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PROJEKT
MIGRANT LITER@CIES
Migrant Liter@cies on Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist kaasrahastatud projekt,
kus osales kaheksa Euroopa riiki. Projekti eesmärgiks oli arendada uuenduslikke võtteid
IKT kasutamisel täiskasvanud sisserändajate (pagulased, uussisserändajad, varjupaigataotlejad, rändetaustaga noored täiskasvanud, rändetaustaga naised) keeleõppes ning samuti
sama sihtrühma meedia- ja digikirjaoskuse arendamine. Mõiste kirjaoskus hõlmab traditsiooniliselt järgmisi oskusi: arvutamisoskus, kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja
kriitilise mõtlemise oskus; kirjaoskuse arendamise lõppeesmärgiks on aktiivse mõtleja ja
õppija väljakujunemine – õppija, kes on võimeline ühiskonnas tõhusalt ja mõtestatult
osalema. Eelpool nimetatud oskusi on vaja ühiskonnas täisväärtuslikult osalemiseks, kuid
need moodustavad vaid osa nõutavate oskuste ja pädevuste kogumist. (Combes B., 2010).
Kui keeleõpe on vältimatu samm integratsiooni suunas, nagu see on sedastatud Euroopa
Liidu sisserändajate integratsioonipoliitika ühistes aluspõhimõtetes, siis on seda ka
digipädevus meie kõrgdigitaliseeritud ühiskondades (1). Digikirjaoskuse võib jagada kolmeks põhipädevuseks: kasuta, mõista ja loo! Kasuta – tähendab tehnilist vilumust, mis on
vajalik arvutite ja interneti kasutamisel, mõista - on võtmetähtsusega pädevus – see on
komplekt oskusi, mis aitavad meil digimeediat mõista, õigesse konteksti paigutada ja kriitiliselt hinnata. Loo – tähendab oskust erinevate digimeedia vahenditega uut sisu luua ja
tõhusalt suhelda.
Meediakirjaoskus on “tehniline, kognitiivne, sotsiaalne, kodaniku- ja loomisoskus koos, mis
võimaldab meile juurdepääsu ja oskuse kriitiliselt hinnata traditsioonilise meedia ja selle
uute vormide koostoimimist.“ (2) Peaaegu globaalne ligipääs internetile ja sotsiaalmeediale
loob kodanikele uusi võimalusi olla informeeritud ja teha teadlikke valikuid. Kuid ilma
elementaarse digi- ja meedikakirjaoskuseta loob see võimas tööriist ka uusi sotsiaalseid ja
demokraatlikke ohte ning edasist diskrimineerimist. Et soodustada integreerumist
ühiskonnas, on vaja aidata kodanikel integreeruda ka uude “digiühiskonda”. Projekti
Migrant Liter@cies käigus valmis 45 keeleõppe ja digioskuste integreeritud töötuba ja 8
rahvuslikku õppekomplekti. Projekti eesmärgiks oli arendada mitu erinevat õpiteed, mis
rahvuslikku konteksti paigutatuna lõid uussisserändajate koolitamisega seotud õpetajatele
ja koolitajatele innovatiivse õppekomplekti.
Projekt tõi kokku täiskasvanuõppe ja meediaharidusega tegelevad institutsioonid, luues
sünergia formaalhariduse, täiendõppe ja vabaharidusega tegelevate haridusasutuste vahel 8
erinevast riigist : Mediawijs (Belgia), Tartu Rahvaülikool (Eesti), Centro Zaffiria ja Fo.Co.
Network (Itaalia), JFF – Institut für Medienpädagogik (Saksamaa), Tilburg University
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(Holland), POLIS (Poola), Proacademy (Slovakkia) ja SSF – Solidaridad Sin Fronteras
(Hispaania).
Projekti esmane prioriteet oli kaardistada digipädevusi ja keeleõpet ühendavaid häid ja
innovatiivseid praktikaid ja meetodeid, mida partnerriikides täiskasvanud uussisserändajate
keeleõppes kasutatakse ning samuti uurida, kuidas uussisserändajad sotsiaalmeediat, digitööriistu ja internetti kasutavad. Need esmased uuringud lõid baasi koolitusteks, kus
osalesid projekti partnerite meeskonnaliikmed ning umbes 200 õpetajat ja uussisserändajatega tegelevat spetsialisti 8 Euroopa riigist. Koolitused omakorda aitasid kaasa 45 eksperimentaalse digi- ja keeleõppe töötoa loomisele ja läbiviimisele umbes 500 uussisserändajast
õpilasega projekti teisel tegevusaastal. Töötubades katsetati ja rakendati uuenduslikke
võtteid IKT kasutamisel keeleõppes ning meedia- ja digikirjaoskuse integreerimist täiskasvanud uussisserändajate õppesse.
Töötubades keskendutakse digimeedia ja rakenduste tõhusale ja loomingulisele
kasutamisele keeletundides, samuti uuenduslike meetodite arendamisele meedia- ja
digikirjaoskuse integreerimiseks sisserändajate õppesse; sotsiaalse kaasatuse ning sotsiaalse-, kodaniku- ja kultuuridevaheliste oskuste suurendamisele; meediakirjaoskusele
ning kriitilisele mõtlemisele; ning uue “digitaalse kodakondsuse” omandamist. Kõik
töötoad koos etapiviisiliste kirjeldustega ja fotdega toimunud tegevustest on allalaetavad
projekti kodulehelt ning on hõlpsasti kohandatavad koolitajate ja õpetajate vajadustele
vastavaks. Neid võib ka erineval moel kombineerida vastavalt iga konkreetse õppekava
eesmärkidele.

1 Digipädevuse enesehindamise raamistik (DigComp)
www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_enesehindamise_raamistik_0.pdf
2 Definitsioon pärineb Euroopa Nõukogu järeldustest meediakirjaoskuse ja kriitilise mõtlemise
arendamise kohta hariduse ja koolituste käigus, 30.05.2016
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Tutvustus

TARTU
RAHVAÜLIKOOL
Tartu Rahvaülikool (www.rahvaylikool.ee) on 1987. aastal asutatud Eesti suurim vabahariduslik koolituskeskus. Meile on oodatud kõik täiskasvanud, kel soov õppida midagi uut või end täiendada. Rahvaülikoolis õpib aastas umbes 6000 inimese ja meil toimub üle 700 erinevat koolitust. Koolitusi juhendab üle
200 professionaalse koolitaja. Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM. Oleme Eest Töötukassa koolituskaardi partner.
Rahvaülikooli missioon on pakkuda kultuuriteadlikku, enesearendust ja loovust soodustavat õpikeskkonda
professionaalseks ja isiklikuks arenguks. Õppimine ja eneseareng annab mõtlemisainet ja toob igapäevaellu värskust.

Rahvaülikooli kolm peamist tegevussuunda on:
1. Täiskasvanute täienduskoolituste korraldamine. Meie peamised koolitusvaldkonnad on keelekursused,
arvuti- ja tööalane täiendkoolitus, kunst, muusika, tekstiil ja käsitöö, psühholoogia ja eneseareng, kodu ja
köök, aiandus ja lilleseade, tervis ja ilu ning e-kursused.
2. Eesti ja rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja elluviimine;
3. Kultuurisündmuste korraldamine

Eesti keele õpe uussisserända jatele
Tartu Rahvaülikoolis on aastaid õpetatud eesti keelt teise keelena. Alates 2016. aastast korraldame eesti
keele õpet uusimmigrantidele, täpsemalt rahvusvahelise kaitse saajatele üle Eesti AMIF-projektide
raames, mida kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV
Siseministeerium. Keeleõpe toimub kõikides suuremates linnades ning ka väiksemates kohtades, kus
õppijad elavad. Meie õpetajate meeskonda kuulub üle 20 eesti keele õpetaja.
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Rändetaustaga õppijate õpetamine on pakkunud meile korraldajana kui ka meie keeleõpetajatele uudse ja
huvitava kogemuse. Töö käigus oleme ise palju õppinud ja õpime kogu aeg edasi, samuti oleme ühistööna
koostanud just meie õppijatele mõeldud õppematerjale. Sobivatest õppematerjalidest oli puudus, kuna
olemasolevad materjalid tuginesid mingile võõrkeelele ja eeldasid juba olemasolevaid teadmisi keele
struktuurist. Tartu Rahvaülikoolis on koostatud õpikud „Alustame!“ lugemis- ja kirjutamisoskuse õppimiseks, „Ma õpin eesti keelt“ 0-A1 –tasemele, „Lukust lahti!“, töövihik A2-tasemele.

Osalemine projektis Migrant Liter@cies
Miks me osaleme Erasmus+ projektis Migrant Liter@cies? Ettepanek osaleda rahvusvahelises projektis
Migrant Liter@cies tuli ajal, kui olime alustanud eesti keele õpetamist rändetaustaga õppijatele. Meil olid
olemas juba mõningased kogemused ning koostatud ka esimene õppematerjal, kuid korraldasime regulaarselt koolitus- ja koostööseminare, sest vajadus uute teadmiste ja ka kogemuste jagamise järele oli suur.
Võimalus osaleda uusimmigrantide keeleoõppe ja digipädevusega tegelevas projektis tuli õigel ajal.
Digipädevuse arendamine on Eestis teadagi vältimatu!
Projektis Migrant Liter@cies tegevustes oli mitu etappi, nagu juba eelpoololevas projekti tutvustuses
mainitud. Projekti algul kaardistas iga osalejariik oma parimaid kasutuselolevaid praktikaid uussisserändajate digipädevuste arendamisel. Nii ka meie. Tehes koostööd MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Johannes
Mihkelsoni Keskuse, Tartu Rahvusvahelise Maja ja EV Siseministeeriumi korraldatud uusimmigrantide
kohanemisprogrammiga uurisime, kuidas aidatakse uussisserändajatel Eesti suguses digiriigis hakkama
saada, milliseid tegevusi selleks tehakse. Selgus, et digi- ja meediakirjaoskust arendatakse nii eraldi koolitustena kui ka muude koolituste osana, rõhuasetusega praktilisel toimetulekul. Uussisserändajate digipädevust ei ole eraldi uuritud, Eesti inimeste üldisest digipädevusest annab ülevaate suur PIAAC uuring
www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/rahvusvaheline-taiskasvanute-oskuste-uuring-piaac.
Peale praktikate kaardistamist toimus projekti Migrant Liter@cies raames mitu õppekohtumist, kus iga
partnerriigi koolitajad jagasid häid ja toimivaid võtteid digi- ja meediakirjaoskuse arendamiseks. Üheks
menukamaks töötoaks osutus sakslaste animeerimistuba rakenduse Stop Motion abil. Koolitustel selgus
ka, et uussisserändajatega tegelevate koolitajate probleemid on riigiti üsna sarnased, näiteks sobiva õppematerjali puudus. Mõistagi on ka erinevusi, nt Hispaanias ei ole integreerumisel takistuseks puudulik
keeleoskus, kuna lõviosa sisserändajatest tuleb riikidest, kus samuti räägitakse hispaania keelt, küll aga
vajavad arendamist mh digioskused. Iga partnerriigi ülesandeks oligi välja mõelda ja läbi viia 5-7 keele- ja
digioskuste/meediapädevuse arendamise töötuba, mille kestus on 6 akadeemilist tundi. Igast töötoast
valmis ka video.
Projekti järgmine tegevus oli vaba juurdepääsuga e-kursuse MOOCi koostamine uussisserändajate koolitajatele. 9 moodulist koosnev e-kursus on leitav mooc.migrantliteracies.eu. Kursus on koostatud praktikutelt praktikutele ja annab nii infot kui praktilisi nippe.
Projekti jooksul koostati ühtekokku 45 keeleõppe ja digipädevuste arendamise integreeritud töötuba.
Eestikeelne õppekomplekt tutvustab neist 12, millest 5 on meie enda välja mõeldud ja läbi viidud ning 7
meie partnerite töötuba. Valiku tegid õpetajad. Kõik ülejäänud töötoad on inglisekeelsetena leitavad
www.migrantliteracies.eu/workshops. Iga partnerriigi Toolkit ehk õppekomplekt on erinev, oma vajadustele ja huvidele vastav.
Töötubasid läbi välja mõeldes pidasime silmas eelkõige praktilisust, st et nende käigus õpitaks digioskusi,
mida Eestis elades ka päriselt vaja läheb. Üks töötuba on õppijatele, kes on kirjaoskust alles omandamas.
Partnerite töötubade hulgas leidub nii ka mängulisi ja loovust arendavaid. Kogumikust leiategi töötubade
detailsed ja etapiviisilised kirjeldused alates töötoas osalemiseks vajalikust keeleoskusest ning digipädevusest kuni konkreetsete tegevusjuhisteni. Head katsetamist!
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Töötuba

