
Klass: 2. - 3. klass 
Tunni kestus: 45 minutit 
Eesmärgid: 
• Mõistab keerulise salasõna loomise vajalikkust. 
• Selgitab turvalise salasõna nõudeid. 
• Teab, mida võib ja mida ei tohi internetti postitada. 
• Teab, missugused andmed enda kohta  

on privaatsed.  

Milliseid üld- ja ainepädevusi toetatakse: 
• Teabekeskkond. 
• Tervis ja ohutus.

Õpitulemused: 
• Teab, mis on tugev salasõna. 
• Oskab luua tugevat salasõna, mida tal on endal 

lihtne meenutada. 
• Järgib privaatsusnõudeid. 
• Pöördub probleemi tekkides vanema, 

õpetaja või mõne muu usaldusväärse 
täiskasvanu poole. 

 SALASÕNA JA PRIVAATSUS  
INTERNETIS 

Tunni osad Tegevusele  
kuluv aeg

Õpetaja tegevus

I Ettevalmistus 5 min AJURÜNNAK: MIDA ÕPILASED INTERNETIS TEEVAD?

Panna tahvlile kirja või kasutada keskkondi padlet.com või  
answergarden.ch
Arutelu, mida kõige rohkem internetis tehakse.

II Põhiosa 10 min I ALATEEMA: KONTO JA SALASÕNA
 
Arutelu: Mis on konto? Milliseid kontosid me teame/kasutame?
Konto on nagu sinu isiklik ”ruum” arvutis/nutiseadmes või mängus. Selleks, et 
midagi halba ei juhtuks, et keegi sinu teadmata sinu kontot ei kasutaks, peab 
seda kaitsma parooli ehk salasõnaga.

Õpetaja selgitab turvalise ja tugeva parooli reegleid:
1.  koosneb vähemalt 8 tähemärgist, peab sisaldama suuri ja väikeseid tähti,  

numbreid ja sümboleid nt ., :) :(
2.  Parooliks ei tohi olla sinu enda, ema, isa, lemmiklooma jne nimi. 
3.  Parool peab hästi meelde jääma. 

Ülesanne: Koos tugeva parooli loomine. 
Jaotada lastele märkmepaber. 
Mõtle välja ja kirjuta paberile üks parool, mis vastaks nendele reeglitele, millest 
rääkisime. Kes soovib võib oma väljamõeldud parooli panna seinale, et saak-
sime vaadata, kas see vastab kõikidele reeglitele. 
(NB! Lasta lastel otsustada, kas nad tahavad parooli seinale panna või mitte. 
Kui kõik on otsuse teinud, siis kiita neid, kes ei pannud oma paberit seinale.) 
Kõik, kes panid paroolid seinale, teie rikkusite kõige tähtsamat turvalise parooli 
reeglit - seda ei tohi teistele näidata ega öelda. 
Parool on nagu hambahari, mida sa ei jaga teistega. 

NB! Ära seda parooli, mille tunnis välja mõtlesid enam kusagil mujal kasuta! 
Näide: 7Kitse1Tall 
Video: https://youtu.be/XoDBQK-m8sU 

http://padlet.com
http://answergarden.ch
https://youtu.be/XoDBQK-m8sU


Tunni osad Tegevusele  
kuluv aeg

Õpetaja tegevus

10 min II ALATEEMA: PRIVAATSUS, OMA ANDMETE AVALDAMINE  
INTERNETIS.

Arutelu: Milliseid andmeid enda kohta võib avaldada?
Perekonnanimi, telefoninumber, kodune aadress on need
andmed, mida peab hoidma privaatsena.

Video: https://laps.targaltinternetis.ee/netilambad/ (Kasukata)
 
Arutelu: Mida tegi lammas valesti? Mida teha, et sellist
olukorda vältida?

10 min III ALATEEMA: MÕTLE ENNE, KUI POSTITAD!
Video: https://laps.targaltinternetis.ee/netilambad/ (Suur suu)
 
Arutelu: Luba küsimine enne pildistamist ja enne fotode
postitamist. Kas on mõistlik teistele jagada pilte oma kodus
olevatest väärtuslikest asjadest?

Kas kunagi tehtud nö naljakad pildid tunduvad ka tulevikus
naljakatena? Kuidas see võib sinu tulevikku mõjutada.

Video https://laps.targaltinternetis.ee/netilambad/ (Röhitseja)
Kõik, mis sa internetti paned, sinna ka jääb.
Kui näed internetis midagi sellist, mis on sinu jaoks ebameeldiv
või ehmatav, siis räägi sellest emale või isale, õpetajale.

5 min IV ALATEEMA: RÜHMATÖÖ (rühmad vastavalt laste arvule).
Kujundada paberile vähemalt neli reeglit, mida tänases tunnis
teada said.

III Lõpetav osa 5 min Kokkuvõte laste tööde põhjal. Iga rühm tutvustab oma tööd.

https://laps.targaltinternetis.ee/netilambad/
https://laps.targaltinternetis.ee/netilambad/
https://laps.targaltinternetis.ee/netilambad/

