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Sissejuhatus 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumi õppekava 

üks olulistest osadest. 

Programmeerimine on üks IKT valdkondadest, mis arendab loogilist mõtlemist ja 

matemaatilisi võimeid, õpetab süsteemsemalt mõtlema läbi mängulise ja huvitava 

tegevuse.  

Algklassidele mõeldud aine „Programmeerimine – MSW Logo“ on koostatud Tiigrihüppe 

Sihtasutuse ProgeTiiger projekti raames: http://www.tiigrihype.ee/et/progetiiger . 

Õppimisüritusel osalejad tutvuvad programmiga MSW Logo. See on lihtne 

programmeerimiskeel, mis sobib kasutamiseks ka nooremate õpilastega. See õpetab 

õpilasi mõistma, analüüsima ja rakendama struktuurset mõtlemist ning sobib õppekeeleks 

enne päris programmeerimise juurde asumist. 

Materjalid asuvad veebilehel http://progemswlogo.weebly.com/ 
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Aine eesmärk ja õpiväljundid 

“Programmeerimine – MSW Logo “ on 22-tunnine huviaine algklassidele (ennekõike 3. 

klassile) ja see on suunatud õpilaste individuaalsete oskuste, teadmiste ja praktiliste 

kogemuste arendamisele.  

Töövahendina kasutatakse vabavaralist programmeerimise programmi MSW Logo. 

Õpetajaraamatu eesmärk on pakkuda tuge ringijuhendajale ja klassiõpetajale, kes 

aineunni (nt matemaatika) raames seda õpetab. Selles olevat materjali võib julgelt 

kohandada vastavalt õpilastele/ klassile. 

 

Õpilastele antavad ülesanded ja iseseisvad tööd tehakse arvutiga. Tunnid on üles ehitatud 

põhimõttel, et õpilastele ei jäeta koduseid töid, st lapsed jõuavad tunnis läbida 

põhiülesande, kiirematele antakse kinnistav iseseisev töö.  
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Kursuse eesmärgid:  
 

•  tutvuda programmeerimiskeelega MSW Logo; 

•  õppida kasutama kilpkonnagraafikat; 

•  õppida sisestama lihtsamaid käsuridasid ja tsükleid; 

•  õpetada programmeerimist läbi praktilise tegevuse; 

•  arendada loovust, analüüsioskust ja struktuurset mõtlemist ; 

•  toetada õpetajaid, et nad  julgeksid ja oskaksid  õpilasi programmeerimisega tegelema 

suunata. 



Programmeerimisel programmiga MSW Logo eelduseks on sissejuhatava kursuse ja 

soovitavalt ka kursuse Kodu eelnev läbimine. 

 

Peale aine läbimist õpilane:  

•  tunneb programmi MSW Logo erinevaid kasutusvõimalusi;  

•  oskab eesmärgipäraselt kasutada programmi MSW Logo erinevaid töövahendeid; 

•  saab aru, et programmeerimisel antakse arvutile täpsed samm-sammulised juhised; 

•  suudab loovalt lahendada ülesandeid. 
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Aine ülesehitus 

Soovitav on aine üles ehitada üksiktundidena (45 min), sest tööülesanded ei ole väga 

mahukad, mõeldes ennekõike algajale programmeerijale. Aine materjalid on koondatud 

teemade kaupa tundidesse, mille vaheetappidena koostab õpilane projektitöö. Aine 

koosnebki nn tsüklitest, milles on uut osa õpetavad tunnid, millele järgneb kinnistav ja 

kokkuvõttev tund. 

 

Iga järgnev tund ja iseseisev töö  põhineb eelmistes tundides omandatud teadmistel, mistõttu 

on pidev õppimine väga oluline. Kogutud teadmisi ja oskusi kinnistatakse iseseisvaid töid  

tehes.  

 

Õpetajaraamatus on välja toodud tunnid koos eesmärkide, õpiülesannete ja iseseisvate 

tööde kirjeldustega.   
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Õpiväljundid 
 

Peale aine läbimist õpilane:  

•  teab esmaseid võimalusi, mida pakub programm MSW Logo; 

•  oskab kasutada kilpkonnagraafikat; 

•  oskab sisestada lihtsamaid käsuridasid ja tsükleid; 

•  mõistab, et programmeerides antakse arvutile samm-sammulisi juhiseid; 

•  rakendab õpitut loovate ülesannete lahendamisel. 
	  



