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Sissejuhatus 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumi 

õppekava üks olulistest osadest. 

Programmeerimine on üks IKT valdkondadest, mis arendab loogilist mõtlemist ja 

matemaatilisi võimeid, õpetab süsteemsemalt mõtlema läbi mängulise ja huvitava 

tegevuse.  

Algklassidele mõeldud aine „Esimesed sammud programmeerimises“ on koostatud 

Tiigrihüppe Sihtasutuse ProgeTiiger projekti raames: 

http://www.tiigrihype.ee/et/progetiiger 	  

	  	  	  	  	  	  See	  on	  e'evalmistav	  kursus,	  kus	  saab	  ülevaate	  mängudest,	  mille	  abil	  luuakse	  õpilaste	  

valmisolek	  programmeerimisega	  tegelemiseks.	  	  Materjalid	  asuvad	  veebilehel	  

h'p://www.progeesimesedsammud.weebly.com	  

Antud materjal on õpetajatele abiks õpilaste programmeerimise jaoks vajalike 

eeloskuste andmisel. 
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Aine eesmärk  

“Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav kursus “ on 10-tunnine 

huviaine algklassidele (ennekõike 1.-2. klassile). See on suunatud õpilaste 

individuaalsete oskuste, teadmiste ja praktiliste kogemuste arendamisele.  

 

Aine eesmärkideks on: 

•  õpetada	  vajalikke	  üldoskusi:	  hiiretöö,	  klaviatuuri	  kasutamine,	  interneEs	  liikumine;	  

•  anda	  ülevaade	  mängudest,	  mis	  aitavad	  lastel	  arvuEkasutamise	  baasoskusi	  arendada;	  

•  pakkuda	  valik	  mängudest,	  mida	  saab	  kasutada	  loogika	  ja	  süsteemse	  mõtlemise	  

arendamiseks	  	  1.	  kooliastmes	  eeltööna	  programmeerimisele;	  

•  õpetada	  programmeerimisega	  seotud	  lihtsamaid	  mänge;	  

•  selgitada	  õpilastele	  lihtsalt,	  mis	  on	  programmeerimine.	  
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Töövahendid 

Kursuse käigus kasutatakse vabavaralisi arvutisse installeeritavaid ja 

veebipõhiseid õppemänge. Tööks on vajalik internetiühendusega arvuti. 

Õpetajal kasutamiseks arvuti, dataprojektor/puutetahvel. 

Materjalid asuvad veebilehel h'p://www.progeesimesedsammud.weebly.com 

 

 Õpetajaraamatu eesmärk on pakkuda tuge ringijuhendajale või klassiõpetajale, 

kes teeb seda ainetundide  (nt matemaatika) raames. Selles olevat materjali 

võib julgelt kohandada vastavalt õpilastele/ klassile. 

 

Tunnid on üles ehitatud põhimõttel, et õpilased saavad kõik vajaliku tundides 

õpitud, aga saavad soovi korral ka kodus mängimist ja harjutamist jätkata. 



Õpiväljundid 
 

Peale aine läbimist õpilane:  

•  valdab hiire ja klaviatuuri kasutamist; 

•  teab, kuidas turvaliselt internetis tegutseda ja sisestada ning avada ja sulgeda 

vajalikke linke; 

•  oskab mängida hiire- ja klaviatuurimänge; 

•  oskab mängida mitmeid loogilist mõtlemist arendavaid mänge; 

•  oskab mängida programmeerimisega seotud mänge. 

	  



Hindamine 

	  
Esimestes klassides õpilasi numbriliselt ei hinnata, Õpetaja annab pidevalt 

positiivset ja julgustavat tagasisidet. Tunnustatakse edusammude eest, 

ainetunniraames võib panna ka positiivseid hindeid aktiivsuse ja eriti heade 

tulemuste eest.  Oluline on tagada eduelamus. 

