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ULA informaatika ainekava

1. Üldalused

1.1. Digipädevus
Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka
kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh
tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd
erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida
digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Digipädevuse arengut koolis toetavad tegevused:

● informaatikaõpetuse tunnid;
● aineõpetaja igapäevased tegevused tunnis;
● VOSK põhimõtete rakendamine;
● programmeerimise ja robootika huviringid;
● internetiturvalisuse loengud.

1.2. Informaatika maht
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse informaatikat järgmises mahus:

● I kooliastmes õpitakse informaatikat läbi teiste õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel.

● II kooliastmes õpitakse informaatikat enamasti läbi teiste II kooliastme õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel,

kirjandus, vene keel, ajalugu. 4. klassis on lisaks 1 tund nädalas informaatikat (kokku 35 tundi).

1.3. Informaatika kirjeldus
Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja

õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades. Põhikooli informaatikaõpetuses ei ole tarvis lähtuda
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arvutiteaduse kui kooliinformaatika kaudseks aluseks oleva teadusdistsipliini ülesehitusest ega sisust, vaid pigem igapäevase arvuti- ning internetikasutaja

vajadustest.

Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on:

1. elulähedus: näited, ülesanded jm võetakse õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool, kodu, huvitegevus, meedia);

2. aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilaste aktiivset osalemist nõudvaid ja nende loovust esile toovaid õppemeetodeid;

3. uuenduslikkus: läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ vaimus eelistatakse uuenduslikke tehnoloogiaid ning lahendusi;

4. ühisõpe: nii digiõpetuse tundides kui ka kodutööde puhul on eelistatud koostöös õppimise meetodid;

5. teadmusloome: uut teadmust õpitakse üheskoos luues, mitte vananenud infot meelde jättes;

6. vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale vaba tarkvara;

7. turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning propageerib ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas;

8. lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete teemasid;

9. sõltumatus tarkvaratootjast: õpe ei tohi olla üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja või platvormi kasutamisele; koolil on kohustus tutvustada ka

alternatiive.

Informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest

õpikeskkonnast. See lõiming toimub mõlemal suunal: ühelt poolt kasutatakse informaatika õppeülesandeid koostades teiste õppeainete teemasid, et luua

mõtestatud õppimine, ning teiselt poolt kujundatakse IKT pädevusi teistes õppeainetes referaate ja esitlusi tehes, andmeid kogudes ning analüüsides.

Informaatika ainekäsitlus on tavapäraselt kontsentriline, varem õpitu juurde tullakse igas järgmises kooliastmes uuesti tagasi süvendatult. Põhirõhk on

praktilisel arvutikasutusel erinevaid õppeaineid õppides.

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalused
Õppeaine õpetamise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riikliku õppekava üldosas kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud

komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise – kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamise

oskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.
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● Kultuuri- ja väärtuspädevus. Väärtustada eneseväljendust ja loomingut digitaalsete vahendite abil, võimaldades õpilastel informaatikatundide

raames arendada enda huvialadega seonduvaid IKT pädevusi (nt grafiti, elektrooniline muusika, veebidisain); Propageerida jagamise kultuuri, avatud

sisulitsentside kasutamist ja oma loomingu avaldamist virtuaalsetes kogukondades, samas teadvustades liigsest avatusest tingitud ohte

privaatsusele; Õpetada ära tundma ksenofoobia ja küberkiusamise ilminguid veebisuhtluses, kujundada nende suhtes negatiivne hoiak;

Rahvusvaheliste projektide ja heterogeensete töörühmade kaudu väärtustada multikultuurilisust ühiskonnas, kogukonnas, töörühmas, klassis;

Teadvustada vajadust erinevate vaatenurkade leidmise ja kriitilise suhtumise järele internetiallikate kasutamisel; teadvustada kultuuripärandi

digitaliseerimise, dokumenteerimise ja veebi teel kättesaadavaks muutmise vajadust (sh oma suguvõsa lugu ja kohalikud koduloolised uurimused).

● Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Kool on ühiskonna väike mudel, kodanikuna käitumine algab aktiivse ja vastutustundliku osalemisega koolielus.

