
  

Pealkiri/teema   ANIMATSIOONI LOOMINE  

Valdkond   IKT   

Sihtgrupp:   Rühmaõpetajad  

Koolituse  vajalikkuse 

põhjendus:   

Rühmaõpetajate  vähene  kokkupuude  animatsiooni 

läbiviimisega rühmasiseselt   

Koolituse läbiviimise aeg:   08.03-31.03.2016 (e-õppes)  

Koolituse läbiviimise koht:   Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed   

Koolituse maht, auditoorse 

ning iseseisva töö maht:   

 20  akadeemilist  

tundi   

2 akadeemilist tundi 

õppematerjalidega 

tutvumine  

18 akadeemilist tundi 

iseseisvalt 

animatsiooni loomine   

Auditoorne töö:    

 (akad. tundides)   

2 

(08.03.2016) 

Iseseisev töö:   

(akad. tundides)   

18  

(10.03.2016; 

11.03.2016; 

31.03-2016) 

Maksimaalne osalejate arv 

õppegrupis:   

6  (2 gruppi, grupis 3 inimest) 

Õppekeel:   eesti keel   

Õppetöö korraldus:   E-õpe, iseseisev töö   

Eesmärgid   Animatsiooni ajaloo tutvustamine, erinevate animatsiooni liikidega tutvumine 

ning sellest lähtuvalt iseseisvalt animatsiooni loomine. Animatsiooni loomise 

protsessis kasutatava MovieMaker programmi kasutamine.  

Õpiväljundid:   Õpetaja oskab luua stsenaariumi.   

Õpetaja oskab luua animatsiooni.  

Õpetaja oskab kasutada animatsiooni loomiseks vajaminevaid vahendeid.   

Õpetaja oskab kasutada animatsiooni loomiseks vajaminevaid programme.   

Õpetaja oskab lõimida animatsiooni loomise teiste õppevaldkondadega.   

Koolituse teemad:   Animatsiooni ajalooga tutvumine; animatsioonide liikidega tutvumine; 

animatsiooni loomine; Moviemaker programmi kasutamine animatsiooni 

loomises.  



Õppeprotsessi 

kirjeldus/kasutatavad 

meetodid:   

08.03.2016 kontakttund tutvustamaks koolituse ülesehitust, kuupäevade 

määramine e-õppeks ning animatsiooni esitamise tähtaja määramine 

10.03.2016 e-õppes Wordpress vahendusel animatsiooni ajalooga tutvumine 

ning erinevate näitmaterjalide vaatamine.  

1.03.2016 e-õppes Wordpress ja YouTube kanali vahendusel MovieMaker 

programmiga tutvumine, stsenaariumi loomine.  

Iseseisev töö: animatsiooni loomine. Montaaž.   

31.03.2016 animatsioonide esitamise viimane kuupäev. Tagasiside 

kirjalikult. 

Hindamine,  nõuded 

lõpetamiseks:   

Hindamine animatsiooni loomise alusel – tehtud tööle tagasiside andmine.  

Tagasiside andmine kursuse kohta. Tagasiside antakse koolitusel osalenute 

poolt kirjalikult ja kollektiivselt e-maili teel; koolitaja poolt tagasiside tööde 

kohta e-maili teel. 

Vajalikud  vahendid,  

ettevalmistused, materjalid   

Arvuti kasutamise võimalus, kaamera, Moviemaker programm. Muud 

animatsiooni vahendid leiab õpetaja vastavalt stsenaariumile ja vajadusele.   

Koolituse  sobitumine  

lasteaia IT eelarvesse   

Koolitus on e-õppes ning seeläbi ei vaja kulutusi.  

Koolituse läbiviija(d):   Melissa Anson   

  

     



1. Kui palju aega kulutasid koolituse ettevalmistamisele? Mis oleks sinu tö ö tunni hind? 

Ehk kui palju sa selle koolituse eest raha saada sooviksid (neto).  

