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Juhised slaidiesitluse ettevalmistamiseks

• püstita eesmärk, mida tahad tutvustada;

• esitluse sihtrühm, kellele esitletakse;

• materjali kogumine;

• veendu oma allikate kasutamise usaldusväärsuses;

• koosta esitlus PowerPoint, Google Drive, LibreOffice Impress keskkonnas.

Abiks videod

• MS PowerPoint https://youtu.be/d58hKTnMn-A

• LibreOffice Impress https://youtu.be/fXGf03bzXdg

• Google esitlused (I ja II kooliaste) https://youtu.be/0-g6XwJZ9P8

Kujundus

• slaidide taust on lihtne, ei tohi olla liiga kirju, sobiv on hele taust;

• ainult vajalikud efektid; 

• võib kasutada etteantud lihtsaid malle;

• ühel slaidil üks illustratsioon;

• tekst peab olema loetav;

• esitlus algab tiitelslaidiga (pealkiri, koostaja, klass, kool) ja lõpeb lõpuslaidiga.
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Tiitelslaid

• esitluse pealkiri, kirja suurus vähemalt 44 pt, ülejäänud tekst vähemalt 28 pt;

• esitleja nimi, kool, klass, juhendaja;

• koostamise aasta;

• võib olla ülejäänud slaidide kujundamisest veidi erinev.
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Tekst

• kasuta kuni kahte kirjastiili ehk fonti;

• parem on kasutada seriifideta fonte Arial, Calibri;

• tekst ühel slaidil on 28 pt või suurem;

• teksti ei esitata pika jutuna, vaid punktide ja alampunktidena;

• tekst esitatakse enamasti väidetena, mitte lausetena;

• väite lõpus on semikoolon, lause lõpus on punkt;

• kirjavigu ei tohi olla.
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Pildid, videod, illustratsioonid

• pildid, videod ja illustratsioonid haakuvad sisuga;

• pildid, videod ja illustratsioonid on kvaliteetsed ja proportsioonides (Shift nuppu

all hoides ja pilti suuremaks tõmmates, muutub see võrdselt);

• esitlustes  pilte  kasutades soovitame  kasutada  otsingumootorit:

https://search.creativecKirjalikeommons.org/. Sellel leheküljel olev pildimaterjal

on vabalt kasutatav ja ei teki autoriõigustega probleeme;

• kasutatud  illustratsioonidele  tuleb  viidata.  Kirjuta  selle  alla  sulgudesse  “Pilt”

(„Video”,  „Joonis”) ning  selle  kõrvale  järjekorranumber  “1”,  mitmenda

illustratsioonina see  esitluses esineb.  Kui on autor teada, siis ka autori nimi ja

pildi pealkiri. Näide: Pilt 1. Rene Jakobson. Metsvint;

• kasutatud  allikate loetellu paiguta piltide,  videode ja illustratsioonide viitekirje

kõige lõppu;

• pildi, video ja illustratsiooni all on teksti suurus väiksem kui 28 pt;

• helifaili  või  videoaadressi  (lingina)  esitlusele  lisamiseks  pead  tööriistaribalt

klikkima  sisesta  hüperlink nupule.  Seejärel  saad  asetada  sinna

youtube video või helifaili aadressi (URL) ja kirjutada pealkirja.
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Nõuded autoriõiguse järgimiseks 

• korrektne viitamine: tuleb teavitada, kelle mõtteid, pilte või videosid kasutasid;

• autori nimi;

• teose pealkiri;

• teose avaldamise allikas: raamat, ajaleht, ajakiri, internet;

• viide ka enda tehtud pildile.
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Kasutatud allikad 

• Kõigile esitluses kasutatud materjalidele tuleb viidata töö lõpus kasutatud 

kirjanduse loetelus. Loetelus järgida Kalmetu Põhikooli kirjalike tööde juhendis 

toodud viitamisnõudeid.

NB! Internetiallikatel puuduvad tihti autor ja loomisaasta, sellisel juhul kirjutatakse 

kasutatud kirjanduse loetelusse esimesena sissekande/artikli/dokumendi pealkiri, punkt, 

internetilehekülje aadress (URL), vaatamise kuupäev, punkt.

Näide: Koidula muuseum. http://www.parnumuuseum.ee/koidulamuuseum. Vaadatud 

01.05.2021.
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Piltide ja illustratiivse materjali puhul: pilt ja järjekorranumber, punkt, pildi autor 

(kui on), loomisaasta (kui on), pealkiri (kui on), punkt, internetilehekülje aadress 

(URL), vaatamise kuupäev, punkt.
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Slaidiesitluse ettekandmine 

• harjuta ettekandmist;

• seisa kindlalt, naerata;

• tutvusta ennast;

• loo silmside või vaata üle peade;

• sobiv kõnetempo;

• piisavalt valjusti.
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Slaidiesitluse hindamismudel

Hindamine: 21-24p hinne “5”, 17-20p hinne “4”, 12-16p hinne “3”, kuni 11p hinne 

mitterahuldav.

Kriteerium 4 3 2 1

Avaleht Korrektne ja 
sisaldab nõutud 
osi.

Korrektne, kuid 
puuduvad mõned 
osad.

On olemas, kuid 
ei vasta nõuetele.

Puudub.

Töösisu Esitlusel on 
selge eesmärk ja
vastab teemale.

Esineb teemast 
kõrvalekaldumist.

Teema on 
ebaselge ja 
laialivalgunud.

Esitlusel pole 
kindlat 
eesmärki ja ei 
vasta teemale.

Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned 
vead.

Esinevad mõned 
tühiku, õigekirja 
vead.

Palju tühiku, 
õigekirja ja 
kirjavahemärgi-
vigu.

Kujundus Kasutatud 
ühesugust 
kujundust, tekst 
loetav.

Mõnel slaidil pole 
tekst eristatav.

Kujundus tundub 
liiga tihe, tekst 
mitteloetav.

Esitlus liiga 
kirju, igav, 
mitteloetava 
tekstiga.

Heli/video Heli ja video 
toetab esitluse 
sisu.

Heli/video 
kasutamises esineb 
väikesi puudusi.

Heli/video väga 
halva 
kvaliteediga. Liiga
palju.

Heli/videot ei 
ole kasutatud.

Kasutatud 
materjalid

Korrektne ja 
sisaldab nõutud 
osi.

Korrektne, 
puuduvad mõned 
osad.

On olemas, kuid 
ei vasta nõuetele.

Puudub.
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Kasutatud kirjandus

1. Lahemaa, Siret. 2019. Esitluste vormistusnõuded/Digivõti.

https://youtu.be/jpKKode62j0. Vaadatud 31.01.2021.

2. Lahemaa, Siret. 2019. Esitluste ettekandmine/Digivõti.

https://youtu.be/tyJlZh3pJxE. Vaadatud 31.01.2021.

3. Esitluse loomine.

https://gag.ee/opilasele/oppematerjalid/. Vaadatud 31.01.2021.

4. Hindamismudel. 

http://www.opetaja.edu.ee/hindamismudelid/?tegevus=bmudel&avid=470

Vaadatud 31.01.2021.

5. Pilt 1. Jakobson, Rene. 12.05.2013. Metsvint.

https://search.creativecommons.org/photos/be35dbb1-042c-45f7-99c2-

6edb4fb3ff5c. Vaadatud 31.01.2021.

6. Video 1. Silm, Eneli. 07.03.2015. Metsvint.

https://www.youtube.com/watch?v=iH6FQ6Rv2mQ Vaadatud 31.01.2021.
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