
Tööleht e-tuurile “The Bambi Project”

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekande algust vasta küsimusele allpool
● otseülekande ajal küsi esinejalt küsimusi
● pärast ülekannet tehke allpool välja toodud ülesandeid

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST VASTA KÜSIMUSELE

Mis sa arvad, miks on kunstnikud valinud just “Bambi” oma näituse inspiratsiooniks?
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OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad YouTube’i otseülekande ajal
külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu õpetajal oma küsimus vestlusesse
lisada sellises vormis:

Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks?

Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal otseülekannet
vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.

OTSEÜLEKANDE JÄREL
ÜLESANNE. Vali üks või mitu.

1) Valige klassile kõige sügavama mulje jätnud teos
● Millise kunstniku töö meeldis teile kõige rohkem ja millise kõige vähem? Miks?
● Hääletage klassis, et leida taies, mis õpilastele kõige tugevama mulje jättis.

2) Avatud vestlus
● Mil viisil on taimed, loomad ja inimesed seotud? Miks on oluline hoida ja säilitada erinevaid

liike?
● Kui suuremõõtmeline on kliimamuutuse probleem? Põhjendage oma seisukohta. Kes

kliimamuutustest kõige rohkem võidab ja kes kõige rohkem kaotab? Kas kliimamuutustega
kaasneb üldse võitjaid ja kui, siis mis hinnaga?

3) Loo enda kunstiteos. Loe või kuula raamatut ja tee selle põhjal oma kunst



● Kui sa oleksid näitusel osalenud kunstnik, mis sõnumit oleksid sa oma tööga tahtnud
edastada? Mis vahendeid sa kasutaksid: kas joonistaksid, maaliksid, vooliksid, pildistaksid,
teeksid performance’i või installatsiooni, kirjutaksid etenduse? Milline su teos välja näeks? Kui
saaksid enda teose abil jutustada lugu, siis millest su lugu räägiks? Kirjelda seda ning
põhjenda oma mõttekäiku. Tee paberile enda kunstiteose visand. Seejärel tutvusta seda
oma klassile, kasutades selleks eelmainitud sisupunkte.

● Kui lugesid/kuulasid 1923. a originaalraamatut, siis mis probleemid olid tol ajal teised ja
millised on veel praegugi ligi 100 aastat hiljem samad? Olid inimesed siis koletised? Mida
üldse tähendab inimloomus?