 



Aine ülesehitus 

Sissejuhatava kursuse raames on õpilastel kas ainetundide raames või 

ringitööna 10 tundi, mille käigus omandatakse esmased 

arvutikasutamisoskused, mängitakse loogilist mõtlemist arendavaid ja 

programmeerimisega seotud mange. Praktilise tegevuse kaudu saadakse 

esmane teadmine, mida kujutab endast programmeerimine. 

 

Õpetajaraamatus on välja toodud tunnid koos eesmärkide ja õpiülesannetega. 
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Kursus on üles ehitatud järgmiselt:  

Õpetaja juhendamisel mängitakse erinevaid õpieesmärkidega seotud 

õppemänge. 

Meetodid: vaatlus, arutelu ja praktiline tegevus 

Õpetaja ülesanded on järgmised:  

•  juhendada õpilasi arvutiisse sisse- ja väljalogimisel; 

•  õpetada kasutama hiirt ja klaviatuuri; 

•  õpetada avama ja sulgema programme, linke; 

•  selgitada mänguülesandeid; 

•  abistada mängimisel; 

•  toetada õpilasi esmaste arvuti- ja programmeerimisalaste oskuste 

omandamisel. 
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Esimene osa: hiire ja klaviatuuri kasutamine (3 tundi) 

Eesmärgid:  
•  õppida arvutisse sisse logima; 
•  õppida kasutama hiirt;  
•  õppida kasutama klaviatuuri; 
•  harjutada hiire- ja klaviatuuritööd; 
•  õppida lingi abil mängukeskkonda sisenema ja sealt väljuma. 
 
Meetodid: vaatlus, praktiline tegevus 
Läbinud tunnid,  õpilane:  
•  oskab arvutit avada ja sisse logida; 
•  teab, mis on hiir ja oskab seda kasutada; 
•  teab, mis on klaviatuur ja oskab seda kasutada; 
•  oskab lingi abil mängukeskkonda siseneda; 
•  oskab mängukeskkonnast lahkuda; 
•  oskab arvutist end välja logida. 
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Teine osa: mõtlemis- ja loogikamängud (3 tundi) 

Eesmärgid:  
•  õppida mängima erinevaid mõtlemis- ja loogikamänge; 
•  arendada arvutikasutamisoskust. 
 
Meetodid: vaatlus, praktiline tegevus 
Läbinud tunnid,  õpilane:  
•  oskab mängida ernevaid mõtlemis- ja loogikamänge; 
•  oskab lingi abil mängukeskkonda siseneda; 
•  oskab mängukeskkonnast lahkuda. 
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Kolmas osa: programmeerimisega seotud mängud (4 tundi) 

Eesmärgid:  
•  õppida mängima erinevaid programmeerimisega seotud õppemänge; 
•  Selgitada lastele läbi mängu, mis on programmeerimine; 
•  arendada arvutikasutamisoskust. 
 
Meetodid: vaatlus, arutelu, praktiline tegevus 
Läbinud tunnid,  õpilane:  
•  oskab mängida erinevaid programmeerimisega seotud õppemänge; 
•  oskab lingi abil mängukeskkonda siseneda; 
•  oskab mängukeskkonnast lahkuda. 
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Neljas osa: väikest programmeerimist nõudvad mängud (4 tundi) 

Eesmärgid:  
•  õppida mängima erinevaid programmeerimisega seotud õppemänge; 
•  arendada arvutikasutamisoskust. 
 
Meetodid: vaatlus, praktiline tegevus 
Läbinud tunnid,  õpilane:  
•  oskab mängida programmeerimist nõudvaid õppemänge; 
•  oskab lingi abil mängukeskkonda siseneda; 
•  oskab mängukeskkonnast lahkuda. 
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Selle kursuse tunnid 	  on	  mõeldud	  tegutsemiseks	  1.poolaastal.	  Võimalusel	  võib	  tundide	  

arvu	  ka	  suurendada.	  Samu	  mänge	  võib	  mängida	  ka	  edaspidi,	  kui	  tegeletakse	  

järgnevate	  programmidega.	  

