
Tekstikasutus 

Slaidile lisatava teksti puhul tuleks kinni pidada järgmistest soovitustest: 

● Esitlusel on tiitelslaid (pealkiri, nimi, grupp, kool) ja lõpuslaid kuulajate tänamiseks. 

● Slaidi pealkirja suurus 32 – 72 pt. 

● Soovitav teksti suurus 28 pt (aga mitte väiksem kui 18pt). 

● Ühele slaidile sobib üks mõte. 

● Teksti ei esitata pika jutuna, vaid punktide ja alampunktidena. 

● Tekst esitatakse enamasti väidetena, mitte lausetena. 

● Väite lõpus on semikoolon, lause lõpus on punkt. 

● Ühel slaidil ei tohi olla teksti liiga palju. 

● Kasutada traditsionaalseid kirjastiile (Arial, Times New Roman). 

● Ei kasutata rohkem kui kahte kirjastiili ehk fonti. 

● Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine, 
mitte rööpjoondus (justified). 

● Soovitav on kasutada HKHK osakondade slaidipõhjasid. 

● Slaididel on viited autorlusele kasutatud materjali puhul. 

 

Kujundamisreeglid 

Selleks, et esitlus jätaks hea mulje kõigile vaatajatele, on soovitav jälgida kujundusreegleid: 

● ärge ilustage ega kaunistage liiga palju. Rohkem ei ole alati parem! (Less is more) 

● lihtsus eelkõige; 

● ärge kuhjake objekte üksteise otsa; 

● vaba ruumi vähesus – korraga pakutakse liiga palju informatsiooni; 

● korrastatud struktuur – eelistatav kaosele; 

● otstarbekas on avalikustada kogu slaid, et kuulajad tajuksid tervikut, ning seejärel 
hakata käsitlema üksikuid osi; 

● kui on vaja edastada palju informatsiooni – jagada mitme lehe/ekraanitäie vahel ära. 

 

Piltide kasutamine 

Kui soovite on kasutada pilte, et ilmestada esitlust, tuleks järgida järgmisi soovitusi: 

● tasub kasutada fotosid, sest üks pilt on väärt rohkem kui tuhat sõna; 

● pildid peavad haakuma sisuga. 

● pildid ei ole udused ega proportsioonidest väljas; 

● kui pilt on suur, siis vähendage teda nurkadest, mitte külgedest; 



● kui pilt on väga väike, siis ärge seda vägisi liiga suureks vedage. Väike pilt muutub 
suurendamisel häguseks ja temast ei ole mingit kasu. 

● teiste loodud piltidele viidatakse pildi all või esitluse lõpus lingiga (lingi teksti suurus 
võib olla väiksem kui 28 pt) 

 

Töö allikas: 

https://uurimistoodevormistamine.wordpress.com/uurimistoo-kaitsmine/korrektse-esitluse-
koostamise-reeglid/ 