Alustada tuleb arvutiklassi kodukorra ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli ainekava “Informaatika” ning kooli arvutivõrgu eeskirja järgimisest, seejärel

tagada infosüsteemide (nt Stuudium) aktiivne ja korrektne kasutamine kõigi õpilaste poolt. Lõpuks tuleb jõuda selleni, et õpilased oskavad ja

tahavad osaleda ajurünnakutes, aruteludes, oma klassi ja kooli puudutavate otsuste ettevalmistamises. Õpilaste suhtlusoskuste arendamist

väljaspool „ametlikku sfääri”: näiteks tuleks sotsiaalmeedia suhtlemisoskusi kujundada.

● Enesemääratluspädevus. Õpilase enesemääratluspädevuse arendamisele saab kaasa aidata õpilase digitaalse identiteedi kujundamise kaudu.

Digitaalse identiteedi loomine eeldab kindlasti ka tehnilisi pädevusi: nt informatiivsete kasutajaprofiilide loomine eri veebikeskkondades, turvaliste

salasõnade valimine, isikuandmete kaitse, enda digitaalse jalajälje teadvustamine/jälgimine. Samas on digitaalsel identiteedil ka “pehmem pool”,

mis hõlmab eneseanalüüsi ja enesekuvandi koostamist digitaalsete tööriistade abil. Parimaks vahendiks on siinjuures õpilase personaalne

e-portfoolio, mille abil õpilane saab luua silla formaalse õppe ja oma kooli-/klassiväliste tegevuste vahel. E-portfoolio abil saab õpetada ka

refleksiooni, enesehinnangut, oma kogemuste mõtestamist.

● Õpipädevus. Kuna informaatika ainekava käsitleb arvutite ja interneti kasutamisega seonduvaid pädevusi eelkõige õppetöö vajadustest lähtudes, siis

tegeldaksegi informaatika õpetamisel suuresti just kaasaegse õpipädevuse kujundamisega digitaalses keskkonnas. Sinna alla käivad nii info otsimise,

töötlemise, analüüsi ja esitlemise oskused kui ka koostöös teadmusloome, oma õppimise kavandamise ja hindamise, formaalse ja mitteformaalse

õppe sidumise jpm oskused.

● Suhtluspädevus. Tuleb hinnata õpilaste poolt informaatika e-portfoolios esitletavate tekstide õigekeelsust ja keelelist väljendusrikkust. Õpilastele

tuleb õpetada korrektset informaatikaalase terminoloogia valdamist ja kasutamist õpilaste omavahelises suhtluses ja koolitöödes. Tuleb hea seista

selle eest, et õpilaste poolt kiirsuhtlusvahendites ja SMSides kasutatav vaegkeel ei leviks e-posti ja foorumisuhtlusesse. Informaatikatundides tuleb

kindlasti käsitleda ka „leimi” mõistet, õpetada leimamist ära tundma ja sellele vastumeetmeid rakendama. Informaatika kirjalike tööde ja esitluste

koostamisel tuleb õpilasi juhendada ka antud formaadi jaoks sobivat väljendusstiili kasutama – näiteks esitluste puhul kasutada pikkade täislausete

asemel kompaktsemaid tekstilõike, loetelusid ja skeeme.
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● Matemaatika- ja loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Informaatika õpetamise kontekstis tähendab matemaatikapädevus eelkõige

statistilise analüüsi, diagrammide ja valemitega seonduvate oskuste kujundamist tabelarvutuse teemade käsitlemisel.

● Ettevõtlikkuspädevus. Informaatika valikainega on lähedalt seotud läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon”, mis lisab info- ja

kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisele koolis veel ühe dimensiooni: arvutite ja interneti abil väikeste arendusprojektide läbiviimine

innovatsiooni eesmärgil. Informaatika õppimine on ainult siis tulemuslik, kui õpilased oskavad ja tahavad leida oma IKT pädevustele

rakendusvõimalusi ka väljaspool informaatikatunde ja õpetaja poolt antud kodutöid. Neid rakendusvõimalusi on kerge leida nii koolielu kontekstist

