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Miks mina seda teen:

 See on aktiivõppe vorm, mis eeldab 

õpilaselt pidevat kaasamõtlemist, uute 

oskuste omandamist ja tegutsemist. 

 Mängude ettevalmistamine, läbiviimine 

ja jäädvustamine annab võimaluse 

õpilastele individuaalselt läheneda, 

arvestades igaühe võimete ning 

huvidega.

 Mänguline lähenemine aitab tõsta 

noorte inimeste õpimotivatsiooni ja 

tõestab neile, et tõsiseid töid saab enda 

jaoks meeldivaks kujundada ka 

edaspidises elus.



Kuidas kõik algas. Viikingite küla 2010



Jüriöö ülestõus 2011



Rollimängu 

kasutamine 

tundides.

Pliiatsi ja 

paberiga
Näited:

Oled karjapoiss Eesti talus 19. sajandil. 

Kirjelda ühte oma päeva.

Oled liitlasvägede sõdur läänerindel 

1916. aastal. Viimati käisid puhkusel 

aasta tagasi. Kirjuta koju kiri.

Oled Visby kaupmees keskaegsel 

Novgorodi turul. Kirjuta kodustele, 

millega oled reisil kokku puutunud.



Mänguelementide 

kasutamine tunni 

tegevuses

Täringute kasutamine

Testpunktide lugemine

Seisukoha kujundamine 

ajaloosündmuse põhjal

Rühmatöö alagruppides



Anna õpilastele vastavad kostüümielemendid 

ja mänguline ülesanne

 Näited: 

 Vali endale tegelaskuju linnaelanike seast. 

Mõelge välja ja esitage rühmatööna stseen 

keskaegse linna tänavalt.

 Kohtuprotsess ajaloolise tegelase üle.

 Valimiskampaania korraldamine.

 Kõikvõimalikud simulatsioonimängud Liivimaa 

Maapäevast või vallakohtu istungist kuni 

Euroopa Parlamendini välja.



Kuidas see küll õnnestuks?

 Rollimängu õnnestumiseks on vajalik 

selgelt väljendatud eesmärk ning 

täpselt määratletud rollid. 

 Vajalik on mängujuhi olemasolu, kes 

võib anda vaatlusel rajanevat 

objektiivset tagasisidet. Tunnis on 

selles rollis õpetaja. 

 Õpetaja peab pidevalt valmis olema 

toimuvale koheselt reageerima ja 

olukordi ümber mängima. See on 

põnev ametialane väljakutse.



Eakohasus



Rollimäng huvitegevusena



Rollimäng projektitegevusena



Tarvastu Gümnaasium

 kool, kus II ja III kooliastmes saab 

valida rollimänguga tegelemise 

valikainena, mille arvestus 

märgitakse kooliaasta lõpus 

tunnistusele.

 Rollimängu ainekava sisaldab 

õppe- ja kasvatuseesmärke, 

läbivaid teemasid, arendatavaid 

üld- ja valdkonnapädevusi, 

lõimingut teiste ainetega, õppesisu 

ja õpitulemusi.

 https://tarvastu.vil.ee/sites/tarvast

u.vil.ee/files/rollimangu-ainekava-

ii-ja-iii-kooliastmele.pdf

https://tarvastu.vil.ee/sites/tarvastu.vil.ee/files/rollimangu-ainekava-ii-ja-iii-kooliastmele.pdf


Kuidas olla kõigile arusaadav?

 Kasuta lihtsaid sõnu

 Lisa keeruliste sõnade juurde 
seletused

 Kasuta sama asja kirjeldamiseks 
terves tekstis sama sõna

 Ära kasuta lühendeid

 Koosta lühikesed laused

 Üks lause võiks mahtuda ühele 
reale

 Kasuta selget lihtsat kirjatüüpi 
(Arial, Tahoma)

 Kirja suurus võiks olla Arial14



Kuidas olla kõigile arusaadav?

 Ära kirjuta terveid sõnu 

suurtähtedega, seda on raske 

lugeda

 Ära kasuta värvilist teksti

 Järjesta informatsioon teemade 

järgi rühmadesse

 Teksti paigutus peab olema 

loogiliselt järjestatud

 Ära kasuta tausta või tabeleid, mis 

teevad teabe lugemise raskemaks

 Ära kasuta palju alapealkirju või 

alapunkte



Kuidas olla kõigile arusaadav?

 Reasta tekst leheküljel vasakule 

poole

 Ära kasuta taandrida

 Võimalusel nummerda leheküljed

 Kasuta selgeid ja arusaadavaid 

pilte, millel pole liiga palju detaile

 Kontrolli, kuidas teksti lugeja on 

sinust aru saanud. Arutage loetu 

koos läbi.



Aitäh kuulamast!