RETSEPT

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

Retsepti töötuba. Retsepti koostamine ja jagamine. Toidu valmistamine.
Õppijad vaatavad toiduvalmistamise videot ja kirjutavad maha
juhendi ja koostisosad. Siis kirjutavad oma retsepti Google Docsis
ja saadavad selle e-kirjaga edasi. youtu.be/-Dw0jQ2BcDc
2-10 õppijat, vanus: täiskasvanud, keeleoskus: A1-A2, kirjaoskus:
elementaarne, digipädevus: mõningane kogemus e-kirjadega, omab
Google’i kontot.
3 kohtumist, üks kohtumine 90 min, kokku 6 tundi
Tunnitegevused, iseseisev töö väljaspool klassiruumi, töötuba
väljaspool klassiruumi
arvutiklass või tahvelarvutid tavalises klassiruumis, ligipääs
internetile, lisavõimalusena köögi kasutamine
toiduained, söögi tegemine, mõõtühikud, e-kirja alustamine ja
lõpetamine
Google Documents, Gmail
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Õpieesmärgid:
Tugevdada grupisiseseid suhteid, tõsta motivatsiooni, tõsta keeleoskuse taset,
arendada selgete juhtnööride andmise oskust, õppida ülesannet väiksemateks
osadeks jagama, õppida aru saama juhenditest, õppida kasutama Google
Documents’i, õppida e-kirja kirjutama, õppida üles laadima pilte ning teksti
lisama.
Keeleoskuse arendamine: kuulamine, söögi tegemisega seotud sõnavara, arvud,
mõõtühikud, juhised.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Kohaliku toidu tegemise video ja vastava
retsepti kasutamine näidiseks.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp

Õppijad on juba tuttavad söögi tegemisega seotud sõnavaraga.
Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

0,5h

Arutelu selle üle,
kuidas leida kohaliku
toidu tegemise
videoid. Õppijad
püüavad ise videoid
otsida ja räägivad
teistele, mis
huvitavaid retsepte
neil leida õnnestus.

Paraneb
internetist
materjalide
otsimise oskus.

Google

Sõnavara,
internetiotsing

1h

Õppijad vaatavad
videot ja tõlgivad
retsepti õpetaja abiga
paberil või arvutis.
Kasutatakse lihtsaid
lauseid, mitte ei
kirjutata täpset tõlget.

Saab aru
juhendist,
harjutab
kirjutamist
(käsitsi või
arvutis).

Kohaliku
toidu
tegemise
õppevideo.

Sõnavara, kirjutamine

Õppijad saavad koduülesandeks mõelda selle peale, missuguse nende rahvustoidu
võiks retseptina kirja panna.

9

2. etapp

Õppijatel peaks juba Google konto olema.
Aeg

0,5h

1h

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Sisejuhatus Google Oskab kasutada juurdepääs
internetile,
Google
Drive’i. Õpetaja
arvuti või
näitab, kuidas
Documents’i
tahvelarvuti,
seadistada, kuidas
Google
lisada kohalik keel ja
Document
kasutada kohaliku
keele klaviatuuri. Kõik
koos või kahekaupa
avatakse Google
Document.
Õppijad kirjutavad
sihtkeeles üles enda
rahvustoidu retsepti.

Paranenud on
keeleoskus.
Paranenud on
oskus anda
selgeid
juhtnööre.
Oskus jagada
ülesannet
etappideks.
Oskab kasutada
Google
Documentsi.

Google
Documents

Sõnavara,
internetiotsing

Sõnavara, kirjutamine,
Google Documents

3. etapp
Aeg

0,5h

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Sissejuhatus Google Õppijad teavad, Juurdepääs
Gmaili. Õpetaja
missugusi
internetile,
näitab enda Gmaili
tervitusi
arvuti või
kontot (selleks võib ka
kohalikud
tahvelarvuti.
eraldi konto teha) ja kasutavad ning
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Sõnavara,
internetiotsing

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

mõnesid e-kirju, mis
ta saanud on.

kuidas lõpetada
e-kirja.

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Google
0,75h Õppijad kirjutavad ise Õppija oskab
vormistada
Documents
e-kirja (ühest lausest
piisab), et saata see sihtkeelset kirja.
Õppija oskab
rühmakaaslasele.
e-kirja viidet
Õppijad jagavad
lisada.
dokumenti ning
lisavad selle viite
ekirjale.

Sõnavara, kirjutamine,
Google Documents’i
kasutamine

4. etapp

Valikuline: mõne retsepti järgi toidu valmistamine
Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

1,5-2
h

Õppijad proovivad
mõne retsepti järgi
toitu valmistada ja
pildistavad eri etappe
toidu valmistamisel.
Õppijad kirjutavad
sihtkeeles üles enda
rahvustoidu retsepti.

Juhendi
järgimine,
meeskonnatöö

0,5h

Hiljem klassiruumis
lisavad õppijad enda
kirjutatud retseptile
fotod toidu
valmistamise
etappidest.

Google
Õppijad teavad,
kuidas laadida Documents,
Google
fotosid üles
Google
Photos
Photos’sse ja
lisada fotosid
dokumenti.
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Köök,
toiduained

Sõnavara,
retsepti lugemine

Foto üleslaadimine
telefonist. Foto lisamine
doumenti.

Töötuba

E-TOIDUPOED

Üldine kirjeldus
Pealkiri

Toit, toitumine ja e-toidupoed

Lühikokkuvõte

Selles töötoas saadakse teadmisi kohaliku toidu, riiklike
toitumissoovituste (toidupüramiidi) kohta – kuidas leida ja mõista
infot toidu koostisosade kohta, kuidas teha sisseoste
e-toidupoodidest, sh kuidas võrrelda hindu.
www.youtube.com/watch?v=rhs0w_PoBOE&feature=youtu.be

Sihtrühm

4-10 õppijat, vanus: 20-50aastased, kirjaoskuse algtase, keeleoskuse
tase A1-A2. Digikirjaoskuse nõuded: põhikäsud, eestikeelne
klaviatuur, keele vahetamine seadmes, Google’i tõlkeprogramm,
Google’i otsing

Aeg
Õppetöö vorm

3 kohtumist, üks kohtumine 90 min, kokku 6 tundi
Tavatundide osa ja õpe väljaspool klassiruumi.

Õpperuum

Klass, kus on wifi või on võimalik kasutada mobiilset internetti
(4G).

Käsitletud teemad

Minu igapäevane toit, kohalik toit ja selle koostisosad
toidupakenditel, toidupüramiid ja riiklikud toitumissoovitused

Töövahendid

Nutitelefonid, tahvelarvutid (või arvutid), Google Translate,
e-poodide veebilehed, toitumine.ee toidupüramiid, learningapps.org
toidupüramiidi mäng, toidupakendid eestikeelsete tekstidega
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Õpieesmärgid:
Õppida paremini tundma kohalikku toitu, saada paremini aru toidupakenditel
olevast infost kasutades Google´I tõlkeprogrammi, olla kursis kohalike
toitumissoovitustega (Põhjamaade toitumissoovitused ja toidupüramiid), osata
kasutada e-toidupoode sisseostude tegemiseks ja hindade võrdlemiseks.
Keeleoskuse arendamine: Sõnavara, mida läheb vaja e-toidupoodides ja üldiselt
e-teenuste kasutamisel e-poodides navigeerimiseks. Põhisõnavara oma igapäevasest
toitumisest rääkimiseks. Põhisõnavara, mis esineb toidupakenditel.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Uussisserändajad õpivad iseseisvalt
Google´i tõlkeprogrammi abil lugema toidupakendeid ning aru saama toidu
koostisosadest ning õpivad e-poodides navigeerima ning hindu võrdlema.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp

Ettevalmistus, kohaliku toidu tundmaõppimine ja kohalikud toitumissoovitused.
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

1h

Vaatame
toidupüramiidi klassi
seinal. Õppijad
nimetavad toiduaineid,
mida nad juba teavad
ja kommenteerivad,
mis neile maitseb ja
mis mitte, kui tihti
nad neid söövad jne.
Õppijad võrdlevad
oma igapäevast
toitumist
toidupüramiidiga ja
märgivad, mida
süüakse soovitatust
rohkem ja mida
vähem (“Ma peaks
sööma/jooma
rohkem …”).

Laiendada
sõnavara,
õppida tundma
kohalikku toitu
ja riiklikke
toitumissoovitu
si ning teada,
mis toidugrupi
alla üks või
teine toiduaine
kuulub, et oleks
e-poest
hõlpsam
soovitud tooteid
üles leida (nt
piimatooted,
õlid ja rasvad,
teraviljatooted,
maiustused jne)
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad
Kohalikel
toitumissoov
ituste
põhinev
toidupüramii
d,
toidupakend
id eestikeelse
tooteinfoga,
learningapps
.org mäng.

