
Valikaine „Informaatika“ 

  

Lagedi Koolis toimub informaatikaõpetus II ja III kooliastmes vastavalt 4.-5. klass ja 8. klass 

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- 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. 

  

2. Õppeaine 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 lähtutakse igapäevase arvuti- ning internetikasutaja 

vajadustest ning üldistest alustõdedest arvuti- ja internetikasutamisel. 

  

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 informaatikatundides 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. Esile on tõstetud lõimingu võimalused eriti reaal-, humanitaar- ja 

loodusainete ja informaatika ainekavade vahel. Informaatika ainekavaga luuakse eeldused 

integreerida tehnoloogiat ja uuenduslikkust läbiva teemana teistesse õppeainetesse.  

  

Informaatika ainekäsitlus on tavapäraselt kontsentriline, varem õpitu juurde tullakse igas 

järgmises kooliastmes uuesti tagasi süvendatult. Põhirõhk on praktilisel arvutikasutusel 

erinevaid õppeaineid õppides.  

I kooliastmes käsitletakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seonduvaid teemasid 

lõimituna teiste õppeainetega.  

 

3. Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste 

õppeainete ja läbivate teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub 

õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, 

näitused, ettevõtted jne; 

7) peetakse silmas, et põhirõhk on veebipõhise personaalse õpikeskkonna loomise 

oskuste kujundamisel;  

8) tagatakse, et õppe vältel õpitakse headest tavadest lähtuvat veebikäitumist, 

sealhulgas virtuaalsetes võrgustikes ning ametlikke infosüsteeme (e-kool, e-

õppekeskkond, kooli ja omavalitsuse koduleht) kasutades; 

9) tuleks õpitavad teemad aineõpetajate koostöös siduda ning ajastada 

ühiskonnaõpetuse, võõrkeele ja emakeele õpetusega. Kursuse keskel alustavad 

õpilased tööd väikerühmatöös (või paaristöös) arendusprojekti kallal, sidudes 

edasised õpitavad teemad selle projektiga; 

10) võivad õpilased projektide teemad ise valida teiste aineõpetajate, lapsevanemate, 

kohalike ettevõtjate, omavalitsuse või mõne sotsiaalse võrgustiku soovitustest või 

tellimusest lähtudes; 

11) esitlevad õpilased kursuse lõpul projektide raames loodud materjale ja lahendusi.  

  

4. Füüsiline õpikeskkond 

 Informaatikaklassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine: 

1) üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht, erandjuhul on kaks õpilast ühe arvuti 

taga;  



2) dataprojektor;  

3) failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud 

veebikeskkonda;  

4) lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus;  

5) juurdepääs infosüsteemidele (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, 

rühmatöökeskkond);  

6) arvutitöökohtadel toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted;  

7) isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad);  

8) kõrvaklapid ja mikrofonid;  

9) digitaalne foto- ja videokaamera.   



AINEKAVA II KOOLIASTMES 

Õppeaine: Arvutiõpetus  
Klass: 4. klass  
Tundide arv nädalas: 1 tundnädalas I-III trimestril 

Õppesisu:  
Arvuti kasutamise reeglid ja ohutus. Tutvumine hiire ja klaviatuuriga, Lihtsamate 
õpiotstarbeliste arvutimängudega tutvumine. Joonistamine programmis Paint 
(geomeetrilised kujundid ja pildid). Ikooni avamine töölaualt. Faili avamine, 
salvestamine etteantud kausta. Akna erinevad vaated, töö akendega. Lühiteksti, 
luuletuse sisestamine ja illustreerimine. Tutvumine internetiga, aadressi sisestamine, 
Internetist otsingumootorite kasutamine, internet info otsing. Lühiteksti, luuletuse 
sisestamine ja illustreerimine. Teksti toomine Internetist teksttöötlusprogrammi. 
Esitluse koostamine.  

Põhimõisted:  
Arvuti riistvara komponendid, ikoon, fail, aken, internet, otsingumootor, 
tekstitöötlusprogramm, esitluse programm, arvuti õppemängud  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
Geomeetriliste kujundite ja piltide joonistamine. Teksti kujundamine ja 
illustreerimine. Esitluse koostamine ja ettekandmine. 

Õpitulemused:  
Oskab kasutada õpitarkvarasid; · Oskab kasutada tekstitöötlus programmi; · Oskab 
leida vajalikku infot Internetist, kasutada erinevaid otsingumootoreid; · Oskab luua 
esitlusi; · Oskab hallata oma faile. 
Lõiming teiste ainevaldkondadega. 
Integratisoon on olemas pea kõigi ainetega. Arvutiõpetust on lihtne seostada teiste 
ainetega, sest arvutit kasutades on võimalik koostada ettekandeid, esitlusi, referaate, 
uurimistöid, kasutada õppetöö läbiviimiseks erinevates interneti keskkondades jne.  

