Weihnachtsbräuche
in
Deutschland
(jõulukombed
Saksamaal)
Tunnis kasutatud keskkonnad:
Google otsingumootor
padlet.com
thinglink.com
youtube.com
http://www.classtools.net/random-name-picker
http://lingid.ee/W1n79 – pühadekombed
http://lingid.ee/eGEBU – pühadekombed
http://lingid.ee/GOha8 – pühaderoad
Tunnis kasutatud harjutused:
https://www.thinglink.com/scene/734014923050319874
https://www.thinglink.com/scene/734035346773245953
https://www.thinglink.com/scene/733273309612867585
Tehnilised vahendid: süle- või tahvelarvuti; nutitelefon
Eesmärgid:
Tutvub käsitletava teemaga.
Oskab leida just tema alateemaga seonduvat olulist infot
ning seda arusaadavalt edastada.
Oskab töötada grupis ning täita talle pandud ülesandeid,
vedamata oma kaaslasi alt – vastutustunne.
Valmistab kaasõpilastele lihtsa, kuid asjaliku
õppematerjali. Õppematerjal on kahes keeles: keerukamad
selgitused antakse eesti keeles, kuid laulud ja
pühadesoovid õpitakse selgeks saksa keeles.
Oskab kuulata ja järeldusi teha.
Õpib erinevate tegevuste läbi tundma jõulukombeid

õpitavat keelt kõneleval maal.
Saab B-võõrkeele maiskonnaloo raames õppimiseks kasutada
kaasõpilaste loodud huvitavat õppematerjali (tööd on
üheskoos kättesaadavad veebikeskkonnas Padlet loodud
lehel).
Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus:

Õpetaja

tutvustab

tundide

eesmärke

ja

oodatavat

tulemust.
Grupid õpilastest luuakse veebivahendi Random Name
Picker abil.
Õpetaja tutvustab kaht uut veebikeskkonda (Padlet,
Thinglink), mille abil järgnev tegevus toimuma hakkab;
õpilased katsetavad oma nutiseadmes keskkondade
toimimist; vaadatakse näidistöid.
Keskkonnas Padlet on õpilastele antud täpsed tööjuhised:
tutvustada kaht pühadetraditsiooni
tutvustada kaht populaarset pühaderooga
õpetada kaaslastele üks jõululaul
soovida nii jõuludeks kui uueks aastaks
kaaslastele häid soove
Juhiste juurde peavad õpilased hiljem ka oma valminud
tööd üles riputama > valmib õppematerjalide kogu.
Grupis jaotatakse tööülesanded: Youtube-keskkonnast
sobiva video leidmine, Google otsingumootoriga sobiva
pildimaterjali ja info leidmine, tekstiloome.
Veebiplakatite loomine keskkonnas Thinglink.
Grupid panevad valminud tööd üles ja tutvuvad teiste
gruppide töödega, et olla valmis tööde esitlemise järel
esitama küsimusi ja andma adekvaatset suulist
tagasisidet kaaslaste tööle.
Oma tööde esitlemine: iga grupi liige võtab sõna.
Hinnatakse valminud tööd, esinemisoskust, materjali
valdamist ning hindele annab osakaalu ka kaaslaste
tagasiside.

Tunni kestus: 2 x 45 minutit
Klass: 8

klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Ave Ermus

Harjutused hüpitsaga
Tunnis kasutatud keskkonnad
youtube.com
Eesmärk:
1. Olla teadlik, mida on hüpitsaga sooritatud
2. innustada õpilast treenima, hasartselt hüpates ei pane
õpilane tähelegi, kui palju tegelikult suudab
3. mitmekesistada õpilase võimalusi
Töö käik:
klassiga koos soojendusvõimlemine
esialgu sooritab õpilane individuaalselt erinevaid
hüppeid
vaatame ühiselt youtubis olevaid hüpitsavideosid
https://youtu.be/fsuONX6PNHo
https://youtu.be/e9OEFqMqFBM
õpilased proovivad nähtut järele sooritada
Probleemid:
tahvlit tuleb hoolega hoida,
Wifi on vahel aeglane, selleks kasutan enda taskuwifit
Head küljed:
õpilased on mõnuga ja asjalikult harjutusi sooritanud