Digitaalne, keeleline, ka
tähestik

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Õppijad ütlevad ka,
mida nad sooviksid
proovida. Õppijad
kasutavad
learningapps.org
mängu ja grupeerivad
toiduaineid
(piimatooted, rasvad,
liha jne). Võib
kasutada ka mõnd
teist mängu, mis oleks
seotud toidupüramiidil
kujutatud
toiduainetega (sobita
pilt ja sõna vms).
learningapps.org/4031
123
0,5h

Kirjuta üles oma
Õppijad
Paber,
tavapärane päevane
kasutavad ja
kirjutusvahe
menüü. Õppijad
kinnistavad äsja nd, pliiats,
võivad vajadusel avada õpitud sõnavara learningapps
uuesti toidu
ning teavad,
.org mäng
grupeerimise mängu, kust neid sõnu
ja/või
et sõnavara meelde
vajadusel üle
Google
tuletada. Seejärel
vaadata
Translate.
võrdlevad nad oma
(learningapps
menüüd
või Google
kaasõppijatega – mis
Translate)
on sarnasused, mis on
erinevused. (Mina
söön seda, aga tema
sööb seda.)

Märkus: hoiduda kritiseerimast õppijate toitumisharjumusi!
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Digitaalne, keeleline

2. etapp

Uurime välja, mida me tegelikult sööme
Aeg

Tegevuse kirjeldus

1h

Õppijad ja õpetaja
võtavad tundi kaasa
mõned toidupakendid.
Õppijad peavad
tooteinfost leidma
kõigepealt tuttavaid
sõnu ja seejärel
selgitama välja
Google Translate
teksti
pildistamisfunktsiooni
abil ja ka üksikuid
sõnu sisestades, mis
on teised koostisained.

0,5h

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Google
Kinnistada
eelnevalt õpitud Translator;
toidupakendigioskusi ja
did
uut sõnavara,
õppida
kasutama
Google
Translate teksti
pildistamisfunk
tsiooni, pöörata
tähelepanu
õigesti
mahakirjutamis
ele, muuta
eestikeelse
klaviatuuri
kasutamine
sujuvamaks
ning saada aru
toidu
koostisainetest.

Digitaalne, keeleline

Teha enda
Õppijad otsivad
Toidupakensõnavaraleht, kus did, Google
koostisosi, mis on
on levinud
korduvad ja kirjutavad
Translate,
koostisosad
üles
need üles. Selle
eraldi
kirjutatud,
sõnavaralehe võiksid
paberileht
harjutada
nad panna koju kööki
korrektset
nähtavale kohale, et
sõnade
vajadusel saaks kiiresti
mõne sõna tähendust mahakirjutamist
ja kasutada
meelde tuletada
Google
Translate
programmi
erinevaid
funktsioone.

Keeleline, digitaalne
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3. etapp

Lähme e-toidupoodi sisseoste tegema!
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

0,75h

Tuletada kõigepealt
Kinnistada
meelde toidugrupid.
hiljuti õpitud
Minge e-toidupoe
sõnavara, õppida
lehele, avage
e-toidupoes
huvipakkuv toidugrupp liikuma (kaupa
ja vaadake, mis on juba otsima, valima)
tuttavad tooted.
ning hindu
Seejärel kasutavad
võrdlema.
õppijad e-poe otsingut
igapäevaste toiduainete
otsimiseks (nt
porgandid, piim, juust,
nisujahu jne). Paluge
neil võrrelda sama
toiduaine erinevate
tootjate pakendi
suurust ja kilohinda
ning selgitada välja
kalleim ja odavaim.

0,75h

Õppijad koostavad
oma pere nädala
toidukorvi ning
proovivad kõik vajaliku
e-poest leida ning
ostukorvi panna.
Õppijad proovivad
seejärel mõnes teise
e-poes samad asjad
üles leida. Õppijad
võrdlevad erinevaid
e-poode nii hindade,
valiku kui ka
kasutusmugavuse
aspektist ning valivad,
mis poodi nad
tõenäoliselt ise
edaspidi kasutaks.

Kasutada
e-poode
iseseisvalt,
võrrelda
erinevaid
e-poode
erinevatest
aspektidest
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
e-poodide
veebilehed,
ka tööleht
vastavate
ülesannetega
võiks olla,
kuid õppijad
võivad leitud
info ka oma
vihikusse
kirjutada.

Keeleline, digitaalne

e-poodide
veebilehed

Keeleline, digitaalne

Töötuba

TRANSPORT

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Ühistransport meie riigis
Selles töötoas saavad õppijad teada, kuidas mõnes linnas või riigis
üldiselt ühistranspordiga liikuda, jõuda soovitud asukohta, leida
infot ühistranspordi kohta, samuti kuidas osta pileteid
piletimasinast või internetist ning lugeda sõiduplaane.
See töötuba on tehtud silmas pidades just Eesti
ühistranspordisüsteemi, kus piletite ostmine internetist on laialt
kasutuses, kuid pileti ostmise masinaid on vähem.
www.youtube.com/watch?v=vpKC1DYMvNQ&feature=youtu.be

Sihtrühm

Aeg
Õppetöö vorm

4-10 õppijat, vanus: 20-50aastased, kirjaoskuse algtase, keeleoskuse
tase A1-A2. Digikirjaoskuse nõuded: põhikäsud, eestikeelne
klaviatuur, keele vahetamine seadmes, Google’i tõlkeprogramm,
Google’i otsing
3 kohtumist, üks kohtumine 90 min, kokku 6 akadeemilist tundi
Tavatundide osa ja õpe väljaspool klassiruumi.

Õpperuum

Klass, kus on wifi või on võimalik kasutada mobiilset internetti (4G).

Käsitletud teemad

Minu kodulinn, minu riik (asukohamaa), aadressid, ühistransport
linnas ja riigis üldiselt, piletite ostmine (sh interetist), abi küsimine.

Töövahendid

Nutitelefonid, tahvelarvutid (või arvutid), Google Maps,
ühistranspordi äpid ja veebilehed
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Õpieesmärgid:
Saada teada, kuidas toimib asukohariigi ja –linna ühistransport. Saada iseseisvalt
hakkama transpordiga seotud e-teenuste kasutamisega (e-piletite ostmine).
Õppida abi küsima bussi- või rongijaamas või küsida teed, kui oled võõras kohas
eksinud. Õppida kasutama Google Mapsi võimalusi.
Keeleoskuse arendamine: Sõnavara, mida on vaja e-teenuste kasutamiseks
(e-piletite ostmiseks). Põhiväljendid tee küsimiseks ja tee juhatamisest arusaamiseks.
Aadresside ja kohanimede kirjutamise reeglid.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Uussisserändajad õpivad, kuidas
asukohariigis ja -linnas (asulas) ühest kohast teise jõuda, kuidas leida infot
ühistranspordi kohta ja kuidas osta e-pileteid.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp

Ettevalmistus, oma uue riigi ja linna tundmaõppimine.
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

60
min

Vaatame Eesti
paberkaarti ja seejärel
nutiseadmest. Mis on
suuremad linnad ja
kuidas kõlab nende
korrektne hääldus ning
kuidas näeb välja
kirjapilt. Õpetaja ütleb
paari linna vahemaa,
seejärel palub arvata
mõned vahemaad ning
seejärel Google Mapsi
abil kontrollida neid
distantse. Seejärel
vaadatakse, kuidas
nende linnade vahel
ühistranspordiga
liikuda saab, kui kaua
see aega võtab.

Õppida oma
asukohamaad
paremini
tundma ja saada
teada, kuidas
ühistransporti
kasutades on
võimalik ühest
asulast teise
liikuda. Samuti
õpitakse
kasutama
Google Mapsi,
et vaadata
asulatevahelisi
vahemaid ja
sõiduks kuluvat
aega erinevate
vahenditega.
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Riigi kaart
paberil ja
Google
Maps.

Digitaalne, keeleline,
ka tähestik

Aeg

30
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Töölehed
Orienteeruda
Kuidas liikuda uues
oma uues
aadresside
kodulinnas ühest
või/ja
kohast teise. Õpetaja
kodulinnas,
saada infot
konkreetsete
annab mõned
linnatranspordi asutustega
aadressid ja/või
toimimise
(nt haigla,
konkreetsed kohad
politsei,
ning õppijad peavad kohta, kasutada
välja selgitama, kuidas Google Mapsi, mingi pood).
Ülesanded
sihtpunkti jõuda ja kui
kirjutada
aadresse või
kust kuhu on
kaua see aega võtab
asutuste
vaja minna.
ühistransporti
nimetusi
kasutades. Õppijad
korrektselt
proovivad kasutada
otsingusse.
Google Mapsi
iseseisvalt.

Digitaalne, keeleline,
ka tähestik

Märkus: Ülesanne peaks olema praktiline, valida kohti, kuhu neil tõesti on tõenäoliselt
vaja kunagi minna.

2. etapp

Lähme reisima!
Aeg

20
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Kinnistada
Google
Tuletage meelde
Maps;
hiljuti õpitud
Google Mapsi
mõned
kasutamist. Õppijad oskusi – kuidas
teevad paar otsingut
kasutada
ettevalmistatud
etteantud kohtadega. Google Mapsi
ja kuida küsida ülesanded,
Õppijad küsivad
vajadusel teistelt
abi (kinnistab kuidas jõuda
õppijatelt või õpetajalt tee küsimiseks ühest kohast
teise.
abi.
vajalikku
sõnavara).
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Digitaalne, keeleline

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

50
min

ÜhistransÕppida
Minge ühistranspordi
pordi
kasutama
veebilehtedele,
vaadake, kuidas need ühistranspordi veebilehed ja
äpid
veebilehti,
on üles ehitatud, kust
leidma sealt
leida sõiduplaane ja
sõiduplaane
piletihindu. Kasutage
(väljumis- ja
ka olemasolevaid
ühistranspordiäppe. kohalejõudmisa
egu), hindu.
Laske õppijatel mõned
äpid oma seadmesse
alla laadida ja tehke
mõned otsingud koos
ja laske teha mõned
iseseisvalt.

20
min

Külastage bussi- või Osata bussi- või
rongifirma
rongifirma veebilehte,
kodulehel
tehke paar sõiduplaani
navigeerida,
otsingut, tehke läbi
pileti ostmise protsess sealt infot leida
ja e-pileteid
– piletite ostukorvi
osta
lisamine, aja ja
kuupäeva
kontrollimine.

Ühistranspordi
veebilehed,
kus on
e-piletite
ostmise
võimalus.

Digitaalne, keeleline

Digitaalne, keeleline

3. etapp

Lähme linna peale!
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

45
min

Õpime linnas teed
küsima ning
võõrastelt inimestelt
abi küsima.
Rollimängud ja
dialoogid.

Laiendada
sõnavara,
õppida tee
küsimiseks
vajalikke
väljendeid.
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Tööleht
vajaliku
sõnavaraga

Keeleline, digitaalne

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

45
min

Õpetaja valib kas mõne
kohaiku rongi- või
bussijaama. Õppijad
selgitavad paaristööna
välja, kuidas mingisse
kohta jõuda (mis kell
läheb järgmine buss või
rong kuhugi). Õppijad
peavad kautama kõiki
õpitud oskusi ülesande
täitmiseks.

Kinnistada
kõike õpitut
võimalikult
elulises
situatsioonis

Digitaalsed
sõiduplaanid
bussi- või
rongijaama,
Google
Maps.

