Informaatika ainekava 5. klassile
Õppeaine kirjeldus
Informaatika õ petamise ü ldeesmä rk on tagada põ hikooli lõ petaja info- ja
kommunikatsioonivahendite rakendamise pä devused igapä evase tö ö - ja
õ pikeskkonna kujundamiseks eelkõ ige koolis, mitte niivõ rd tulevase ametikoha
nõ udmisi arvestades. Põ hikooli informaatikaõ petuses lä htutakse pigem igapä evase
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 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 ole üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja või
platvormi kasutamisele; koolil tutvustab 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 ainekä sitlus on tavapä raselt kontsentriline, varem õ pitu juurde tullakse
igas jä rgmises kooliastmes uuesti tagasi sü vendatult. Põ hirõ hk on praktilisel
arvutikasutusel erinevaid õ ppeaineid õ ppides.

Pädevused
Suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas
ü hiskonnas nii õ ppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes;
leida ja sä ilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja
usaldusvä ä rsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide,
multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid
digivahendeid ja võ tteid, suhelda ja teha koostö ö d erinevates digikeskkondades; olla
teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja
digitaalset identiteeti; jä rgida digikeskkonnas samu moraali- ja vä ä rtuspõ himõ tteid
nagu igapä evaelus.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põ hikooli informaatikaõ petusega taotletakse, et õ pilane:
1. valdab peamisi tö ö võ tteid arvutil igapä evases õ ppetö ö s eelkõ ige infot otsides,
tö ö deldes ja analü ü sides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;
2. teadvustab ning oskab vä ltida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel
tekkida võ ivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;
3. koostab info- ka kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid kasutades toimiva ja
efektiivse õ pikeskkonna;
4. osaleb virtuaalsetes võ rgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete
materjalide avaldamiseks kooskõ las intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

Tundide arv
2 tundi nädalas

Õppesisu
Arvuti tö ö vahendina
Sissejuhatus tekstitö ö tlusse. Teksti sisestamine, vormindamine ja kopeerimine.
Plakati võ i kuulutuse koostamine ning kujundamine. Tö ö võ tted: ohutu ja sä ä stlik
arvutikasutus.
Failide haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine.
Operatsioonisü steemi graafiline kasutajaliides. Tö ö mitme aknaga.
Infootsing internetis ja tö ö meediafailidega. Turvalisus, autorikaitse ja
isikuandmete kaitse. E-kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote ja
helisalvestiste ü lekandmine kaamerast, diktofonist ning telefonist arvutisse.
Tö ö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine
sagedustabeli põ hjal.
Esitluse koostamine. Slaidi ü lesehitus ja kujundus. Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi
sisestamine slaidile.

Referaadi vormindamine. Pä is ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades. Sisukorra
automaatne genereerimine. Lehekü lgede nummerdamine.
Programmeerimine. Erinevate programmeerimiskeeltega lihtsamate programmide
koostamine.

Õppetegevus
Informaatikat õ pitakse II kooliastmes valdavalt avastusõ ppe ja aktiivõ ppe vormis.
Õ pilastel võ imaldatakse ise tehes õ ppida uusi tö ö võ tteid. Loenguid vä lditakse, kuid
tagatakse sü steemne kä sitlus õ pitavatest oskustest eelkõ ige hä sti kavandatud ja
tagasisidestatud õ piü lesannete kaudu.
Et tagada õ pitust arusaamine, toetatakse õ pilaste refleksiooni õ pitu kohta ja suulisi
ettekandeid. Õ pilased peavad korrektset emakeelset terminoloogiat kasutades
suutma selgitada oma tö ö võ tteid ning otsuseid.
Lisaks individuaalsetele ü lesannetele võ imaldatakse õ pilastele paaris- ja rü hmatö oid
(sh veebipõ hist keskkonda kasutades). Oluline on jä rgida metoodilise
vaheldusrikkuse printsiipi, varieerides jä rjestikustes tundides individuaalset ja
rü hmatö ö d ning avastuslikku ja esitluslikku õ pistrateegiat.
Referaadi ja esitluse koostamise teemad võ etakse ü ldjuhul teistest õ ppeainetest,
aidates seelä bi kaasa õ ppeainete lõ imumisele.

Õpitulemused
Õ pilane:
1. vormindab arvutiga lü hemaid ja pikemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid,
referaate), jä rgides tekstitö ö tluse põ hireegleid (suur ja vä ike algustä ht;
kirjavahemä rgid, reavahetused ja tü hikud; poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; ü la- ja
alaindeks; sõ na-, rea-, lõ iguvahe; teksti joondamine; laadid ja dokumendimallid;
loetelud; vä rvid, joonised, pildid, diagrammid, tabelid);
2. leiab internetist ja kopeerib tekstifaili võ i esitlusse erinevas formaadis algmaterjali
(tekst, pilt, tabel, diagramm) ning tö ö tleb neid vajaduse korral, pidades kinni
intellektuaalomandi kaitse headest tavadest;
3. viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali
korrektselt, hoidudes plagiaadist;
4. mõ istab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate
objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka
esindavaid allikaid;
5. kasutab vilunult operatsioonisü steemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende
suurust, tö ö tab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);
6. salvestab tehtud tö ö d ettenä htud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti,
salvestab selle teise nime all, kopeerib faile ü hest kohast teise ning võ rdleb faili
suurust vaba ruumiga andmekandjal;
7. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse
etteantud teemal;

8. kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lä htudes muu hulgas jä rgmistest
kriteeriumidest: optimaalne info hulk slaidil, mä rksõ nad sidusa teksti asemel,
allikatele viitamine, kujunduse sä ä stlikkus;
9. koostab etteantud andmestiku põ hjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tü ü pi
diagrammid (tulp-, sektor- võ i joondiagrammi);
10. vormindab korrektselt referaadi jä rgmised osad: tiitelleht, automaatselt
genereeritud sisukord, sissejuhatus, peatü kid, alampeatü kid, joonised, tabelid, pä is,
jalus, kokkuvõ te, kasutatud kirjandus ja lisad;
11. salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab
selle e-posti teel manusena õ petajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile;
12. selgitab arvuti vä ä rast kasutamisest tekkida võ ivaid ohte oma tervisele (sõ ltuvus,
liigese- ja rü hivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapä evatö ö s arvutiga neid ohte
vä ltida, valides õ ige istumisasendi, jä lgides arvuti kasutamise kestust, tehes
võ imlemisharjutusi silmadele ja randmetele jne;
13. kaitseb enda virtuaalset identiteeti vä ä rkasutuse 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. ü hendab turvaliselt arvuti kü lge erinevaid lisaseadmeid (mä lupulk, hiir, printer,
vä line kõ vaketas);
16. koostab visuaalse programmeerimiskeelega lihtsamaid programme, mis
sisaldavad muutujaid, tsü kleid, tingimuslikke lauseid ja protseduure.

Hindamine
Peamiselt hinnatakse õ pilase teadmisi ja oskusi jooksvalt praktiliste tö ö de ning
praktiliste tegevuste alusel, arvestades õ pilase teadmiste ja oskuste vastavust
ainekava taotletavate õ pitulemustele.
Õ pitulemuste hindamisel kasutatakse sõ nalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid.
Õ pilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse ning milliseid hindamisvahendeid
kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Hindamise põ hiü lesanne on
toetada õ pilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne enesehinnang,
kusjuures oluline on õ pilase enda roll hindamisel, pakkudes võ imalusi
enesehindamiseks.

Ainekava on koostatud Merivälja kooli õppekava, Põhikooli riikliku õppekava Lisa 10
ja Digipädevuste mudeli põhjal.