Õpetajaraamatu järgnevas osas on esitatud tunnid koos eesmärkide, põhi- ja iseseisvate tööde 

ülesannete ning projektitööde lühikirjeldusega, lisatud on soovituslik tunnijaotusplaan. 

 

Tunnid toetuvad otseselt veebilehele http://www.progemswlogo.weebly.com 

töötamaks programmiga MSW Logo. Sinna on üles pandud erinevate tundide sisu ja iseseisvad 

kokkuvõtvad tööd. Täiendavaks on abimaterjalid õpetajale/õpilasele (programmi 

installeerimine arvutisse, salvestamine, MSW Logo veebileheküljed jms). 

 

Kursus on üles ehitatud järgmiselt:  

1.  Õpetaja esitab ja selgitab iga tunni uut materjali veebilehe  vahendusel.  

2.  Tunnis täidetakse erinevaid praktilisi ülesandeid. 

3.  Kinnistamiseks on iseseisev ülesannete lahendamine. 

4.  Õpetaja võiks iga järgneva tunni alguses lastega meenutada eelnevas tunnis õpitut. 
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Tööülesandeid täidetakse tunnis töölehtede ja videojuhendite põhjal. Õpetajal on seejuures 

suunav ja toetav roll. Videojuhendid on ka distsiplineerivad töövahendid- igaüks töötab 

omas tempos, alati saab õpetust korduses vaadata. 

 

Õpetaja otsustab, kas tunnitöid hinnatakse või mitte. Omandatud teadmisi väljendavad  

eelkõige kursuse käigus tehtavad iseseisvad tööd. Nende kaudu saab õpetaja kõige 

paremat tagasisidet laste teadmiste ja oskuste kohta,  

 

Riiklikult kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal kehtestab iga õpetaja omad nõuded, 

lähtudes õpilastest, keda ta õpetab ja enda eelnevatest kogemustest 

programmeerimisega seoses. Hindamine pole antud kursuse puhul kohustuslik, tähtsam 

on õpilaste arengu toetamine ja eduelamuse tagamine. 
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Töövahendid 

Arvutiklassides on õpilase töövahendiks aine veebileht http://progemswlogo.weebly.com/ 

 ja arvutis vabavaraline  programm MSW Logo. Õpetajal kasutamiseks arvuti, dataprojektor/

puutetahvel, õpetamiseks programm MSW Logo.  

 

Kooli arvutiklassi arvutitesse peab olema installeeritud programm MSW Logo. Programmi on 

võimalik installida veebiaadressilt http://mswlogo.en.softonic.com/ 

     Installeerimise juhendi leiab ka aine e-keskkonnast (vt esimest lõiku).  

 

Kursuse läbiviimise toetamiseks on koostatud Weebly keskkonda e-õppe kursus 

„ProgeTiiger: Programmeerimine -  MSW Logo”. Seda kursust jagatakse igale koolile ja 

sealjuures saab õpetaja endale nn õpetaja õigused: õiguse lisada ja kohandada 

õppematerjale, samuti hinnata õpilaste töid.  
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MSW	  Logo	  	  	  3.	  klassi	  I	  poolaasta	  tunnid 

Progammi MSW Logoga töötamisel on abiks juhend nii paberkandjal kui ka videojuhend 

tunnitööga. Kinnistavaks tegevuseks on iseseisev töö.  

Tunnimeetodid: tunnitöö juhendid (video, PDF fail) ja ülesanded, selgitus, praktiline tegevus 
 
Õpetaja ülesanded on järgmised:  
•  Anda väike ülevaade programmeerimisest ja programmist MSW Logo;  
•  tutvustada aine e-õppe keskkonda Weeblys;  
•  selgitada lähemalt tööülesannete sisu; 
•  õpetada samm-sammuliselt kasutama programmi MSW Logo. 
 