(nt kooli kodulehe uuendamine, klassi või huvialaringi jaoks veebipõhise koostöökeskkonna loomine, kooli juubeliürituse või jõulupeo kajastamine

sotsiaalmeedias) kui ka väljaspool kooli (kohaliku ettevõtte kodulehe teostamine uudse sisuhaldussüsteemi abil, turu-uuring kodukanti külastavate

turistide seas, kohaliku omavalitsuse tellimusel küsitluse läbiviimine elanike seas). Kokkuvõtteks: informaatika staatus valikainena võib küll olla

vähem tähtis kui matemaatikal ja emakeelel, kuid üldpädevuste kujundamisel võib informaatika roll olla isegi suurem kui teistel õppeainetel.

1.5. Informaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled

Interneti kui infoallika olulisuse lahtirääkimine, leitud materjalide kriitiline hindamine; veebipõhiste teatmeteoste ja
sõnaraamatute kasutamine; leitud teabe talletamine ja süstematiseerimine; korrektse grammatika väärtustamine nii
e-posti saatmisel kui ka suhtlusvõrgustikes suhtlemisel; internetis leiduvate ohtude teadvustamine; kirjalike tööde
vormistamise õpetamine; „teemamapi“, mis sisaldaks kogumikku kirjanikest, loovtöösid, heli- ja videoklippe või
ülesvõtteid, koostamine; tõlkimisvahendite kasutamine.

Matemaatika Arvuti on abivahend koduste tööde tegemisel ja enesekontrolliks.

Kunstiained
Kunstiõpetus ja arvutiõpetus saavad teha omavahel väga suurt koostööd, sest arvuti võimaldab tihti saavutada kunsti
aine-eesmärke, visandada kavandeid ning levitada ning reklaamida tehtud töid näiteks virtuaalse näitusena.

Sotsiaalained

IKT vahendite säästlik, eesmärgipärane kasutamine kaitstes intellektuaalset omandit ning teadvustades nii võimalusi
kui ka ohte, mis tulenevad interneti kasutusest. Inimeseõpetuses peetakse oluliseks rääkida tehnoloogia mõjust
inimese meeltele, reklaamidest ning meediast tulenevatest riskidest. Tähtsal kohal on internetti paisatud sõnade ning
tegude eest vastutuse võtmise õpetamine. Ajaloos on ülioluline õpetada kriitilist mõtlemist erinevate allikate ning
otsingutulemuste vastu, lisaks erinevate kirjalike, video kui ka pildiarhiivide kasutamine.

Tehnoloogia Tehnoloogiaõpetus näeb võimalusi lisaks eelpoolmainitud info otsingule ning autorikaitse küsimustele tervisliku
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toitumise küsimuste kajastamisel, veebinäituse korraldamisel, materjalide ja nende töötlemise teabe hankimisel,
jooniste tegemisel, leiutamisel.

Kehaline kasvatus Liikumisaktiivsuse hindamine, treeningplaani koostamine.

Loodusõpetus
Loodusained keskenduvad õpikeskondade kasutamisele ning õpistrateegiate parendamisele; arvuti on vahend
olemasoleva demonstreerimiseks, vaatluse ja katsetulemuste vormistamiseks.

Muusikaõpetus
Muusikaõpetuses kasutatakse ära virtuaalsete õppekäikude võimalusi ning tähtis on autorluse küsimus tänapäeva
massimeedias ning selle muutumine. Lihtsamate muusikapalade loomine.

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalused
● Keskkond ja jätkusuutlik areng. Keskendutakse koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse säästvat suhtumist

ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt. Selgitatakse digiprügi mõistet.

● Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Keskendutakse oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel

kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse erinevaid informaatika valdkonda

puudutavaid elukutseid ja töid ning nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega.

● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase initsiatiivi ning pakutakse talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt

tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma jõukohastele probleemidele

loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust.

● Kultuuriline identiteet. Leitakse võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja

rahvusvaheliste projektide kaudu.

● Teabekeskkond. Käsitletakse avaliku ja privaatse ruumi toimimise seaduspärasusi ning õpitakse tundma põhilisi kommunikatsiooniformaate. Õpilane

harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja

kuulama uudist kui üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat teavet.

