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MIKS?  
Toakassid 
kannatavad 
igapäevaselt. Nende 
elutingimused 
siseruumides on 
täiesti erinevad 
loomupärastest. Üle 
50% on ülekaalulised, 
kõik nad on varjatud 
stressis. 
Kassiomanikud on 
100% vastutavad 
kassi õnne ja tervise 
eest!  
	  



Õpimäng	  HappyCat	  –	  sihtgrupp	  
 

Näiteid kasutajatest: 
•  Miia – noorema kooliastme õpilane 
•  Siret – klassiõpetaja 
•  Merle – lapsevanem 



Miia	  –	  õpilane	  
Miia on 10-aastane ja käib kolmandas klassis. Ta  on kohanud 
kasse tänaval ja sõprade juures kodus. Miia vanaemal on 
toakass. Miiale meeldib koolivaheaegadel vanaema juures 
kassiga mängida. Kunagi soovib Miia endale päris oma kassi.  
 

Hoiakud 
Lemmikloomana on kass sõber, kes kuulab last ja hoiab tema 
saladusi. Miia soovib endale väikest kassipoega, sest see on nii 
armas, vana kassi ta endale küll ei taha. 
 

Teadmised 
Miiale meeldib vahel ajaviiteks mobiilimänge mängida. Mobiilist leiab palju erinevaid 
toredaid kassimänge, tavaliselt on mängudes kassid, kes käituvad nagu inimesed - nad 
panevad ennast riidesse, söövad inimeste toitu ja teevad inimeste tegusid. Miia arvates 
elavad päris kassid teistsugust elu. Miia teab, et ka telereklaamid ja päris elu on vahel 
erinevad. Vahel ta mõtleb ja vestleb ka kaaslastega sellest, mille poolest erineb päris 
maailm mängude ja reklaamide väljamõeldud maailmadest. 
 

Soovid, ootused 
Miia soovib teada saada, kuidas päris kassi eest hoolitseda tuleb. Kui Miia kunagi endale 
päris oma kassipoja saab, siis soovib ta oma kassi eest väga hästi hoolitseda. 



Siret	  -‐	  klassiõpetaja	  
Siret on klassiõpetaja, kes töötab koolis, mis asub linnas. Kasside teemaga puutub Siret 
kokku lemmikloomapäeval või loodusõpetuse tunnis, kui ta käsitleb erinevates klassides 
koduloomade ja lemmikloomade teemat. 
 

Õppematerjalid veebis 
Siret kasutab sageli erinevat veebist leitud lisamaterjali, sh mänge õppetöö 
mitmekesistamiseks ja jagab huvilistele õpitava materjaliga põhjalikumalt tutvumiseks 
linke erinevatele veebisaitidele. 
 Soov õpetada lapsi märkama ja hoolima 

lastele tuttavate elusolendite abil 
Õpetaja Siret tahab, et tema õpilased 
omandaksid väga head teadmised ja 
jätkusuutliku ellusuhtumise. Ta soovib, et tema 
õpilased oskaksid märgata elusolendeid enda 
ümber ning neist hoolida. Muu hulgas soovib ta, 
et lapsed ei kahjustaks kedagi teadmatusest.  
Üks võimalus loomade vajaduste teemat 
lastega käsitleda on tutvuda lähemalt kasside 
vajadustega. Miks just kassid? Kassid on näide 
loomadest, keda teavad ka linnas elavad lapsed 
 



Sille	  -‐	  lapsevanem	  
 
Sille on lapsevanem, tema tütar käib juba 
kolmandas klassis. Sille on hästi kursis 
sellega, mida tema laps koolis õpib ja 
kuigi tütar muutub õppides järjest 
iseseisvamaks, tunneb ta siiski huvi, 
kuidas tema tütrel koolis läheb. Tema 
tütar räägib kodus alati sellest, mis läks 
koolis hästi ja mida toredat seal tehti.  
 
 
 

 
Lapse kodutööd ja õpetaja soovitused 
Sille jälgib oma lapse kodutöid ja õppimist e-koolist, seepärast on tal alati olemas 
info lapse õppeülesannete ja õpetaja poolt soovitatud lisamaterjalide kohta veebis. 
Vajadusel aitab ta last õpetaja soovitatud veebipõhiste õppematerjalide kasutamisel. 
 
 
 



Õpimäng	  HappyCat	  –	  kontseptsioon	  
Idee: Happycat aitab mängijal mõista kasside vajadusi ja õppida kassi 
eest õigesti hoolitsema 
 

Sihtrühm: algklasside lapsed (1.-4. klass) ja nendega seotud 
täiskasvanud. Korraga mängib 1 mängija 
 

Tegevus: kassiomanik hoolitseb kassi eest, õpib tema käitumist ja 
soove mõistma ja õigeid valikuid tegema 
 

Väljakutsed: mängija saab edasi järgmisele tasemele kui ta on teinud 
õiged valikud. Õiged valikud saavad premeetritud 
 

Žanr: elusolendite eest hoolitsemine, lemmikloomaga tegelemise 
simulatsioon, 2D, 1RD, isik vaade 
 

Riistvaraplatvorm: Android 
 

Tegevuskeskkond ja stiil: ekraanil on armas multifilmilik kass, 
realistlikud reaktsioonid, ikoonid kassi ronimispuuna 



HappyCat	  –	  vahendite	  valik	  1	  
 
Valikus olid peamised platformid – Android, IOS, Windows 
Õpimängu HappyCat platformiks valisime Androidi, kuna:   
•  Android on enim kasutatav;  
•  arendusvahendid on vabalt kättesaadavad;  
•  keskkonna loojad kasutavad Androide ka ise.  
Edaspidi on plaanis teha mäng ka teistele platformidele.  
Lisatud 2016 aasta kasutatavuse statistika 
h#p://www.idc.com/prodserv/smartphone-‐os-‐market-‐share.jsp 
h#p://www.idc.com/prodserv/smartphone-‐os-‐market-‐share.jsp 



HappyCat	  –	  vahendite	  valik	  2	  
 
Koduleht on tehtud WordPress.com http://happycat.esy.es/ 
 
Valiku põhjendused:  
•  vabavaraline veebisaidi valmistamise tarkvara platform;  
•  hetkel suurim  ja mugavaim;  
•  mängu loojad ise blogivad WordPress.com platformil tehtud lehtedel. 
 
  
 

Kodulehe sisu tootmisel, 
töökeskkonnana, marketingi ja 
ristturunduse eesmärgil kasutame 
enimkasutatavaid keskkondasid:  
•  Facebook 
•  Youtube 
•  temaatilised veebilehed 
•  Kahoot  



HappyCat	  –	  õpikeskkonna	  skeem	  
Meie õpikeskkonna lahutamatud osad on digitaalne õpimäng HappyCat, 
seda toetav koduleht ja turundav Facebooki leht.  

http://happycat.esy.es/ 



Õpimäng	  HappyCat	  –	  struktuur	  1	  
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HappyCat	  –	  õpimängu	  
paberprototüüp	  



HappyCat	  –	  õpimängu	  
paberprototüüp	  



Healthy Cat is a Happy Cat! 

HappyCat	  