Õpetaja tegevust toetab e-õppe keskkonnas olev abimaterjal.   
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Tund 1 (45 min), sissejuhatav tund 
Teemad 
•  Kilpkonna liikumine edasi-tagasi 
•  Kilpkonna pööramine vasakule-paremale 
Tunni läbides õpilane: 
•  tutvub programmieerimiskeelega MSW Logo; 
•  saab ülevaate vajalikest töövahenditest; 
•  saab ülevaate eesootavatest ülesannetest; 
•  saab teada, et õppematerjalid on e-õppe keskkonnas Weebly;  
•  õpib kilpkonna liigutama edasi-tagasi ja vasakule-paremale. 

 

Tund 2 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna liikumine edasi ja tagasi ja pööramine paremale-vasakule 
•  Pildi panemine taustaks  

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab liigutada kilpkonna edasi-tagasi ja pöörata vasakule-paremale; 

•  oskab panna pilti taustaks. 
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Tunnid 3-4 (2 x 45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna liikumine edasi ja tagasi ja pööramine vasakule ja paremale 
•  Joone kustutamine ja kilpkonna saatmine koju 
•  Pildi panemine taustaks  
•  Kaetud ekraan 
Tunde läbides õpilane: 

•  oskab liigutada ja pöörata kilpkonna;; 

•  oskab kustutada ja kilpkonna koju saata; 

•  oskab pilti taustaks panna; 

•  oskab kilpkonnavälja nägemata joonestada lihtsamaid kujundeid. 
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Tund 5  (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna	  liikumine	  edasi	  ja	  tagasi	  ja	  pööramine	  vasakule	  ja	  paremale	  
•  Sulg	  üles,	  sulg	  alla	  	  
Tunni läbides õpilane: 

•  oskab kilpkonna liigutada; 

•  oskab sulge üles tõsta ja alla lasta. 

Tund 6 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna	  käskude	  kordamine-‐	  REPEAT.	  	  
Tundi läbides õpilane: 
•  oskab anda kilpkonnale korduvaid käske käsu repeat abil 
Tund 7 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna	  käskude	  kordamine-‐	  REPEAT	  
•  Käsu	  repeat	  abil	  ruutude	  joonestamine	  
Tundi läbides õpilane: 

•  oskab anda kilpkonnale korduvaid käske käsu repeat abil;  

•  oskab joonestada etteantud kujundeid. 
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Tund 8 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (repeat).	  	  
•  Kolmnurga	  joonestamine	   

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab kilpkonna liigutada; 

•  oskab joonestada erinevaid kolmnurkasid. 

Tund 9 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (repeat).	  	  
•  Ristküliku	  joonestamine	   

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab kilpkonna liigutada; 

•  oskab joonestada erinevaid ristkülikuid. 
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Tund 10 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (repeat).	  	  

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab kilpkonna liigutada; 

•  oskab joonestada etteantud kujundeid. 

 

Tund 11 (45 min) 

Teemad 

•  Käsk	  Penreverse	   

•  Õpitu kordamine 

Loovtöö: kujundite joonestamine õpitud oskusi rakendades 

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab kustutada, kui tee peal on joon (Penreverse); 

•  oskab rakendada õpitud oskusi; 

•  joonestab loovalt pildi. 
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MSW	  Logo	  	  II	  poolaasta	  	  tunnid	  

Tund 12 (45 min) 

Teemad 
•  Kilpkonna käskude kordamine (liikumine edasi ja tagasi, pööramine) 
•  Protseduurid  
Tunni läbides õpilane: 

•  teab, et protseduur on samm-sammuline tegevuste jada; 

•  oskab kirjutada lihtsamaid protseduure (ruut, ristkülik, kolmnurk). 

Tund 13 (45 min) 

Teemad 
•  Protseduurid  
•  Maja joonestamine 

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab kirjutada ühe protseduuri teise sisse; 

•  oskab joonestada maja. 
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Tunnid 14-15 (2 x 45 min) 
Teemad 
•  Protseduurid 
•  Enda projekt  
Tunde läbides õpilane: 
•  oskab kirjutada lihtsamaid protseduure; 
•  oskab protseduuri täiendada; 

•  oskab ise protseduure välja mõelda ja nende abil pilti joonestada. 

Tund 16 (45 min) 

Teemad 
•  Protseduurid 
•  Värvuste lisamine (joon, täitmine, taust)  
Tunni läbides õpilane: 
•  oskab kirjutada lihtsamaid protseduure; 
•  oskab lisada värvusi; 

•  oskab määrata sule-, ekraani-, täitevärvusi; 
•  oskab värvusi lisada vastavalt tööülesannetele. 18	  



Tund 17 (45 min) 

Teemad 

•  Kilpkonna sule laius  

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab sule laiust määrata ja muuta; 

•  oskab joonestada erineva paksusega jooni. 

