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Esitluse koostamine 
 

Esitluste kasutamine erinevatel eesmärkidel 
Esitluse koostamine oleneb sellest, kuidas seda kasutama hakatakse – kas loengumaterjali 

täiendamiseks või iseseisvaks teemaga tutvumiseks. 

1. Esitlus täiendab loengumaterjali                                  → 

 Slaididel on vähe teksti (pigem märksõnad)  

 Loenguosade vahele koostatakse 

vaheülesanded, mis aitavad materjali 

omandada, nt ühiseid arutlusülesandeid 

 Õpilastele jagatavad käsilehtedele võib 

panna nt lünkteksti vm ülesandeid, mis 

aiatavad tähelepanu teemal hoida 

2. Annab võimaluse teemaga iseseisvaks tutvumiseks  → 

 Tekst peab olema mõistetav, kasutatakse 

täislauseid  

 Ka siin sobivad lühikesed vaheülesanded 

3. Õpilaste valmistatud esitlused. Koostage õpilastele 

juhend selle kohta, millist esitlust ootate! 

 

Kuulajaskonnale vastavus 
Ära näita oma osavust, vaid lähtu õppijast! 

Nooremad õpilased lasevad enam tähelepanu kõrvale juhtida erinevate efektidega kui vanemad 

õpilased, seetõttu peaksid noorematele õpilastele koostatud slaidid napimad ning peaks hoiduma 

eriefektide kasutamisest õpisisu juures (küll aga saab neid kasutada nn lõdvestusharjutuste juures).  

Kuitahes huvitav materjal, mis on esitatud liiga keeruliselt, jääb õpilastele arusaamatuks.  Väga raske on 

meelde jätta keerulist mitmetasemelist nimekirjade süsteemi, ükskõik kui huvitav kasutatud graafika ka 

pole.  
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Slaidide kujundus  
Slaidide kujundus peab toetama vastava teema käsitlust - teemaga seonduvad slaidil nii sõnad, pildid kui 

ka graafika.   

Iga slaid olgu äratuntav tervikelement. 

Ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast. Iga pildi või elemendi puhul tuleks küsida, kas sees avab 

teemat uue nurga alt, kas annab lisaväärtust  

Graafikuid või pilte ei tasu ühele slaidile panna enam kui üks element, kui just ei ole ülesandeks kahte 

graafilist elementi omavahel võrrelda. ? Ilmselt leiab oskuslik otsija palju väga head materjali, millest 

võib olla kahju loobuda. Siiski tuleb teha valikuid ning valida mitme hea pildi või ka teksti puhul pigem 

üks, millega loenguosas luuakse mitmeid erinevaid seoseid.  

Ka tekstiga peab olema minimalistlik, hoolega valitud tekst peaks tooma esile kõige olulisema info ja 

keerulisemad terminid. 

Õpiotstarbelise esitluse puhul tuleb mõelda ka tähelepanu hajuvusele. Värvilahenduse puhul peaks 

olema järjekindel, stiil olgu lihtne, mitte kuhjatud.  

 

Esitluse ajajoon 
Slaidid peavad olema asetatud esitluses sinna, kus neid vajatakse, mitte enne ega pärast vastavat 

sõnalist osa.  

Slaidilt slaididele liikumiseks kasuta vajadusel hüperlinke ja nuppe (harjutus selle kohta). 

Ära kasuta ajastatud pause. Slaid peab jääma nähtavaks piisavalt kauaks, et kuulamise kõrvalt jääks aega 

selle lugemisesk ja vaatamiseks, muidu see ainult häirib loenguga kaasamõtlemist. 

 

Loetavus 
Teksti suurus peab olema nii suur, et see on loetav kõigile ruumis. Sobiv teksti suurus oleneb ruumi 

suurusest ja kasutatud šriftist. Enamasti väiksemat suurust kui nt Arial 28 ei tohiks kasutada, samuti 

mitte üle 6 rea slaidil. 

Erinevaid elemente ei tasu esitada erineva šriftiga, vaid olulisust tuleks eristada pigem kasutades sama 

šrifti erinevaid suurusi. Samuti tuleb kontrollida, et ekraanil oleks värvid 

üksteisest eristuvad. Seda eriti teksti- ja taustavärvi kasutamise korral. 

Kirjatüüp tuleks valida just loetavuse seisukohast. 

Vältida tuleks SUURTÄHTEDES kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult trükitähti. 

Suurtähti on raskem lugeda ning netiketis tähistavad need karjumist. Loetavuse   seisukohalt   on     

parem vasakpoolne  või parempoolne teksti joondamine, mitte rööpjoondus. 


