
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #219 "Kuidas läbi muusika sõnumeid edastada?” 

Külalisõpetaja: Muusik Mihkel Raud 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, mis moodi saab muusikasse sõnumeid panna. 

Seos RÕK-iga: 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 video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor. 
Palun avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube'i link. 
Logige võimalusel sisse Youtube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi 
liitumisest tunniga ja edastada õpilaste küsimusi. 
Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis. 
 
ETTEVALMISTUS 
Palun printige tunniks vajalik tööleht ning jagage õpilastele.  
Printida välja sedelid laulu teemadega igale grupile. Sedeleid ehk erinevaid 
teemasid on kokku 6. 
 

Tunni teema 
taust: 

Meediapädevuse nädala raames toob Tagasi Kooli koostöös Riigikantseleiga 7.-12. 
klassi õpilasteni 10 e-külalistundi, millest 5 on eesti keeles ja 5 vene keeles. 

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Õpilased täidavad tabeli enda muusika kuulamisest. Võrrelda klassis pinginaabriga oma 
tabeleid. Võib teha ka sotsiomeetria küsimusele “Minu jaoks on muusika äga oluline” või 
“Kuulan muusikat väga tihti”.  
Sotsiomeetria: paluda õpilasel püsti seista ühte rivvi, näidates ära et rivi üks ots 
tähendab “Nõustun väga” ja teise rea lõpus “Üldse ei nõustu”. Paluda õpilastel 
omavahel suhelda ning sättida end nõnda rivvi, mis iseloomustaks kuivõrd nemad 
loetud väitega nõustuvad. 
 
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 
Youtube vestlusesse ootame koolidelt: 
● märguannet otseülekandega liitumise kohta (Nt. Kurtna Kool on kohal) ja 
● küsimusi külalisõpetajale viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada 
presidendiks? 
 
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”. 
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
 
Igaüks meist puutub kokku muusikaga. Muusikat loovad inimesed, kes läbi meloodia ja 
teksti annavad edasi mingit sõnumit või emotsiooni. Muusika on väga isiklik, aga samas 



kõigile kättesaadav. Tänases külalistunnis saad teada, kuidas läbi muusika 
sõnumeid edastada. 
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Mõtle enda muusika tarbimise peale. Kirjuta tabelisse, kas Sa nõustud väitega (+) või 
mitte (-). 
 

Väide +   võ

Kuulan muusikat väga tihti.  

Minu jaoks on muusika oluline.  

Laulude kuulamise ajal panen tähele ka laulusõnu ja mõistan, 
millest lauldakse. 

 

Minu jaoks on meloodia tähtsam kui laulusõnad.  

Muusika inspireerib või mõjutab mind palju.  

 
Võrdle enda täidetud tabelit enda pinginaabriga. Milliseid sarnasusi ja erinevusi Sa 
märkad?  
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu 
õpetajal oma küsimus vestlusesse lisada nii:  
  
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 KIRJUTAGE LAULUSÕNAD 
 
Moodustage klassis 4 liikmelised grupid. Õpetaja jagab igale grupile ühe aktuaalse 
teema, mille kohta hakkad grupiga laulusõnu looma. Looge laulusõnad, millel on 3 
salmi ning 1 refrään. Tooge ka eraldi välja, mis on teie laulu põhiline sõnum ning mis 
stiilis võiks laul olla (räpp, pop, rokk jne). 
Näiteks, kui teemaks on “Kool”, siis laulu põhiline sõnum oleneb teie grupi eelistusest, 
see võib olla sellest, kuidas kool on oluline ja pakub tulevikuks võimalusi, või on 
sõnumiks see, et koolis peab rohkem tähelepanu pöörama kiusamise ennetamisele. 
 
VÕI 
 
Valige grupiga üks laul, mis teile meeldib. Vaadake internetist üle laulusõnad, ning 
koostage lühike sketš või lühinäidend laulu sõnumist teistele. 
 



 
 

LAULU TEEMA 

 

LAULU PÕHILINE SÕNUM 

 

LAULU PEALKIRI 

 

1. SALM 

 

2. SALM 

 

REFRÄÄN 

 

3. SALM 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Õpilastel võib paluda kirjutada lühiessee (2500 tähemärki) teemal “Mis on minu jaoks 
muusika?” 
 
Erinevaid laulusõnasid, millega tunnis töötada, leiab järgmiselt leheküljelt. 
 
Võib vaadata ka õpilaste seas väga populaarse Youtuberi Andrei Zevakini videot 
(7min), kuidas tema muusikat loob (meloodia väljatöötamisest laulu sisselaulmiseni). 
 

* 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://sasslantis.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=wpxvXTFJOSU&ab_channel=AndreiZevakin

