E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS
TUNNIKAVA
Tunni teema:
#150 Kuidas säästa raha uue telefoni jaoks?
Külalisõpetaja:
Illimar Pilt, blogija
Õpilased:
6.-9. klass
Tunni
Õpilased teavad, kuidas säästa raha.
õpieesmärk:
Ettevõtlikuspädevus, sotsiaal-ja kodanikupädevus, suhtluspädevus
Seos RÕK-iga:
45 minutise
5 min
15 + 3 min
20 min
5 min
tunni ülesehitus: häälestus
ülekanne + küsimused õpetaja poolt
õpitu kinnistamine
vastused
juhendatud õpilaste
külalisõpetajaga
tegevus
Tunni
Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor, paberileht,
ettevalmistus
nutiseadmed.
õpetajatele:
Palun avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube'i link.
Logige sisse Youtube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi liitumisest
tunniga ja edastada õpilaste küsimusi.
Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis.
Tunni teema
Märts on rahatarkuse kuu ning sellega seoses korraldab Tagasi Kooli koostöös
taust:
Pangaliiduga koolinoorte finantshariduse edendamise nimel e-külalistunde, et õpilased
õpiksid juba varakult rahaga ümber käima, seda koguma ja investeerima.
Häälestus - huvi,
eelteadmised ja
eesmärk
5 min
enne
otseülekande
vaatamist
Otseülekande
vaatamine ja
küsimuste
esitamine
20 min

SISSEJUHATUS: RAHA KOGUMINE
Paluge õpilastel käega märku anda, kes neist on raha kogunud. Jagage üle klassi, mille
jaoks õpilased on raha kogunud, kuidas nad seda kogusid ning kas raha kogumine
õnnestus.
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS
Paluge õpilastel üles märkida 5 nippi, kuidas koguda raha ja 2 küsimust, mis video
vaatamise ajal tekkib.
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. Vastamata
jäänud küsimuste vastused edastame FB gruppi “Tagasi Kooli külalistunnid”.

Juhendatud
õppimine
15 min

KUULDU KOKKUVÕTE 3 min
Paluge õpilastel jagada enda üles märgitud mooduseid, kuidas raha koguda ning
vajadusel enda märkmeid täiendada.
GRUPITÖÖ: EKSKURSIOONIKS RAHA KOGUMINE 7 min
Jagage õpilased 4 liikmelistesse gruppidesse. Paluge neil välja mõelda üks lahe
klassiekskursioon, kuhu võiks kogu klass mais minna.
Paluge õpilastel nutivahendite abil välja uurida, millised oleksid selle ekskursiooni
umbkaudsed kulud- transport, piletid, söök.
Paluge õpilastel võtta ette üles märgitud 5 nippi, kuidas raha koguda ning nende abil

koostada plaan, kuidas kogu klassiga ekskursiooniks vajalik raha kokku koguda.
PLAANI JAGAMINE 5 min
Paluge gruppidel oma ekskursioone ja kogumise ideid tutvustada. Soovi korral valige
välja üks lemmik, mille jaoks klass hakkab päriselt koos raha koguma.
Õpitu
kinnistamine
5 min

KOKKUVÕTE: SOTSIOMEETRILINE JADA
Küsige õpilastelt järgmisi küsimusi:
1. Kas raha kogumine on vajalik?
2. Kas raha kogumine on lihtne?
3. Kas mina hakkan raha koguma?
ning paluge neil reastuda seina äärde nii, et need kes vastavad jah on ühel pool ääres,
keskel on need, kes on kahe vahel ning teisel pool ääres need, kes vastavad ei.

Võimalikud
jätkutegevused ja
lisamaterjalid

Oma rahateadmised saavad 13-15-aastased noored proovile panna 24. märtsil toimuval
üle-euroopalisel viktoriinil, millele saab kuni 10. märtsini registreeruda siin. Enne viktoriini on
noortel võimalik selleks ka harjutada kasutades kümmet erinevat harjutustesti. Rohkem infot leiad
siit: https://pangaliit.ee/rahatarkus

* 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 kasu

