
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

 

 

Tunni teema: #231 Kui palju maksab Eesti riigikaitse? 
Külalisõpetaja: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, kui palju ja kuhu panustatakse raha Eesti riigikaitses. 

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 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.  
Olge valmis juhendama õpilasi vastavalt sellele, kas olete distantsõppe (teevad 
iseseisvalt viktoriini eraldi dokumenti arvutis või Google Formsi) või klassiruumis 
(teevad viktoriini eraldi lehele).  

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 „Kui palju maksab Eesti riigikaitse?“ 
 
Eesti riigi kaitsmine on oluline kõigi eestlase jaoks. Selleks, et Eesti riik oleks kaitstud, 
tuleb panustada ka rahaliselt. Tänases e-külalistunnis saad teada, kui palju raha 
kulub Eesti riigi kaitsmisele.  
 
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,  
arva, kui palju raha võiks aastas Eesti riigi kaitsmisele kuluda ja kirjuta see summa siia: 
 
 



 

* 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. 

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

 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse/edasta 
õpetajale 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 TEE VIKTORIIN 
 
Selleks, et saaksid rohkem teada, mis on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, ava 
nende veebilehekülg: https://www.kaitseinvesteeringud.ee/.  
Seejärel kirjuta eraldi dokumenti või paberile (võimalusel võid kasutada ka Google 
Formsi) 10 viktoriini küsimust info kohta, mida leiab Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse kodulehel. Igale küsimusele pane 3 võimalikku vastuse varianti. 
Seejärel leia klassist paariline, kellega enda viktoriinid ära vahetada ja proovige 
üksteise omi täita. Võrrelge, kes kõige rohkem õigeid vastuseid sai ja kummal olid 
põnevamad küsimused. Vajadusel saate paaristööd teha ka distantsilt, saates viktoriinid 
interneti teel ja suheldes mõnes veebikanalis.  
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kohta leiab rohkem infot siit: 
https://www.kaitseinvesteeringud.ee/ 

https://www.kaitseinvesteeringud.ee/