Keeleline, digitaalne

Märkused: Pöörake tähelepanu õige registri valimisele, et pöördumine oleks viisakas.
Julgustage õppijaid võõrastelt abi küsima!
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Töötuba

TEE JUHATAMINE

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm

Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

Tee juhatamine
Pärast sõnavara õppimist teevad õppijad fotosid teekonnast ning
koostavad illustreeritud teekonna kirjelduse.
www.youtube.com/watch?v=sIYE2WISntI&amp;feature=youtu.be
1-10 õppijat, vanus: täiskasvanud, keeleoskuse algtase.
Digikirjaoskuse nõuded: nutitelefoni, tahvelarvuti olemasolu ja
kasutamise oskus
3 kohtumist, üks kohtumine 90 min, kokku 6 tundi
Individuaalne klassiväline tegevus, tulemusi esitletakse tavatunnis.
Tavaline klassiruum, tahvel-, laua- või sülearvutid
Tee juhatamine ja juhistest aru saamine
Nutitelefonid
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Õpieesmärgid:
Keeleoskuse arendamine: Arendatakse selgete juhiste andmise ja juhistest
arusaamise oskust, ülesande etappideks jagamist, suulise esitlemise oskust. Täieneb
sõnavara (mine otse, keera paremale jne). Õppijad oskavad soravalt teed juhatada
ning kuuldust aru saada.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Mutiseadme kasutamine, esitlusprogrammi
kasutamine, fotode üleslaadimine, piltide ja tekstide lisamine esitlusele.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

30
min

Sõnavara õppimine pildi fraasiga
sobitamine. Õpetaja
ütleb fraasi, õppijad
näitavad õiget pilti.
Mõned õppijad
ütlevad fraasi välja,
teised näitavad pilti.

Keeleoskuse
suurendamine:
sõnavara,
kuulamine,
hääldus
sõnavara,
kuulamine,
hääldus

Pildid ja
sõnadega
sedelid

Keeleline

40
min

Üks õppijatest annab
juhiseid ja õpetaja
järgib. Siis järgib üks
õppijatest. Õppijad
kopeerivad fraasid
pildi kõrval olevale
jaotusmaterjalile.

Keeleoskuse
suurendamine:
sõnavara,
kuulamine,
hääldamine

Pildid ja
sõnadega
sedelid

Keeleline

20
min

Õpetaja näitab oma
pildistatud teekonda
bussijaamast töökohta
(või töölt poodi vms)
ja kirjeldab seda äsja
õpitud fraasidega

Ettevalmistus
järgmiseks
sammuks

Teekonnal
tehtud fotod

Keeleline
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2. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

60
min

Õppijatel palutakse
teha sarnaseid fotosid
oma marsruudist kooli
lähedal (5–10 fotot).
See on lihtsam, kui
õpetaja jagab
ülesandeid.

Illustreeriva
materjali
kogumine

Nutitelefon

30
min

Õpetaja näitab, kuidas
Seda on
Keele-, kirja- ja digioskus
Õpitakse
kuidas kasutada
kasutama
lihtsam teha
keskkonda
tahvelarvutis
rakendusi
www.photocollage.com illustreeritud
või arvutis,
kuid sobib
kirjelduste
või mõnda sarnast
hästi ka
tegemiseks.
keskkonda ning
nutitelefoniga.
Klaviatuuri
kuidas lisada fotode
juurde teksti. Õppijad keele muutmise
õppimine, kui
katsetavad sama
see on vajalik.
tegevust.

Digitaalne

3. etapp
Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

45
min

Õppijad valmistavad
oma fotokollaaži.
Soovitatav piltide
nummerdamine
õpitud fraaside
lisamine.

Fotokollaaži
tegemine;
õpitud fraaside
ülevaatamine.

www.photoc
ollage.com,
nutitelefon,
arvuti

Keeleline ja digitaalne

Õppijad näitavad
teistele kollaaže ja
kirjeldavad marsruuti.
Teised proovivad
sihtkohta ära arvata.

Marsruudi
sorav
kirjeldamine

Fotokollaaž,
projektor või
ekraan.

Keeleline

45
min
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Töötuba

MINU SÕNARAAMAT

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

Minu isiklik sõnaraamat
Õpilased loovad isikliku või terve klassi “sõnaraamatu” tehes
fotosid objektidest (nt piltidest märkidest, viitadest), mida nad
tahavad ära õppida emakeeles. Idee on väga lihtne ja seda on
võimalik muuta mitmel erineval viisil ning on võimalik kohandada
kirjaoskuse erivevatele tasemetele. See annab õpilastele mõtestatud
õppimise kogemuse.
www.youtube.com/watch?v=QXdULA1UPgs&feature=youtu.be
1-10 õppijat, kõik vanuseastmed, kirjaoskamatud või vähene
kirjaoskus
6 akadeemilist tundi
Võib olla projektitöö või tegevus tavatundides
Klass, kus on wifi või on võimalik kasutada mobiilset internetti (4G).
Baassõnavara, rääkimaks oma lähimast ümbruskonnast/erinevad
teemad, lähtudes õpilaste huvidest
Nutitelefon; Photocollage, PicCollage või Wordi dokument fotode
salvestamiseks ja sõnade lisamiseks
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Õpieesmärgid:
Idee on julgustada kirjaoskamatuid või madala kirjaoskusega õpilasi iseseisvalt
õppima, andes neile vabad käed leida kõige olulisem informatsioon ümbritsevast
keskkonnast ja mitte survestada neid kasutama keerulisi vahendeid, pakkuda
neile mõtestatud õppimise kogemust.
Keeleoskuse arendamine: Uute sõnade leidmine ja õppimine ning logograafiline
lugemisoskus (viidad, märgid linnas).
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Nutitelefonide kasutamine fotode
tegemiseks; fotode üleslaadimine ja õpetaja meilile saatmine. Lihtsate tööriistade
(Word) ja rakenduste kasutamine sõnaraamatu koostamisel.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

90
min

“Isikliku sõnaraamatu”
idee selgitamine
näidete abil. Kindlaks
tegemine, et kõik
oskavad pildistada ja
saata neid õpetaja
meilile. Klassisolevate
objektide pildistamise
ja saatmise
harjutamine klassis.
Õpetaja laeb fotod
arvutisse ja salvestab
need Wordi
dokumendile
kasutades rakendusi
PicCollege, Padlet,
Thinglink. Õpilased
valivad teema (toit,
mööbel, linn jne) või
viidad linnas), millega
nad soovivad töötada.

Valmistada
õpilased ette
iseseisvaks
tööks
kaameraga

Nutitelefon,
arvuti
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Digitaalse ja tähestiku
tundmise baasoskused

2. etapp

Töö väljaspool klassiruumi
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

90
min

Individuaalne töö
väljaspool klassiruumi,
tehes pilte ja saates
neid õpetaja meilile.
(valikuline: piltide
töötlemine ja sõnade
lisamine)

Iseseisev töö
lähimat
keskkonda
vaadeldes ja
tehes fotosid.

Nutitelefon

Digitaalsed ja tähestiku
tundmise baasoskused

Märkus: Edasijõudnud õpilased võivad teha oma sõnaraamatu kodutööna ja siis õpetada teisi (nn ümberpööratud klassiruum).

3. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Õpetaja salvestab kõik Kategooriatesse
pildid ühele Wordi
jagamise
dokumendile, iga õpilane
oskuste
jagab objektid
arendamine,
kategooriatesse ja lisab
uue sõnavara
kategooriatele nimed/teeb omandamine ja
erinevad dokumendid.
kaaslastele
Õpilased võrdlevad
õpetamine.
tulemusi. Pildid
prinditakse välja ja neid
saab koos kasutada.
Õpetaja aitab leida
objektidele nimetused, kui
neid veel pole. Iga õpilane
või õpilaspaar valmistab
ette ülesande piltide ja
sõnadega (sobimatu sõna
välja, sobita kokku pilt ja
sõna ning jäta meelde,
pildikaardid jne).
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Arvuti,
paber, liim,
käärid.

Sõnavara laiendamine,
lugemisoskuse
arendamine, uute
digioskuste omandamine.

Töötuba – Itaalia

BOTAANIKAAED

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Õpime itaalia keelt vertikaalset taimeaeda rajades
See töötuba on osa õppemoodulist, mille käigus ehitatakse
vertikaalne taimeaed majadesse, kus meie õppijad elavad. Õppijad
teevad endale ise süüa ja mõnikord tunnevad nad puudust teatud
ürtidest nagu näiteks piparmünt ataya-tee või tavalise tee jaoks,
pipar jne. Pärast ürtide nimede ja sõnavara selgeksõppimist on
nende ülesandeks rajada vertikaalne taimeaed. Me soovitame
vaadata learning appsiga loodud videot, kus õpetatakse taimeaia
rajamist ning seejärel rajada ise klassiruumis oma taimeaed.
Õppemooduli eesmärgiks on keele omandamine praktilise tegevuse
käigus, midagi oma kätega luues ning samal ajal digitehnika
kasutamine, et motivatsiooni hoida. youtu.be/tXkDZj-0fGU

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

10 õppijat, vanus 18-25, kirjaoskus ja digitaalne kirjaoskus algtase
Kolm 2-tunni pikkust õppekohtumist
Väljaspool klassiruumi töötuba ning osana tavalistest tundidest
Klassiruum ja koht, kus rajada botaanikaaed
Tööalane keeleoskus: aed ja aia rajamine.
Learning apps, arvuti, taimeaia jaoks vajaminevad vahendid
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Õpieesmärgid:
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Oskab kasutada arvutit või nutitelefoni, et
ülesannet sooritada.
Keeleoskuse arendamine: Kuuldu mõistmine, kirjutamine (kirjuta nimekiri
tööriistadest, ürtidest ja vajalikest materjalidest).
Muud oskused: Kirjaoskamatud õppijad väljendasid ennast käsitsi tehtud töödega.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

1h

Kirjuta nimekiri
peamistest ürtidest,
mida sooviksid osta,
otsides selleks
internetist pilte ja
seostades neid
itaaliakeelsete
sõnadega.

Õppida tundma
Sitsiilias
kasvatatavaid
ürte ja Aafrikas
kasutatavaid
ürte, mida võib
leida kohalikest
poodidest.

1h

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Arvuti,
projektor,
nutitelefon,
vihik,
plakatid.

Kirjutamisoskus, arvuti
või nutitelefoni
kasutamise baasoskus.

Vaata videot
Nutitelefon,
Õppida ja
arvuti,
www.youtube.com/wa meelde jätta
sõnad ja
projektor
tch?v=8406PdPCSA
A (Arvesta, et kuna tegevused, mida
tegemist on itaalia
läheb vaja
keele tunniga, on ka
vertikaalse
video itaaliakeelne.
taimeaia
Leia samasugune
ehitamisel.
video oma emakeeles)
ja koosta nimekiri
tegevustest, mida on
vaja teha vertikaalse
taimeaia rajamiseks
ning vali tööriistad,
millega seda teha.

