TURVALISE
INTERNETIKASUTAMISE
TUTVUSTAMINE
Klass: 1. klass
Tunni kestus: 45 minutit
Eesmärgid:
1. Õpilased mõistavad interneti olemust.
2. Õpilased oskavad kasutada arvutit või
nutivahendit erineval eesmärgil.
3. Õpilased tunnevad viisaka interneti kasutamise
reegleid.
4. Õpilased oskavad luua tugevat ja hästi meelde jäävat
salasõna.
Milliseid üld- ja ainepädevusi toetatakse:
• Teabekeskkond.
• Tervis ja ohutus.

Õpitulemused:
• Teab, mis on internet.
• Oskab teha silmaharjutusi interneti kasutamise
pauside ajal.
• Oskab luua tugevat ja turvalist parooli.
• Teab, et internetimaailmas kehtivad samad reeglid nagu
päris maailmas.
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid: arvuti,
projektor pildi kuvamiseks seinale, kõlarid, internetiühendus, märkmepaber, igale lapsele kirjutusvahend.

Tunni osad

Tegevusele Õpetaja tegevus
kuluv aeg

I Ettevalmistus

2 min

AJURÜNNAK:
• Mis seadmetes te internetti kasutate?
• Mida te internetis teete?

II Põhiosa

2 min

I ALATEEMA: INTERNET
Arutelu: Mis on internet? Mida saab internetis teha?
Õpetaja selgitab lühidalt, mis on internet.
Internet on suur hulk omavahel ühendatud seadmeid (arvuteid, nutivahendeid
jne).
Arutelu: Mida teha kui internetiühendus katkeb? Kas võib ise parandama
hakata? Kelle poole pöörduda?

7 min

Video https://youtu.be/yWu5vw5L1uU
Arutelu: Kui kaua on mõistlik olla internetis?
Harjutus väsinud silmadele: Suletud silmadega oma nime või tähestiku
kirjutamine õhus - “pliiatsiks” on nina.

3 min

II ALATEEMA: SUHTLEMINE JA KÄITUMINE INTERNETIS,
PRIVAATSUS
Arutelu: Viisakas käitumine päriselus ja internetis.
•
•
•
•

Kuidas sa oma sõpradega käitud?
Mismoodi sa käitud koolis, külas, mänguväljakul?
Milliseid viisakusreegleid sa tunned?
Kas sa internetis oled kellegagi suhelnud/rääkinud?

Tunni osad

Tegevusele Õpetaja tegevus
kuluv aeg
2 min

Arutelu: Mis on privaatsus?
Oma andmete avaldamise teemal.

Inimene, keda sa ei tunne on võõras. Inimene, kellega sa oled rääkinud ainult
internetis, on võõras! Ära usu alati kõike, mida sa arvuti ekraanilt näed või loed.
Inimene, kellega sa internetis suhtled/räägid, ei pruugi olla see, kellena ta end
esitleb. Ja sa ei tea, mida ta sinult saadud vastustega peale võib hakata.”

6 min

Film: http://www.sheeplive.eu (Netilambad, „Suur suu“)

Filmi analüüs. Mis te arvate, miks ei tohi võõrastele inimestele öelda,
kus te elate?
Miks ei tohi võõrastele inimestele oma telefoni numbrit öelda?
Kas vanemate nime, telefoninumbrit ja aadressi võiks sinu arvates ka
võõrastele inimestele öelda?

5 min

III ALATEEMA: KONTO JA SALASÕNA
Arutelu: Mis on konto?
Õpetaja selgitab, mis on konto ja parool/salasõna.
Konto on sinu isiklik ”ruum” arvutis/nutiseadmes või mängus. Selleks, et midagi
halba ei juhtuks, et keegi sinu teadmata sinu kontot ei kasutaks, peab neid
kaitsma parooli ehk salasõnaga.
Õpetaja selgitab turvalise ja tugeva parooli reegleid:
1. koosneb vähemalt 8 tähemärgist, peab sisaldama suuri ja väikeseid tähti,
numbreid ja võib sisaldada lisaks muid sümboleid nt ., :) :(
2. Parooliks ei tohi olla sinu enda, ema, isa jne nimi.
3. Parool peab hästi meelde jääma.

III Lõpetav
osa

8 min

Koos tugeva parooli loomine.
NB! Ära seda parooli, mille tunnis välja mõtlesid, enam kusagil mujal kasuta!
Näide: 7Kitse1Tall

5 min

Video: https://youtu.be/XoDBQK-m8sU

5 min

Jätan meelde!
• Oma perekonnanime ja kodust aadressi ma võõrastele ei ütle.
• Ema ja isa telefoninumbrit ma võõrastele ei ütle ega kirjuta.
• Oma telefoni ma teistele ei laena.
• Sõbrale laenamiseks küsin luba emalt-isalt või õpetajalt.
• Arvuti ja interneti kasutamisel kutsun ema-isa või vanema õe-venna appi.
• Koolis kutsun appi õpetaja.
• Oma uutest sõpradest nii arvutis/internetis kui mänguväljakul räägin alati ka
oma vanematele.
• Arvuti- või telekamänguga mängin päevas 30 minutit.
• Päris sõbrad on need, kellega saan kokku ka mänguplatsil.
• Internetis käitun samamoodi nagu kodus ja lasteaias.
• Tugev parool/salasõna
> koosneb vähemalt 8 tähemärgist,
> sisaldab suuri ja väikseid tähti, numbreid ja võib sisaldada
lisaks muid märke nt ., :) :(
• Parooliks ei tohi olla sinu enda, ema, isa jne nimi.
• Parool peab hästi meelde jääma, sest seda ei tohi öelda mitte kellelegi.
• Kui sul on mure, siis esmalt pöördu oma vanemate või õpetaja poole.
• Alati võid helistada ka tasuta Lasteabi telefonil 116 111. Internetist vaata
www.laps.targaltinternetis.ee lehekülge.

