Konguta Kool

Mobiiltelefoni helinad Konguta Kooli õpilaste telefonides
Uurimistöö

Koostaja: Erik Mälton
2. klass
Juhendaja: Liina Tamm

Konguta 2013

Sisukord
Sisukord....................................................................................................................................2
Sissejuhatus..............................................................................................................................3
Töö põhiosa..............................................................................................................................4
Tulemused................................................................................................................................5
Kokkuvõte.................................................................................................................................8
Kasutatud kirjandus..................................................................................................................9

2

Sissejuhatus
Tänapäeval on peaaegu kõikidel lastel mobiiltelefonid. Minul on ka. Mobiiltelefonidel on
olemas helin, kui kõne sisse tuleb. Need helinad on väga erinevad. Kõige huvitam on sõita
bussis ja kuulata, missuguseid erinevaid helinaid telefonid teevad. Mina tahtsingi uurida,
miks need telefonide helinad on õpilaste telefonides just sellised nagu nad on.
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Töö põhiosa

Oma uurimustööle püstitasin järgmise hüpoteesi: Konguta kooli õpilastel on kõikidel olemas
mobiiltelefon ja õpilased vahetavad oma telefonis helinaid ise.
Uurimustööle seadsin järgmised eesmärgid:


Selgitada välja, kas kõikidel meie kooli õpilastel on olemas mobiiltelefonid;



Selgitada välja, kas õpilased teavad oma mobiiltelefoni helinat;



Selgitada välja, kuidas ja kui tihti vahetatakse telefonis helinaid;



Kas lapsed eelistavad helinate puhul mingit kindlat muusikastiili.

Selleks koostasin koos emaga õpilastele anonüümse küsitluslehe, kus palusin vastata neil
järgmistele küsimustele:


Missugune helin on sinu telefonis?



Kui tihti sa vahetad helinaid oma mobiilis?



Kuidas sa vahetad neid helinaid (ise, sõbra abiga, tellid)?



Kas sa eelistad mõnda muusikastiili, mida kasutada telefonis?
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Tulemused

Andsin kõikidele lastele küsitluslehe, tagasi sain vastuseid 34 lapselt.
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Sain teada, et küsitletutest oli 33 vastajal olemas mobiiltelefon, ühel õpilasel ei olnud.
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Sain teada, et kõige enam on mobiilihelinaks ingliskeelne muusika, vähem kasutatakse Eesti
muusikat, vibratsiooni ja mobiiltelefoni enda helinavõimalusi. Sain teada, et küllalt suur hulk
õpilastest – üks kolmandik - ei teagi oma mobiiltelefoni helinat.
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Sain teada, et enamik vastanutest ei vahetagi oma mobiilis telefonihelinat. Iga kuu või
sagedamini vahetab helinat telefonis väga väike arv õpilasi. Tekkis küsimus, et miks see nii
on?
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Vastuseks sain teada, et ise saab telefonihelina vahetamisega hakkama 35% õpilastest,
sõber aitab 12% ja iseseisvalt tellib uue helina ainult 3% vastajatest. Täpselt pool õpilastest
ei vaheta üldse oma helinat ja helin on neil selline nagu mobiiltelefoni saades oli.
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tellib

Küsisin ka muusikastiilide eelistusi ja selgus, et õpilastest 40% ei osanud arvata, missugune
muusika neile kõige enam meeldib. 12% ütles, et neile meeldib ingliskeelne muusika, 6%-le
meeldib Eesti muusika ja 15%-le meeldib igasugune muusika. Kõige enam aga on meie
koolis rokisõpru - 21%.
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Kokkuvõte
Sain teada, et ehkki enamikul meie kooli õpilastest on olemas mobiiltelefon, ei ole siiski
mõnel meie kooli õpilasel telefoni üldse olemaski. Seega ei osutunud minu hüpoteesi
esimene väide õigeks. Ka teine väide, et õpilased vahetavad oma mobiiltelefoni helinaid ise,
ei osutunud õigeks, sest helinaid vahetatakse harva.
Muusikastiilide eelistusi peaks edasi uurima järgmises uurimistöös.
Mina õppisin arvutiga trükkimist, andmete sisestamist, tabelite tegemist. Sain hakkama
uurimistöö tegemisega.
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Kasutatud kirjandus
1. Vanemate abil koostatud küsitlusleht
2. Internetimaterjalid
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