● Tehnoloogia ja innovatsioon. Lahendatakse praktilisi ülesandeid, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses.

Arvutipõhises õppes kasutakse rühmatööd ja aktiivõppemeetodeid.

● Tervis ja ohutus. Pööratakse tähelepanu teadmiste ja oskuste ning väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse elulähedusele ja levinuma

riskikäitumise ärahoidmisele (vähene kehaline aktiivsus ja arvutiga seotud füüsilised tervisehädad).
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● Väärtused ja kõlblus. Teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme ning kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Õpilase

mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus. Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi

rakendada omandatud teadmisi.

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine
Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut

teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ja jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks

kui ka puhkuseks;

3. võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, praktilised tööd), mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseks ning

iseseisvaks õppijaks;

4. kasutatakse õpiülesandeid, mis toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

6. laiendatakse õpikeskkonda: arvuti/multimeediaklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;

7. tagatakse, et õppe vältel õpitakse headest tavadest lähtuvat veebikäitumist, sealhulgas virtuaalsetes võrgustikes ning ametlikke infosüsteeme

(Stuudium, e-õppekeskkond, kooli koduleht) kasutades;

8. püütakse õpitavad teemad lõimida erinevate õppeainetega.

1.8. Hindamine
Informaatika õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete põhjal. Oluline on arvestada õppijate eelnevate oskustega ning õppija individuaalset arengut.

Digisisu loomise ülesannetes kaasatakse tagasisidestamisse kaasõppijaid. Seejuures õpitakse andma kaaslastele viisakat edasiviivat tagasisidet.

1.9. Füüsiline õppekeskkond
Informaatikaklassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine:

1. üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht;

2. interaktiivne tahvel;
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3. failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda;

4. lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus;

5. juurdepääs infosüsteemidele (Stuudium, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, rühmatöö-keskkond);

6. arvutitöökohtadel on reguleeritavad toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted;

7. erineva operatsioonisüsteemiga arvutid või tahvelarvutid (lisaks MS Windowsile ka Mac OS);

8. isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad);

9. kõrvaklapid ja mikrofonid;

10. digitaalne foto- ja videokaamera.

8



ULA informaatika ainekava

2. Informaatika ainekava
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;

2. teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja

isikuandmete kaitsele;

3. koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna;

4. osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade

tavadega.

2.2. Informaatikaõpetuse II kooliastme ainekava

2.2.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks

6. klassi lõpetaja:

1. vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid, referaate), järgides tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht;

kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti joondamine; laadid ja

dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, diagrammid, tabelid);

2. leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali (tekst, pilt, tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral,

pidades kinni intellektuaalomandi kaitse headest tavadest;

3. viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali korrektselt, hoidudes plagiaadist;

4. mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta

alternatiivset vaatenurka esindavaid allikaid;

5. kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib

vajalikku);

9



ULA informaatika ainekava

6. salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle teise nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning

võrdleb faili suurust vaba ruumiga andmekandjal;

7. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud teemal;

8. kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest kriteeriumidest: optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti

asemel, allikatele viitamine, kujunduse säästlikkus;

9. koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi);

10. vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt genereeritud sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised,

tabelid, päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad;

11. salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja

prindib selle paberile;

12. selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, liigeseja rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös

arvutiga neid ohte vältida, valides õige istumisasendi, jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes võimlemisharjutusi silmadele ja randmetele jne;

13. kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda

sensitiivset infot enda kohta avalikus internetis;

14. kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi;

15. ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, väline kõvaketas);

16. kasutab sihipäraselt erinevaid nutiseadmeid õppetööks;

17. kasutab sihipäraselt lihtsamaid haridusroboteid  ning programmeerib neid lihtsamate plokk-koodide abil.

2.2.2. Õppemaht

I klassis – õpitakse informaatikat läbi teiste I kooliastme õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel.

II klassis – õpitakse informaatikat läbi teiste I kooliastme õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel.

III klassis – õpitakse informaatikat läbi teiste I kooliastme õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel.

