
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #254 Kuidas saada Riigikogu liikmeks?
Külalisõpetaja: Riigikogu esimees Jüri Ratas
Õpilased: 7.-12. klass
Tunni
õpieesmärk: Õpilased teavad, kes saavad Riigikogu liikmeks ning milliseid ülesandeid nad täidavad.

Seos RÕK-iga: sotsiaalne pädevus, tervis
45 minutise tunni
ülesehitus:

5 min                    10 + 10 min 20 min
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev

vastused õppimine
külalisõpetajaga

Tunni
ettevalmistus
õpetajatele ja
õpilastele:

Vajalikud vahendid video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid.

ETTEVALMISTUS
Laadige alla tunniks vajalik tööleht ning edastage õpilastele. Looge kokkulepped, kuidas
õpilased paaristööd distantsõppes teevad.

Tunni teema
taust:

Tund on valminud koostöös Riigikoguga, et tutvustada Riigikogu rolli Eestis.

Ülesanne video
ajal, häälestus

HÄÄLESTUS 5 min
Õpilased lahendavad esimese ülesande töölehel. Soovi korral võite vastuseid online
klassiruumis jagada.
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?

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. Kui vestlus muutub liialt segavaks,
suletakse vestlus ja küsimusi esitada ei saa.
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 “Kuidas saada Riigikogu liikmeks?”

Riigikogus on 101 liiget, kelle on sinna valinud Eesti kodanikud. Riigikogu täidab olulisi
ülesandeid ning Riigikogu liikmetel on oluline roll esindades Eesti inimesi erinevate
otsuste vastuvõtmisel. Tänases e-külalistunnis saad teada, kuidas saadakse
Riigkogu liikmeks ja milliseid ülesandeid Riigikogu liikmed täidavad.

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

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST GUUGELDA



Enne otseülekannet tuleta meelde, miks Riigikogu oluline on. Guugelda sõna
“Riigikogu” ja pane siia kirja 3 olulist fakti, mille leiad.

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 UURI ÜHE RIIGIKOGU KOMISJONI KOHTA

Mine veebilehele: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/ ja leia sealt Riigikogu alatised
komisjonid. Vali üks endale meelepärane komisjon ja uuri, mis teemadega komisjon
tegeleb üldiselt ja millised on viimaseid uudiseid seoses selle komisjoniga. Koosta 3
minuti pikkune kõne, kus tutvustad valitud komisjoni tööd ja hiljutisi arenguid.
Seejärel võta ühendust ühe enda klassikaaslasega ning tutvustage üksteisele
enda valitud komisjoni. Jälgige, kas suudate kolme minuti sisse mahtuda ning uuri,
kas klassikaaslane tundis, et sai Sinu kõnest olulist infot.
Kõne koostamisel pea meeles:

● Alusta kõnet tutvustades, millest räägid ja mis järjekorras
● Ole konkreetne ja täpne
● Too välja kõige olulisem
● Ära loe kõne maha, lähtu teemapunktidest

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Infot Riigikogu kohta leiab siit: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/

https://www.riigikogu.ee/riigikogu/
https://www.riigikogu.ee/riigikogu/

