HARJUTUS NR 1: Tutvume veebikaartidega
1. Ava interneti brauseris (Mozilla, Internet Explorer,vms) lehekülg arcgis.com
2. Leia lehe ülevalt keskelt sõna KAART (või MAP)
3. Kliki KAART(või MAP) peale
4. Leia otsingu lahter, mis asub lehekülje paremal serval. Otsingu lahtri abil saad kiiresti otsida erinevaid paiku maakeral.
Proovi näiteks:

(Eestis) Tallinn, Nutu, Oina
(Maailmas) Jõulusaar, Batman, Zzyzx

HARJUTUS NR 2: Teeme ise veebikaardi
1. Ava interneti brauseris (Mozilla, Internet Explorer, vms) lehekülg arcgis.com
2. Leia LOGI SISSE (või SIGN IN) nupp.
3. Logi sisse

Kasutaja gag4klass
Parool kaart

4. Leia lehekülje ülevalt keskelt sõna paar MINU SISU
5. Leia kaart nimega Tallinna Loomaaia loomad
6. Ava kaart. Lisame kaardile veel mõne Tallinna loomaia looma elupaiga looduses.
7. Leia lehekülje ülevalt keskelt salvestamise ikoon ning vajuta sellele.
8. Vali Salvesta nimega
Kirjuta kaardi nimeks Tallinna loomaaia loomad_omanimi
Nüüd on kaart sinu enda oma ning saad sinna lisada märke, mida soovid.
9. Vali välja loom, kelle asukohta soovid kaardile märkida ning selgita välja, kus on selle looma kodukoht looduses(kasuta
Googlit, õpetaja abi, õpikut, vms).
Näiteks: Lumeleopard, kes elab Kesk- ja Sise-Aasia kõrgmägedes ja Himaalaja mäestikus.
10. Vali Lisa, ning seejärel rippmenüüst Lisa kaardi märkmeid.
11. Tekkinud uude aknasse trüki sisse nimi loomakesed ning vajuta KOOSTA
12. Leia kaardilt Himaalaja mäestiku(India ja Nepali piiril).
Abiks: Kasuta otsingu lahtrit nagu õppisime eelmises ülesandes (sisesta otsingu lahtrisse Nepal)
13. Vali ekraani vasakust servast meelepärane sümbol
14. Vajuta asukohale, kus sinu meelest võiks olla sinu valitud looma täpne kodupaik
15. Tekkinud aknasse kirjuta oma looma nimi ja kui soovid veel kirjeldavat informatsiooni.
Sinu valitud loom on leidnud oma kodu!
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16. Salvesta kaart
Nüüd on sinunimeline kaart kättesaadav MINU SISU alt.

Võistlus: Vali välja veel paar looma, selgita välja nende kodukohad ning lisa need kaardile samamoodi
nagu just õppisime. Võidab see, kes (u.)10 minuti jooksul lisab kaardile kõige rohkem loomi.
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