 

  



Õppeaine: Arvutiõpetus  
Klass: 5. klass  
Tundide arv nädalas: 1 tundnädalas I-III trimestril 
Õppesisu:  
Arvuti funktsioonid ja olemus. Riist- ja tarkvara. Arvuti peamised sisend- ja 
väljundseadmed. Operatsioonisüsteemid. Üldised teadmised tekstitöötlus 
programmist). Teksti sisestamise reeglid. Liikumine tekstis. Teksti aktiveerimine. 
Tähemärgi vormindamine. Lõigu vormindamine. Nupuriba. Rullimisribad. Mõõduriba. 
Lõikude nummerdamine. Salvestamine. Teksti kopeerimine ja tõstmine faili sees ja 
ühest failist teise. Menüüd. Lehe servad. Printimine. Enamkasutatavad failitüübid. 
Prinditava ja internetis kasutatava arvutigraafika erinevused (pildi suurus, 
resolutsioon).  
Kaustade ja failide leidmine ja avamine. Failide ja kaustade kopeerimine ja tõstmine. 
Failide ja kaustade hävitamine. Prügikasti tühjendamine.  
Referaadi kohustuslikud osad. Töö allikatega, informatsiooni hindamine. 
Refereerimine. Nõuded referaadi vormistamisele. Brauserid: Internet Explorer, 
Mozilla (Firefox), Opera. Viirused. Informatsiooni otsimine Internetist. Informatsiooni 
objektiivsus. Elektronkirjavahetus. Kirjade lugemine. Uue kirja kirjutamine. Kirjale 
vastamine, manuste lisamine e-kirjale.  

Põhimõisted:  
Sisend- ja väljundseadmed, operatsioonisüsteemid, vormindus, nupuriba, rullimisriba, 
mõõduriba, kaust, fail, brauser, viirused, elektronkirjavahetus.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
Õpetaja kujundab aktiivse õppekeskkonna, kus olulisel kohal on infotehnoloogia 
kasutamine. Referaadi koostamise käigus õpivad õpilased erinevatest allikatest teavet 
otsima, seda süstematiseerima ja kujundlikult ning korrektselt esitama. Referaadi 
temaatika on valitud teistest õppeainetest. Paaristöö käigus arenevad õpilaste töö 
organiseerimise oskused, väärtustab koostöö ja vastutuse osa ühises õppeprotsessis. 
Rühmasisesed arutelud ja diskussioonid arendavad õpilaste kriitilist ja loovat 
mõtlemist.  

Õpitulemused:  

 kasutab vilunult ja efektiivselt arvuti sisendseadmeid (hiir, klaviatuur), 
väljundseadmeid (printer, monitor, väline kõvaketas, mälupulk), 
püsimäluseadmeid (CD-ROM, kõvaketas) ja operatsioonisüsteemi 
kasutajaliidest ( muudab akende suurust, töötab mitmes aknas);  

 vormindab arvutiga referaadi, järgides tekstitöötluse põhireegleid ja korrektset 
viitamist;  

 kasutab joonistusprogrammi erinevaid võimalusi;  

 loob e-posti aadressi, kasutab e-posti suhtlusvahendina sealhulgas lisab 
kirjadele manuseid ning oskab avada manuseid sobiva programmiga;  

 toob näiteid arvuti väärast kasutamisest tekkida võivatest ohtudest ja kirjeldab 
nende mõju tervisele.  

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega. 
Integratisoon on olemas pea kõigi ainetega. Arvutiõpetust on lihtne seostada teiste 
ainetega, sest arvutit kasutades on võimalik koostada ettekandeid, esitlusi, referaate, 
uurimistöid jne.  



 

AINEKAVA III KOOLIASTMES 

Õppeaine: Arvutiõpetus  
Klass: 8. klass  
Tundide arv: 1 tundnädalas II trimestril 

Õppesisu:  
Võrgu etikett. Teksti kujundamise põhivõtted. Üldine vormindamine. Dokumendi 
viimistlemine. Päised ja jalused. Õigekiri.  
Kirjalike tööde koostamise põhimõtted 8. klassi loovtöö kirjalikuks vormistamiseks.  
Tabelitöötlusprogrammi käivitamine. Akna vaated. Akna elemendid. Abiteabe 
kasutamine. Olemasoleva tabeli avamine, selle muutmine. Mitme tabeli avamine. 
Uue tabeli loomine ja selle salvestamine. Read, veerud. Andmete lisamine. 
Kopeerimine, teisaldamine, muutmine, kustutamine. Andmete sorteerimine. 
Lihtsamad valemid ja funktsioonid. Lahtrite sisu vormindamine. Objektide lisamine 
tabelisse. Diagrammid.  
Esitluse loomise põhitõed, esinemise etikett. 

Põhimõisted:  
Võrgu etikett. Päis ja jalus, rastergraafika, read, veerud, andmete sorteerimine, 
funktsioonid, diagrammid, objektid.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
Õpime sotsiaalvõrgustikes suhtlema ja nende kasutamise turvalisust (milliseid 
andmeid võib anda ja milliseid mitte ja kes võib olla sinu arvutisõber tegelikult.)  
Koostame ja kujundame teksti ametlikke dokumente, Koostame referaadi valitud 
õppeaines. Kasutame tabeltöötlus programmi arvutamiseks diagrammiliste 
kujundite loomiseks ja andmete analüüsiks.  

Õpitulemused:  

 Tabelarvutuse põhivõtete omandamine.  

 Failioperatsioonide omandamine.  

 Tekstitöötluse põhivõtete omandamine.  

 Esitluse koostamise põhitõdede omandamine. 
 

Lõiming teiste ainevaldkondadega. 
Integratisoon on olemas pea kõigi ainetega. Arvutiõpetust on lihtne seostada teiste 
ainetega, sest arvutit kasutades on võimalik koostada ettekandeid, esitlusi, 
referaate, uurimistöid jne.  

 


