
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #152 Mis see palk üldse on? 
Külalisõpetaja: Viivi-Heli Nael, Citadele panga kliendihaldur 
Õpilased: 6.-9. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, mis on palk.  

Seos RÕK-iga: Ettevõtlikuspädevus, sotsiaal-ja kodanikupädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                  17 + 3 min                        15 min                      5 min 
häälestus            ülekanne + küsimused     õpetaja poolt             õpitu kinnistamine  
                            vastused                          juhendatud õpilaste  
                            külalisõpetajaga               tegevus  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor, paberileht, 
nutiseadmed, välja prinditud tööleht, kalkulaatorid.  
 
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 
taust: 

Märts on rahatarkuse kuu ning sellega seoses korraldab Tagasi Kooli koostöös 
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  

SISSEJUHATUS: BRUTO JA NETO 
Kirjutage tahvlile sõnad bruto ja neto ning nende alla vastavalt numbrid 1600 ja 1289.48 
Küsige õpilastelt, millega võiks tegu olla. Laske õpilastel pakkuda kuni jõuate vastuseni 
“palk”. Palun selgitage tunni eesmärki ja vajadusel kirjutage eesmärk tahvlile. 
Selgitage õpilastele, kuidas tund on üles ehitatud.  
Paluge õpilastel paberilehel arvutada kui palju brutopalgast netopalga jaoks kaduma 
läheb ning kirjutada, mis nad arvavad kuhu see summa kaob. Õpilased hoiavad 
paberilehed e-külalistunni lõpuni alles.  
 
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel üles märkida, mis on Eesti keskmine brutopalk ning 2 küsimust, mis 
video vaatamise ajal tekkib.  

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? 
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 vaadata tunni alguses paberilehele märgitud vastuseid ning jagage, 
kes pakkus õigeid variante.  
 
INDIVIDUAALTÖÖ: MINU UNISTUS 9 min 
Jagage õpilastele töölehed. 

 



 

 
JAGAMINE: AJATELG 3 min 
Tõmmake tahvlile joon ning paluge õpilastel märkida joonele, mitu aastat neil unistuse 
ostmiseks kulus, alustades ühest ja lõpetades suurima arvuga. Analüüsige klassiga 
saadud joont: kui kaua peavad õpilased palka teenima, et unistusi täita?  

Õpitu 
kinnistamine  
5 min 

KOKKUVÕTE: GRUPITÖÖ 
Paluge õpilastel lähimate kaaslastega moodustada 3-4 liikmelised grupid ning leida 
grupi peale üks kõige tähtsam uus teadmine, mis nad e-külalistunnist said. Paluge 
gruppidel klassiga oma uusi teadmisi jagada.  

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

1. Uurige klassiga välja klassis populaarsete ametite palganumbrid: 
https://www.palgad.ee/salaryinfo 

2. Võtke osa oma 13-15-aastaste õpilastega üle-euroopalisest rahatarkuse viktoriinist 
24. märtsil. Registreeruda saab kuni 10. märtsini siin. Enne viktoriini on noortel võimalik 
viktoriiniks 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 
 

https://www.palgad.ee/salaryinfo
https://pangaliit.ee/finantskirjaoskus/euroopa-rahatarkuse-viktoriin/euroopa-rahatarkuse-viktoriin-2020/emq-2020-registreerumine
https://pangaliit.ee/rahatarkus