IV klassis  – 1 tund nädalasning läbi teiste II kooliastme õppeainete.

V klassis – õpitakse informaatikat läbi teiste II kooliastme õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel, kirjandus, vene keel,

ajalugu.

VI klassis  – õpitakse informaatikat läbi teiste II kooliastme õppeainete, nt eesti keel, matemaatika, kunst, loodusõpetus, inglise keel, kirjandus, vene keel,

ajalugu.
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2.2.3. Õppevara

● Informaatika digiõpikud I ja II kooliastmele (https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/)

● Targalt internetis https://www.targaltinternetis.ee/

● Targalt internetis “Veebimäng Nastix” https://www.targaltinternetis.ee/nastix/

● Digiõpetuse materjalid veebis

● Õpetaja koostatud materjalid ja töölehed

● Justiitsministeeriumis õppemäng „Päästa Liisa ID“ https://video.just.ee/paastaliisaid/html/index.html

● Programmeerimisega tutvumine https://studio.code.org/courses

● Tiigrihüppe SA põhikooli arvutiõpik: https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/arvutiopik.html

● Eesti Keele Instituudi testid https://keeleabi.eki.ee/?leht=11

2.2.4. Õppesisu I kooliastmes

1. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted Praktilised tööd

TAHVELARVUTI.

Rakenduste ja interneti

lehtede avamine ning

sulgemine, rakenduste

kasutamine.

Õpilane:

● kasutab tahvelarvuti erinevaid operatsioonisüsteeme (Android ja

IOS);

● kasutab õpetaja poolt installitud rakendusi (Seesaw, Kahoot, Quizziz,

QR-koodid, robootika programmid jt).

tahvelarvuti, rakendus,

QR-kood

Õppemängud eesti keele,

matemaatika, inglise keele,

loodusõpetuse ning muusika

tundides.

Õpe toimub õppeaasta

jooksul lõimituna

erinevatesse õppeainetesse.
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LAUA- JA SÜLEARVUTI.

Tutvus arvutiklassiga,

ohutustehnika ja

käitumine, arvuti

välised seadmed,

vajalikud põhivõtted

tööks arvutiga,

programmide avamine

ja sulgemine.

Õpilane:

● käitub arvutiklassis vastavalt ruumile kehtestatud reeglitele;

● teab arvutikomplekti osi;

● lülitab arvuti sisse ja välja korrektselt menüükäske kasutades;

● kasutab arvutit vastavalt ergonoomika nõuetele.

lauaarvuti, sülearvuti,

monitor, klaviatuur, hiir

Matemaatika tunnis

https://nutisport.eu/ns2/

keskkonnaga tutvumisel.

Õpe toimub lõimituna

matemaatika tundi.

INTERNET.

Etteantud aadressi

sisestamine,

nutisport.eu

keskkonda sisenemine

ning väljumine.

Õpilane:

● avab veebibrauseri;

● sisestab etteantud veebiaadressi;

● siseneb Nutispordi keskkonda oma kasutajanime ning parooliga

(kasutajanimi ning parool on kirjas õpilaspäevikus);

● väljub oma kontost;

● sulgeb veebibrauseri.

veebibrauser, veebiaadress Matemaatika tunnis

https://nutisport.eu/ns2/

keskkonnas erinevate

matemaatika teemade

harjutamine ning võistlustel

osalemine.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna matemaatika

tundidesse.

ROBOOTIKA.

Robotite (Bee-Bot,

Blue-Bot, Matatalab)

abil joonistamine.

Õpilane:

● programmeerib robotid kujundeid joonistama.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna kunstiõpetuse

tundidesse.

2. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted Praktilised tööd
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TAHVELARVUTI.

Rakenduste ja interneti

lehtede avamine ning

sulgemine,

erinevatesse

keskkondadesse sisse-,

väljalogimine,

rakenduste

kasutamine.

Õpilane:

● kasutab tahvelarvuti erinevaid operatsioonisüsteeme (Android ja

IOS);

● kasutab õpetaja poolt installitud rakendusi (Seesaw, Kahoot, Quizziz,

QR-koodid, robootika programmid jt);

● kasutab tahvelarvutit õppekeskkondades (Seesaw, Maurus, Nutisport)

sisse-, väljalogimiseks ja vajalike õppeülesannete lahendamiseks.

