
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

 

 

Tunni teema: #234 Mis on kriisiolukord? 
Külalisõpetaja: psühholoog, koolitaja, kogenud juht ja TLÜ ühiskonnateaduste doktorant Erik 

Rüütel 
Õpilased: 1.-6.. klass 
Tunni 
õpieesmärk: Õpilane teab, mis on kriisiolukord ja kuidas see tema igapäevast elu mõjutab. 

Seos RÕK-iga: sotsiaalne pädevus 
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. 
Häälestuse jaoks visatav objekt-pall, mänguasi jm.  
 
ETTEVALMISTUS 
Palun printige tunniks vajalik tööleht ning jagage õpilastele.  

Tunni teema 
taust: 

Seoses praeguse olukorraga on vajalik toetada õpilasi ja nende teadmisi, kuidas 
kriisiolukordades käituda. Tund valmib koostöös Riigikantseleiga.  

Ülesanne video 
ajal, häälestus 

HÄÄLESTUS 5 min 
Õpilane vastab töölehel esimesele küsimusele.  
 
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.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
Tööleht  “Mis on kriisiolukord?” 
 
Hetkel on olnud palju ärevaid aegu. On oluline, et teaksid, kuidas raskete olukordadega 
toime tulla. Tänases e-külalistunnis saad teada, mis on kriisiolukord ja kuidas 
selles käituda. 
 
Kasuta töölehte nii:  

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

 



 

* 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. 
 
 

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
 
Mõtle, mis on Sinu meelest kriisiolukord ja joonista/kirjuta sellest siia: 
 
 
 
 
 
 
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 LOO JUHIS 
 
Paljud inimesed tunnevad end kriisiolukordades halvasti ja vajavad abi, et nendega 
toime tulla. Pane kirja 3 peamist asja, mis Sulle meelde jäi e-külalistunnist, mida peaks 
kriisiolukorras tegema. Seejärel loo plakat/video/kaart, mida saaksid vajadusel jagada 
nendega, kes vajavad kriisiolukorras tuge. Pane need 3 juhist oma loodud 
videosse/plakatile/kaardile.  
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Võimalusel võite klassiga laadida alla äppi “Ole valmis!”, kus on praktilised juhendid 
kriisiolukordades tegutsemiseks.  


