
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #178 Kas sõda on vanem kui rahu?
Külalisõpetaja: Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktor Hellar Lill
Õpilased: 8.-12. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane teab, kuidas on muutunud sõja tähendus ajaloos, kuidas on muutunud
sõjapidamisviisid ja tehnoloogiad.

Seos RÕK-iga: Kodanikupädevus
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:

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti
kaitsepoliitikast ja -ajaloost.

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 „Kas sõda on vanem kui rahu?“

Sõjad on suur osa meie ajaloost, mistõttu on oluline mõista, miks ja kuidas sõjad on
toimunud. Tänases e-külalistunnis saad teada, milline on olnud sõja roll ajaloos
ning kuidas on sõda meid praeguseni mõjutanud.

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

ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE

Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, mida mainitud teemadest juba
tead ja arvad, vasta all olevale küsimusele:



1. Kirjelda oma sõnadega, mis on sõda?

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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 KÄI MUUSEUMIS

Tunnis kuulsid Sa Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktor
Hellar Lillelt sõjaajaloost, mis on väga põnev teema. Selleks, et saada selle kohta
veel rohkem teada, mine Sõjamuuseumisse virtuaaltuurile siit! Vali muuseumist
välja üks lemmiktuba ja täida selle kohta tabel:

Toa nimi

Mis seal toas näitusel on?

Miks Sulle just see tuba enim meeldis?

https://esm.ee/ekspositsioon/virtuaaltuurid


Leia ja too välja kolm põnevat fakti selles
ruumis näitusel oleva teema kohta (võid
uurida lisaks internetist)

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

1. Jälgige sotsiaalmeedias Sõjamuuseumi https://www.instagram.com/eestisojamuuseum/ ,
et saada rohkem soovitusi, kust sõjaajaloo kohta infot saada.

* 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://www.instagram.com/eestisojamuuseum/