Õpe toimub õppeaasta

jooksul lõimituna

erinevatesse õppeainetesse.

INTERNET.

Aadressi sisestamine,

info otsimine.

Õpilane:

● teab interneti kasutamisega seotud ohte;

● sisestab etteantud veebiaadressi;

● siseneb Nutispordi keskkonda oma kasutajanime ning parooliga ning

logib keskkonnast välja;

● leiab infot otsisõna järgi.

Matemaatika tunnis

https://nutisport.eu/ns2/

keskkonnas erinevate

matemaatika teemade

harjutamine ning võistlustel

osalemine.

Eesti keele ja loodusõpetuse

tundides info otsimine.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

JOONISTAMINE.

Hiire kasutamine,

vabakäe joonistus,

kirjutamine hiirega.

Õpilane:

● kasutab erinevaid joonistusprogramme (Paint, WeaveSilk.com jt);

● kasutab hiirt vabalt ja täpselt;

● kasutab joonistusprogrammide võimalusi tööde illustreerimiseks.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna kunstiõpetuse

tundidesse.
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ROBOOTIKA.

Dash, Dot ja WeDo2

robotite kasutamine ja

programmeerimine.

Õpilane:

● kasutab Dash, Dot ja WeDo2 roboteid ning programmeerib neid

plokk-koodide abil.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

3. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted Praktilised tööd

TAHVELARVUTI. Õpilane

● kasutab tahvelarvuti erinevaid operatsioonisüsteeme (Android ja

IOS);

● kasutab tahvelarvutit õppekeskkondades (Stuudium, Maurus,

Gmail) sisse-, väljalogimiseks ja vajalike õppeülesannete

lahendamiseks;

● kasutab õpetaja poolt installitud rakendusi (Kahoot, Quizziz,

QR-koodid, robootika programmid jt);

● kasutab tahvelarvuti klaviatuuri sisuloomeks.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

LAUA- JA SÜLEARVUTI.

Tutvus arvutiklassiga,

ohutustehnika ja

käitumine, arvuti välised

seadmed, arvuti ja tervis,

vajalikud põhivõtted

tööks arvutiga,

programmide avamine ja

sulgemine.

Õpilane:

● käitub arvutiklassis vastavalt ruumile kehtestatud reeglitele;

● teab arvutikomplekti osi, lisaseadmete hulka kuuluvaid seadmeid;

● teeb vahet välistel ja sisemistel seadmetel;

● kasutab arvutiklassi seadmeid vastavalt nende

kasutuseesmärkidele;

● lülitab arvuti sisse ja välja korrektselt menüükäske kasutades;

● kasutab arvutit vastavalt ergonoomika nõuetele.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.
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INTERNET.

Aadressi sisestamine, info

otsimine märksõnade

abil.

Õpilane:

● teab interneti kasutamisega seotud ohte ja viisaka käitumise norme

internetis (Targalt internetis);

● leiab luuletuse vm info vastavalt etteantud kriteeriumitele (teema,

autori järgi);

● kasutab Stuudiumi oma õppeinfole ligipääsemiseks;

● loob postkastile turvalise parooli;

● kasutab e-maili ja Stuudiumi suhtlust klassikaaslaste ja õpetajaga

suhtlemiseks;

● tutvub Google Drive keskkonna võimalusega (Google Docs).

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

NT: eesti keele tunnis e-kirja

kirjutamine

TEKSTITÖÖTLUS.

Teksti sisestamine,

taandrida,

klahvikombinatsioonid,

reavahetus, pildid,

ikoonid, kujundid,

sümbolid.

Õpilane:

● kasutab õigesti mõisteid lõik, rida, sõna, pealkiri, reavahe,

taandrida, sõna vahe;

● kasutab lihtsamaid klahvikombinatsioone;

● sisestab lihtsamat teksti või luuletust, pilti, ikooni, kujundit või

sümbolit;

● kasutab teksti sisestamisel pealkirja, tühja vaherida, teksti

joondamist, reavahetuseks Enterit;

● kasutab teksti sisestamisel arvutiteksti põhireegleid (taandrida,

lõigu vahe, sõna vahe, tühik ja kirjavahemärk);

● täidab arvutis töölehti.

lõik, rida, sõna, pealkiri,

reavahe,

taandrida, sõna vahe

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

ROBOOTIKA.

