
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

 
Tunni teema: #128 Milline näeb välja laulja tööpäev? 
Külalisõpetaja: Sissi Nylia Benita, laulja 
Õpilased: 1.-3. klass 
Tunni õpieesmärk: Õpilased teavad, mida laulja tööpäev. 
Seos RÕK-iga: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja töid ning nende 

seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega. 
45 minutise tunni 
ülesehitus: 

5 min                    12 + 3 min                       20 min                           5 min 
häälestus              ülekanne + küsimused     õpetaja poolt                 kinnistamine 
                              vastused                          juhendatud õpilaste  
                              külalisõpetajaga               tegevus  

Tunni ettevalmistus 
õpetajatele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor. 
Palun avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube'i link. 
Logige sisse Youtube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi liitumisest 
tunniga ja edastada õpilaste küsimusi. Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu 
klassiruumis.  

Tunni teema taust: Sissi saavutas saates Eesti otsib superstaari seitsmendal hooajal teise koha. 
Võistlusel Eesti Laul 2019 osales ta lauluga "Strong," mis pälvis 4.koha. 
 
E-külalistunnis räägib külalisõpetaja oma tööpäevast ja tegevustest. Samuti 
selgitab, milliseid koolist saadud teadmisi ta täna oma töös kasutab.  
 
E-külalistund annab õpilastele võimaluse tutvuda ühe ametiga. 
 

 
Häälestus, huvi, 
eelteadmised ja 
eesmärk  
5 min 
enne otseülekande 
vaatamist  

Palun selgitage tunni eesmärki ja vajadusel kirjutage eesmärk tahvlile. 
Selgitage õpilastele, kuidas tund on üles ehitatud.  
 
ARUTELU 

● Mida Sa tead Sissi Nylia Benita kohta? 
● Mida laulja teeb? Harjutamine, laulude kirjutamine jne. 
● Milliseid lauljaid te veel teate? 
● Millised küsimusi teil on lauljale tema töö kohta?  

 
1.-2. klassiga võib ka arutada, millised on küsisõnad. 
 
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Õpilased panevad kirja või esitavad suuliselt küsimusi muusiku ameti, töö, hariduse 
või persooni kohta. 
 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste esitamine 
15 min 

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE 
Õpetaja küsib õpilastelt ja valib välja parimad küsimused. Õpetaja või üks õpetaja 
poolt määratud õpilane kirjutab küsimused Youtube'i vestlusaknasse. Youtube 
vestlusesse ootame koolidelt märguannet otseülekandega liitumise kohta ja 
küsimusi külalisõpetajale.  
Soovitavalt edastage küsimused alljärgneval kujul, et külalisõpetaja saaks vastates 
õpilase poole pöörduda: Karl ja Kaari 3. klass, Kurtna Kool. Mis on laulja töö juures 
kõige keerulisem? 
  
Kui õpilased jälgivad tundi oma seadmest, siis lepitakse õpilastega enne tundi 
kokku Youtube vestluses osalemise reeglid. Reeglite õpetamiseta õpilasi Youtube’i 
lasta ei tohi, sest õpilased hakkavad tundi segama.  
 
Palun hoiatage oma õpilasi, et võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes 
vastata. Mida varem jõuate küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata. 



Vastamata jäänud küsimuste vastused edastame FB gruppi “Tagasi Kooli külalistunnid”.  
 

Juhendatud 
õppimine 
20 min 
 

ARUTELU 
● Mida uut said teada selle kohta, mida laulja teeb? 
● Millised on hea laulja isiksuseomadused? 
● Mida peab tegema, et lauljaks saada? 
● Kes tahab saada lauljaks ja miks?  

 
VARIANT 1: KIRJUTAMINE 
Õpilastele võib anda iseseisva kirjaliku ülesande, et nad mõtleksid, mis nad 
tänases tunnis õppisid ja teada said. Selleks kirjutavad õpilased eakohase 
pikkusega teksti mõnel järgmistest teemadest: 

● Mida ma sain laulja töö kohta teada 
● Mida ma täna õppisin 
● Kui ma oleksin laulja 

 
VARIANT2: JOONISTAMINE 
Õpilased joonistavad pildi ”Sissi” või ”Kui ma oleksin laulja” või “Minu lemmik 
laulja”. 
 

Õpitu kinnistamine 
5 min 

ARUTELU KLASSIS: 
● Mis Sa tänases tunnis õppisid? 

 
Soovi korral: laske tunni lõpus õpilastel anda pöidla- või käemärkide abil tagasisidet 
(näiteks 3 käemärki: käsi all – ei meeldinud, käsi õla kõrgusel – meeldis keskmiselt, 
käsi üleval – meeldis väga) järgmiste punktide kohta: 

● Tunni teema: ei olnud huvitav/keskmiselt huvitav/väga huvitav 
● Külalisõpetaja video: ei meeldinud/meeldis keskmiselt/väga meeldis 
● Õppetegevused: ei osalenud/osalesin mõnes tegevuses/osalesin kõiges. 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Õpilaste huvide põhjal võib oma tundi kutsuda külalisõpetaja või minna õppekäigule, kus 
tutvustatakse erinevaid ameteid. 
 
Tagasi Kooli programmi kaudu saab septembris 2019 kutsuda oma tundi ükskõik millise 
ameti esindaja siin: https://registreeru.tagasikooli.ee/ Samal veebilehel saab registreeruda ka 
õppekäikudele alates 01.10.2019.  

 
* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks tunni 
teemasse. Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist meetodit 
kasutada. Tunnikava ei pea tingimata kasutama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://registreeru.tagasikooli.ee/

