
                        INNOVAATILINE ÕPILUGU                  NUTIRAKENDUSTE 
RATAS

Õppeaine: arvutiõpetus
Klass: 4. klass
Tunni teema: Käsitletud nutikeskkonnad ja padlet virtuaalsein
Lõiming teiste ainetega: eesti keel, matemaatika
Milliseid koolilõpetaja omadusi javõimeid kujundatakse tunni käigus?

Funktsionaalne lugemisoskus, analüüsivõime, tagasisidestamise oskus, praktiliste tegevuste 
rakendamine õppetöösse, esitlusoskuse arendamine.

Tunnis arendatavad õpiväljundid:

Tekstiloome, sõnavara arendamine, praktiliste tegevuste sõnastamine, juhendi  koostamine, 
nutikeskkondade katsetamine, tagasiside andmine.

Kuidas see tund arendab õpilasel:
Iseseisvust Isesisvalt tööjuhendi koostamine.
Sihikindlust Alustatu lõpule viimine
Üldpädevusi Digipädevus – erinevate nutikeskkondade 

tundmine, virtuaalseina padlet kasutamine.
Eesmärkide püstitamine lähtuvalt Bloomi kognitiivsest taksonoomiast:
meeldejätmine Jätab meelde valitud nutikeskkonnaga seotud 

sõnavara, tegevuste järjestuse.
arusaamine Sõnastab tegevused arusaadavalt.
rakendamine Katsetab koostatud juhendi järgi keskkonda.
analüüs Kontrollib, kas antud juhendi järgi on võimalik 

keskkonda kasutada.
hindamine Teeb oma juhendis parandused, nii sõnastuse, kui 

ka tegevuste järjestuste kohta. Hiljem analüüsib 
ühte kaaslaste poolt koostatud juhendit.

loomine Rakendab loodud juhendit keskkonna 
tutvustamisel kaasõpilastele.

Valitud tehnoloogilised vahendid eesmärkide saavutamiseks (äpide, rakenduste nimetused)

Answergarden.ch, erinevad keskkonnad (3D modelleerrimiiseks tinkercad, e-raamat mystorybook.com, e-
kirja koostamine g-mailis, targaltinternetis, padlet.com virtuaalsein.

Kuidas valitud vahendid toetavad püstitatud eesmärkide saavutamist

Keskkonna kasutamise kaudu jälgib õpilane tegevusi samm-sammult ning sõnastab need. 
Ühistöövahend võimaldab häälestusel luua sõnapilve, padleti seinale laetakse loodud juhendid ning 
sealt saavad õpilased kätte materjali analüüsimiseks

Kuidas kavandate valitud tehnoloogilisi vahendeid kasutada?

Õpilased kasutavad arvutiklassi, lubatud on ka VOSK (tahvelarvuti, mobiil), kuna osad õpilased tunnevad 
enda vahendite kasutamisel  end paremini ja kindlamalt. Arvuti on peamine töövahend keskkonna uurimisel 
ja dokumendi vormistamisel, hiljem tagasiside koostamiseks. 

Tunnikäigu kirjeldus
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Õppeülesannete ja tegevuste järjekord: Kuluv aeg Märkused

1. Tunni häälestus (ühistöövahendi 
answergarden.ch kasutamine), panna kirja
meeldejäävamad nutikeskkonnad, mida on
4. klassis õpitud. Sellest edasi selgitada 
tunni teemat ja eesmärke.

2. Tööjuhendi täpsem selgitus, mdia ja 
kuidas teha. Pakutud keskkondadest 
meelepärase valimine.

3. Valitud keskkonna kohta juhendi 
koostamine.

4. Valminud juhendi analüüsimine, kontroll, 
parandused.

5. Juhendi laadimine ühisele padlet.com 
virtuaalseinale. Kaasõpilaste koostatud 
juhendi esmane uurimine. 

6. Kokkuvõte tunnist, kodune ülesanne 
(analüüsida loosi teel saadud keskkonna 
kohta koostatud juhendit ning täita 
järgmiseks tunniks tagasisideleht 
muudatusettepanekutega)

10 min 

5 min

40 min

15 min

10 min

10 min

Antud tööd tehakse 
paaristööna.

Lubatud nii individuaalne, 
kui ka paaristöö.

Esmane ülevaade, kas laetud 
juhendid avanevad ja on 
üldvormistuselt nõuetele 
vastav.

Tagasiside täidetakse 
paberkandjal ning esitataks 
järgmisel tunnil.

Tunnis kasutatav õppematerjal ja –vahendid: (õpikud, töövihikud,lingid, kogumikud, teatmeteosed jms)

Tööjuhend paberil, arvutid, padlet virtuaalsein, tagasisideleht paberkandjal.


