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PAINT ja Photoshop on raster- ehk "punktpiltide" tegemiseks,

PAINT

nagu foto. CorelDRAW ja AutoCAD seevastu on vektor- ehk
SAAB SELGEKS VÄHESE AJAGA,
joongraafika arvutiprogrammid ja kasutatakse illustratsiooni-

KUI TEHA VALMIS SELLINE PILT
de tegemiseks. Tõlkes tähendab PAINT maalimist. PAINTiga
saab suurepäraselt luua pilte ja kohendada fotosid.

Oletame, et Sa otsustasid üllatada sõpra ja saata talle oma
tehtud pildiga kiri. Kirja võib kirjutada
teha

PAINTis.

WORDis

Valmis pildi võib viia hiljem

WORDi

aga pildi saab
üle.

AVA PAINT.
* v

Start

--

Programs

--

Accessories

-- v

Paint

Selgitus: v tähendab, et tuleb vajutada vasaku hiireklahviga

L E P P E M Ä R G I D:
v - tähendab vajutust vasakul hiireklahvil
p - vajutus paremal hiireklahvil
w - vajutus vasakul hiireklahvil ja selle all hoidmine
k - kirjutamine

nupule

Start,

mis asub kuvari all vasakus nurgas,

-- tähendab järgmist sammu, kus kursor tuleb viia
sõnale

Programs,

-- edasi, vii kursor sõnale

-- järgnevalt mine sõnale

Paint

Accessories,

ja v vajuta sellele

vasaku hiireklahviga.

-- - järgmine samm
Kas ei tundu selline tekst liiga vaevanõudev olevat?
E - vajuta Enter
Sellepärast on edaspidi kasutusel leppemärgid, mis vajavad
küll harjumist, kuid kiirendavad taipamist.
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Pildi mõõdud võiks olla 15 x 6 cm.
1. v

Image

-- v

2. v
3. k

et oleks märk

Cm,
Width:

järgi 15 ja

LISAKS

avaneb aken

Attributes...

Height:

Cm

MÕÕTÜHIKUD

Kui tahad näha kuidas, pilt paikneb trükitult, siis:

6 pildi MÕÕDUD -- v OK

1. v

Nii said kuvarile kindla laiusega ja kõrgusega joonistamisala.
Vasakul näed tööriistu, neid on 16. All on värvipalett. Kui neid

View

-- v

ja

Tool Box

Color Box

siis, kui nende ees puudub

märk
SALVESTAMISEKS:
1. v

File

-- v

2. k

File name:

Save As...

avaneb aken esmaseks salvestamiseks

ribale töö nimetus, näiteks PILT -- v

Edaspidi aegajalt v

File

Edit -- Undo,

2. v

Edit -- Repeat,

3. v

Edit --

v

värvipaleti suvalisel värviruudul

3. v

Fill With Color

-- v pildialal,

pildiala VÄRVUB

-- v Save

,

et tehtu kaduma ei läheks.

kustutab kõik, mis on kuvaril

Enne kui alustad joonistamist, proovi ja katseta, mis pähe
,

oota veidi, kuni ilmub lipik tööriista nimega. Aima mis see on.
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File

2. v

Close,

-- v

Print Preview,

see on trüki EELVAADE

et väljuda eelvaate käsu alt

Võib-olla tahad pilti nihutada veidi paremale, kuna see

1. v

File

-- v

Page Setup...,

avaneb aken, uuri seda

Selles aknas saab muuta paberi formaati, pöörata lehte

2. k

taastab uuesti tagasivõetud käigu

tuleb. Vii kursor suvalise tööriistanupule, kursor muutub

1. v

ja muuta paberiserva vaba ruumi.

võtab tagasi viimati tehtu

Select All -- v Delete,

paberilehel. Kohe see selgub:

ei ole päris paberilehe keskkohas, siis:

Save

KUSTUTAMISEKS on mitmeid võimalusi, kuid alguses vajad:
1. v

2. v

pildiala MÄRGISTUB

Select All,

Pildiala tuli värvida selleks, et ta oleks nähtav valgel

mingil põhjusel ei ole, siis:
* v

-- v

Edit

Left:

29,1 mm 19,1 mm asemele, siis pilt nihkub

Tee seda korduvalt, kuni jääd paigutusega rahule.
1. v

Edit

-- v

Select All

--

Delete,

et saada valge ala tagasi

Saab ka teisiti valget ala:
2. v

Edit

-- v Select All -- v

-- v
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valgel värvil -- v pildil

Tee pildi vabakäe kavand:
1. v
2. v

LISAKS

väripaleti suvalisel tumedal värviruudul
Pencil

nupul ja visanda VABAKÄEJOONE pilt

Vaba ruumi kuvaril pildi all ja paremal pool saab teha
ka teisiti. Et julgemini katsetada ja oma põhitööd kogemata mitte ära rikkuda, tee seda uues failis:
1. v

File

-- v

2. v

Image

New,

-- v

avaneb uus fail

Attributes...

