
E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
 
Tunni teema: #136 Miks ma peaksin osalema riigikaitses? 
Külalisõpetaja: Kristjan Prikk, Kaitseministeeriumi kantsler 
Õpilased: 9.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilased teavad riigikaitse võimalusi ja enda rolli selles.  

Seos RÕK-iga: Õpilane toimib aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetab ühiskonna 
demokraatlikku arengut, teeb koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides, aktsepteerib 
inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestab neid suhtlemisel 

45 minutise 
tunni ülesehitus: 

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

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor. 
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.  

Plakatipaberid, nutiseadmed, joonistuspaberid, vihik/paber kirjutamiseks (vastavalt 
valitud tunnitegevusele) 

Tunni teema 
taust: 

Novembris 2019 tähistavad Kaitseliit ja Kaitsevägi oma 101. aastapäeva. On just hea 
hetk, et rääkida kuidas Eesti oma julgeolekut tagab ja millist rolli näeb ajateenistusel, 
sõjaväel ja üksikisikul. Kristjan Prikk selgitab tunnis Eesti riigikaitse mudelit ja jagab 
enda lugusid ajateenistusest.  
 

 
Häälestus - huvi, 
eelteadmised ja 
eesmärk  
5 min 
enne 
otseülekande 
vaatamist  

Palun selgitage tunni eesmärki ja vajadusel kirjutage eesmärk tahvlile. 
Selgitage õpilastele, kuidas tund on üles ehitatud.  
 
LOO MÕTTEKAART: MINA SAAN RIIKI KAITSTA KUI MA ... (vihik, paberileht) 
Paluge õpilastel luua koos paarilisega mõttekaart, mille keskmeks on “Mina saan riiki 
kaitsta kui ma...”. Andke õpilastele selleks 3 minutit. Paluge järgneva 2 minuti jooksul 
mõnel õpilaste paaril oma mõttekaarte näidata ja selgitada. Alternatiivina võite paluda 
paaridel moodustada nelikud ning lasta gruppidel omavahel mõttekaarte jagada.  
 
ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel märkida üles 2 küsimust, mis neil video vaatamise ajal tekkis.  
 

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 

presidentiks? 
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  
17 min 
 

KUULDU KOKKUVÕTE:   
● Milline on Eesti riigikaitse mudel? 
● Kuidas saad Sina panustada Eesti riigi kaitsesse?  

Paluge õpilastel tunni alguses oma loodud mõttekaarte vastavalt kuuldule täiendada. 
 
ISEISEISEV TÖÖ: SLOGANITE JA MEEMIDE LOOMINE RIIGIKAITSE VÕI 
AJATEENISTUSE KOHTA (joonistuspaber või nutivahend) 
Slogan 5 min 
Selleks, et võtta kokku oma teadmised riigikaitse kohta või ajateenistuse vajalikkuse 
kohta paluge õpilastel kirja panna slogan ehk lühike tunnuslause. Näiteks “Õpi 
diplomaatiat - hoia Eesti vabana!” vmt. 
Meem 5 min 
Paluge õpilastel luua meem koos eelnevalt kirja pandud sloganiga. Võite paluda 
õpilastel meemi joonistada või kasutada selleks nutiseadmeid ning selleks 
olemasolevaid veebilehti (näiteks https://makeameme.org/).  
Meem on internetis tuntud pilt, millele lisatakse juurde personaliseeritud tunnuslause. 
Meemi joonistamiseks võite lubada õpilastel nutiseadmest näiteid otsida või näidata 
näited enda arvutist.  
Näide meemist: 

 
 
Jagamine 4 min 
Salvestage meemid Tagasi Kooli Drive kausta ja siis sealt saate vaadata ka teiste 
klasside meeme: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?usp=sha
ring  
 

Õpitu 
kinnistamine  
3 min 

ARUTELU 
● Kas üldse ja kui siis milliseid ohte te Eestile tajute? 
● Kuidas saab igaüks riigikaitses osaleda? 
● Miks on oluline, et igaüks panustab? 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

www.kaitseministeerium.ee  
www.sinameieeesti.ee  
www.fb.com/kaitseministeerium  
www.instagram.com/kaitseministeerium  
www.twitter.com/kaitseministeerium  
www.twitter.com/MOD_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://makeameme.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqx8t65rklnWPFujlW3dm8zC3If0Da19?usp=sharing
http://www.kaitseministeerium.ee/
http://www.sinameieeesti.ee/
http://www.fb.com/kaitseministeerium
http://www.instagram.com/kaitseministeerium
http://www.twitter.com/kaitseministeerium
http://www.twitter.com/MOD_Estonia

