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1 ÜLDALUSED 

1.1 Kursuse maht 
Kursuse maht: 3 kursust x 35 tundi. Kursus viiakse läbi põhikooli teises astmes, 

kõikides klassides toimub üks tund nädalas arvutiklassi tunnina. 

1.2 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

  

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

 

1) arendab loovust ning süsteemset ja ruumilist mõtlemist; 

2) oskab seada eesmärke ning planeerib oma tegevust etappide kaupa; 

3) võtab vastutuse ideede ja plaanide elluviimise eest ning rakendab 

meeskonnatöövõtteid; 

4) kasutab erinevaid teabeallikaid tehnoloogilise protsessi planeerimisel ja 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot; 

5) mõistab nüüdisaegse tehnoloogia olulisust riigi majanduses; 

6) suudab loovalt lahendada probleemülesandeid. 

 

 



3 

 

2 Aine kirjeldus 
 

Rakenduste loomise ja programmeerimise aluste (edaspidi RLPA) valikkursus kestab 

läbi kogu kooliastme. Valikkursuse sisu koosneb kolme valdkonna moodulitest, mille 

hulgast õpilased valivad huvidast ja oskustest lähtuvalt õppe sisu. Valitavad moodulid 

kuuluvad järgnevatesse valdkondadesse: 

 Arvutigraafika 

 Programmeerimine 

 Robootika. 

 

 

2.1 Lõiming teiste ainetega: 

 

1) täienevad matemaatilised vilumused ja ruumiline mõtlemine 

2) täieneb ettekujutus erinevatest mõõtkavadest ning kasutatavatest ühikutest. 

3) tihe seos loodusteadustega 

4) esteetiliselt nauditavate ja samal ajal praktiliste toodete disainimine eeldab 

kunstiande- ja ilumeele olemasolu 

5) 3D mudelid võivad olla kasutatavad erinevates lahendustes, andes 

lisavõimalusi ka informaatika ja teiste reaalainete õpetamisel 

2.2 Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) saab aru tootedisaini olulisusest meie igapäevaelus ning oskab näha seost 

teooria ja praktika vahel; 

2) on omandanud piisavad oskused ja teadmised, et ennast väljendada ja 

lahendada lihtsamaid probleemülesandeid enda valitud vahenditega 

programmeerimise, arvutigraafika ja robootika valdkonnas; 

3) suudab põhjendada enda tehtud sisulisi ja tehnoloogilisi valikuid, tööd 

dokumenteerida ja töö tulemust esitleda. 

4) suudab rakendada õpitut aineüleselt. 
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3 VALIKKURSUSE MOODULID 

3.1 Programmeerimise valdkonna moodulid 

 

3.1.1 Kodu Game Lab 

Pisimängude loomine. Reeglina kõige esimene moodul, mille õpilased läbivad. 

Programm kasutab graafilist ja suhteliselt lihtsat programmeerimiskeelt, selle sisu 

toetab ruumilise taju arengut, ning sel on ka teiste õppeainetega, kuna võimaldab 

mängu keskkona kujundamisel moodustada erinevaid pinnavorme, kasutada erinevaid 

tekstuure ning kujundada isegi kliimat. Antud mooduli käigus tutvutakse object-

orienteeritud programmeerimise ning selle juurde kuuluvate oluliste mõistete ia 

töövõtetega. Tähtsal kohal on programmis kasutatavate objektide omavaheliste seoste 

kirjeldamine ja määramine, objektide omaduste muutmine nõuetele vastavaks ning 

seose põhjus-tagajärg mõjul kasutatud objektidele. 

Mooduli jooksul sooritatud ülesannete käigus omandatakse samuti baasteadmised 

programmeerimises: 

 Objektide liigutamine; 

 Tsüklilised tegevused; 

 Hargnevad tsüklid; 

 Lõpetavad tegevused. 

Mooduli käigus omandatakse oskuseid, mis võimaldavad täpsemalt valida järgnevate 

õppeperioodide sisu. 

 

3.1.2 Scratch 

Graafiline programmeerimiskeskkond, mille väljundiks on 2D rakendused (mängud). 