Robootikakomplektiga

Makey Makey selgitab

välja elektrit juhtivad ja

mittejuhtivad ained.

Õpilane:

● avab tahvel- või sülearvutis Makey Makey veebikeskkonna

klaviatuuri;

● ühendab robootikakomplekti Makey Makey tahvelarvuti või

sülearvutiga;

● selgitab välja elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained;

● muudab elektrit juhtiva asja(d) puutetundlikuks klaveriks.

Õpe toimub lõimituna

loodusõpetuse tundi.
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2.2.5 Õppesisu II kooliastmes

4. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted Praktilised tööd

OPERATSIOONISÜSTEEM.

Failid ja kaustad,

salvestamine,

programmiaken, akende

erinevad vaated, töö

akendega.

Õpilane:

● avab ja salvestab oma tööd oma kodukaustas arvuti kõvakettal;

● salvestab oma tööd korrektse failinimega;

● tunneb faili ja kausta erinevusi, oskab liigutada valesti

salvestatud faili õigesse kausta;

● loob kausta ja vajadusel alamkaustad kodukausta;

● kustutab üleliigse oma kodukaustast;

● oskab muuta failinime faili avamata;

● oskab programmiakent minimeerida, suurendada ja sulgeda.

INFOOTSING JA TÖÖ

MEEDIAFAILIDEGA.

Õpilane:

● teab interneti kasutamisega seotud ohte ja viisaka käitumise

norme internetist  (Nastix);

● leiab info vastavalt etteantud kriteeriumitele (teema, autori

järgi);

● kasutab Stuudiumi oma õppeinfole ligipääsuks;

● kasutab Stuudiumi ja e-maili klassikaaslaste ja õpetajaga

suhtlemiseks.

● loob Google Drive keskkonda kaustu ja süstematiseerib sinna

salvestatavaid töid teemade kaupa. Jagab tehtud töid õpetajaga

Google Drive kaudu.

Õpe toimub õppeaasta vältel
lõimituna erinevate II
kooliastme ainetundidega.

TEKSTITÖÖTLUS. Õpilane:

● seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid

tühik, sõna, rida, lause, lõik, dokument, fail, kaust, töölaud,

märgistamine, taandrida;

● sisestab teksti vastavalt arvutikirjaoskuse reeglitele;

.Õpe toimub õppeaasta vältel
lõimituna erinevate II
kooliastme ainetundidega.
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● muudab, kustutab, vormindab, kopeerib (s.h. veebilehelt)

tekstidokumenti;

● harjutab praktilisi töövõtteid ohutuks ja säästlikuks tööks

arvutiga (klahvikombinatsioonid Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, Ctrl Z, Ctrl

A);

● loob tabeleid tekstitöötlusprogrammis.

DIGISISU LOOMINE. Õpilane:

● harjutab referaadi osade koostamist ja vormistamist (tiitelleht,

sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud allikate loend,

lisad);

● loob slaidiesitluse järgides etteantud kriteeriume;

● teab nutiseadmega pildistamise ja filmimise põhimõtteid (nt

portree-või maastikuformaat, horisont);

● salvestab nutiseadmega videofaili.

Referaadi ja slaidiesitluse
loomine (koostöös erinevate
aineõpetajatega).

ROBOOTIKA.

Edisson, Dash, Dot ja WeDo2

robotite kasutamine ja

programmeerimine.

Õpilane:

● Kasutab Edisson, Dash, Dot ja WeDo2 roboteid ja

programmeerib neid keerukamate triip-, joon- ja plokk koodide

abil (loop, random jt).

5. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted Praktilised tööd

INFOOTSING JA TÖÖ
MEEDIAFAILIDEGA.

