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Little Bird Tales  keskkond võimaldab luua lastepäraseid kõnelevaid e-raamatuid, kuhu saab 
lisada pilte ja teksti. Raamatule saab ka teksti peale lugeda.  
 
Trüki aadressireale internetiaadress http://littlebirdtales.com 

Keskkonnas töötamiseks tuleb luua kasutajakonto, selleks klõpsa „Create an Account“. 

1. Kasutajakonto õpilasele või lapsevanemale. Kui õpetaja teeb konto, siis saab ta ise 

õpilasi lisada ja neile kasutajanimed ja paroolid anda. 

 
Konto loomiseks klõpsa Sign Up 
 
2. Kasutajakonto loomine õpetajale (need väljad tuleb täita lisaks eelmistele andmetele) 
 
 
 

 
 
 

parool 

Kasutajatingimuste
ga nõustumiseks 
tuleb teha linnuke 
antud kasti 

Tee linnuke siia kasti, kui 
soovid luua õpetajakontot 

Tee linnuke, 
kui sinu kool 
on juba 
valikute 
hulgas 

Tee linnuke 
siia, kui sinu 
kooli veel 
valikute hulgas 
ei ole ja täida 
järgmised 
väljad 

Kooli nimi 

Kooli sihtnumber 
(ei pea olema 
tõene) 

Mõtle välja kood  (4 
tähemärki) 
sisselogimiseks, 
mida hakkavad 
kasutama ka teised 
sinu kooli õpilased School Login Code on vajalik õpilasele kontosse sisselogimiseks 

PROGRAMM PAKUB ISE KA KOODI VÄLJA, AGA SELLE 
VÕIB MILLEGI MUUGA ASENDADA. 
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Manage Classes- korralda/lisa klass ja lisa sinna õpilasi 

Trüki kasti klassi nimi ja klõpsa Save 

Siin saad anda klassile järgmised võimalused. 

 
 
 

Klõpsa klassi numbrile ja lisa sinna õpilasi- avaneb järgnev ekraanipilt, vali „Add Student“ 

Seejärel saab õpetaja lisada õpilase nime ja anda talle kasutajanimi ning parool 

 

Minu 
muinasjutud 
ja minu 
jagatud 
muinasjutud 

Avaleht 

Alusta muinasjutu 
loomist 

Korrasta kooli, klassi  Impordi õpilasi Galerii 

Luba muinasjutte 
avaldada 

Luba muinasjutte  
e-posti teel jagada 

Kustuta klass 

Luba õpilastel oma lugusid 
publitseerida ning jagada e-posti teel 

Loo oma lugu 

Aadressiraamat 

Minu profiil 

Avaldatud lood 

Konto maht (max 25 MB) 
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Lugusid on võimalik koostada galeriis olevatest piltidest. Pilte võib lohistada ühest galeriist 

teise. Pilte on võimalik ka kärpida ja neist koopiaid teha. Selleks klõpsa pildil ning vali  

(crop- kärbi, duplicate- tee koopia või delete- kustuta) 

My Galleries- minu galeriid 

 
 
 
 
 
 
 
NB! Kui soovite pilti lisada ainult konkreetsesse galeriisse, siis looge enne galerii ja klõpsake 
valitud galerii nimel ning valige „SELECT FILE“. Siin saate ka galerii nime muuta 
„Rename Gallery“ ja galerii täielikult kustutada „Delete Gallery“. 
  

 
 
 
Loo (raamatu) koostamine 
Step 1 – esimene samm 
Klõpsa nupul „Create a Tale“ ja sulle avaneb aken kaanepildi (Cover) loomiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pärast kaanepildi 
kujundamist  
 
klõpsa „Save and Continue“ 
 

Loo galeii 

Lisa failid galeriidesse 

Pane galeriile nimi ja 
salvesta „Save“ 

Kõik pildid 

Lisa raamatu pealkiri ja autor. Need 
luuakse esialgu kasutajakonto põhjal, 
kuid neid võib muuta (näiteks õpilaste 
ühistöö puhul lisage klass). 

Kaanepilt- kas 
joonistate 
(Draw), lisate 
joonistuse või 
foto arvutist 
(Upload) või 
otsite sobiva 
pildi galeriist. 

Audio lisamiseks 
(vajalik mikrofon) 
klõpsake „Allow“ 
ning pärast rohelisele 
nupule klõpsamist 
alustage lindistamist. 
Lõpetage lindistamine 
klõpsates „Stop“. 
Lindistuse 
kuulamiseks valige 
„Play“ 
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Step 2 - teine samm (lehekülgede loomine) 

Toimige samuti nagu esilehe puhul- lisage soovi korral pilt ja heli. Siin on võimalik pildile 

lisada ka trükitud tekst (max 436 tähemärki). 

Seejärel valige üks toimingutest 

Delete- kustutage 

Undo- tagasi 

Preview- eelvaade 

Save- salvestage 

Keskkonnas joonistamine- selleks klõpsake „Draw“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonistamise lõpetamisel tuleb aken ristist sulgeda. Seejärel saate raamatu koostamist jätkata. 

Laadi alla foto salvesta puhasta 

Pintsli kuju 

Pintsli otsa 
suurus 

Värvuse 
tugevus 

Värvuse hajutamine 

pintsel kustutuskumm 

joon 
nelinurk 

ring 

Teksti lisamine 

Võta samm tagasi 

Pinna täitmine 
värviga 

Liigu samm edasi 
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Lehe paremasse serva ilmuvad valminud leheküljed, nende asukohta saab lohistades üles-alla 
muuta. Ikoonid selgitavad, mis on igale leheküljele lisatud (vastavad ikoonid on värvilised).

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valminud raamatut saad vaadata klõpsates 

„Preview“. Tagasi koostamise juurde pääsed nupule 

„Back to Edit“ klõpsates. 

 

Töö lõpetamisel siirduge avalehele või  
 

jagage oma töö e-posti teel-  Step 3 „Share Your Tale“ 
 
Nüüd võite alustada uue raamatu loomisega  

Raamatut saab ka hiljem avaldada 

Raamatu publitseerimiseks valige „My Tales“. Siin saate valida, kas teie raamat on avalik 

(Public) või privaatne (Private). Raamatu avaldamiseks kodulehel klõpsake „Embed Code“, 

kus avanevad link ja HTML koodid (nende abil saate lisada raamatu veebilehele). Selleks 

tuleb koodid kodulehele kleepida (Copy- Paste) 

 

 
Address Book  

„Add a Contact“ - Teil on võimalik aadressiraamatusse lisada e-posti aadressid ning neid siis 

alati vajadusel kasutada. 

tekst 

heli 

pilt 

Vaata raamatut Muuda raamatut 

Jaga  (Share) 
raamatut 
 e-posti teel 

Saada 
raamat 
prügikasti 

Tasuline teenus MP4 konverteerimine 

Pdf failiks 
konverteerimine Tee oma 

raamatust koopia 


