
Targalt internetis 

"MINA internetis"

Teema: ARVUTI KASUTAMINE

Vanuseaste: 3. - 4. klass

vahendid: arvuti, märkmepaberi pakk, tahvel, kriit

Lähtekoht:

Arvutit pole tervislik järjestiku kasutada üle 30 minuti korraga, peale 30 minutit

tuleks teha lühiajaline paus. Mõneminutilised pausid võimaldavad lihastel puhata

ja taastuda ning vältida väsimusega seotud kahjustusi. Pauside ajal peaks püsti

tõusma, natuke jalutama ja puhkama lihaseid, mida kasutati trükkimiseks või

hiire kasutamiseks, lõdvestuma. 
Eesmärgid: * Laps teab temale mõistlikku arvutikasutamise aega ja oskab ennast vastavalt

reguleerida

* Laps oskab luua oma kontole hea kasutajanime ja parooli

Tunni osa Tegevuste kirjeldus Meetod Aeg

Evokatsioon

Iga laps saab kleepuva märkmepaberi. Õpetaja joonistab tahvlile ringi, mille jagab

sektoriteks / ise valib jaotised: pidulaua taga, teleka ees, laua taga õppisin, arvuti

taga, muu jne Diagramm 4min

Tuletage meelde eelmist laupäeva, mida te siis tegite? 

Palun pange paberile kirja, kus te eelmisel laupäeval ajaliselt kõige kauem istusite?!

Tule kleebi oma paber vastavasse sektorisse tahvli peal.”

Teema arendus 1. Aja mõistlik kasutamine 6 min

Inimeste aeg kulub erinevalt. Sama harjutuse peegeldus õpetaja sõnmadega – mida

ta näeb, kes kus istus? Paljud istusid arvuti taga. “Kui kaua on teie arvates

mõistlik?”

Vestlus

Õpetaja selgitab lähtekohta ja viib läbi mängu. Mäng 

“Õpime kohe selgeks ühe lõdvestusharjutuse. Tõuse püsti ja seisa, nagu oleks sa

teletorn, siruta ennast nii pikaks kui võimalik” 

Teletornist spagetiks
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“Nüüd kujuta ette, et sa koosned keedetud spagettidest ja lase ennast täiesti

lõdvaks, lödiks” 1 min – las kukuvad põrandale ja lebavad. Võib teha mitu korda või

pakkude veel variante: nagu ronitaim, väänlev uss jne Arutelu

2. Hea parool (kordamine) 10 min

 Hea parool on pikk, teistele keeruline, aga endale  
meeldejääv, sisaldab nii numbreid kui suuri ja  väikseid tähti. Parool ei 

tohiks olla enda nime ega muude andmetega seotud

http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=4001 Filmi vaatamine

Mis multifilmist meelde jäi?  / lapsed pakuvad erinevaid vastuseid ja nendest lähtuvalt saab viia jutu kasutajanime, koodi, võtme, salasõna peale/ Millega saab salasõna võrrelda – see on isiklik ja aeg - ajalt vaja asendada, uus hankida? / lapsed pakuvad erinevaid esemeid igapäevaelust (võti, hambahari jne), õpetaja joonistab need tahvlile Mida teha, kui salasõna on saanud avalikuks?  Vestlus

Jagage õpilased jänkuperedesse /ahviperedesse 3- 5 inimest. Rühmatöö 10 min

 Iga jänkupere loob ühe hea ja turvalise parooli 

Küsimus: miks see parool ei sobi? Sest seda teavad kõik selle rühma liikmed. Vestlus

Kui on aega: igaüks teeb oma isikliku parooli / seda ei jagata

3.Reeglid interneti kasutamiseks 10 min

Internetis käi vaid neis kohtades, mis on sulle tuttavad ja suhtle inimestega, keda sa tunned.

 Kui satud lehele, mis tekitab sinus hirmu ja segadust, siis sulge see kiiresti ja küsi vanematelt abi.

 Internetis ole viisakas ja kui keegi on sinuga ebaviisakas, siis blokeeri see inimene. 

Mõtle,  millist infot jagad. 

Kui jääd hätta, küsi alati abi. Nii nagu väljaspool internetti.

http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=3996 Multifilmi vaatamine

http://et.sheeplive.eu/fairytales/suur-suu

Refleksioon Õpetaja jagab tahvli pooleks ( või võtab kaks suurt paberit, plakati teist poolt jne) , ühele poolele kirjutab Võrdlustabel 5 min

Ei jagaks  ja teisele poole Jagaks

(õpilased käivad ja kirjutavad tabelisse oma arvamused)

Õpetaja kommenteerib tahvlile tekkinud tabelit ja kiidab õigete arvamuste esitajaid
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Koduse töö andmine

www.targaltinternetis.com 

leia sellelt leheküljelt Nastix ja tutvu sellega
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