Kuna koolitus on e-õppes läbiviidud, siis otseselt ei oleks vaja lisakulutusi teha. Eeldusel, et 

lasteaias on olemas kaamera ja arvuti kasutamise võimalus, saaksid kõik õpetajad oma töö läbi 

viia majasiseselt, ainult stsenaariumi mõtlemine võib jääda koduseks tööks. Samas saab seda 

lõimida ka rühmatöösse, kus lapsed ise pakuvad välja ideid, mida võiks teha animatsiooniks. Kui 

töötaksin selles konkreetses lasteaias, siis oleksin heameelega nõus selliseid asju tegema ka 

tasuta, sest ma ei leia, et oleksin veel professionaal. Iseenesest mõtlesin enda jaoks selle asja ka 

nii, et lasteaiasiseselt selliste koolituste tegemine on ju kõigile kasulik, sest inimesed jagavad 

oma oskuseid ja teadmisi. Seega, töötades ise lasteaias, siis mina ei küsiks selle eest lisaraha. 

Kui juhatusest keegi leiab, et mu töö väärib rahalist tunnustust, siis laseksin nendel otsustada 

summa üle.  

2. Milliseid tarkvaralisi vahendeid vajad koolituse ettevalmistamiseks? Kirjelda.  

Koolituse läbiviimiseks on minul vaja arvutit, internetti, et asju üles laadida ning esitluse 

tegemise programmi, milleks sobib ka Powerpoint. Enamus asjad on võimalik sellisel kujul üles 

laadida ja sellisel kujul saab väga detailselt ette näidata, kus midagi teha saab. Küsimuste korral 

võib muidugi ühendust võtta ja kõik üle küsida.  

3. Milliseid riistvaralisi vahendeid vajad koolituse lä bi viimiseks? Kirjelda.  

Tarkvara poolest on kõige olulisem see, et oleks Moviemaker programm, sest sellega minu silmis 

saab kõik asjad ära tehtud. Praktika raames tegin ise natukene mahukama animatsiooni ja arvuti 

vedas vaikselt alt, aga usun, et rühmas saab teha ka lühemaid ja piisavalt tabavaid asju ning kõik 

arvutid peavad sellele vastu. Arvuti võiks muidugi olla täiesti töökorras ning uuendatud 

tarkvaraga, et vältida mingeid erroreid või kokkujooksmisi.  

4. Milliseid tingimusi ja ressursse nouab̃  koolituse lä bi viimine lasteasutuselt ja 

personalilt? Kirjelda.  

Mina teeksin oma koolituse e-õppes ja lisakulutusi see ei nõuaks. Tingimustena võiks olla sobiv 

töökeskkond, mis on motiveeritud tööle ja arenemisele, vastuvõtlik ideedele. Oluline on, et 

probleemi tekkimisel võetaks kohe ühendust, et saaksin inimesi aidata, kui see vajalik on. 

Samamoodi on oluline, et tingimustena on olemas inimestel võimalus kasutada arvutit ning 

kaamerat, et oma animatsiooni läbi viia tegevusena.  

5. Milliseid ressursse kulub veel koolituse planeerimisel ja lä bi viimisel voi ̃milliseid 

hoidsid kokku (nt inimressurs, ajaressurss, vahendite ressurss).  

Kuna koolitus on e-õppes, siis leian, et hoidsin igas aspektis kokku. Inimesed on koolituse jaoks 

olemas. Koolitus ise on e-õppes ning üles ehitatud kujul, et kõigil oleks võimalik aru saada, 

kuidas asju peaks tegema ning millises järjestuses. Ajaliselt hoian kokku selle arvelt, et loon 

materjali kõigile, ka nendele, kes vähe tehnikaga kokku puutunud. Vahendeid on vaja ainult neid, 

mida õpetaja ise vajab animatsiooniks – õpetajal on alati võimalus teha animatsioon, mis ei nõua 

üldse palju vahendeid. Inimestena olen ainult mina ressursiks, seega ei ole kedagi, kellele peaks 

peale maksma selle eest, et kedagi assisteerida.  

              

       


