
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
 
Tunni teema: #137 Kuidas tantsida „Oige ja vasembat“? 
Külalisõpetaja: Agne Kurrikoff-Herman, rahvatantsu õpetaja 
Õpilased: 1-3. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilased saavad teada, mis on rahvatants ja positiivse kogemuse tantsimisest. Õpime 
ära esimese osa tantsust “Oige ja vasemba”, tantsu saab vaadata siit: 
http://meietants.ee/category/oige-ja-vasemba/#!slide-4 
 

Seos RÕK-iga: Kodulugu  
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    20 min                        15 min                      5 min 
häälestus              ülekanne                      õpetaja poolt            õpitu kinnistamine  
                             külalisõpetajaga           juhendatud õpilaste  
                                                                  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.  

Liigutage klassis lauad ja toolid seina äärde nii, et õpilased saaksid moodustada 
ringi ja liikuda ringis. Vajadusel võivad lauad jääda ka oma kohale, ringi sisse.  

Tunni teema 
taust: 

2019. aastal toimunud laulu- ja tantsupeoga tähistasime Eesti laulu ja tantsu 150. 
juubeliaastat. Juubeliaasta lõpul tutvustame lähemalt laulu- ja tantsupeo liikumist, 
väärtusi ja traditsiooni. 
 

 
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.  
 
SOOJENDUS: SOTSIOMEETRILINE RIDA 5 min 
Kirjutage tahvlile sõna “rahvatants”. Paluge õpilastel võtta ennast klassi seina äärde 
ritta, kus ühes otsas on need: 

- on tantsinud rahvatantsu ja kõige ees need, kes on tantsinud kõige enam tantse 
või võtnud osa rahvatantsuringist kõige kauem, 

- teises otsas need, kes ei ole tantsinud ja lõpus need, kes ei tea, mis on 
rahvatants.  
 

Moodustage õpilastega reast ring, kus on vaheldumisi poiss ja tüdruk. Hea oleks, kui 
õpilasi oleks ringis paarisarv-võite ka ise õpilastega ühineda. Nii olete valmis 
e-külalistunnis tantsu õppima.  
 

Otseülekande 
vaatamine 
20 min 

ÕPIME ESIMESE OSA TANTSUST OIGE JA VASEMBA, KOGU TANTS ON SIIN: 
http://meietants.ee/category/oige-ja-vasemba/#!slide-4 
Youtube vestlusesse ootame koolidelt märguannet otseülekandega liitumise kohta (Nt. 
Kurtna Kool on kohal). 
 

Juhendatud 
õppimine  
15 min 
 

HÄÄLESTUS: PÖIDLAMEETER 2 min 
Paluge õpilastel istet võtta (kui olete klassi ümber paigutanud tantsimiseks, võtke 
istesse põrandale ringi) ning paluge neil näidata pöidlaga: 

- kuida neile just õpitud tants meeldis-ei meeldinud (pöial üleval-väga meeldis, 
pöial küljel-enam vähem, pöial all-ei meeldinud).  

- kas tants oli keeruline või lihtne. 
 
 

http://meietants.ee/category/oige-ja-vasemba/#!slide-4
http://meietants.ee/category/oige-ja-vasemba/#!slide-4


ARUTLUS: RAHVATANTS 10 min 
Küsige õpilastelt: 

- mida te teada saite? 
- miks on rahvatantsu vaja? 
- kus seda tantsitakse? 
- milliseid üritusi on olemas rahvatantsu tantsimiseks? 
- millistes riietes rahvatantsu tantsitakse? 

 
Õpitu 
kinnistamine  
5 min 

KOKKUVÕTE: SOTSIOMEETRILINE RIDA 5 min 
Paluge õpilastel moodustada seina äärde rida, kuhu paigutavad end  

- ühte otsa need, keda hakkas rahvatants peale tänast tundi huvitama ning nad 
tahaksid rohkem tantse selgeks saada ning  

- teise otsa need, kes ei soovi rahvatantsuga enam edasi tegeleda, 
- keskele need, kes on arvavad, et rahvatants on huvitav aga ise ei soovi uusi 

tantse õppida. 
Arutage koos lastega, miks nad nii arvavad.  
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

 
- Kui on soovi ja ruumi, õppige “Oige ja vasemba” juhiste järgi selgeks siit: 

http://meietants.ee/category/oige-ja-vasemba/#!slide-4  
- Õppige liikumisvahetundide ajal selgeks mõni rahvatants, juhised on siin: 

http://meietants.ee/ 
- Kutsuge Tagasi Kooli kaudu Laulu- või Tantsupeo tegija endale klassile külalisõpetajaks, 

andke meile oma soovist märku merle@tagasikooli.ee. 
- Korraldage külaskäik Laulupeo muuseumi Tartus 

https://linnamuuseum.tartu.ee/laulupeomuuseum/ 
- Võtke klassiga osa 29.04.2020 toimuvast rahvusvahelisest Tantsupäevast, lisainfo: 

http://errs.ee/index.php?id=65077  
 

* 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.  
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