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Sisukord
 Sisukord tutvustab 

töö struktuuri



Sissejuhatus

Sissejuhatuses selgitatakse töö teemat, põhjendatakse selle valikut ning 

sõnastatakse töö tegemise eesmärk. 

Põhiosa uurimistööl sisaldab peatükkidena järgmisi osi: 

• probleemi seletava kirjeldus;

• probleemi analüüs;

• tulemuste esitamine.

Põhiosa praktilisel tööl sisaldab peatükkidena järgmisi osi:

• materjalide valiku nimekirja;

• töökäikude seletust;

• lõpptulemuse esitamine.

Põhiosa



Kokkuvõte
 Kokkuvõte on vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile (hea kokkuvõte 

võimaldab lugejal põhiteksti vahele jättes ikkagi aru saada, mida töös on 

käsitletud). 

 Lühidalt ja süstematiseeritult esitatakse kõige olulisemad järeldused, milleni 

töö käigus jõuti. 

 Samuti kirjeldatakse ka tekkinud ja edasipidist uurimist vajavaid probleeme, 

kui uusi andmeid enam ei esitata.



Allikate loetelu
 Kasutatud allikate loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö 

käigus kasutatud ja viidatud on.

 Kui materjal on ainult internetis, siis peavad kõik viidatud artiklid olema ka 

salvestatud, kuna artikkel võidakse internetist kustutada. 

 Kasutatud allikad on järjestatud tähestikulises järjekorras töö autori 

perekonna nime järgi.

 Lisad sisaldavad materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja 

läinud. 

 Näiteks küsitluslehed, plaanid, kaardid. 

 Lisade alla kuuluvad ka illustreerivad materjalid. Näiteks diagrammid, pildid.

 Lisad on alati nummerdatud ja pealkirjastatud. Lisadele tuleb põhitekstis ka 

viidata

Lisad



Esitlus

Oma seisukohtade paremaks väljatoomiseks tuleb 
kaitsmisel kasutada slaidiesitlust (nt PowerPointi, Google’i
esitlust või mõnd muud veebipõhist keskkonda).

Esitlus ei ole essee, mida ette lugeda, vaid näitlikustamise 
materjal.
Esitlus võiks piirduma 7–12 slaidiga.

Slaididel esitatakse 

 põhiseisukohad, 

 märksõnad, 

 graafikud, diagrammid, pildid. 



Slaidid

 Minimaalne kirja suurus slaidil on 24 pt ja pealkirja suurus 36 pt

 Slaididel võiks näiteks olla:

1. slaid – töö teema, autori ees- ja perekonnanimi, klass, aasta.

2. slaid – töö eesmärk.

3. slaid – ülesanded eesmärgi saavutamiseks.

4. slaid – töökäik.

5. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).

6. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).

7. slaid – töö sooritamise etapid (vajadusel ka pildid).

8. slaid – tulemus.

9. slaid – järeldused ja hinnang.

10. slaid – midagi sobivat lõpetuseks.

 Slaidi tekst ja esitleja kõne peavad ühtima. Kõne on alati pikem kui tekst 

slaididel.



Näited

 http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/64218176/Loovt%C3%B6%C3%B6d

Allikas

 https://tyripk.ee/et/opilastoode-vormistamine

http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/64218176/Loovt%C3%B6%C3%B6d
https://tyripk.ee/et/opilastoode-vormistamine


Edu loovtöö sooritamiseks!