-- k

Width:

10 ja

Height:

10 -- OK

3. vii kursor valge ruudu alumise serva keskele ja liiguta
seal seni kuni ta muutub nooleks
Pildi visand võib olla veel lihtsam, sest esialgsetest joontest
4. w vajuta vasak hiireklahv alla ja vea kursor nii alla
ei jää hiljem midagi järele. Algul on tähtis vaid paigutus.
kui saad, siis vabasta hiireklahv
Ümbritse pilt RISTKÜLIKUGA, selleks:
5. liigu kursoriga aeglaselt valge ala parema serva kesk1. v

Rectangle

-- w ristikujulise kursoriga

joonistusala
kohas seni, kuni jälle kursor muutub noolekujuliseks

ülemisse vasakusse nurka ja vea see alla paremasse nurka
6. w ja liigu paremale nii palju kui võimalik.
2. vabasta hiireklahv,

tulemuseks on pilt raamistatud.

Tee kuvaril ruumi pildi fragmentide ja harjutamise jaoks.
1. v

Image

-- v Attributes...-- k Width: ja Height: suuremad arvud

seniste 15 ja 6 cm asemele. Vaata, millised suurused sobivad

Image -- Attributes,

siis seal võib näha

joonistusvälja uusi mõõtmeid.
Joonistamisalale võib teha oma soovikohase pildiraami.
Lehele paigutamisega ei pea vaeva nägema, kuna pildi

sinu kuvarile, kas 29 ja 19 või 19 ja 11 cm.
Raamitud pilt on liiga kuvari nurgas, too ta sealt eemale,
selleks:
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Kui uuesti vaadata

siirdamisega

Wordi

tuleb selle paiknevust ja suurust

kindlasti kohendada.
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1. v

Select

-- w ristikujuline kursor

joonistusala

LISAKS

ülemisse vasakusse nurka ja vea see alla paremasse nurka
TÖÖRIISTU ON

2. vabasta hiireklahv, tulemuseks pilt MÄRGISTUB
3. w

kujulisel kursoril ja nihuta pilt nurgast veidi välja

4. v väljaspool pildi ala, siis märgistus kaob

16
OMADUSED
Tööriistade all on omaduste
kast. Katseta nende toimet.

geomeetriliste
kujundite
tööriistad

Kasuta VÄRVIPIHUSTIT ja VÄRVI osa pildist:
1. v
2. v
3. v

Airbrush

-- vali tööriistade alt sobiv punktitihedus

joonte tööriistad, kõigil peale pliiatsi on
OMADUSED

värvipaleti sobival värvitoonil
kujulise kursoriga vajalikes kohtades joonise järgi
pihusti - OMADUSTEGA täpptehnika tööriist
värvipott

värviproovi võtmise pipett

luup

mõlemal on OMADUSED

kustutuskumm

A
tekst

KUSTUTAMISEKS kasuta käsku Edit -- Undo või:
1. v

Erase/Color Eraser

nende kolme tööriista
OMADUSED võimaldavad
läbipaistmatut ja
läbipaistvat tausta

-- vali sobiv tööriista omadus
märgistatud ala saab

2. v

ruudukujulise kursoriga kohtadesse, milliseid tahad
viia teise kohta,

kustutada.
suurendada, vähendada, venitada, paljundada, kopeeriKustudada saab pihustiga, kasutades selleks valget või teisi
värve.
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da mujale. Märgistada saab veel
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Edit

--

Select All

kaudu.

Nüüd võta käsile fragmendid - pildi osad, selleks:
1. v

Magnitier

-- vii raam

Tavaliselt maalitakse normaalsuurusel.Kui teha muuda-

pildiosa tahad töötlemiseks suurendada ja
2. v selles kohas,

tusi fotodel, on suurendamine vältimatu.

pildiosa SUURENEB

Vali

Kui on vaja tagasi saada normaalne suurus, siis:
*v

View

--

Zoom

-- v

Normal Size,

LISAKS

kursoriga kohale, millist

taastub esialgne suurus.

Magnifier,

1x
2x
6x
8x

avaneb omaduste kast.

