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Koolielu http://koolielu.ee/tools

- töövahendite kogu

- kirjeldused eesti keeles, videoõpetused

- e-kursused 

- HITSA 

http://koolielu.ee/tools
http://koolielu.ee/tools


 Padlet 
- koostöövahend

- õpetaja saab  luua seina/tahvli

- logimine Google kontoga, FBga 

- aadressi jagamine

https://padlet.com/

Näidised:

Estonia, my homeland
Muusika

https://padlet.com/
https://padlet.com/
http://2.bp.blogspot.com/-oubRHBnoNSI/VOxZ1JTiRqI/AAAAAAAAECU/PsieE1f2j1g/s1600/estonia.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-oubRHBnoNSI/VOxZ1JTiRqI/AAAAAAAAECU/PsieE1f2j1g/s1600/estonia.PNG
http://padlet.com/katrin_libe/bcjdqvd3bc21
http://padlet.com/katrin_libe/bcjdqvd3bc21


Google Drive

- oma materjalide süsteemne kogum 

- koostöövahend õpilaste, kolleegide ja 

lapsevanematega?

- eeldab Google kontot 

Näidised:

Ühiskirjutamine
Loovtöö
Küsimustik

https://docs.google.com/document/d/1sFTmKU-fPtLXfl_5hBZDxaiB_qAF5B34ED9kamsit2k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sFTmKU-fPtLXfl_5hBZDxaiB_qAF5B34ED9kamsit2k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Zezw8gGrX-KX7KB6-Il6UpC9hmTN282jfhxvxsvZsN4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1Zezw8gGrX-KX7KB6-Il6UpC9hmTN282jfhxvxsvZsN4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_rXoCcgNbeN8PwW5pzJ0h6RxDjpgylNCtKP9lRmDdpI/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1_rXoCcgNbeN8PwW5pzJ0h6RxDjpgylNCtKP9lRmDdpI/viewform?usp=send_form


Plickers

- võimaldab õpetajal koguda infot õpilaste teadmiste kohta siin 

ja praegu (kontrolltöö ei pea olema vaid paberkandjal)

- küsimused valikvastustega

- õpilane ei pea omama nutivahendit

- õpilastel koodikaardid 

- nutiseadme olemasolu vajalik vaid õpetajal (eelnevalt 

nutiseadmsesse tõmmatud äpp)

https://www.plickers.com/

https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/


Quizlet  https://quizlet.com/                            
veebipõhine keskkond sõnade ja mõistete õppimiseks ning 
kinnistamiseks

- vajalik registreerumine
- keskkond suures osas tasuta
- sobib kõigile vanuseastmetele, kasutamiseks kõigis õppeainetes
- LÕBUS, MÄNGULINE, VÕISTLUSLIK
- võimaldab õppida OMAS TEMPOS
- võimalik nutivahendisse äpp alla laadida ning õppida igal ajal ja 

kõikjal

MÄ

https://quizlet.com/
http://storybird.com/


LearningApps  http://learningapps.org/

- eri tüüpi ülesannete koostamine/ mugandamine

- teiste õpetajate valmis ülesanded

- keele valik 

- ülesannete kodeerimine

- kinnise keskkonna-klassi loomine

- õpilased koostavad ise ülesandeid

- lisavõimalused: hääletamine, vestlus, mõistekaart  jne

- saab printida 

http://learningapps.org/


StoryBird                             

- tekstide loomine kasutades kunstnike illustratsioone
- pildiraamat, pikem peatükkidega, luuletused
- tagasiside andmine, jagamine
- kasutajate  inglise keelse loomingu jagamine üle maailma
- teos väikese tasu eest PDF failina või valmisraamatuna
- ka nutiseadmetes

http://storybird.com/


Õpetaja
- klasside ja kasutajate loomine
- loominguline kirjutamiskeskkond, koostöökeskkond
- kasutatav mitmetes ainetes eri kooliastmetes
- ülesanded vabas vormis/tähtajalised, lingid 
- “kirjastamine” (raamat, kaart, poster…)
- nii nõrgema kui andeka innustamine
- lugemispäevik, kokkuvõte, kirjand jne
- hinnang või hindamine

http://storybird.com/
http://storybird.com/


Todaysmeet  https://todaysmeet.com/                            

spetsiaalselt õpetajatele
- hea keskkond tagasiside hankimiseks
- annab kõigile õpilastele võimaluse oma arvamuse avaldamiseks

 

https://todaysmeet.com/Elvaopet

https://todaysmeet.com/
https://todaysmeet.com/
https://todaysmeet.com/Elvaopet
https://todaysmeet.com/Elvaopet
http://storybird.com/


TÄNAME!

Külastage meie õpetajate blogisid

http://bit.ly/1GnF4Ly

http://bit.ly/1GnF4Ly
http://bit.ly/1GnF4Ly
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