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Kasulikke veebilehekülgi 

Helin Puksand 

 

Õppematerjalid 

E-koolikott – alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjalide portaal. 

Opiq – e-õpikute platvorm. 

HITSA õppevara (eesti keel) – eesti keele näidisõppematerjalid. 

Taskutark – kiire ülevaate erinevatest õppeteemadest erinevates klassides. Mõnes aines saab ka 

oma teadmisi testida. Sobib kiireks meeldetuletuseks, sest põhilised asjad on kõik olemas. 

Töölehtede tegemine ja teadmiste kontroll 

Goformative – koondab eritüübilisi ülesandeid nii heli kui videoga, leidub automaatkontrolliga 

teste. Õpilaste kirjutamist saab jälgida reaalajas testi kirjutamise ajal, õpetaja saab kohe suunata. 

Saab jälgida statistikat. 

Google Forms – Google Drive’is asuv ankeetide/testide loomise keskkond 

Hot Potatoes – veebipõhiste enesekontrolli testide koostamise programm, mis tuleb esmalt 

arvutisse laadida ja on eesti keele toega. Et kasutada programmi kõiki võimalusi, tuleb end 

kasutajaks registreerida. Võimaldab luua viie erineva formaadi abil erinevaid õppeülesandeid, nt 

ristsõnu, rühmitamisülesandeid, lünktekste. HotPotatoesi keskkonnas on õpetajal võimalik ära 

märkida, mis on õiged vastused ja õpilane kui ära sooritab, näeb ise tulemust. HotPotatoesi 

keskkonnas saab tagasisidet ka õpetaja. 

Kahoot – mänguline keskkond, mille abil on võimalik koguda õpilastelt tagasisidet ning teha 

teste. Keskkond töötab hästi ka nutiseadmetega. 

Liveworksheets – keskkond, mis võimaldab olemasolevast tavalisest dokumendist (nt doc, pdf) 

teha interaktiivse töölehe. Tuleb fail üles laadida ja märkida, millised väljad peaksid olema 

täidetavad. Hea võimalus enesekontrolliks. 

Quizizz – interaktiivne testi loomise programm: lihtne koostada, õpilane saab vahetult 

tagasisidet, õpetaja saab tulemustest detailse ülevaate, iga õpilane lahendab omas tempos, testi 

on võimalik sooritada koduse tööna. Võimalik kasutada nutivahendeid, võimalus olemasolevaid 

teste kohendada endale sobivateks. 

Socrative – võimaldab teha küsitlusi või teste, millele saab vastata ka mobiilsete vahenditega. 

Korraga saab ühte testi teha kuni 50 vastajat. 

Wizer.me – töölehtede loomise, jagamise ja tagasisidestamise keskkond. Eraldi kontod on 

õpetajale ja õpilasele. Töölehele saab lisada küsimusi (avatud, valikvastustega, lünkadega jne), 

tabeleid, joonistust, teksti, pilte, videoid, linke ja vistutamiskoodiga erinevat sisu. Valmis 

https://e-koolikott.ee/
https://www.opiq.ee/
https://oppevara.hitsa.ee/eestikeel/
https://www.taskutark.ee/m/
https://goformative.com/
https://www.google.com/intl/et/forms/about/
http://hotpot.uvic.ca/
https://kahoot.com/
https://www.liveworksheets.com/?fbclid=IwAR0mrjc_k7X1cRrKlkIM-nqsjx6VQx7ZxTi8SkEo3KXS7VdRrNzhzlJNtsg
https://quizizz.com/
https://socrative.com/
https://wizer.me/
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töölehte saab jagada õpilaste ja õpetajatega. Õpetaja näeb, kui palju õpilased saavad punkte ning 

soovi korral võib parandada antud punkte. 

Õppemängude koostamise leheküljed 

LearningApps – keskkond, kus saab luua erinevaid interkatiivseid mänge õppimiseks ja 

õpetamiseks. 

Kuldvillak – viktoriini koostamiseks; kontrolltööks vm teadmiste kontrolliks või ka 

omandamiseks. 