Kui viia kursor pildile, tekkib raam alaga, mis suureneb

Suurenda alumist vasakut pildi osa ja töötle seda pliiatsiga,

nii paju kordi mida, näitab omaduste kasti aktiivne arv.

pihustiga, kustutuskummiga, kasutades erinevaid värvitoone.

Soovitud suurendamise saamiseks tuleb vajutada vas-

Alusta põõsast all vasakul, siis võta käsile heinakuhi, puu,

tavale arvule. Normaalsuurusele saab tagasi siis, kui

kuused ja mets heinakuhja taga. Anna pildile korduvalt alg-

valida omaduste kastist 1 x või

View

--

Zoom

--Normal Size

suurus ja tee muudatusi.

suurendused

1x

2x

3x

Väikesi muutmisi ja parandusi saab teha pliiatsiga tippides.
Pildi peentöötluseks on siiski kõige parem

Brush

pintsel.

Pintsli omaduste ja värvide kombinatsioon pakub kõige enam
võimalusi.
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Kuna kuuskede joonistamisega on juba teatud kogemusi, siis

LISAKS

edasi tegele pildi "keskse" kuusega.

Pihustiga tehtud värvilaik.

Pliiatsiga või pintsliga tehtud
puutüvi ja oksad.

Pihustiga tehtud tumedamad
laigud.
Kase ja kase taguse võsastiku joonistamine on kõige raskem,
Valge värviga pihustatud harvenduslaigud.

kuid huvitav.

Äärte puhastamine kustutuskummiga.

Pliiatsiga tehtud peenviimistlus.

Kokkuvõttes, selle pildi tegemisel on kasutatud:
1.

Pencil

pliiatsit

2.

Brush

pintslit

3.

Airbrush

4.

Erase/Color Eraser

pihustit

ja nende sobivaid OMADUSI
(häälestusi)
kustutuskummi
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Pikemaks venitatud

Suurendatud puu.

puu.
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Kasutatud on nelja värvi, kahte halli värvitooni ning musta ja
valget värvi.
Võib teha pilte, kasutades ainult musta ja valget värvi. Värvi-

LISAKS
Tausta tegemise järjekord:

võimaluste puudumisel on see tehnika efektiivne.

Must-valge tehnika jätab graafika mulje. Värvide kasutamine
võimaldab enamat.
Värvilise pildi tegemisel tasub algul taeva ja maa taust ära
värvida, selleks:
1. v

Rectangle

-- v heledal värvitoonil

2. w vea ristkülik taeva ulatuses
3. v

Fill With Color

-- v taevale sobival värvitoonil

4. v

kursoriga ristkülikul, taevaala värvub.

Samuti tee piirkondadega, milliseid taustasid tahad värvida.
Ülemineku kohad hajuta värvipihustiga
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Airbrush
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Pildi fragmente võib eraldi maalida, viies nad hiljem pildile.

LISAKS

Tee väjaspool pildiraami valmis kuusk, puu, põõsas, ja alles
siis toimeta nad kohale. Pildiosa võid eelnevalt suurendada

Kui arvutis on fotosid, mis vajavad kohendamist, siis

või vähendada. Selline võimalus laseb julgemalt tegutseda.

kopeeri neist mõni

1. v

Select

ehk

Free-From Select

ikoonil

1. v

Pick Color

Painti

ja toimi järgmiselt:

v pildi kohta kus on sarnane värv, mis

2. w vea märgistuse piirkond ümber kujutise ja

tuleb kanda vigastatud kohta

3. w vea kujutis kohale

2. v

kursoriga

Märgistust näitab raam, mis tekib kujutise ümber,

Pencil,

Brush

või

Airbrush

-- vali sobiv

tööriista omadus

kui viia kursor raami täppidele, muudab
kursor oma kuju, kas

või

Vedades nendest kursoritest saab kujutist suurendada või
vähendada, venitada või laiust muuta.
Värvimise puhul on vaja sageli uuesti võtta varem kasutatud
värv, selleks tee VÄRVIPROOV:
1. v

Pick Color

-- v pildil vajamineval värvil

2. v sobival tööriistal ja kasuta seda
Muudatuste tegemisel võib eelnevast teha KOOPIA:
3. v tööriista kursoriga vigastatud kohtadesse

1. märgista vajalik kujund
2. v

Edit

-- v

Copy

-- v

Edit

-- v

Paste,

kuvarile tekib koopia

3. vii kursor koopiale ja vea see sobivasse kohta
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Kui värv muutub, võta pipetiga uus värviproov ja jätka
tööriistaga foto kahjustuste parandamist.
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TEKSTI kirjutamine Paintis on paljus sarnane teiste arvuti-