Tund 18 (45 min) 

Teemad 
•  BITBLOCK käsk  
Tunni läbides õpilane: 

•  oskab värviblokke lisada; 

•  oskab parandada protseduuri, 

•  oskab joonestada lippe. 
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Tund 19 (45 min) 

Teemad 

•  LABEL käsk  

Tunni läbides õpilane: 

•  oskab programmiga MSW Logo kirjutada; 

•  oskab kirjutada protseduuri oma nime kirjutamiseks. 

Tund 20 (45 min) 

Teemad 
•  Kaare ja ringjoone joonistamine  
Tunni läbides õpilane: 

•  oskab joonestada kaart ja ringjoont; 

•  oskab joonestada etteantud kujundeid. 
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Tund 21 (45 min) 

Tegevused 
•  Muutujad 

Tunni läbides õpilane: 
•  oskab õpitud protseduure rakendada; 
•  oskab etteantud töid joonestada; 
•  on õpitud materjali omandanud. 

 

Tund 22 (45 min) 

Teemad 
•  Kordav iseseisev töö 
•  Piltide joonestamine kasutades õpitud oskusi 
Tunde läbides õpilane: 

•  oskab joonestada etteantud kujundeid; 

•  oskab õpitud protseduure rakendada; 

•  on õpitu omandanud; 

•  kasutab oma loovust ja oskab õpitud oskusi rakendades teha omaloomingulise töö. 
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Soovituslik	  MSW	  Logo	  kursuse	  ülesehitus	  	  
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MSW	  Logo	  tunnid	   Tegevused	  	  

Tund	  1	  (45	  min)	   Kilpkonna	  liikumine	  edasi-‐tagasi,	  pööramine	  vasakule-‐paremale 

Tund	  2	  (45	  min)	  
	  

Kilpkonna	  liikumine	  edasi	  ja	  tagasi,	  pööramine	  vasakule	  ja	  paremale.	  Pildi	  
panemine	  taustaks	   

Tund	  3	  ja	  4	  (2x	  45	  min)	   Kilpkonna	  liikumine	  edasi	  ja	  tagasi,	  pööramine	  vasakule	  ja	  paremale.	  
Joone	  kustutamine	  ja	  kilpkonna	  saatmine	  koju.	  Pildi	  panemine	  taustaks. 

Tund	  	  5	  (45	  min)	   Joone	  kustutamine.	  Sulg	  üles,	  sulg	  alla	  	  

Tund	  6	  ja	  7	  (2x	  45	  min)	   Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (liikumine	  edasi	  ja	  tagasi,	  pööramine)	  
Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  	  REPEAT.	  	  
Ruudu	  joonestamine 

Tund	  8	  (45	  min)	   Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (repeat).	  Kolmnurga	  joonestamine	   

Tund	  9	  (45	  min)	   Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (repeat).	  Ristküliku	  joonestamine 

Tund	  10	  ja	  11	  
(45	  min)	  

Kilpkonna	  käskude	  kordamine	  (repeat).	  Penreverse	  	  
Kordamine.	  Loov	  kujundite	  joonestamine.	  



MSW	  Logo	  tunnid	   Tegevused	  

Tund	  12	  (45	  min)	   Protseduurid  

Tund	  13	  (45	  min)	   Protseduurid. Maja joonestamine 

Tund	  	  14-‐	  15	  (2x	  45	  min)	   Protseduurid. Enda projekt  

Tund	  16	  (45	  min)	   Protseduurid. Värvuste lisamine (joon, täitmine, taust)  

Tund	  17	  (45	  min)	   Kilpkonnasule	  laius	  

Tund	  18	  (45	  min)	   BITBLOCK käsk  

Tund	  19	  (45	  min)	   LABEL käsk  

Tund	  20	  (45	  min)	   Kaare	  ja	  ringjoone	  joonestamine	  

Tund	  21	  (45	  min)	   Muutujad	  

Tund	  22	  (45	  min)	   Kordav iseseisev töö. Piltide joonestamine kasutades õpitud oskusi. 	  


