
Fotost jõulukaart Iseseisev töö 

Tänase tunni eesmärgiks on teha ühest tavalisest fotost jõulukaart ning edastada see 

arvutiõpetajale ja soovi korral ka sõpradele, tuttavatele. 

Tunnitöö eest saad hinde „5“, kui täidad järgmised punktid: 

 töötled fotot 

 lisad fotole talvised efektid 

 lisad fotole pildiraami 

 lisad fotole jõulusoovi, mis paistab pildilt hästi välja 

 edastad saadud kaardi näidise arvutiõpetajale 

SELLEKS: 

1. Ava veebipõhine fototöötlusprogramm PicMonkey:  www.picmonkey.com 

2. Oma foto lisamiseks vali Edit a Photo. 

Vali üks foto kooli arvutist. (Punasest lillest saab tuunida jäälille, kõrbest lumehanged jne) 

Teegid - > Pildid -> Näidispildid 

3. Lehe vasakul pool on foto muutmise võimalused: 

Basic Edits – põhimuudatused: 

a) Crop – koht, kus saab pildist mingi osa ära määrata ja 

välja lõigata. 

b) Rotate – võimalus fotot pöörata. 

c) Exposure – võimalus muuta pildi heledust ja kontraste. 

d) Colors – saab värve lisada, maha võtta; muuta soojemaks, 

külmemaks. 

e) Shrpen – saab fotole teravust lisada. 

Kui sa soovid tehtud 

muudatusi salvestada, vajuta 

Apply. 

Kui ei soovi, siis tühista ehk 

Cancel. 

 

 

http://www.picmonkey.com/


 

f) Resize – siin on võimalik foto suurust muuta. Internetis kasutamiseks pole vaja suuremaid, 

kui 600 x 800 piksli suuruseid fotosid. 

*„Keep proportions“ – see hoiab foto mõõtmeid tasakaalus 

ehk proportsioonis. Muutes üht arvu, muutub kohe ka teine. 

Kui aga võtta „linnuke“ selle väljendi eest ära, siis 

proportsioonid ei säili. Muuda siis ühte mõõtu (arvu) ja vaata, 

kuidas pilt muutub kitsaks või laiaks.  

 

 

 

Effects – efektid 

Text – fotole teksti lisamine 

Overlays - Tempilte lisamine 

Frames – pildiraamid 

Textures – erinevad põhjad 

Themes - teemad 

 

4. Lisa fotole erinevaid efekte. 

Kindlasti liiguta ka skaalanuppu. 

Osade efektide juures on kuningakrooni märk.  

Need teenused on tasulised, ära neid vali. 

 

 

5. Leia Teemade alt talve teema ning lisa erinevaid talve 

efekte. 

 

 

 

 

 



6. Lisa fotole pildiraam. Liiguta juurde lisatud skaalasid. Võimalik on muuta pildiraami värvi, 

paksust, nurkade kumerust. 

 

7. Trüki valminud talvisele pildile kena pühadesoov. 

 

Vali  kirjastiil. Vajuta Add Text. Fotole tekib kast, kuhu saad teksti 

sisestada. Tekstil saab muuta värvi, suurust, stiili. Teksti saab 

nihutada ühest kohast teise. NB! Vali tekstile värv, mis pildilt hästi 

välja paistab! 

 

 

 

 

 

 

Kui oled valminud kaardiga rahul, siis 

edasta see arvutiõpetajale.  

Selleks vali pildi kohalt Share. 

 

Vali avanenud aknas Email. 

Täida väljad. 

Your name: lisa oma nimi 

Your email address: lisa oma e-posti aadress. Kui sul ei ole, siis 

trüki -  opilane@hot.ee 

Send to: kirja saaja e-posti aadress 

Üks saada kindlasti mulle, et saaksin sinu tunnitööd hinnata: 

lemme.sulaoja@gmail.com 

Saatmiseks vajuta Do it! 

 

Võid ka teistele oma jõulukaarti saata. 

 

Tööjuhendi koostaja Lemme Sulaoja 
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