiva pilveteenusega ja kuidas sünkroonida seadmes olevaid 

pilte; 

7. juhendab videoprojekti loomist; videoprojekti võib teha ka paaristööna; 

videoprojekti teema valib õpetaja lähtuvalt oma õpilastest (nt video CV); 

8. suunab õpilasi tööde esitlemisel abistavate küsimustega; 

9. õpetaja juhendab tööde ettevalmistamist arvuti teel juhitava seadme 

(laserlõikur, CNC pink, tikkimismasin) jaoks. 

 

Kasulikud lingid: 

Näide Sinilillede 112 - helindatud fotoesitluses Kizoa keskkonnas 

Näide kaelkirjakud - helindatud fotoesitluses Kizoa keskkonnas 

õpiobjekt Viitamise ABC 

Make Beliefs Comics - koomiksi loomine 

EHtl digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid 

Tehnoloogiaõpetuse näiteid - https://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/tehnoloogia/tehnoloogiaopetus-ii-kooliaste/ 

Keskkondade kasutusjuhendid: 

Kizoa (2 Koolielus olevat juhendit 2010) Autor: Ingrid Maadvere ja Etlin Ormak - veebipõhine fotoesitlusprogramm  

PhotoPeach – veebipõhine fotoesitlusprogramm  

Magisto – veebipõhine fotoesitlusprogramm ja samanimeline nutiseadme rakendus 

Viited õppematerjalidele: 

Digiõpik I ja II kooliastmele 

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

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: õppija reageerib adekvaatselt kaaslaste antud hinnangutele tema tööde kohta; kasutab omandatud õigekirjaoskusi blogi sissekannetes; 

Inimeseõpetus: õppija kuulab tundides klassikaaslast, esitab küsimusi, selgitab oma seisukohti; oskab vajadusel küsida õpetajalt abi, oskab lugeda 

tööjuhiseid; 

Kunstiõpetus: õppija kirjeldab valinud loovtöid oma oskuste piires; väärtustab enda ja kaaslaste loovtöid/projektitöid. 

https://www.kizoa.com/slideshow-maker/d4035843k8443660o1/sinilillede-112
https://www.kizoa.com/slideshow-maker/d17685505k9644494o1/kaelkirjakud
https://sisu.ut.ee/viitamiseabc
https://www.makebeliefscomix.com/
https://haridustehnoloogid.ee/blog/
https://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/tehnoloogia/tehnoloogiaopetus-ii-kooliaste/
https://koolielu.ee/tools/read/60094
https://photopeach.com/
https://www.magisto.com/
https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Main/Digiopikust
https://www.metshein.com/audacity-heli-salvestamine/
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Üldpädevuste kujunemine: 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija teadvustab, 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. 

 

 

 

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 

 

Käsud.  

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 Kodu Game Lab, MIT App 

Inventor, MSW Logo, Daisy the Dinosaur, Scratch või Scratch Jr vms 

 

Õpilane: 

1. proovib ise luua programmi mingiks otstarbeks (nt. omaloodud arvutimängu 

Kodu Game Lab-is, äpi vms); 

2. paneb juhendi järgi kokku (näiteks Lego EV3, Lego Spike) robotit kasutades 

vajadusel õpetaja abi. Soovituslik on roboti kokkupanemisel lasta õpilastel 

teha paaristööd; 
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3. selgitab abiga oma loodud programmi sisu;  

4. täidab (näiteks Lego EV3) robotiga paaristöös etteantud õpiülesandeid 

kasutades õpetaja abi. 

 

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; 

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

programmeerimine vms); 

5. Abistab individuaalselt õpilasi; 

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

Kasulikud lingid: 

Lego Education Spike Prime - http://progetiiger.ee/tool/79/lego-education-spike-prime 

Lego EV3 roboti tutvustus algajatele - juhend, (2016) Autor: Future Robotics OÜ 

Tehnoloogiaõpetuse näiteid - https://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/tehnoloogia/tehnoloogiaopetus-ii-kooliaste/ 

MIT App Inventor - http://progetiiger.ee/tool/38/mit-app-inventor 

Lõiminguvõimalused: 

Eesti keel: teeb koostööd (reageerib adekvaatselt kaaslaste erinevatele ja vastandlikele seisukohtadele), töötab juhendi järgi (analüüsib jõukohast 

teksti ja täidab ülesandeid (õpitud mõistmisstrateegiate ulatuses); 

Inglise keel: kasutab programmeerimiskeeltes vajaminevaid võõrkeelseid käske; 

Matemaatika: arendab oma algoritmilist mõtlemist; 

Inimeseõpetus: suhtleb internetis, koostööd tehes teistega.  

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; 

http://progetiiger.ee/tool/79/lego-education-spike-prime
https://drive.google.com/file/d/17KLO2NgWNwNBwi6zN-fHV9CzsZXe-aP9/view
https://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/tehnoloogia/tehnoloogiaopetus-ii-kooliaste/
http://progetiiger.ee/tool/38/mit-app-inventor
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Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: kasutab lihtsat programmeerimiskeelt; loob programmi või roboti, mis töötab vastavalt 

seatud eesmärgile; 

Digipädevus: loob lihtsat programmi tulevikus mõne roboti töölepanekuks (aknapesurobot, põrandakoristusrobot vms). 

 

 

 

 

 

 