Õpilane	  ei	  pea	  tegelema	  terve	  tunni	  nende	  oskuste	  arendamisega:	  nt	  võib	  matemaaEka	  

tunni	  raames	  siduda	  õpitava	  matemaaEkaga.	  

Pakutud	  tunnikavast	  ei	  pea	  kinni	  pidama:	  mängud	  tuleks	  valida	  vastavalt	  õpilaste	  

eelteadmistele	  ja	  oskustele:	  noorematele	  lihtsamad,	  vanematele	  keerulisemad.	  Kuna	  

paljudel	  programmeerimisega	  seotud	  mängudel	  on	  palju	  raskusastmeid,	  siis	  saab	  samu	  

mange	  hiljem	  ka	  vanemate	  õpilastega	  mängida.	  TähEs,	  et	  ülesanded	  ja	  mängud	  oleksid	  

jõukohased,	  et	  huvi	  ei	  kaoks.	  



Soovituslik kursuse ülesehitus 

Tund	   Tegevused	  
Tund	  1	  
(45	  min)	  

ArvuE	  avamine,	  sisselogimine,	  hiire	  ja	  klaviatuuriga	  tutvumine.	  Tutvumine	  programmiga	  
Gcompris.	  Hiire-‐	  ja	  klaviatuurimängud.	  Programmi	  sulgemine.	  ArvuEst	  välja	  logimine	  

Tund	  2	  
(45	  min)	  

ArvuE	  avamine,	  sisselogimine.	  Lingi	  abil	  programmi	  avamine.	  Hiire-‐	  ja	  klaviatuurimängud	  
veebis.	  Programmi	  sulgemine.	  ArvuEst	  välja	  logimine	  

Tund	  3	  
(45	  min)	  

ArvuE	  avamine,	  sisselogimine.	  Lingi	  abil	  programmi	  avamine.	  Hiire-‐	  ja	  klaviatuurimängud	  
veebis.	  Programmi	  sulgemine.	  ArvuEst	  välja	  logimine	  

Tund	  4	  
(45	  min)	  

ArvuE	  avamine,	  sisselogimine.	  Lingi	  abil	  programmi	  avamine.	  Mõtlemis-‐	  ja	  loogikamängud	  
veebis.	  Programmi	  sulgemine.	  ArvuEst	  välja	  logimine	  

Tund	  5	  
(45	  min)	  

ArvuE	  avamine,	  sisselogimine.	  Lingi	  abil	  programmi	  avamine.	  Mõtlemis-‐	  ja	  loogikamängud	  
veebis.	  Programmi	  sulgemine.	  ArvuEst	  välja	  logimine	  

Tund	  6	  
(45	  min)	  

ArvuE	  avamine,	  sisselogimine.	  Lingi	  abil	  programmi	  avamine.	  Mõtlemis-‐	  ja	  loogikamängud	  
veebis.	  Programmi	  sulgemine.	  ArvuEst	  välja	  logimine	  

Tund	  7	  
(45	  min)	  

Mis	  on	  programmeerimine:	  õppevideo+	  läbimängimine.	  Lihtsamad	  programmeerimisega	  
seotud	  õppemängud	  veebis.	  	  

Tund	  8	  
(45	  min)	   Lihtsamad	  programmeerimisega	  seotud	  õppemängud	  veebis.	  	  
Tund	  9	  
(45	  min)	  

Programmeerimist	  nõudvad	  õppemängud	  veebis.	  ArvuEle	  samm-‐sammuliste	  juhiste	  
andmine.	  

Tund	  10	  
(45	  min)	  

Programmeerimist	  nõudvad	  õppemängud	  veebis.	  ArvuEle	  samm-‐sammuliste	  juhiste	  
andmine.	  