Õpilane:
● loob korrektse e-kirja, lisab manuse ja saadab adressaadile, sh

vastab e-kirjale ja lisab (pime)koopia adressaatidele; tunneb ära
rämpsposti ja automaatkirjad;

● kannab fotosid, videoid ja helisalvestisi kaamerast ning
telefonist arvutisse ja Google Drive keskkonda;

● kasutab Stuudiumi keskkonda oma õppeinfole ja
õppematerjalidele ligipääsuks.

Õpe toimub õppeaasta vältel
lõimituna erinevatesse
ainetundidesse.
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KÄITUMINE

DIGIKESKKONNAS.

Õpilane:

● teab internetis suhtlemise reegleid (netikett) ja järgib neid oma

tegevustes;

● mõistab eetilise interneti-käitumise aluseid (keelekasutust,

kommenteerimist, kasutajanime);

● tunneb ära digisuhtluse ohuolukorrad, oskab neid ennetada ning

vajadusel reageerida;

● selgitab, millised võivad olla digisuhtluses ebaeetilise käitumise

tagajärjed.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna eesti keele ning

inimeseõpetuse tundidesse.

Targalt internetis

https://www.targaltinternetis.ee/o

petajatele/tunnikavad/

DIGISISU LOOMINE. Õpilane:

● loob tekstidokumendi (nt referaadi), järgides etteantud kriteeriume

või kooli vormistusjuhendit;

● kasutab õigekirjakontrolli;

● loob slaidiesitluse järgides etteantud kriteeriume;

● loob info visualiseerimiseks digitaalse plakati, mõttekaardi, ajatelje,

sõnapilve vms;

● loob digisisu (nt plakati, e-raamatu, ajalehe, slaidiesitluse)

kombineerides teksti ja pilti;

● teab autorsusega kaasnevaid õigusi ja kohustusi;

● teab, mis on plagiaat ehk loomevargus ja oskab sellest hoiduda;

● valib digisisu loomiseks materjalid, mille kasutamine on

autoriõigusega lubatud.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

DIGITURVALISUS. Õpilane:

● kasutab eri keskkondades eri salasõnu;

● teab arvutiviiruste ja pahavara levimise viise nt õngitsuskiri,

nakatunud manus;

● teab lisaseadmete ja andmekandjate ühendamisega seotud

turvariske;

● kasutab vajadusel privaatset (inkognito) sirvimisrežiimi;

● põhjendab, miks on vaja digiseadmeid kasutades järgida

turvameetmeid;

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna eesti keele ning

inimeseõpetuse tundidesse.
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● ärgib info või digisisu jagamisel privaatsusnõudeid;

6. klass

Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted Praktilised tööd

DIGISISU LOOMINE. Õpilane:

● teab erinevate failide (dokumendid, esitlused, fotod, video- ja

audioklipid) jagamise võimalusi veebikeskkonnas;

● jagab sisu piiratud kasutusõigustega veebikeskkondades

(Näiteks Stuudiumis);

● teab veebipõhiste ühistöövahendite võimalusi ning kasutab

neid eesmärgipäraselt.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna erinevatesse

ainetundidesse.

DIGITAALSE IDENTITEEDI

HALDAMINE.

Õpilane:

● leiab enda kohta informatsiooni otsingumootori abil;

● uurib oma digitaalset jalajälge, eristab sh negatiivset ja positiivset

ning aktiivset ja passiivset digitaalset jalajälge;

● haldab ja kaitseb oma digitaalset identiteeti (nt kooli seadmeid

kasutades logib end välja või kasutab inkognito režiimi);

● mõistab, et avalikustatud digitaalne info võib jääda internetti pikaks

ajaks;

● teab, kuhu ja kelle poole probleemide puhul pöörduda (vanema,

õpetaja, veebikonstaabli).

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna inimeseõpetuse

tundidesse.

DIGITURVALISUS. Õpilane:

● nimetab digiseadmega kasutamisega seotud terviseriske;

● teab, mis võivad olla arvutisõltuvuse tagajärjed ja kuidas neid

vältida;

● kirjeldab küberkiusamise liike ja mõjusid;

● märkab küberkiusamist ja sekkub, vajadusel pöördub

veebikonstaabli poole.

Õpe toimub õppeaasta vältel

lõimituna inimeseõpetuse

tundidesse.
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