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Tunnikava vorm 

Õppeaine ja -valdkond: informaatika / kunst  
Klass, vanuse- või haridusaste: II kooliaste (sobib kõigile klassidele) 
Tunni kestvus: 45min 
Tunni teema (sh alateemad): RGB värvid 
Tase: Õpilased peavad omama eakohaseid teadmisi. 
Autor: Taavi Duvin 
 
Tunni eesmärgid: Tutvustada õpilastele RGB värvide moodustumist ja selgitada, kuidas moodustuvad värvid RGB skaalal  
Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Õpilane tunneb värvid segunemist 
Õpitulemused: Õpilased teavad, mis on RGB värvikood ja oskavad selle abil värve moodustada.  
Mõisted: RGB 
Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Õpilased peaksid olema mingil määral kokku puutunud Scratch programmeerimiskeskkonnaga 
Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpilastele vajalik arvuti, mille ekraani heledust/tumedust on võimalik muuta ja Makeblock 
Auriga. Õpetajal vajalik arvuti, projektor ja õpilastele jaotamiseks töölehed. 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne): 
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Tunni käik: 

Tunni osad Tegevuste kirjeldused Tegevusele 
kuluv aeg

Õpetaja tegevus Õpilaste tegevus

I Ettevalmistus  
• Sissejuhatus 
• Tähelepanu haaramine 
• Häälestus 

(eesmärgipüstitus, 
motiveerimine) 

• Eelteadmiste 
väljaselgitamine 

• Vajaminevate teadmiste 
kordamine

Tunni alustamine, 
kordamine

5min Õpetaja alustab tundi, räägib 
värvidest (millised on 
põhivärvid, vikerkaare värvid 
jne)

Kuulamine, vastamine
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II Põhiosa 
• Peab tagama tunni 

eesmärgi täitmise 
• Õppemeetodid 
• Harjutamine, kinnistamine 

ja/või rakendamine

Töölehe (lisa 1) 
jagamine, tekstiosaga 
tuvumine 
Esimese ülesande 
tegemine  
Arutelu 

Teise ülesande 
tegemine  
 
Kolmanda ja neljanda 
ülesande tegemine  

Viienda ülesande 
tegemine

4min  
 
 
5min  
 
5min 

5min  
 
 
8min  
 

8min

Õpetaja jagab õpilastele töölehed  
 
 
Õpetaja palub õpilastel teha 
esimese ülesanne.  
Õpetaja arutleb, mis oli klassi 
keskmine tulemus ja toimub 
arutelu, miks erinevate värvide 
tulemused on erinevad. Rohelise 
värvi parima tulemuse 
ilmestamiseks võib rääkida ka 
öönägemisseadmetest, mis 
näitavad infot rohelisena, sest 
inimese silm suudab kõige 
rohkem eristada rohelisi toone 

Vajadusel aidata õpilastel 
Makeblock ühendada  
 
Vajadusel õpilaste juhendamine 

 
 
Vajadusel õpilaste juhendamine

Tutvumine töölehega, selgitava 
osa lugemine/lahtrite täitmine  
 
Ülesande täitmine/katsetamine  
 
Osalemine arutelus 

Ülesande tegemine ja eelmise 
ülesande põhjal küsimusele 
vastamine 
Ülesannete lahendamine (vihje - 
RGB värvikoodide leidmisel on 
abiks Google) 

Ülesande lahendamine
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Hindamine:  
Hinnata	saab	täidetud	tööleh1	ja	valminud	ülesandeid  

III Lõpetav osa 
• Tunni kokkuvõte/eesmärgi 

saavutuse kontroll  
• Tagasiside/reflektsioon (sh 

uute eesmärkide 
püstitamine) 

• Kodutöö 

Tunni lõpetamine 5min Õpetaja palub tehtud 
programmid/töölehed 
hindamiseks esitada või annab 
tehtud töö kohta suulise 
tagasiside ja lõpetab tunni