Paintis võib teha postkaardi.Kirja kirjutamiseks mine üle teise

programmidega.

programmi, näiteks

1. v
2. v

kui Text Toolbar ees ei ole veel

View,

märki, siis

A
Text tööriistal -- v kuvaril väljaspool pilti

3. v

View

-- v

4. w

Fonts

Text Toolbar,

näed kuvaril tekstitöötlemise riba

tiitelribale ja vii see kohta, kus ta ei sega

Wordi:

sulge ajutiselt

1. v
2. ava

Word,

3. ava

Paint

Paint

kus hakkad sõbrale kirja kirjutama

uuesti

4. märgista pilt nii

5. vali tähekõrguseks 18
6. k
7. w

HÄID PÜHI!
kursor kirjutamisvälja raami parempoolse külje

keskkohta nii, et see muutuks

kujuliseks ja vea kirjutamis-

väli pikkuselt sobivaks, et tekst parajasti ära mahuks
8. w

kujulise kursoriga kirjutusvälja, raami alumise joone

keskele ja vea ristkülik laiuselt parajaks
Vali sobiv kirjaliik. Siin on see
1. w
2. w

Select

ja vea

5. v
ja

Edit

-- v

Copy

-- v

Bank Gothic Lt BT

6. v

Paste

ja pilt ilmub

ja vea raam kirja ümber, märgistades kiri

7. v

Save

ja salvesta, andes tööle nimi (Wordis)

Swis 721 BdOul

kujulise kursoriga kiri pildile

Kui kirjaala on märgistatud, siis vaata kumb omadustest, mis
asub tööriistade all, on alla vajutatud. Ülemine omadus jätab
märgistuse ala läbipaistmatuks ja vastupidi, kui on vajutatud

Wordis

Wordi

saad veel pilti muuta:

1. muuta saab pildi asukohta ja mõõtmeid
2.

Wordis

näed tööriistakasti

Picture.

Nende tööriistadega võib

teha veel mitmeid muudatusi, kuid see on juba teine lugu.
Edu Sulle!

alla alumine omadus, jääb kiri läbipaistvale aluspinnale.
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lehele

19

EESTI NOKIA
Käsitletud teemade loetelu
joonistamisala mõõdud
märgistamine
vabakäejoon
pintsel
värvid
maalimine
eelvaade
kujundid
värviproov
värvipihusti
värvide hajutamine
foto töötlemine
kustutamine
koopia
tekst

ON ÕPPEVAHENDITE TOOTMINE, kinnitab
Võido Rahula, ettevõtja ja kooliõpetaja.
Õppevahendite tootmine annab paljudele
inimestele tööd. Eesti kõrge haridustaseme
juures on selleks potentsiaal olemas.
Õppevahendite tootmine Euroopa Liidu
ulatuses vajab teatud kokkulepet õppeprogrammide ja
hindamise standardi ning metoodiliste printsiipide osas.
Metoodiliseks lähteks sobib kohene ja täielik õppeaine
omandamise (KTO) meetod. KTO võimaldab kiirendada
õppimist ligi viis korda.
Järgnevalt KTO kontseptsioon,mille kohaselt peavad olema:
* õppevahendid, mis vastavad KTO nõuetele
1. kus on eraldatud osa, mis kuulub omandamisele
2. kus on kajastatud kontrollküsimused,
mis vastavad õppija võimetele ja mälutüübile
* õppeainekeskne ülesanne
* vastavalt ettevalmistatud õppejõud (või e-programm)
1. kes tutvustab õppeainet ja keskset ülesannet
2. kes detailselt esitab õppeaine pidepunktide järgi
3. kes korraldab töö KTO õppevahenditega
a) reprodutseeriva kordamise pidepunktide järgi
b) mõtestatud kordamise pidepunktide järgi
c) arutelusid ilma pidepunktideta
d) ülesannete lahendamisi ja praktilisi töid
grupitöö
puhul ettevalmistatud õppegrupp tähendab
*
1. meeskonnatöö oskusi
2. pidepunktide konspekti valmistamise oskust
KTO meetod võimaldab vähendada õpilaste koormust,
seega kooliprotesti ja koolivägivalda, mis on muutumas
globaalseks probleemiks.
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PAINT on üks lihtsam näide KTO õppevahendist.
SELGEKS

TUNNIGA

ISBN 9985-78-874-5