Õppe sisuks on esimeses moodulis õpitud oskuste ja teadmiste süvendamine. 

Põhirõhk erinevalt esimesest moodulist, on programmide kirjutamine 

objektidevaheliste tegevuste ja seoste kirjeldamiseks.Lisategevusena omandab 

õpilane tegelasi ja taustu kujundades ka oskuse kasutada sihipäraselt lihtsamaid 

kujundusprogramme, saab aru piksel- ja vektorgraafika errinevusest. 
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3.1.3 Veebipõhised programmeerimiskeskkonnad 

Eraldiseisva moodulina või õppetegevuse mitmekesistamiseks kasutatvad suurema ja 

väiksemamahulised keskkonnad, mis võimaldavad õpilastel rakendada varemõpitut 

täiesti erinevas keskkonnas ilma õpetajapoolse juhendamiseta. Õpetaja ülesanne 

vajadusel tõlkida või seletada ülesande sisu. 

Mooduli sisu sõltub hetkel toimivatest ja enamkasutatavatest keskkondadest, uueneb 

pidevalt. 

Kasutatavad keskkonnad on näiteks Code.org, AppInventor jne. 

3.2 Arvutigraafika valdkonna moodulid 

3.2.1 Tinkercad 

Veebipõhine modelleerimiskeskkond 3D-mudelite loomiseks. Mooduli käigus 

omandatakse keskkonnas olevate õppematerjalide abil vajalikud töövõtted. Mooduli 

teises pooles kujundatakse projektidena õpilaste valikul erinevaid detaile ja 

kujundeid. Olemas võimalus eksportida loodud objekte laialt levinud mängu 

Minecraft. Mooduli lõputööna disainitakse omaloominguline ese, millest 

nõuetekohaselt vormistatud tööd prinditakse ka 3D printeriga välja. 

3.2.2 Sketchup 

Pidevalt arenev ja mitmete võimekate töövahenditega programm annab õpilastele 

võimaluse peale esmaste töövõtete omandamist vormistada mitmekülgseid ja 

omanäolisid projekte. Moodulis järgnebki peale algteadmiste omandamist töö 

iseseisvate projektidega. Projekti sisu on õpilaste vabal valikul- kas oma kodumaja, 

tulevikukodu või koolimaja mudeli valmistamine. Mooduli lõpuks vormistatakse 

mudelist vaated, lõiked ja meelepärased animatsioonid. 

3.3 Robootika valdkonna moodul 

3.3.1 Robootika 1 

Tutvumine koolis olevate robootikakomplektidega. Andurite ja täiturite kasutamine 

praktilistes harjutustes. Õpitakse robotit robotit programmeerima graafilises 

keskkonnas lihtsamate juht- ja kontrollplokkide abil. 
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Mooduli jooksul tutvutakse ka Eestis toimuvate roobootika. Ja tehnoloogiaalaste 

võistlustega. Soovi korral on mooduli lõpuks õpilastel võimalik ehitada ja 

programmeerida näiteks joonejälgimise robot, osaletakse 1-2 võistlusel. 

 

4 Füüsiline õpikeskkond 
Tunnid toimuvad arvutiklassis, 16+12 kohta. Igale õpilasele individuaalne töökoht. 

Klassis olemas esitlusvahendid- opetaja arvuti ja videoprojektor või projektoriga 

varustatud tahvel.  

Arvutid peavad vastama 3D graafika moodulites kasutatavate terkvarade 

kasutamiseks vajalike miinimumnõuetega (iga versiooni sobivust kontrollida mooduli 

algul tootja kodulehelt!). 

Robootikakomplektid Lego Mindstorms EV3 on arvestatud õpilaste paari kohta üks 

baas- ja üks lisakomplekt. Numbritega varustatud komplektid kinnitatakse kogu 

mooduli ajaks kasutamiseks. Võõra komplekti kasutamine keelatud! 

 

5 Hindamine  
  

Hindamisel lähtutakse vastavatest  riikliku õppekava üldosa sätetest ning toimub 

vastavalt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhendile. 

Hinnatakse õpilaste poolt esitletud probleemülesannete lahendusi ja ideid ning 

loovust lahenduste leidmisel.  

 