Algtasemel keeleoskus,
arvuti või nutitelefoni
kasutamise oskus
tavakasutaja tasemel
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2. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

0,5h

Vaata üle nimekiri, Oskus koostada Nutitelefon,
arvuti ja
nimekirja
mis koostati tegevuse
projektor,
esimeses etapis ning vajaminevatest
vihik.
eemalda või lisa infot, asjadest ning
parandada ja
mida õppijad võiksid
muuta asju, mis
vajada.
ei ole vajalikud.
/mida õppijad
kirjutasid.

0,5h

Õppija koostab endale
oma isikliku visuaalse
sõnaraamatu
taimedest, mida ta
tahab osta.

3,5h

Aianduspoe
külastamine, et osta
taimed ning muud
materjalid taimeaia
rajamiseks.

Taimenimede
õppimine
piltide kaudu.

Nutitelefon,
PicCollage

Algtasemel
kirjutamisoskus. Arvuti
või nutitelefoni
kasutamise oskus
tavakasutaja tasemel.

Nutitelefoni kasutamise
oskus, Google`ist info
otsimise oskus, telefoniga
pildistamise oskus.

Vihik
Algtasemel lugemisoskus.
Taimeaia jaoks
nimekirja
sobivate
koostamiseks
vahendite
leidmine.

3. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

2h

Vertikaalse taimeaia
ehitamine.

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Keele õppimine
Ostetud
praktilise
tööriistad ja
tegevuse käigus: materjalid.
juhiste järgi
taimeaeda
ehitades.
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Kesktasemel suulise
suhtluse oskus.

Töötuba – Poola

RÄÄGIN ENDAST

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum

Käsitletud teemad
Töövahendid

Ma räägin sulle endast!
Selles töötoas keskendutakse enda tutvustamisele, kasutades
veebipõhiseid vahendeid ja võimalusi. Aktiivõppevõtteid ja
erinevaid tehnoloogilisi võimalusi kasutades arendavad õppijad nii
keele- kui meediapädevust. Töötoas osalejad valmistavad enda
tutvustuse, kasutades erinevaid (various media), arutlevad inimese
meediakuvandi teemal (näiteks minu valikud ja sõltumine teistest,
privaatsus jne). https://youtu.be/zhUzzFTZbP4
kuni 25 õppijat, vanus: 18+, digipädevus ei ole vajalik
2 õppetundi kestusega 1,5 tundi ja 1 õppetund kestusega 3 tundi
Projekt
Töötuba on võimalik läbi viia ükskõik kus kohas, kuid osalemiseks
on vaja digiseadmeid. Palu õppijatel kaasa võtta nutitelefon või
tahvelarvuti. Vajalik on internetiühendus, arvuti õpetajale ja
projektor tulemuste näitamiseks.
Meediakuvand, identiteet, meedia loominguline
kasutamine, sotsiaalmeedia, fotograafia-alased oskused
Paber, valge tahvel ja markerid, nutitelefonid või tahvelarvutid
osalejatele (võivad ise kaasa võtta), arvuti, projektor
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Õpieesmärgid:
Enda tutvustamisega seotud oskuste arendamine (ka ilma kohalikku keelt
oskamata). Õppimine, mida tähendab endast kuvandi loomine meedias ja
internetis. Keeleoskuse arendamine, fotograafiaalaste oskuste arendamine.
Keeleoskuse arendamine: Enda tutvustamine, pildi kirjeldamine, visuaalmeedia
alase sõnavara arendamine.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Osalejad õpivad tundma enda
meediakuvandi loomisega seonduvaid võimalusi ja riske. Nad on teadlikud, et teised
inimesed võivad otsida nende kohta informatsiooni. Osalejad õpivad, kuidas luua ja
muuta enda meediakuvandit oma vajadustele vastavalt – näiteks jagada
sotsiaalmeedias enda kohta ainult teatud andmeid. Arendada fotograafia-alaseid
teadmisi ning fototöötlusega seotud oskusi.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

60
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Näita enda või mõne
- töötoa
teise õpetaja avalikku
eesmärkidega
sotsiaalmeedia profiili
tutvumine
ja palu õppijatel seda
- töötoa
analüüsida. Küsi
juhendaja ja
õppijatelt, mida nad
teemaga
sinu kohta teavad selle
tutvumine
profiili põhjal. Mida
- osalejate
me same teiste
tutvumine
inimeste kohta öelda - töötoa reeglite
nende meediakuvandi
seadmine
põhjal?
Räägi õppijatega
sellest ja tutvusta
töötoa eesmärke.
Kui oled ennast või
teisi õpetajaid
tutvustanud,
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad
Suur valge
paber,
markerid,
arvuti,
ekraan ja
projektor

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

küsi õppijatelt, millised
on nende ootused
töötoa suhtes.
Võid kasutada
harjutusi nagu nt
1. Printsess, draakon ja
rüütel. Selle harjutuse
puhul mängivad
osalejad
kivi/paber/käärid
–tüüpi mängu, kuid
igaühele on eelnevalt
antud üks
eelpoolmainitud
rollidest. Mängu
eesmärk on oma
vastast võita, valides
tugevama tegelase:
Rüütel võidab
Draakoni, Draakon
võidab Printsessi, aga
Printsess võidab
Rüütli. Osalejad aga
peavad mängima seda
mängu võistkondades:
nad peavad valima ühe
karakteri ja esitama
seda teisele
võistkonnale kogu
tiimiga. Mõlemad
võistkonnad näitavad
valitud karakterit
samaaegselt. Õpetajad
peavad valima iga
karakteri
iseloomustamiseks
mingi ilmeka ja
naljaka liigutuse,
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

mida võistkonnad
üksteisele esitavad.
Nagu mängus
kivi/paber/käärid.
2. Inter-Net.
Meievaheline võrk.
Selles harjutuses
kasutatakse lõngakera.
Kõigepealt kerib
õpetaja lõnga ümber
oma sõrme ja viskab
õppijale, kelle nimi tal
meeles on. Ta ütleb
nime kõvasti.
Lõngakera visatakse
edasi järgmisele, kes
samuti lõnga oma
sõrme ümber kerib ja
jälle edasi viskab. Nii
jätkatakse, kuni kõik
õppijad on
“võrgustunud”.
Kui kõik õppijad on
lõngaga ühendatud,
küsib õpetaja, mis
lahtiharutatud
lõngakerast on
tekkinud. Oodatav
vastus on “võrgustik,
võrk”. Seejärel
tutvustatakse töötoa
eesmärki: mida
internet minu kohta
teab?
Õpetaja võib siin lõnga
sümbolina kasutades
rääkida
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

- töötoa plaanist ja
meetoditest (kõik
õppijad on kaasatud
tegevustesse)
- töötoa ühistest
reeglitest
Kõik õppijad ja õpetaja
koostavad reeglid,
mida kõik osalejad
nõustuvad töötoa
jooksul järgima.
Pabertahvel reeglitega
asetatakse nii, et kõik
näevad seda.
40
min

Küsi osalejatelt, mis
Tõsta
rakendusi nad oma
migrantide
telefonis kasutavad.
teadlikkust
Jaga need gruppidesse. tööriistadest,
Seejärel küsi, millistes
mida nad
rakendustes ja
igapäevaselt
sotsiaalmeedias nad
kasutavad.
endast fotosid
Veebis fotode
avaldavad. Küsi, miks
avaldamise
nad avaldavad fotosid kasutusviisid ja
ja milliseid fotosid nad sellega seotud
töötlevad.
ohud.

Osalejad õpivad, kuidas
Osalejate
telefonid või
luua ja muuta oma
kuvandit internetis
tahvelarvuvastavalt oma vajadustele,
tid
näiteks jagada ainult osa
oma andmetest
sotsiaalmeedias. Osalejad
õpivad oma kuvandi
veebis ehitamise ohte ja
võimalusi, nad on
teadlikud, et teised
inimesed saavad vaadata
informatsiooni nende
kohta.

Märkused: Enne töötuba valmista ette enda loominguline tutvustus (näiteks võid
kasutada rakendusi, mida kasutad töötoa jooksul: canva, snapped … ).
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2. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

60
min

Palu osalejatel teha
üks foto, mis neid
kirjeldaks. Autorit
ennast ei tohi fotol
näha olla. Seejärel
kirjeldab igaüks oma
fotot. Nad räägivad,
miks see foto neid
kirjeldab.

- pildi
kirjeldamisega
seotud sõnavara
kasutamine
- koostöise
rühma
tekkimine
(endast
rääkimine)

60
min

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad
Nutitelefon

- uue sõnavara õppimine
(õpetaja tõmbab ringi
ümber uutele/rasketele
sõnadele artiklis ja on
valmis neid selgitama)
- enda tutvustamise oskus

Palu osalejatel leida
- mineviku
- uue sõnavara õppimine
osalejate
oma telefonist üks foto, kirjeldamisega nutitelefonid,
(õpetaja tõmbab ringi
millest nad tahaksid seotud sõnavara pabertahvel
ümber uutele/rasketele
kogu grupile rääkida.
harjutamine
sõnadele artiklis ja on
või valge
(Foto peab olema
- rühma
valmis neid selgitama)
tahvel
tehtud varem.) Iga
koostöisuse ja
- enda tutvustamise oskus
osaleja räägib fotost,
integreerituse
- Põhiteadmiste saamine
olukorrast, kus ta foto
suurenemine
digiturvalisuse ja
tegi ja inimestest, kes - uue õppimine
andmetele ligipääsu kohta
seal on. Nad võivad
teiste
- Täiendatakse oskusi,
rääkida ka oma
kultuuride ja
kuidas enda privaatsust
hobidest, kui need on
õppijate
internetis kaitsta
fotol kujutatud.
päritolumaade
Küsi osalejatelt, kuidas
kohta
nad kaitsevad enda
- teadmiste
jaoks olulisi fotosid: kas süvendamine
nad teevad
teemal: info
varukoopiaid, võib-olla avalikustamine
hoiavad neid
ja privaatsus
pilveteenuses? Kuidas
internetis
nad kaitsevad oma
fotode privaatsust? Kas
igaüks võib neid
sotsiaalmeedias
vaadata? Kuidas nad
fotosid saadavad? Miks
võib keegi sinu fotosid
kasutada?
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Aeg

Tegevuse kirjeldus

40
min

Palu osalejatel töötada
individuaalselt ja
kirjutada üles nii palju
väljendeid ja seoseid
sõnaga “pilt” (või
“kuvand”), kui nad
teavad. Kogu kõik
tulemused kokku ja
kirjutada tahvlile
mõttekaarti või
sõnapuu vormis.
Proovi tegevus kokku
võtta, vastates koos
küsimustele: Mis on
pilt (kuvand)? Millest
pilt (kuvand)
koosneb? Kuidas pilt
(kuvand) luuakse?

60
min

Fotograafia-alane
väljakutse. Moodusta
õppijatest
meeskonnad või
paarid. Nende
ülesandeks on teha
fotod, mis kirjeldavad
inimlikke emotsioone,
kasutades ainult
visuaalseid meetodeid
(mitte sõnu). Iga
rühm saab vähemalt
ühe post-it
märkmepaberi, kuhu
on kirjutatud
emotsioon, mida nad
peavad fotol kujutama
ning tutvustama ilma
sõnu või helisid
kasutamata.

