
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #160 Kuidas kodus õppides liikuv püsida? 
Külalisõpetaja: Liis Süda ja Kristi Vaher, Tartu Ülikooli Liikumislabori aktiivsete vahetundide 

arendajad 
Õpilased: 1.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, kuidas koduõppel kehaliselt aktiivne püsida ja miks liikumine tähtis on. 

Seos RÕK-iga: Ettevõtlikkuspädevus, sotsiaal-ja kodanikupädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    17 + 3 min                        20 min  
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev  
                           vastused                             õppimine 
                           külalisõpetajaga  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele ja 
õpilastele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid või kõrvaklapid, ruumi 
liikumiseks. 
 
ETTEVALMISTUS 
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, kus õpilased peavad olema kodus, soovime panna õpilasi 
mõtlema, kuidas oma aega võimalikult sisukalt ära kasutada.  

 
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 ja edastada see õpilastele. 
. 

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 
 

Õpilased teevad tunni ajal harjutusi kaasa, õppides läbi selle erinevaid harjutusi 
ja viise, kuidas kodus füüsiliselt aktiivne olla.  

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Liikumislabori kodulehelt saab ideid nii kodusteks liikumisülesanneteks kui 
klassitegevusteks: https://www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/ 

* 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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