
 

 

SCRATCHIMINE  

 

ÕPPEKAVA 

 

Õppekava lühikirjeldus 

Scratchimise õppekava on dokument, mille alusel toimub järjepidev ja süsteemne õppetöö 

Paikuse Huvikoolis. Õppekava alusel toimuv programmeerimise algkursus 

programmeerimiskeele „Scratch“ abil on mõeldud 3.-4. klassi õpilastele (vanus 9-11 aastat). 

Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, huvikooli 

põhimäärusest ja huvikooli arengukavast.  

 

Õppetöö korraldus ja maht 

Õppe kestus ei ole piiritletud. Kooli tegemistega võib liituda igal ajal. 

Õppe maht esitatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund = 45 minutit). 

Õppetöö maht võib õppeaastate lõikes erineda, sõltudes õpetaja loovast tegutsemisest, grupi 

koosseisust ja muudest tingimustest. 

 

Huviala nimetus Lasteaialapsed 

5-7 

Koolilapsed 

7-13 

Noored 

14-26 

Nutikeskus 
   

Scratchimine - min35 - 

 

Õpieesmärk  

1. Programmeerimise põhimõistete ja -mõtete tutvustamine 

2. Arendada loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist 

probleemide ja ülesannete lahendamisel. 

3. Tutvumine programmi Logo kasutamisega 

4. Tutvumine graafilise programmeerimiskeelega Scratch, mille abil on lihtne ja huvitav 

koostada interaktiivseid lugusid, mänge ja animatsioone.  

5. Kujundada positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil.  



 

Õpiväljund 

Õpilane oskab koostada Scratchi keskkonnas animatsioone, mänge ja esitlusi. Tunneb 

lihtsamaid programmeerimise käske ja algoritme. Oskab programmiga Logo lihtsamaid käske 

ja algoritme. 

Teema 

1. Mis on programmeerimine, programm (sisend, väljund, käsk, algoritm). 

2. Tutvumine programmiga Logo. Koordinaattelg (kraadid, piksel). Põhikäsud. 

Geomeetriliste kujundite joonistamine käskude abil (ruut, kolmnurk, ring, korrapärane 

hulknurk). 

3. Scratchi ajaloost, programmiga tutvumine. 

4. Spraidi loomine, taust, teksti lisamine. 

5. Tegelase liikuma panemine klaviatuuri abil. 

6. Animatsiooni loomine, silumine. 

7. Oota kuni… puudutab… plokkide kasutamine. 

8. Tegelasele uue kostüümi loomine. 

9. Peida- näita. 

10. Tegelane ütleb midagi. 

11. Liikumine suvalisse kohta, kindlasse kohta. 

12. Korda lõputult, kindel arv. 

13. Muutuja loomine. 

14. Tausta, tegelase salvestamine arvutisse. Nende töötlemine. 

15. Vastava heli lisamine. 

16. Tausta vahetus. 

17. Loendi tegemine. 

18. Teate andmine. 

19. Küsi- oota vastust. 

20. Tehted. 

21. Mängu loomine, silumine. 

22. Esitluse loomine, silumine. 

 

 



Õppemeetodid 

Õppemeetoditeks on loeng, vestlus, arutelu, demonstratsioon, praktilised ülesanded grupis ja 

individuaalselt. 

Hindamismeetodid  

Positiivne suuline tagasiside tööde vaatlemisel ja analüüsimisel õpetajalt ja kaasõpilastelt. 

Õppeaasta lõppedes tunnistus õppeprogrammi läbimise kohta. 

Õppematerjalid 

Õpetaja koostatud tööjuhendid.  

Kasutatakse tarkvara: programm Logo ja programmeerimiskeskkond Scratch. 

Riistvara: laua- või sülearvutid. 

 

  



 


