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4.-5. KLASS 

 

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- ka 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.  

 

Õppeaine Nädalatunde klassiti 

4. klass 5. klass 
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Õppesisu ja -tegevus Õpitulemused 

4. klass 

Sissejuhatus tekstitöötlusse. 

Teksti sisestamine, muutmine, kustutamine, vormindamine, 

kopeerimine (s.h. veebilehelt tekstidokumenti, koos vorminguga ja 

ilma). Plakati või kuulutuse teksti koostamine, kujundamine ja 

väljatrükk. Praktiliste töövõtete harjutamine ohutuks ja säästlikuks 

tööks arvutiga. 

 

 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); 

 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) 

 



Failide haldamine. 

Failide salvestamine kõvakettale, võrgukettale ja mälupulgale. 

Failiformaadi valik. Failide kopeerimine, veebikeskkonda 

laadimine, kustutamine, pakkimine. Operatsioonisüsteemi graafilise 

kasutajaliidese kasutamine: aknad, kaustad, menüüd, tegumiriba. 

Töö mitme aknaga. 

 

 kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, 

töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku); 

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; 

 ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, väline 

kõvaketas). 

Infootsing Internetis ja töö meediafailidega. 

Internetijaht (WebQuest): infootsingu võistlus koos järgneva 

otsinguvõtete võrdlusega rühmaarutelu vormis. Rollimäng või 

juhtumianalüüsid turvalise veebikäitumise ja isikuandmete kaitse 

teemal. E-kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote ja 

helisalvestiste ülekandmine kaamerast, diktofonist ning telefonist 

arvutisse. 

 

 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; 

 viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali 

korrektselt, hoidudes plagiaadist; 

 mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate 

objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka 

esindavaid allikaid; 

 kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue 

tugeva parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta 

avalikus internetis; 

 kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi. 

 

5. klass 

Töö andmetega. 

Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine etteantud andmestiku 

põhjal. Lihtsamate valemite koostamine. Erinevat tüüpi 

diagrammide loomine sagedustabeli põhjal. 

 

 koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi 

diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi). 

 

Esitluse koostamine. 

Paaristöös slaidiesitluste loomine. Teksti, piltide, tabelite, 

diagrammide ja kujundite lisamine slaididele. Loetelude ja 

tekstikastide lisamine. Slaidi ülesehituse ja kujunduse muutmine. 

Slaidiesitluse ettekandmine. 

 

 koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud 

teemal; 

 kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest riteeriumidest: 

optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele viitamine, 

kujunduse säästlikkus. 

 

Referaadi vormindamine. 

Etteantud tekstiga referaadi vormindamine. Päise ja jaluse lisamine, 

laadide kasutamine pealkirjades. Sisukorra automaatne 

 vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt 

genereeritud sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, päis, jalus, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad; 



genereerimine. Lehekülgede nummerdamine. Loetelude, jooniste ja 

tabelite lisamine. 

 

 salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle 

e-posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile. 

 

Internet suhtlus- ja töökeskkonnana. 

Infootsingu erinevate võtete ja vahendite harjutamine. 

Veebikeskkondadesse kasutajaks registreerumine, kasutajaprofiili 

loomine. Oma virtuaalse identiteedi kaitsmine. Turvalise ja eetilise 

Interneti-käitumise aluste järgimine. Kooli infosüsteemide ja e- 

õppekeskkonna kasutamise reeglite järgimine. Rühma-arutelu 

probleemsete veebikäitumise juhtumite üle.  

 

 leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; vajaduse korral 

algatab ise uue virtuaalse kogukonna ning loob sellele veebipõhise koostöökeskkonna; 

 kasutab etteantud või enda valitud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; 

liitub keskkonnaga, valib turvalise salasõna, loob kasutajaprofiili ning lisab materjale. 

 

 

Hindamine 

Informaatika valikaine õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järgi ja kokkuvõtvalt kursuse lõpul üldjuhul e-portfoolio abil. E-portfoolio 

on personaalne veebipõhine keskkond, millesse õpilane kogub pikema perioodi jooksul enda tehtud tööd ja refleksioonid oma õpikogemustest. 

Kursuse lõpul koostab õpilane e-portfooliosse kogutud materjalidest oma pädevusi kõige paremini tõendava valiku ning kaitseb seda võimaluse 

korral avalikult. Õpiülesanded ja e-portfoolio võivad olla tehtud kas üksi või rühmatööna. Portfoolio kaitsmise põhjal saadud hinne on kursuse 

kokkuvõtvaks hindeks. Nii jooksvate õpiülesannete lahendamise kui ka e-portfoolio esitluse puhul hinnatakse: 

1)  õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust; 

2)  õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu veenvat tõendamist õpilase poolt; 

3)  arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ning originaalsust; 

4)  õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist; 

5)  õpilase arengut. 

 