Tehtud töö salvestamine/
õpetajale saatmine, asjade 
kokkukorjamine
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Põhivärve	ei	saa	teiste	värvide	segamise	teel,	kuid	neid	segades	on	võimalik	saada	kõiki	teisi	värve.	Kolm	põhivärvi	on	…………………………..…………………………..,	
…………………………..…………………………..	ja	…………………………..…………………………..	.  
Värve	saame	nimetada	taju	ais1nguks,	ehk	siis	meie	silmad	näevad	midagi	(nt	muru)	ja	see	info	saadetakse	silmadest	ajju,	mis	suudab	saabunud	info	põhjal	
öelda,	et	tegemist	on	rohelise	värviga.	Kõik	esemed	peegeldavad	valgust	kindla	lainepikkusega	ja	meie	aju	suudab	need	lainepikkused	teisendada	nähtuseks	
mida	me	nimetame	värvideks.	Inimsilm	on	võimeline	nägema	värve	punasest	läbi	oranži,	kollase,	rohelise	ja	sinise	viole1ni	ehk	kogu	nähtava	värvi	spektri	
ulatuses.	

Arvu1maailmas	tuntakse	põhivärvidena	punast	(inglise	keeles	Red),	rohelist	(inglise	keeles	Green)	ja	sinist	(inglise	keeles	Blue),	ehk	lühidalt	RGB	värve.	Kui	
tavaliselt	saadakse	põhivärvide	segamisel	must	värv,	siis	RGB	mudeli	puhul	saab	kõiki	värve	segades	valge	värv.	Selline	asjaolu	on	1ngitud	sellest,	et	antud	
juhul	on	meil	tegemist	tegelikult	valgusega	ja	kui	kuvada	kõiki	kolme	valgust	maksimaalses	koguses,	siis	inimsilm	tajubki	seda	valge	värvusena.	Must	värv	on	
aga	valguse	puudumine.	

Ülesanne 1. 

Ava	programmiga	mBlock	fail	05_rgb.sb2.	Muuda	väärtust	‘PUNANE’.	Joon	muutub	punakaks	väärtusel	………..	.	Taasta	algseis.	Muuda	väärtust	‘ROHELINE’.	
Joon	muutub	rohekaks	väärtusel	……….	.	Taasta	algseis.	Muuda	väärtust	‘SININE’.	Joon	muutub	sinakaks	väärtusel	……….	.	Kas	olukord	muutub,	kui	muudad	
arvu1	kuvari	heledust/tumedust?		

Ülesanne 2. 

Ühenda	MakeBlock	arvu1ga	ja	käivita	programm.	Muuda	värvide	väärtusi	ja	proovi	saavutada	kõik	värviskaala	värvid.	Kui	sä1d	värvide	väärtusteks	Punane-0,	
Roheline-0	ja	Sinine-3.	Arvu1	ekraanil	kuvatakse	must	joon,	MakeBlock	näitab	aga	sinist	valgust,	millest	selline	nähtus	tekib?	
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 Ülesanne 3. 

Koosta	programm,	mis	kuvaks	MackeBlock	LED	tuledest	vikerkaare	põhivärvid.	Mõõda	välja	sobivad	värvitoonid	ja	kasuta	järgnevat	plokki:	

	

Ülesanne 4. 

Täienda	programmi	selliselt,	et	kuvatakse	RGB	LED	ribal	värviratas	(kokku	on	kasutada	12	LED	tuld,	 
ehk	siis	12	värvi)	

Ülesanne 5. 

Koosta	programm,	mis	kuvaks	RGB	pidevas	liikumises	olevad		selliselt,	et	RGB	ribal	kuvatav	värviratas	oleks	pidevas	liikumises. 
Vihje:	loo	12	muutujat	(nimedeks	nt	1-12)	ning	programmi	alguses	anna	neile	algväärtuseks	oma	nimele	vastav	väärtus	

	

Seejärel	tuleb	tööle	lülitada	kõik	RGB	LED’d	

 
	

Kui	RGB	LED’d	töötavad,	tuleb	kõik	muutujad	nihutada	ühe	koha	võrra	edasi	st	1->2;	2->3;	3->4;	…	;	11->12;	12->1.	NB!	Liigutamieks	on	vajalik	abimuutuja	

 

 
Viimase	sammuna	tuleb	lisada	korduse	plokk.


