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● Klassi haldamine YouTube keskkonnas avab palju 

võimalusi: 

○ kasutada taimerit; 
https://www.youtube.com/watch?v=4xG2aJa6UyY&t=46s

○ kuulata muusikat; 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmzFifalxn7XKflY3kIJEh8yxA1hvXrF

○ vaadata erinevaid õpetlikke videoid; 
https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY

○ tehes midagi praktilist või tantsides; 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmzFifalxn60lUPdKhD0doaUnvtUwJRs

YouTube
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● Selleks, et asju salvestada ja hoiustada, on kindlasti 

vaja YouTube’i keskkonda teha kasutajakonto. 

● Konto saab väga lihtsalt ühildada GMail’iga või kui 

seda pole, siis teha gmaili konto ning seda YouTube’is

kasutada. 

● Meie kooli meil on seotud Gmailiga. 

YouTube’i konto!
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Ava Gmail ja LOGI SISSE
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Vajuta GOOGLE APPS ikooni

ja vali YouTube.



Selleks vajuta video all 

olevat nuppu SALVESTA.

Kuidas videoid endale salvestada ja ühte 

loendisse lisada?
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● Seejärel on võimalik valida: 

○ Kas „Loo uus esitusloend“ kuhu saab ise pealkirja valida või 

○ Lisada video „Hiljem vaatamiseks“ kausta, mis on privaatselt 

sinule mõeldud.

Salvestamiskoht
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Salvestatud videote vaatamine
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• Vajuta YouTube ikooni juures 

olevat burgermenüüd



● Kerimine- Selleks, et videos mugavalt ja kiirelt edasi

tagasi liikuda tuleb kasutada klaviatuuri nooleklahve. 

Vajutades paremale liigub video ajas 5 sekundit edasi

ning vajutades vasakule 5 sekundit tagasi. Hoiad 

klahvi all, liigub video edasi kiiremini. 

● Kiirteed-

K – paneb video pausile ( samuti space )

L – kerib videot 10 sekundit edasi

J – kerib videot 10 sekundit tagasi

M – paneb video hääletu ehk mute peale

YouTube trikid
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● Videost GIF- tuleb välja valida video, millest GIF-i

valmistada. Seejärel tuleb kirjutada URL-i lahtrisse

pärast “www.” osa märksõna “gif”. ( nt 

https://www.gifyoutube.com/watch?v=w36yxLgwUOc ) 

Seejärel viiakse kasutaja veebilehele, kus on võimalik

kiirelt välja valida kindel osa videost ning see GIF 

formaati panna. ( kõikidele võimalustele on 

juurdepääs tasuline) 

YouTube trikid-
https://www.youtube.com/watch?v=xkwUuCuXLoU&t=79s
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1) Just dance videod klassis tantsimiseks: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmzFifalxn60lUPdKhD0do

aUnvtUwJRs

2) Erinevad õpetlikud jms videod (DigiABC esitusloendis):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmzFifalxn6IGaewdxFLMP

4n741oTh86

3) Taimerid (erinevad kellaajad): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmzFifalxn4pKTq-

hXLZzSkiyy8zU8BY

4) Rahustav muusika: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvmzFifalxn7XKflY3kIJEh8y

xA1hvXrF

Mõned valmis tehtud „videopangad“ kasutamiseks
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