õpilane on saanud tunnist füüsilise koormuse
Tagasiside: õhinapõhine õpe

Klass: 4. – 9.
Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Karin Juga

Korrutamine
arvuga 6

ja

jagamine

Tunnis kasutatud rakendused/harjutused
SandDrawFree
Laulumäng
Trenniväljak www.aplusmath.com
Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Tunni eesmärk on arendada laste tähelepanu, mälu, mõtlemist ja
koostööoskust. Tund lõimib inimeseõpetuse õpitulemusi.
Õpilane
harjutab peastarvutamist
oskab põhjendada peastarvutamise oskust
treenib reageerimiskiirust
osaleb meeskonnatöös
arendab tähelepanu
mõtleb loogiliselt
kirjutab ilusa käekirjaga
hoiab töökoha korras

Sissejuhatus/häälestus tunniks
Lapsed õpivad laulumängu abil selgeks kuuega korrutamise
ja jagamise https://youtu.be/ObiSWujbcAc
Tunni praktiline osa/kinnistamine
Õpetaja küsib korrutamistehteid ja vastuste andmiseks
kasutavad lapsed nutiseadme liivale kirjutamise
rakendust SandDrawFree
Meeskonnamäng korrutustabeli kordamiseks ,,Mul on …,
kellel on …’’
Trenniväljak www.aplusmath.com
Tunni lõpetamine/kokkuvõte
Lapsed
kinnistavad
eneseväljendusoskust.

õpitud

asju

ja

arendavad

Iga laps ütleb ühe asja, mida ta korrutamise ja jagamise
teemaga selles tunnis õppis. Mõtted peavad olema
erinevad ja juba öeldut korrata ei saa, sest erinevaid
mõtteid on huvitavam kuulata.
Klass: 2s
Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Eliana Prangli

Loomaaias elavad loomad

Tunnis kasutatud harjutuse

https://bubbl.us/mindmap
https://www.youtube.com/
Töökäik:
1. E k s k u r s i o o n

loomaaeda,

seal

oma

nutiseadmega

pildistamine.
2. Kunstiõpetuse tunnis oma parimate/õnnestunumate piltide
näitamine kaaslastele rühmas. Suulise eneseväljenduse
arendamiseks kindlasti lasta õpilastel selgitada- miks
just see pilt osutus valituks, võib kirjeldada ka
pildistamise hetke ( mis segas, mis toetas jne.)
3. Loomade nimetuste inglise keelde tõlkimine. Vastavalt
klassi keeletasemele (kuivõrd on inglise keelega
kokkupuuteid). Õpilased võivad oma nutiseadet kasutades
otsida, kuidas on antud loomad inglise keeles või otsib
õpetaja. Kõik tõlked koondada ühte kohta, kas kasutada
https://bubbl.us/mindmap keskkonda ja õpetaja kirjutab
sinna või siis iga õpilane kirjutab individuaalselt.
Näiteks: lõvi-lion, karu-bear, ahv-monkey, tiiger-tiger.
Samuti tõlgitakse koos väljend: kuidas joonistada- how
to draw.
4. https://www.youtube.com/
kui kunstiõpetuse õpetaja.
Õpilane trükib otsingusse inglise keelse väljendi ja
just selle looma, keda ta enda pildile soovib
joonistada. Soovi korral võin kasutada ka oma telefoniga
tehtud pilti ja selle järgi joonistada. Juhendi järgi
saab õpilane endale joonistada just need loomad, keda ta

soovib. Oma joonistamistempot saab õpilane teistest
sõltumata ise valida.
5. Tagasiside: näituse korraldamine.
Eesmärgid:
Digivahendite otstarbeline kasutamine
Tähelepanu arendamine
Käelise tegevuse ja loovuse arendamine
Klass: 2d
Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Erge Saare

Present Simple
Tunnis kasutatud harjutused
Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Vaatasime lihtolevikku tutvustavat videot ja seejärel
mängisime kahoot.it keskkonnas erinevaid mänge lihtoleviku
moodustamise harjutamiseks.

