
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
 
Tunni teema: #142 Kes oli Gustav Ernesaksalt? 
Külalisõpetaja: Hirvo Surva, dirigent 
Õpilased: 10.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilased on teavad Ernesaksa elulugu ja tema panust laulupidude traditsiooni 
arengusse.  

Seos RÕK-iga: Kodanikupädevus, muusikaõpetus, kultuurilugu, ajalooõpetus  
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                  15 + 5 min                        15 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.  

Nutiseadmed, vihik/paber kirjutamiseks. 

Eelülesanne: Vaadake klassige mõnes külalistunnile eelnevas tunnis etendus 
“Hakkame mehed minema” https://arhiiv.err.ee/vaata/hakkame-mehed-minema 

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.  
 
HÄÄLESTUS A: ETENDUS “HAKKAME MEHED MINEMA” 5 min 
Vaadake 5 minutit etendusest “Hakkame mehed minema”: 
https://arhiiv.err.ee/vaata/hakkame-mehed-minema 
 
HÄÄLESTUS B: MIDA TEAN GUSTAV ERNESAKSAST? 5 min 
Paluge õpilastel klassiga jagada, mida nad teavad Gustav Ernesaksast. 
 
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel märkida üles 2 küsimust, mis neil video vaatamise ajal tekkib.  
 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste 
esitamine 
20 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”. 

https://arhiiv.err.ee/vaata/hakkame-mehed-minema
https://arhiiv.err.ee/vaata/hakkame-mehed-minema


 
Juhendatud 
õppimine  
10 min 
 

ARUTELU: GUSTAV ERNESAKS 5 min 
Paluge õpilastel jagada klassiga põhjuseid, miks Gustav Ernesaks Eestile oluline oli ja 
on. 
 
GRUPITÖÖ: LOOME LAULU 7 min 
Paluge õpilastel jaguneda gruppidesse või paluge neil teha ülesanne individuaalselt. 
Paluge õpilastel otsida internetist üles “Mu isamaa on minu arm” laulusõnad ja need 
grupis läbi lugeda. Peale seda paluge õpilastel grupiga/individuaalselt luua ning puhtale 
paberile kirjutada uus 5 salmiga isamaaline lugu. 
 
GRUPITÖÖ JAGAMINE 3 min 
Paluge gruppidel oma loodud salmid ette lugeda.  
 

Kokkuvõte 
5 min 

ARUTELU: 1 FAKT GUSTAV ERNESAKSAST 5 min 
Andke õpilastele minut, et mõelda üks fakt, mis neile Gustav Ernesaksast meelde jäi 
ning jagage ülejäänud aja jooksul fakte kogu klassiga. 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Tehke parimatest salmidest pildid ning jagage neid Tagasi Kooli Google Drive kaustas: 
https://drive.google.com/drive/folders/1iiYt00a8og7aWvgRS0If9CzsIyRPVyn4?usp=shar
ing 
Vaadake lõpuni “Hakkame mehed minema” etendus 
https://arhiiv.err.ee/vaata/hakkame-mehed-minema 
Vaadake Gustav Ernesaksa ooperi “Tormide Rand” Kõrtsistseeni 
https://www.youtube.com/watch?v=QqZFnwRmB40 
Vaadake 2014 Laulupeolt, laulu „Mu isamaa on minu arm“, dirigent Hirvo Surva 
https://www.youtube.com/watch?v=OneQRawdLv4 

* 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://drive.google.com/drive/folders/1iiYt00a8og7aWvgRS0If9CzsIyRPVyn4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iiYt00a8og7aWvgRS0If9CzsIyRPVyn4?usp=sharing
https://arhiiv.err.ee/vaata/hakkame-mehed-minema
https://www.youtube.com/watch?v=QqZFnwRmB40
https://www.youtube.com/watch?v=OneQRawdLv4

