
E-TUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS

TUNNIKAVA #371b

Tunni teema: Mida mu T-särk mulle jutustaks, kui ta rääkida saaks?

Külalisõpetaja: Anet Adamson, Fashion Revolution Estonia algatuse koordinaator
Õpilased: 4.–6. klass
Tunni
õpieesmärk:

Õpilane mõistab moe- ja rõivatööstuse kolme peamist põhiprobleemi. Õpilane teab,
millise mõjuga on rõivaste tootmine ja mida teha rõivastega nende eluea lõpus.

Seos RÕK-iga: rohepädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, loodusteaduste pädevus
45-minutilise
tunni
ülesehitus:

5 min 17 + 5 min 17 min

ettevalmistus ja hääletus ülekanne + küsimused ja
vastused külalisõpetajaga

õpilaste iseseisev töö
klassis

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.
● Et edastada õpilaste küsimusi otseülekande ajal, vajutage vasakus allservas

olevale YouTube’i nupule, mis avab video uues aknas koos vestlusaknaga
küsimuste jaoks (järelvaatamisel pole seda vaja teha):

ETTEVALMISTUS E-TUNNIKS
● Tutvuge õpilaste töölehega. NB! Kui soovite töölehte oma klassi jaoks

kohendada, muutke DOCX failis olevat töölehte just teie klassile sobivaks
kustudades või lisades ülesandeid. Siis printige tööleht ja jagage vajalik õpilastele.



Tunni teema
taust:

Tekstiilitööstus on väga suur ülemaailme saaste tekitaja. See sektor kurnab loodust, ei
arvesta piisavalt tööliste heaoluga ja suunab tarbijaid aina enam tarbima. Moevaldkonna
probleemid on laialdased, mille teadvustamine on oluline juba varakult. E-tunnis
vaatleme Fashion Revolution Estonia algatuse koordinaatori Anet Adamsoni abiga,
millised on moevaldkonna peamised probleemid ja kuidas rõivaid targemalt tarbida!
Lisaks vastame õpilaste moe ja rõivastega seotud küsimustele! E-tunni loomist on
toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Häälestus ja
ülesanne video
ajaks
5 min

Paluge õpilastel pinginaabriga arutleda kahe puntki üle (vt tööleht): 1) kust teie riided
tulevad, nt kes ja mis poest teie peres riideid ostab? 2) kas olete kunagi mõelnud, kes
teie rõivad valmistab ja kus?
Laske neil kirja panna, mida nad ise tahaksid moest ja rõivatööstusest teada?

Alternatiivina võite enne e-tundi antud teemal ka klassis ühiselt vestleda.
Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 min

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE
Youtube’i vestlusesse ootame koolidelt küsimusi külalisõpetajale vormis:

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 leppige 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.

Õpilaste
iseseisev
töö
20 min

Tööleht “Mida mu T-särk mulle jutustaks, kui ta rääkida saaks?”

Tekstiilitööstus on väga suur ülemaailme saaste tekitaja. See sektor kurnab loodust, ei
arvesta piisavalt tööliste heaoluga ja suunab tarbijaid aina enam tarbima. Moevaldkonna
probleemide teadvustamine on oluline juba varakult. E-tunnis vaatleme Fashion
Revolution Estonia algatuse koordinaatori Aneti abiga, millised on selle valdkonna
peamised probleemid ja kuidas rõivaid targemalt tarbida!

Kasuta töölehte nii:

● enne otseülekannet arutle pinginaabriga rõivaste ja kiirmoe üle
● otseülekande ajal küsi küsimusi
● pärast otseülekannet tee ülesanne

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST ARUTLE PINGINAABRIGA

Arutlege pinginaabriga järgmise kahe punkti üle:
1) kust teie riided tulevad, nt kes ja mis poest teie peres riideid ostab?
2) kas olete kunagi mõelnud, kes teie rõivad valmistab ja kus?

Nüüd pange kirja, mida te ise tahaksite moest ja rõivatööstusest teada?
_____________________________________________________________________



OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele, saad otseülekande ajal esinejale
küsimusi esitada. Selleks ütle oma küsimus õpetajale, kes selle esinejale edastab.

OTSEÜLEKANDE JÄREL LOE ARTIKKEL JA LEIA LÕIKUDELE ÕIGED
ALAPEALKIRJAD

Loe pärast alljärgnevat sissejuhatust läbi tabelis olevad lõigud ning leia neile kümne
alapealkirja seast õige. Kirjuta sobiva pealkirja number lõigu ees olevale lüngale.

Kiirmood on suur teema, mis hõlmab kõike alates jäätmetest, kiirmoetööstuse mõjust
kliimamuutustele ja lõpetades töötajate õigustega. Kiirmoetööstus on ka üks
tulusamaid tööstusharusid maailmas ja samal ajal ka üks keskkonda kahjustavamaid
tööstusharusid. Me kõik kanname riideid, seega on meil kõigil oma roll parema ja
keskkonnasõbralikuma moetööstuse poole liikumisel. Siin on 10 fakti, mida kiirmoe ja
eetilisemate rõivavalikute tegemise kohta meeles pidada:

ÜLESANNE KOOS VASTUSTEGA ÕPETAJALE



Viide eestikeelsele artiklile: https://www.teeviit.ee/10-fakti-kiirmoest/

Ülesanne 2. Kirjuta pildi iga joone otsa sinu jaoks oluline mõte tänase teema kohta ning
koosta kiirmoest oma mõttekaart. Näiteks mida sa uut teada said? Mida edaspidi teisiti
teed? Kas ja kuidas oma tarbimist muudad? Mis on kiirmood?

https://www.teeviit.ee/10-fakti-kiirmoest/


LISAÜLESANDED KOOLIS VÕI KODUS

1. Uuri enda riiete silte – millest sinu riided koosnevad, kuidas neid
hooldada, kus need on toodetud ja mida muud põnevat riiete siltidel on kirjas?
2. Uuri välja, kus asub sinu kodule lähim rõivaste tagastuskoht, kuhu viia
kasutult seisvad riided?
3. Mõtle sellele, mis saab sinu ära antud riietest. Kas need müüakse edasi,
annetatakse, suunatakse ümbertöötlusesse, põletatakse, ladestatakse või midagi
muud?

Võimalikud
lisamaterjalid

Filmid, mida vaadata: Slay (2021); The True Cost (2015); Moest väljas (2015); The
Minimalists (2021).

Podcastid, mida kuulata: Conscious Style Podcast ja Ökoskoop

Instagrami konto, mida jälgida: Fashion Revolution Estonia (@fash_rev_estonia) •

Facebooki leht, mida jälgida: Fashion Revolution Estonia

* 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://www.instagram.com/fash_rev_estonia/
https://www.facebook.com/people/Fashion-Revolution-EST/100081658186734/

