
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema: #357 Kuidas teha Keynote’is huvitavat esitlust?
Külalisõpetaja: Valge Klaari koolitusjuht Kaarel Leping
Õpilased: 7.- 9. klass
Tunni
õpieesmärk: Õpilased teavad, kuidas kasutada Keynote’i ja kuidas head esitlust üles ehitada (ka

muudes programmides).

Seos RÕK-iga: tehnoloogiapädevus, digipädevus
45-minutilise
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-tunni 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
Laadige alla tunniks vajalik tööleht, printige välja ning edastage õpilastele.

Tunni teema
taust:

Esitluste tegemine on oluline oskus, mida tasub juba noorest peast arendama hakata,
sest esitlusi tuleb teha nii koolis, ülikoolis, tööl kui ka teaduses või hoopis riigijuhtimises.
Kuidas teha head esitlust Keynote’is, näitab Valge Klaari koolitusjuht Kaarel, jagades
esitlust kokku pannes õpilastele kasulikke näpunäiteid! Iseseisva tööna on õpilastel
võimalik harjutada ettekande mõtestatud kavandamist.

Ülesanne video
ajal, häälestus

HÄÄLESTUS 5 min
Uurige õpilastelt, milliseid erinevaid esitluste programme nad tunnevad või on
kasutanud (nt Keynote, PowerPoint, Prezi). Milline on nende arvates hea esitlus? Kus
võiks nende arvates elus esitlusi vaja minna? Kas nad on näinud mõnda meeldejäävat
esitlust?

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning edastada
need teile, et saaksite need esitada YouTube’i vestluses.

Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
YouTube’i 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’i 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

Õpilased mõtlevad välja teema (või andke neile teema ise ette), millest teha umbes
7-10 minuti pikkune esitlus. Selleks on abiks tööleht (eraldi PDF-failina), kuhu nad
saavad kirja panna märksõnu ja mõtestada ettekande kavandamist. Kel on võimalik,
teevad esitluse ka arvutis kas koolis või kodus valmis, harjutavad selle ettekandmist
ning siis ka esitlevad klassikaaslastele.


