
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 

 

 

Tunni teema: #228 “Kuidas Kaitseliit meid kaitseb?” 
Külalisõpetaja: Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, milline on Kaitseliidu roll Eesti riigikaitses.  

Seos RÕK-iga: Kodanikupädevus, enesemääratluspädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    12 + 3 min                        20 min  
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev  
                           vastused                             õppimine 
                           külalisõpetajaga  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele ja 
õpilastele: 

Vajalikud vahendid video vaatamiseks: arvuti, internetiühendus, kõlarid, projektor. 
Palun avage arvuti, projektor ja e-külalistunni Youtube'i link. 
Logige võimalusel sisse Youtube'i keskkonda, et saaksite anda märku oma klassi 
liitumisest tunniga ja edastada õpilaste küsimusi. 
Kontrollige kõlareid, et heli oleks kosta kogu klassiruumis. 
 
ETTEVALMISTUS 
Palun printige tunniks vajalik tööleht ning jagage õpilastele.  
Videote üleslaadimiseks võite luua Drive’i kaust või Padleti, kus saate hiljem 
loodud video CV-sid analüüsida.  

Tunni teema 
taust: 

Tund on valminud koostöös Kaitseministeeriumiga, et tuua õpilasteni vaadet Eesti 
kaitsepoliitikast ja -ajaloost.  

Ülesanne video 
ajal, häälestus 

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning esitada 
need Youtube’i vestluses. Palun lugeda all olevat juhendit, mis on ka õpilaste töölehel. 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste 
esitamine 
20 min 

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE 
Küsimuste esitamise juhend õpilastele: 
Mõtle videot vaadates, kas Sul tekkis mõni küsimus, millele sooviksid vastust. Edasta 
see Youtube’i vestlusesse viisil: 

● Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
videot vaatavad.  
Võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. Mida varem jõuate 
küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele: 
 
Tööleht „Kuidas Kaitseliit meid kaitseb?“ 
 
Eesti riigi kaitsega tegelevad mitmed organisatsioonid, neist üheks on Kaitseliit. On 
oluline, et teaksid, millist rolli mängib Kaitseliit Eesti riigi kaitsmisel ja teaksid seeläbi 
enda võimalusi Eesti riigi kaitsesse panustamiseks. Tänases e-külalistunnis saad 
teada, kuidas Kaitseliit Eesti riiki kaitseb. 
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele,  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 
Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, mida mainitud teemadest juba 
tead ja arvad,  
Googelda sõna “Kaitseliit” ning kirjuta välja 3 uut teadmist, mida Googeldamise käigus 
leidsid: 
 



 

* 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. 
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OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma 
küsimus viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
otseülekannet  vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema 
tõenäosusega jõuame vastata.  
 
 
OTSEÜLEKANDE JÄREL TEE VIDEO CV 
 
Video CV-d muutuvad aina populaarsemaks viisiks end ettevõtetele tutvustada. Ka 
Kaitseliitu astumiseks pead ennast ja enda huvisid tutvustama.  
 

● Uuri esmalt, mida pead teadma Kaitseliitu kandideerimisest ja kuhu Kaitseliidu 
üksusesse sooviksid astuda (tutvu ka Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja 
Kodutütardega) siit: https://www.kaitseliit.ee/et/tule-kaitseliitu. Isegi kui leiad, et 
Kaitseliit ei ole Sinu jaoks, kohtle antud ülesannet kui võimalust harjutada 
tulevikus tööle kandideerimiseks ning vali siiski üks kujutletav üksus, kuhu 
tahaksid kandideerida.  
 

● Seejärel vaata siit õpetust, kuidas teha video CV-d: 
https://www.youtube.com/watch?v=hxyW5uHwVDA 
 

● Loo video CV, kus tutvustad ennast ja too välja, miks tahad Kaitseliitu 
astuda ja millisesse Kaitseliidu üksusesse soovid kandideerida. 

 
Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

Kaitseliidu kohta leiab lisainfot siit: https://www.kaitseliit.ee/ 

https://www.kaitseliit.ee/et/tule-kaitseliitu
https://www.youtube.com/watch?v=hxyW5uHwVDA

