
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #138 Kuidas dirigeerida lastekoori?
Külalisõpetaja: Aarne Saluveer, muusikaõpetaja ja koorijuht
Õpilased: 4.-6. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilased saavad teada koorijuhi ametist ja innustust õppida dirigendiks.

Seos RÕK-iga: Karjääriõpe, kodanikupädevus
45 minutise
tunni ülesehitus:

5 min                  13 + 2 min                        20 min                      5 min
häälestus            ülekanne + küsimused     õpetaja poolt             õpitu 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:

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

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.

SISSEJUHATUS: ISAMAA ILU HOIELDES video
Häälestus - „Isamaa ilu hoieldes“ 2007
https://www.youtube.com/watch?v=R-fsTAnmNIY
Andke õpilastele ülesanne jälgida, mida dirigent teeb.

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Pange tähele või kirjutage üles, kuidas käib dirigeerimine.
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkib.

Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
15 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
Youtube vestlusesse ootame koolidelt:

● märguannet otseülekandega liitumise kohta (Nt. Kurtna Kool on kohal) ja
● küsimusi külalisõpetajale viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada

presidentiks?
Õpetaja küsib õpilastelt ja valib välja parimad küsimused. Õpetaja või üks õpetaja poolt
määratud õpilane kirjutab küsimused Youtube'i vestlusaknasse.

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

KUULDU KOKKUVÕTE 3 min
Arutage õpilastega, mis olid 3 kõige olulisemat teadmist dirigeerimisest, mis nad videost
teada said.

GRUPITÖÖ: DIRIGEERIMINE 17 min
Jagage klass nelja gruppi. Andke igale grupile ette üks ülesanne (näiteks: 1 grupp teeb
plakse kindlas rütmis, teine grupp teeb sõrmenipsu teises rütmis, 3 grupp taob

https://www.youtube.com/watch?v=R-fsTAnmNIY


jalgadega kolmandas rütmis, 4 grupp tuleb klassi ette). Klassi ees olev grupp näitab
rütmigruppidele, millal alustada rütmiga ja millal lõpetada.
Grupiliikmed võivad omavahel kokku leppida, kes neist millisele rütmigrupile
märguandeid annab või annavad korda mööda kõikidele gruppidele korraga. Kui jääb
aega, võite paluda gruppidel kohad vahetada.

Õpitu
kinnistamine
5 min

KOKKUVÕTE: SOTSIOMEETRILINE RIDA 5 min
Paluge õpilastel seina äärde paigutada end nii, et ühel pool on õpilased, kes arvavad, et
dirigeerimine on väga lihtne ning teisel pool need, kes arvavad, et väga raske. Kes kahe
vahel, paigutab end keskele. Tehke sama küsimusega kas dirigeerimine on vajalik? Kas
dirigeerimine on põnev?

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

- Näiteid Aarne Saluveeri dirigeerimisest: ETV lastekoor Kooride Eurovisiooni võitja 2017
https://drive.google.com/open?id=12_gVCqZHcu73vS6ePZLtHQhUWBqN6H4q või ETV
lastemuusikakoor Lenna, Hanna-Liisa ja Nele-Liis “Hea on minna, hea on tulla kui näed
aknas kodutuld.." https://www.youtube.com/watch?v=WY_SdKdnFkI

- Kutsu Tagasi Kooli kaudu Laulu- või Tantsupeo tegija endale klassile külalisõpetajaks,
anna meile oma soovist märku merle@tagasikooli.ee.

- korralda õppekäik Laulupeo muuseumi, Tartus
https://linnamuuseum.tartu.ee/laulupeomuuseum/

- Õppige liikumisvahetundide ajal selgeks mõni rahvatants, juhised on siin:
http://meietants.ee/

- 29.04.2020 toimub rahvusvaheline Tantsupäev, võtke oma klassiga tantsupäevast osa,
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 kasu
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