Klass: 4
Õpetaja:Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
usually, sometimes, always, often, habits, states

Film
Tunnis kasutatud keskkonnad
smore.com
gosoapbox.com
youtube.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Õpilased töötasid grupis ja neil tuli valida üks varsti
kinoekraanidele tulev film ja reklaamida seda nii, et just
nende grupi filmi tahetaks kõige rohkem vaadata hilisemate
hääletustulemuste põhjal. Üks liige tegi konto ja täitis seda,
teised liikmed andsid nõu ja otsisid materjali, kasutades oma
arvutit. Kui flaierid valmis, sai neid vaadata, kommenteerida
ja hääletada oma lemmikfilmi poolt. Võidufilmi käisime kinos
vaatamas.
Õpilaste tööd
Fury
The penguins of madagaskar
A Funny Film
The Avengers: Age of Ultron
JESSABELLE
Filmi valik – küsitlus
Klass: 8
Õpetaja:Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Reene Tammearu
Film, genre, poll, poster

Võrdlusastmed – comparatives
and superlatives
Tunnis kasutatud harjutused
British Council õppevideo
YouTube Comparatives and superlatives
Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Tunni teemaks olid võrdlusastmed (kesk- ja ülivõrre).
I tund: Õpetaja tuletab meelde, mis on keskvõrre (prettier –
ilusam, more beautiful – ilusam) ja ülivõrre (the prettiest –
kõige ilusam, the most beautiful – kõige ilusam).
Õppevideo vaatamine
Õpilaste ülesanne: kirja panna vähemalt kolm keskvõrret ja
kolm ülivõrret, mis on tekstis kuulda.
Teise video vaatamine YouTube’st. Selle põhjal märkmete
tegemine, st reeglite tuletamine ja kirja panemine.
Harjutamine.
II tund: LearningApps-i keskkonna kasutamine. Iga õpilane peab
tegema app’i võrdlusastmete kohta. Algülesanne: luua app, kus
on vähemalt 5 ülesannet, mis sisaldavad mingil moel
võrdlusastmeid / nende tundmist. Põhja võib ise valida. Tööd
võib teha ka kahekesi.
Õpilaste
Harjutus
Harjutus
Harjutus
Harjutus

valminud tööd:
1
2
3
4

Harjutus 5
Klass: 6
Õpetaja: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Comparatives, superlatives, LearningApps

Liiklus

Tunnis kasutatud keskkonnad
Taskutark
Youtube video
Liikleja
Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Sissejuhatus Youtubist
Arutelu, kes õpilastest elavad linnas, millised ohud on
liikluses. Millised abivahendid on loodud selleks, et meil
oleks turvalisem linnas liigelda?
Milliseid liiklusmärke te teate?
Taskutark rakendus nutiseadmes: tutavad liiklusmärgid:
ülekäigu rada, sebra, valgusfoor.
Kuidas teed ületatakse- (otse, selleks ettenähtud kohast)
vaadates vasakule, paremale ja uuesti vasakule.
Miks peab teele astudes olema väga ettevaatlik, kui on väga
ere päike?

Pilt jalakäijate tunnel. Mida see märk tähendab? Kas olete
näinud sellist märki?Kus?
Täidetakse liiklusaabitsat lk 12- 15
Klass: 1
Õpetaja: Ursula Kumel, Pärnu Ülejõe Gümnaasium
Sebra, valgusfoor, ülekäigurada, turvaline liiklemine, ohutu
koolitee

Nutikad Hiinlased
Video Hiina laternate mesterdamisest
Kasutatud rakendus või keskkond:

Tellagami – Android
iOS
Answergarden.ch
QR code
Youtube.com
Õpilane: kahoot.it
Õpetaja: getkahoot.com
Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Alustasime tundi sissejuhatava videoklipiga tänasest
tunniteemast, mille valmistasin ette keskkonnas Tellagami.
Tunnis kasutasin oma arvutit läbi projektori. Kuna kõikidel

õpilastel polnud oma seadet kaasas, siis moodustasid osad
õpilased paarid.
Edasi lugesime õpikust peatükki hiinlaste ja nende leiutiste
kohta ning arutasime neil teemadel. Lapsed said loetu kohta
lisada endale meelde jäänud olulisemaid märksõnu keskkonnas
Answergarden.ch.
Seejärel avasid õpilased QR koodi lugejaga koodi, mille taga
peitus youtube.com video, sellest, kuidas meisterdada Hiina
laternat. Kuna video oli inglise keelne tuli aru saada,
millest jutt.
Tõlkisime kolm sõna, mida on vaja laterna meisterdamiseks.
Selleks kasutaks igaüks oma nutiseadmes olemasolevat
sõnastikku.
Tunni lõpetasime kahoot.it testiga, kus iga õpilane sai oma
teadmised proovime panna väikese võistluse näol.
Klass: 5c
Õpetaja: Maris Üürike; Rääma Põhikool
leiutised, trükikunst, meisterdamine