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Valge tahvel
- sõna pilt
(kuvand, imidž) ja markerid
definitsiooni ja
erinevate
tähenduste
mõistmine
- erinevate
kontekstide
mõistmine, kus
sõna “pilt”
kasutatakse (nt
sotsiaalmeedia)

- uue sõnavara õppimine
(õpetaja tõmbab ringi
ümber uutele/rasketele
sõnadele artiklis ja on
valmis neid selgitama)
- põhiteadmiste
omandamine
internetimeedia kohta

post-it
paberid,
nutitelefonid
või tahvlid,
projektor,
ekraan,
pliiatsid,
markerid

- Meedia loominguline
kasutamine
- Fotograafiaalaste
teadmiste arendamine
- uue sõnavara õppimine
(õpetaja tõmbab ringi
ümber uutele/rasketele
sõnadele artiklis ja on
valmis neid selgitama)
- Parem arusaamine
tänapäeva meediast ja
selle visuaalsest keelest

- Arendada
fotograafiaalaseid oskusi,
- Parem
arusaamine
tänapäevase
meedia
visuaalsest
keelest
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Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Rühmadel on umbes
40 minutit aega, et
fotosid teha ja 20
minutit esitlemiseks.
Esitluse ajal peavad
teised grupid arvama
ja nimetama fotodel
kujutatud emotsioone.
Rühmad peavad
tegema vähemalt ühe
ja maksimaalselt kolm
fotot iga emotsiooni
kohta, mis neile post-it
paberitel anti. Nad
võivad kasutada
erinevaid
fototöötlusprogramme,
et oma fotosid
töödelda.
Õpetajad võivad selle
ülesande veel
raskemaks teha,
lisades reegli, et pildil
ei tohi olla kujutatud
inimesi, vaid ainult
asju (näiteks pliiats
või marker). Sellisel
juhul ei saa osalejad
miimikat ja žeste
kasutada.
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

3. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

15
min

Töötoa hindamine/
tagasisidestamine.

- töötoale
tagasiside
andmine

Tagasisideringis
räägivad osalejad oma
tunnetest töötoa ajal.
Järgmiseks kirjutavad
nad märkmepaberitele
positiivseid asju
töötoa kohta, asju,
mida oleks võinud
paremini teha ning ka
negatiivseid
emotsioone. Paberid
kogutakse tahvlile
kolme rühma:
positiivsed,
negatiivsed ja
parandamist vajavad.
Lisaks saadetakse
õppijatele meili teel
tagasisideküsimustik.
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Post-it
paberid,
pabertahvel

Töötuba – Itaalia

SÕNAD JA MUUSIKA

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad

Töövahendid

Sõnad ja muusika
Laulud motiveerivad inimesi võõrkeeli õppima ja on seetõttu tõhus
töövahend nii õppijale kui õpetajale. Laulude ja karaoke
kasutamine keele õpetamisel ja õppimisel on üks kõige lõbusamaid
ja efektiivsemaid keeleõppeviise, kuna haaratud on kõik meeled heli, pilti ja teksti esitatakse samaaegselt. Õppijad jätavad laule
kuulates meelde mitmeid sõnu ja fraase. Lisaks klassis toimuvatele
tundidele võivad õppijad kasutada tasuta rakendust Lyrics Training
muusikavideote vaatamiseks, lünkharjutuste tegemiseks ning
kasutada karaokerežiimi kaasalaulmiseks ja häälduse harjutamiseks.
https://youtu.be/rGzPp8jEtrI
0-A1-tasemel keeleoskus, vanuses 16-25 aastat. Oskavad kasutada
rakendusi (YouTube, Lyrics Training, Fare Parole 1 ja 2 jne)
3 õppekohtumist, korraga 2 tundi
Tavalise keeletunni osa
Klassiruum, kodu
Laulud (itaalia keele näitel): Laulud (itaalia keele näitel) “Come un
pittore” Modà (värvid, aastaajad, ilm), “Ci vuole un fiore” Sergio
Endrigo (loodus: loomad ja taimed), “La prima cosa bella” Malika
Ayane (pereliikmed, suhted)
Arvuti, Lim, nutitelefoni rakendused: YouTube, Lyrics Training,
Fare Parole 1 ja 2.
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Õpieesmärgid:
Laulude ja interneti kasutamine mitmekeelsuse ja uussisserändajate
integreerumise edendamiseks. Kultuuridevahelise suhtlus- ja koostööoskuse
parandamine, teiste kultuuride mõistmine. Laulude, karaoke ja muude
audiovisuaalsete veebipõhisete materjalide kasutamine. Uute teadmiste
omandamine kultuuri ja inimeste kohta, mis inspireerib vestlema erinevatel
huvipakkuvatel teemadel. Häälduse ja intonatsiooni harjutamine. Sõnade
kirjaliku vormi ning grammatiliste struktuuride õppimine.
Keeleoskuse arendamine: Laulusõnad on üks parimaid tekste kuulamisoskuse
arendamiseks. Muusika ja sõnad toetavad mälu ja meeldejätmist. Lauldes omandavad
õppijad märkamatult võõrkeele struktuure ja laiendavad sõnavara. Kuulates arendavad
õppijad kuulamisoskust. Lauldes areneb hääldusoskus. Laulusõnu lugedes ja karaoket
lauldes arendavad õppijad teksti mõistmise oskust.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Arvuti, nutitelefono, Limi kasutamine
klassiruumis, YouTube`i videod, tasuta rakendused Lyrics training ja Fare Parole 1,2 ,
mis aitab itaalia keeles kirjutamist harjutada, alustades hääliku ja tähe vastavusest
ning jõudes silpide moodustamise ja äratundmiseni, võimaldades niimoodi
moodustada sadu sõnu.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

1. laul Sissejuhatav vestlus, et
30
juhtida õppijate
tähelepanu sellele,
min
mida õppijad vaatama
ja kuulama hakkavad
(laulu teema, pealkiri
…). Laulu kuulamine
ja video vaatamine.

Muusikavideo
“Come un
pittore”

https://youtu
Keele- ja kirjaoskuse,
.be/RuYbA5 digi- ja meediakirjaoskuse
5IWGs
arendamine

2. laul
30
min

Muusikavideo
“Ci vuole un
fiore”

Keele- ja kirjaoskuse,
https://youtu
.be/UG_8b6 digi- ja meediakirjaoskuse
arendamine
WJqvI

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Sissejuhatav vestlus, et
juhtida õppijate
tähelepanu sellele,
mida õppijad vaatama
ja kuulama hakkavad.
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Aeg

3. laul
30
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Sissejuhatav vestlus, et Muusikavideo https://youtu
Keele- ja kirjaoskuse,
juhtida õppijate
“La prima cosa .be/cnrOQ
digi- ja meediakirjaoskuse
GwKxzw
tähelepanu sellele,
bella”
arendamine
mida õppijad vaatama
ja kuulama hakkavad.

2. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

1. laul
1,15 h

Õppijad kuulavad
laulu. Järgnevad
tegevused: täida
lüngad rakenduse
Fare Parole abiga, mis
toetab keerulisemate
sõnade õppimist.

Muusikavideo
värvide,
aastaaegade ja
riietuse
õppimiseks

https://youtu
Keele- ja kirjaoskuse,
.be/RuYbA5 digi- ja meediakirjaoskuse
arendamine
5IWGs,
rakendus
Fare Parole

2. laul
1,15 h

Õppijad kuulavad
laulu. Järgnevad
tegevused: täida
lüngad rakenduse
Fare Parole abiga, mis
toetab keerulisemate
sõnade õppimist.

Muusikavideo: https://youtu
Keele- ja kirjaoskuse,
taimed ja
.be/UG_8b6 digi- ja meediakirjaoskuse
loomad
arendamine
WJqvI,
rakendus
Fare Parole

3. laul
1,15 h

Õppijad kuulavad
laulu. Järgnevad
tegevused: täida
lüngad rakenduse
Fare Parole abiga, mis
toetab keerulisemate
sõnade õppimist.

Muusikavideo: https://youtu
Keele- ja kirjaoskuse,
pereliikmed, .be/cnrOQ
digi- ja meediakirjaoskuse
suhted
arendamine
GwKxzw,
rakendus
Fare Parole
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3. etapp
Keele osaoskused (keeleKasutatud
materjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

1. laul
30
min

Rakendusega Lyrics
Training lünkade
täitmise harjutus ja
karaoke

Muusikavideo
“Come un
pittore”

Äpp Lyrics
Training

Keele- ja kirjaoskuse,
digi- ja meediakirjaoskuse
arendamine

2. laul
30
min

Rakendusega Lyrics
Training lünkade
täitmise harjutus ja
karaoke

Muusikavideo
“Ci vuole un
fiore”

Äpp Lyrics
Training

Keele- ja kirjaoskuse,
digi- ja meediakirjaoskuse
arendamine

3. laul
30
min

Rakendusega Lyrics
Training lünkade
täitmise harjutus ja
karaoke

Muusikavideo Äpp Lyrics
“La prima cosa Training
bella”

Keele- ja kirjaoskuse,
digi- ja meediakirjaoskuse
arendamine
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Töötuba – Saksamaa

MINU RUUM

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

Minu ruum
Osalejad õpivad tundma ruume ja kohti ning nendega seotud
sõnavara. Sõnad seostatakse objektidega pildistades ja greenscreenrežiimil animafilmi tehes. https://youtu.be/-lsyr8omN7o
10 õppijat vanuses 16-26 aastat, vähese keeleoskusega, hea
digipädevusega
1 õppekohtumine, 6 tundi
Väljaspool klassiruumi toimuv töötuba, võimalik integreerida
tavatundi
Üks ruum grupitöö jaoks ja võimalus minna tutvuma teiste
ruumide/kohtadega
Igapäevategevused, interaktiivne sõnavara õppimine
Tahvelarvutid, Stopmotion Studio* (täisversioon),
learningapps.org**, ekraan, märkmikud, projector, kolmjalg koos
tahvelarvuti adapteriga, WIFI

* Online-juhend: https://www.cateater.com/support.html
** Lihtsalt kasutatav veebitööriist viktoriinide ja puslede tegemiseks (nõutav
tasuta kasutaja konto tegemine): https://learningapps.org/createApp.php
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Õpieesmärgid:
Keelebarjääride kaotamine, sõnavara laiendamine, filmide ja interaktiivsete
puslede tegemine.
Keeleoskuse arendamine: Rääkimisoskus, sõnavara, igapäevategevused, kirjutamine.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Detailide pildistamine ja kaugvõtted,
greenscreen-režiimis animafilmi tegemine, veebivahenditega puslede tegemine.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

30
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Nimede
Tervitamine.
õppimine,
Sissejuhatus. Osalejad
emotsioonidega
valivad ühe
emotikonikaardi (ja seotud sõnavara
õppimine,
oma päritolumaa lipu)
sümbolite
ning tutvustavad
kasutamine
ennast põhjendades,
suhtlemisel
miks nad valisid just
sellise emotikoni.
Kuigi emotsioone ja
emotikone võib
tõlgendada erinevalt,
võib olla huvitav neist
rääkida ja keeli
võrrelda.
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Kaardid
lippude ja
emotikonidega

Emotikonide
tõlgendamine/ fraaside
harjutamine / keelte
võrdlemine

2. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

120
min

Sissejuhatus “minu
ruumi”. Osalejad
jagatakse väiksematesse
gruppidesse. Iga grupp
saab teatud arvu
kohtadega seotud sõnu,
mis tuleb suuruse järgi
reastada. Esimesena
valmis jõudnud grupp
loeb oma järjekorra
teistele ette. Teised
grupid kontrollivad oma
tulemusi ja korrigeerivad
vajadusel järjekorda. Kui
tekib eriarvamusi, siis
arutletakse ühiselt.

