
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #159 Mis loom on koroona ja kas ma pean teda kartma? 
Külalisõpetaja: Karmen Jaaniso, infektsioonihaiguste arst 
Õpilased: 1.-6. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab üldtuntud fakte koroonast ja teab kuidas ennast ning teisi haiguse eest 
kaitsta 

Seos RÕK-iga: Sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    12 + 3 min                        20 min  
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev  
                           vastused                             õppimine 
                           külalisõpetajaga  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele ja 
õpilastele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid või kõrvaklapid, tunnitööleht 
välja prindituna/ alla laadituna valmis elektrooniliseks täitmiseks.  
 
ETTEVALMISTUS 
Paluge õpilastel välja printida/alla laadida (ning valmistuda elektrooniliselt täitma) 
tunniks vajalik tööleht. 
Paluge õpilastel 5 minutit enne e-külalistunni algust avada arvuti ja e-külalistunni 
Youtube'i link. 
Paluge neil logida sisse Youtube'i keskkonda, et saaksid edastada video ajal tekkinud 
küsimusi.  

Tunni teema 
taust: 

Seoses eriolukorraga soovime anda õpilastele võimalikult täpset ja arusaadavat 
informatsiooni koroonaviiruse kohta.  

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning esitada 
need Youtube’i vestluses. Palun lugeda all olevat juhendit, mis on ka õpilaste töölehel. 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste 
esitamine 
20 min 

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE 
Küsimuste esitamise juhend õpilastele: 
Mõtle videot vaadates, kas Sul tekkis mõni küsimus, millele sooviksid vastust. Edasta 
see Youtube’i vestlusesse viisil: 

● Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
videot vaatavad.  
Võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. Mida varem jõuate 
küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
 
Tööleht “Mis loom on koroona ja kas ma pean teda 
kartma?”  
 
Praegu on liikumas väga palju informatsiooni sellise viiruse kohta nagu koroona. 
Tänases e-külalistunnis saad teada, mis see koroonaviirus on ja kuidas saad 
ennast ning teisi selle eest kaitsta.  
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele,  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
 
Kirjuta siia, mis sina arvad, et koroonaviirus on: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 



OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma 
küsimus viisil: 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 LOO PLAKAT “OLE KAITSTUD!” 
 
Selleks, et saaksid tunnist õpitud teadmisi meeles pidada ja nendega ka teisi aidata, loo 
palun plakat pealkirjaga “Ole hoitud!” A3 paberile, kus kujutad 3-5 erinevat viisi 
kuidas olla koroonaviiruse eest kaitstud. 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

1. Paluge õpilastel viia peres läbi kätepesu kontroll ning pereliikmeid juhendada, kuidas 
õigesti käsi pesta, et takistada viiruse levikut.  

2. Paluge õpilastel välja mõelda käe surumisele ja kallistamisele alternatiivseid 
tervitusviise, mida kasutada selleks, et viirust mitte levitada. 

3. Paluge õpilastel viia läbi vaatlus kui mitu korda pereliikmed 15 minuti jooksul nägu 
katsuvad, et tõsta teadlikkust bakterite levimise kohta.  

* 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. 
 
 
 
 
 