1. Kuldvillaku loomine Equizshow (olemasolev näide, mis on koostatud üliõpilastele 

"Meediakasvatus alushariduses" kursuse raames: Browse Gallery – Tardunud pilk, salasõna: 

televisioon)  

2. Jeopardylabs 

3. JeopardyApp sobib Kuldvillaku mängu koostamiseks. Laseb määrata ka küsimusele 

vastamise aja, mida keskkond ise loeb.  

Veebitahvlid 

Whiteboard – valge tahvli keskkond, mida saab kasutada ka nutivahendites. 

Dotstorming  –  veebikeskkond, kus saab luua veebitahvleid, mis töötavad ka nutiseadmetes. 

Lisaks tekstile saab tahvlile lisada ka pilte. Eriti hästi sobib keskkond ajurünnakuteks, sest igale 

postitusele saab lisada kommentaare ja hääli ning on võimalus ka reaalajas vestelda. Siin on 

kasutamisõpetus. 

AWWapp – valge tahvel 

Canva – väga lihtne keskkond, mille abil saab kujundada plakateid, kirju, esitlusi jne. 

Board.net  –  veebiklade on ühiskirjutamise rakendus. Board.netis saab pärast vaadata teksti 

animatsioonina – selline võte sobib hästi nt ühisluuletuse või loovteksti kirjutamisel. Board.netis 

saab ka reaalajas vaadata, kuidas ülesannet lahendatakse, värvid eristavad kirjutajaid. Lisaks on 

olemas vestlusaken, kus saab kirjutamise ajal omavahel vestelda. 

Smore.com  –  uudiskirjade loomise keskkond, kus saab luua ajalehte. 

Leheküljed salvestuste tegemiseks 

Screencast O Matic – keskkond õppevideote tegemiseks. Video tegemise juhend 

Vocaroo – keskkond helisalvestuste tegemiseks. Kasutamisjuhend 

Audacity 

Screencastify (saab teha kuni 5-minutilisi videoid) 

Õppevideote tegemise juhend  https://sites.google.com/site/khanacademyeesti/video-vahendid 

https://learningapps.org/
http://equizshow.com/
https://jeopardylabs.com/
http://www.jeopardyapp.com/
https://whiteboard.fi/
https://dotstorming.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Qm33nHcaVTY&feature=youtu.be
https://awwapp.com/?fbclid=IwAR00m3__XVkFSIq6hcrVOy8HqZb1TIUECRs1uiQi7QaQERhToDLWOKYlBdY
https://www.canva.com/
file:///C:/Users/Merilin/Documents/board.net
file:///C:/Users/Merilin/Documents/smore.com
https://screencast-o-matic.com/
https://sites.google.com/site/khanacademyeesti/video-vahendid
https://vocaroo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kSJUd2G0QlE&fbclid=IwAR08dtztTmyiVi24EDE9nWd7gfnCl-l3AZ3EkVCF-waBgn-IjsWY2fOTNGo
https://www.audacityteam.org/
https://www.screencastify.com/
https://sites.google.com/site/khanacademyeesti/video-vahendid
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Koomiksid ja naljapildid 

Glasbergen – karikatuurid  

Seosmarty – 15 autori koomiksid, mis on vabalt kasutatavad. 

Storyboard – sobilik koomiksi, postkaardi vms loomiseks.  

Ristsõnad jms 

The Word Search – lehekülg sõnasegadike tegemiseks 

Wordwall – pakub erinevaid variante: ristsõnad, sõnade otsimine, sobitamine jne. On 

interaktiivne, õpetaja loob konto. Kui õpetaja tehtud harjutus on valmis, siis tuleb valik: kas 

tahad oma harjutust avalikuks teha või saata oma õpilastele. Õpilastele saab töid jagada lingi abil 

(selle saab lõpus). Õpilane kirjutab tööd alustades oma nime nõutud kohta. Pärast saab 

keskkonnast tulemusi vaadata: My Results alt ning samuti seda, kui kaua aega kulus ja vigu. 

Puzzlemaker – keskkond ristsõnade, sõnasegadike jm tegemiseks. 

 

 

 

https://www.glasbergen.com/
http://www.seosmarty.com/15-cartoonists-that-allow-using-their-web-comics-for-free/
https://www.storyboardthat.com/
https://thewordsearch.com/
https://wordwall.net/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