Õpitulemus

Keele osaoskused (keeleKasutatud
materjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Motiveerimine Sõnakaardid
võistlusmomen
di abil,
kohtadega
seotud sõnavara
õppimine ja
reflekteerimine.
Töötamine
grupis.

Tööjuhendite/tingimuse
lugemine, mõistmine,
seostamine

Kogumine. Osalejad Kohtade seotud Tahvel või
muu
sõnavara
lisavad näiteid
kirjutusalus.
seostamine
kohtadele, mille nad on
just järjekorda pannud. teiste sõnadega,
rääkima
Näited peab kirjutama
õhutamine.
nii, et igaüks saaks neid
näha. Grupil palutakse
eraldi nimetada kohti,
mis asuvad lähedal.

Kohtade nimetamine;
aktiivse osalemise
võimalus kõigi
keeleoskustasemete jaoks

Tahvelarvuti
Erineva
Külastamine. Osalejad
fookusega
valivad ühe
fotode
eelpoolmainitud koha
tegemine,
ja külastavad seda.
sõnavaras
Kohal olles vaatlevad
nad ruumi või kohta ja olevate lünkade
teevad foto üldvaatest. teadvustamine.
Seejärel teevad nad
detailsemaid fotosid
asjadest, mille nimetusi
nad ei tea.

Pildistamine ja
sõnavaraga töötamine
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Aeg

Tegevuse kirjeldus

Interaktiivne pusle.
Kasutades
learningapps.org ja
fotosid, mida nad
tegid, teevad osalejad
interaktiivse pusle või
viktoriini. Samal ajal
töötavad nad asjade
nimetustega, mida nad
ei teadnud. Loodud
mänge tutvustatakse
grupile ja igaüks saab
neid proovida, et
õppida teise grupi
valitud sõnu.

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Tahvelarvuti,
Sõnavaraga
töötamine,
WiFi
strateegiate
arendamine
tundmatute
sõnade
tähenduse
leidmiseks ja/
või tõlkimiseks

Sõnavaraga töötamine;
tagasiside andmine ja
vastuvõtmine;
digitöövahendiga
töötamine; interaktiivse
õppemängu loomine ja
mängimine

Märkused: Näiteid sõnakaartide jaoks: tänav, koht, riik, ruum, maja, tuba, hoone, linn.
Ei ole olemas õiget järjekorda nende sõnade reastamiseks suuruse järgi ning see julgustab arutlema.

3. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

180
min

Loo väljamõtlemine.
Väikestesse
gruppidesse jaotatud
õppijad mõtlevad välja
lühikese animafilmi
sisu. Filmis peab
kasutama sõnavara,
mis on seotud ühe
valitud kohaga.

Ajurünnak
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Ideede kirjutamine,
nende üle arutamine

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Ettevalmistus. Filmi
taustaks on varem
tehtud foto/üldvaade
ühest kohast/ruumist.

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Ettevalmistav Materjalid
meisterdamine meisterdami
(piltide
seks
väljalõikamine
kataloogist,
joonistamine,
kleepimine,
miniobjektide
valimine vms).

Tehnikaga
Tahvelarvuti
Animeerimine.
tutvumine, idee d, kolmjalad,
Tahvelarvutid on
adapter
muutmine
kinnitatud kolmjalale.
meediatooteks
Kasutades
mobiilirakenduse
“stopmotion studio”
greenscreen-režiimis
saab asju ja pilte
hõlpsasti animeerida.
Kohe, kui kõik on aru
saanud, kuidas
tehnika töötab,
animeerivad grupid
(grupp) oma filmi
kaader kaadri haaval.

Grupis töötamine ja
arutlemine

Töötamine ja arutlemine
grupis; fraaside
kasutamine; stop motioni
ja greenscreen–režiimi
kasutamine

3. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

30
min

Esitlemine. Osalejad
tutvustavad oma
valminud animafilme
grupile.

Enesekindluse
suurendamine

Tahvelarvuti, Meedia sisu (animafilm)
projektor
mõistmine; publiku ees
rääkimine; tagasiside
andmine ja vastuvõtmine

Märkused: Kui töötatakse väikse arvu osalejatega, on võimalik näidata filmi ka ainult
arvuti/tahvelarvuti ekraanilt.
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Töötuba – Slovakkia

JUUTUUBERI PÄEV

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm

Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum

Juutuuberi tavaline päev
Selle töötoa eesmärk on laiendada ja harjutada igapäevaeluga
seotud sõnavara, et kirjeldada oma tavalist päeva ning igapäevaseid
tegevusi, vestlusoskust arendada või uurida, milline on inimeste
argipäev riigis, kuhu nad on elama asunud. Milline on inimeste
argipäev ja mis on nende lemmiktegevused?
https://youtu.be/J2PH2rI1A8o
A1-A2 keeletase, baasdigioskused (veebisõnaraamatud ja
rakendused, dokumentide jagamine, fotorakendused,
sotsiaalmeedia)
4 x 90 minutit
Tavatunni osana
Klassiruum, kus on WIFI

Käsitletud teemad

Igapäevalu, töö, kool, nädalavahetus, suvised ja talvused tegevused,
vaba aeg.

Töövahendid

Arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon, projektor, Word, Google
Translate, veebisõnastikud ja äpid, rakendused videote tegemiseks
ja fototöötluseks, YouTube´i videod, fotod, paber, pliiatsid.
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Õpieesmärgid:
Oskab kirjeldada oma tavalist päeva, tegevusi ja päevakava; tunneb teemaga
seotud sõnu ja fraase, on tuttav Youtube´i ning juutuuberite tegevusega.
Näiteid igapäevaelu kirjeldavate klippide kohta:
Tavaline hommik www.youtube.com/watch?v=6qAv9S2rozY&t=60s
Tavaline õhtu www.youtube.com/watch?v=_4ykIoBS46c
Tavaline nädalavahetus (tuntud juutuuber) www.youtube.com/watch?v=mDxTNrLHFog
Tavaline hommik (ema ja 2 last) www.youtube.com/watch?v=SNFANkuJBik
Tavaline päev (mees) www.youtube.com/watch?v=91NxdzLbqWM
Tavaline suvehommik www.youtube.com/watch?v=4oRx25KWc2s&t=35s
Tavaline talvehommik www.youtube.com/watch?v=Vahl7dmlAd4
Keeleoskuse arendamine: Õppijad õpivad kirjeldama oma päeva ja tavalisi tegevusi
hommikul, päeval ja õhtul, talvel ja suvel, samuti väljendama ajalist järgnevust,
kirjeldama päeva mina-, tema- ja nemad-vormis.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Õppijad teavad, kuidas töötada
nutitelefoniga, tahvelarvutiga, kuidas teha internetiotsinguid YouTube’is ja Google’is.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Nimede
Sissejuhatav ülesanne:
õppimine,
Alustame sellest, et
küsime õppijatelt mida emotsioonidega
nad tavaliselt päeva
seotud sõnavara
õppimine,
jooksul teevad.
sümbolite
Õppijad kordavad või
kasutamine
õpivad teemakohast
suhtlemisel
sõnavara. Nad võivad
üksteisele sõnu
dikteerida, otsida
tähendusi
veebisõnastikest ja
kasutada erinevaid
äppe, millega sõnu
õppida.
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Kaardid
lippude ja
emotikonidega

Emotikonide
tõlgendamine/ fraaside
harjutamine / keelte
võrdlemine

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Tulemuseks peaks
olema nimekiri
tavalistest tegevustest
või allikas, kust neid
leida. Nimekirja võib
kirjutada ühiselt
tahvlile ja õppijad
teevad sellest foto või
teeb iga õppija enda
jaoks märkmeid.

Igapäevaeluga
seotud
sõnavara,
verbid, fraasid,
ajaväljendid

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Internet,
Google,
veebisõnasti
kud,
sõnastikud,
fotod, paber,
pliiatsid.

Uute sõnade lugemine ja
kirjutamine

Tegevus: Kas oskad
kirjeldada seda pilti?
(teema: tavaline päev)
Tegevus: Koosta
piltidest jutt! Õppijatel
on hulk tegevuspilte,
mille nad järjekorda
seavad, et kirjeldada
tavalist päeva.

2. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

90
min

Õppijad võivad
vaadata juutuuberite
tehtud teemakohaseid
videoid: mida nad
tavaliselt teevad
hommikul, päeval ja
õhtul, milline on
nende tavaline
koolipäev või
nädalalõpp.

videos esitatud
päevakavade
võrdlemine
enda tavalise
päevaga,
kõnekeele
õppimine
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Videod,
internet,
YouTube,
sõnaraamatu
d, sõnavara
allikas
sissejuhatava
st tegevusest

Kuulamine ja rääkimine,
kuuldust arusaamine,
verbid, küsisõnad.

Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Õpitulemus

Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Selle tegevuse eesmärk
on kohalike inimeste
tavaelu ja kommetega
tutvumine. Seejärel
võivad õppijad rääkida,
mida nemad
samamoodi või
teistmoodi teevad või
üldse ei tee.
Tegevus: YouTube’i
videote vaatamine.

3. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Video,
Õppijad räägivad oma Oma tavalisest
internet,
päevast
tavalisest päevast,
rääkimine,
YouTube,
vastavad õpetaja
sõnastikud,
vestlus,
küsimustele või
küsimuste
teemakohase
töötavad 5-liikmelistes
moodustamine
sõnavara
rühmades ning
(Mida sa teed
loend või
küsivad üksteiselt ja
veebiallikas
hommikul?,
arutavad, milline on
kellegi tavaline päev. Milline on sinu sissejuhatava
st ülesandest
koolipäev?
Snapshot: kasuta
Mida sa tööl
fotosid või videoid, tee
teed? Jne.
fotosid või videoid,
teema: minu tavaline
päev. Õppijad peavad
tegema video oma
tavalisest päevast. Video
võib teha grupitööna
tunnis või individuaalse
iseseisva tööna kodus.
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Kuulamine ja rääkimine,
kuuldu mõistmine,
tegusõnad

4. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

90
min

Kuna meil on erinevad
aastaajad, võivad ka
tavalised argitegevused
olla erinevad. (erinev
ilm, erinevad
tegevused, erinev
päevakavad) Õppijad
võivad vaadata
juutuuberite tehtud
videoid suvistest ja
talvistest tegevustest
ning võrrelda neid
oma tavalise päevaga.

Talviste ja
suviste
tegevuste
võrdlemine,
rääkimine

Tegevus: YouTube´i
videod
Tegevus: suviseid või
talviseid tegevusi
kajastavate piltide
otsimine internetist
Tegevus: pantomiim –
õppijad näitlevad ja
teised õppijad arvavad,
mis tegevus parasjagu
toimub ning
nimetavad seda.
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Kasutatud Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Video,
internet,
Google,
YouTube,
sõnastikud,
fotod

Kuulamine ja rääkimine,
sõnavara

Töötuba – Saksamaa

KÕLAB NAGU PÄRIS

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

Kõlab nagu päris elu (minikuuldemäng)
Väikese minikuuldemängu tegemine aitab õppida sõnade
hääldamist ja rõhutamist ning rääkimisoskust.
https://youtu.be/iFJgwZ3BBoo
10 osalejat (vanuses 16-25 eluaastat), vähese keele- ja
kirjaoskusega. Baasdigikirjaoskus.
1 õppeühik, 6 akadeemilist tundi
Projekt väljaspool klassiruumi, tavatundide osa klassiruumis.
Klassiruum kuuldemängu planeerimiseks ja järeltöötluseks ning
võimalus heli salvestada.
Väikese loo väljamõtlemine raadiokuuldemängu jaoks.
Salvestusseade, sülearvuti järeltöötluseks nt Audacity* (vabavara),
kõlarid, hiir, kõrvaklapid

*Online-juhend: https://manual.audacityteam.org/man/tutorials.html
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Õpieesmärgid:
Õhutada õppijaid rääkima, sõnavara laiendamine, oma ideede sõnastamine ja
muutmine kuuldemänguks.
Keeleoskuse arendamine: Oma mõtete sõnastamine ja rääkimisoskus, sõnavara
laiendamine, fraaside õppimine.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Salvestusseadme ja järeltöötluse tarkvara
kasutamine, kuulmine-kuulamine, loo jutustamine dialoogi abil, helide-häälte kasutamine.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

20
min

Tervitamine ja
sissejuhatus

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Salvestustehni- Salvestusseakaga tutvumine. de, kõlarid

Intervjuud. Osalejad
Teiste osalejate
intervjueerivad üksteist tundmaõppimine
väikestes gruppides. ja rääkimisoskuse
arendamine.

Kõne salvestamine.
Emotsioonide sõnastamine.
Tuttava keele kasutamine.
Oma kõne jälgimine.

Märkus: Gruppidele, kus osalejate keeleoskuse tase on veel madal, võib olla abiks
intervjuu küsimuste ettevalmistamine või koostamine koos õppijatega.

2. etapp
Aeg

20
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Helijaht. Töö väikestes Ümbruskonna
gruppides. Õppijad
helide
otsivad lähiümbrusest
kuulamine.
erinevaid heliallikaid, Mõnede helide
salvestavad heli ning
salvestamine.
teevad heliallikast pilti.
Helide
Õppijad lasevad teistel
äratundmine.
neid kuulata ja vaadata.
Teised pakuvad, mis
heli nad kuulevad.
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Salvestussea
de, kõlarid,
lähedalasuvate
heliallikate
fotod.

Heli salvestamine, heli
esitamine, fotode
tõlgendamine,
lähiümbruses olevate
heliallikate leidmine ja
nimetamine

3. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Keele osaoskused (keeleKasutatud
materjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Sõnavara
Õppimine,
Kuula katkendit
mida
visualiseeriraadiokuuldemängust.
raadiokuuldemä
mine,
Osalejad kuulavad
kõlarid,
ng tähendab.
raadiokuuldemängu,
Sõnavaraga
sülearvuti,
teevad sellest
katkend
kokkuvõtte ja
tutvumine.
raadiokuulanalüüsivad, millistest
demängust.
osadest koosneb
kuuldemängu loomine.
Õpetaja tutvustab uut
sõnavara.
Ajurünnak ideede
leidmiseks. Õppijad
töötavad väikestes
gruppides. Ühiselt
luuakse oma lugu,
kasutades uut
sõnavara.

Kõne salvestamine.
Emotsioonide
sõnastamine. Tuttava
keele kasutamine. Oma
kõne jälgimine.

Arutlemine, loo
koostamine
minikuuldemängu jaoks.

Ajurünnak ja
loo koostamine

Märkus: Heliallikatest tehtud fotod võivad aidata loo väljamõtlemisel.

4. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

90
min

Salvestamine. Õppijad
töötavad väikestes
gruppides.
Salvestusseadmete
abiga salvestatakse kõik
helid ja dialoogid
kuuldemängu jaoks.

Loo
kokkupanek ja
täiendamine
uute mõtete ja
sõnadega. Loo
kuulatavaks
tegemine.
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Salvestustehnika

Arutlemine ja
otsustamine rühmades:
mis tekst tuleks esitada,
mis hääled tuleks
salvestada ja miline
muusika sobiks.

5. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

110
min

Järeltöötlustehnikaga
tutvumine. Väikestes
gruppides õpitakse
kordamööda, kuidas
tehnikat kasutada.
Monteerimine/
järeltöötlus. Kõik
salvestatud helid ja
dialoogid pannakse
kokku kuuldemänguks.

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
meediakirjaoskus)
keskkonnad

Õpitakse,
Järeltöötlusta
kuidas töödelda
rkvara,
audiofaile.
sülearvuti,
hiir,
mikrofon ja
kõlarid.
Ühiselt
meediatootega
töötamine

Suuliste ja kirjalike
juhiste mõistmine.

Salvestiste valimine;
raadiokuuldemängu
kokkupanek, ideede üle
arutlemine.

Märkus: Viidatud visuaalne juhend, kus on näitlikustatud järeltöötlustarkvara kõige
olulisemad funktsioonid, võib olla abiks.

6. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

30
min

Esitlemine. Osalejad
tutvustavad oma valmis
kuuldemänge grupile.

Valminud
meediatoote
tutvustamine.
Enesekindluse
suurendamine.
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Sülearvuti,
kõlarid

Kuulamisoskuse
arendamine, publiku ees
rääkimine, tagasiside
andmine ja vastuvõtmine.

Töötuba – Slovakkia

FOTOLUGU

Üldine kirjeldus
Pealkiri
Lühikokkuvõte

Sihtrühm
Aeg
Õppetöö vorm
Õpperuum
Käsitletud teemad
Töövahendid

Fotolugu
Selles töötoas õpitakse pildimaterjalile toetudes võõrkeeles
lühilugusid jutustama. https://youtu.be/Tg5x_GMb6bw
10-20 osalejat, vanuses 15-80 eluaastat, keeletase A1-A2, esmane
digipädevus (Word, Google Drive, sõnastikurakendused,
fotorakendused, sotsiaalvõrgustikud).
4 x 90 minutit
Läbi viia tavatundide jooksul.
Interneti olemasolu.
Pere, kool, suhted, päevarutiin, vabaajategevused, kohad.
Arvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, Word, Google tõlge,
online-sõnastikud, fotorakendused, pilditöötlemisrakendused (nt
Photo talks, picSay, Comic bubbles, ...), Facebook / pildimaterjal,
paber, kirjutusvahendid
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Õpieesmärgid:
Lühilugude jutustamine, aktiivseid tegevusi kirjeldavad tegusõnad, igapäevaelu
aspekte puudutav sõnavara: kool, pere, suhted, päevarutiin. Pildimaterjaliga ja
pilditöötlemisrakendustega töötamine.
Keeleoskuse arendamine: Õpilased õpivad kindlal teemal lühilugu koostama,
kindlat stseeni või fotot kirjeldama, arendavad jutustamisoskust, õpivad kasutama
kolmandat isikut ning otsekõnet.
Digi- ja meediakirjaoskuse arendamine: Vajalik esmane oskus kasutada
nutitelefoni/tahvelarvutit/sülearvutit ning sotsiaalvõrgustikke. Tegevuse käigus
õpitakse ümber käima pilditöötlusrakendustega ja fotodega.

Töötoa kirjeldus etappide kaupa:
1. etapp
Aeg

Tegevuse kirjeldus

90
min

Õpilased jagatakse
4-5liikmelistesse
gruppidesse. Iga grupp
valib pimesi ühe teema.
Vastavalt teemale
saavad õpilased kirja
panna, meelde tuletada
sõnad, mida teema
kohta juba teavad.
Abimaterjalidega
saavad sõnu lisada.

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Looga seotud
Internet,
sõnavara
online-sõnasõppimine, loo tikud, sõnaraamatud
teemaga
tuttavaks
saamine, teema
äraarvamine.

Tegevus: Õppijad valivad
paberlipikutel lause(d)
(teemad), mida oma loos
kasutama peavad (ning
mille on õpetaja eelnevalt
ette valmistanud).
Vastavalt sisule
valmistavad õppijad
stseeni või stseenid ette ja
jäädvustavad need
fotodele. Ülejäänud
üritavad lause sisu või
selle sõnu ära arvata.
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Lugemine ja uue
sõnavara üleskirjutamine

2. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Kolmandas
Internet,
Grupid koostavad oma
isikus lühiessee online-sõnaslugude süžeed
kirjutamine
tikud, sõnavastavalt valitud
raamatud
teemadele ja eelnevalt (kuni 150 sõna)
ette valmistatud/
meelde tuletatud
sõnavarale. Koos
abimaterjalidega
proovivad nad
koostada
grammatiliselt
korrektseid ja sisule
vastavaid lauseid, mille
tulemuseks on lühike
essee, mille esitlevad
teistele õppijatele.
Teised võivad küsimusi
küsida.

Lugemine, kirjutamine
(paber ja pliiats või
jagatud Google Docsi
dokumendid)

Tegevus: Mida pildil
näete? (pildi
kirjeldamine ja piltide
kohta küsimuste
küsimine)
Tegevus 2:
Lause/fraasi
sobitamine õige
pildiga.
Märkus: Võimalik kasutada ka ainult paberit, vastavalt oskustele.
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3. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)

Meeskonnatöö
Internet,
Rääkimine, lugemine ja
Pärast lühiessee
arendamine, online-sõnaskirjutamine.
kirjutamist jagavad
õppijad loo 3-10
koomiksi kava
tikud,
Digipädevuse
koostamine,
fototöötlus- arendamine pilditöötluspildiks, loovad piltide
stseenid, lepivad kokku loovmõtlemine rakendused
programmidega.
rollid ning piltide
pildimaterjali ja
keeleõpet
järjestuse, jäädvustavad
pildid ning loovad
ühendades
fototöötlusrakendusega koomiksid, lisades
piltidele jutumullid
tekstiga (millest osa
peaks olema otsekõne).

4. etapp
Aeg

90
min

Tegevuse kirjeldus

Õpitulemus

Otsekõnes
Õpilased esitlevad oma
piltlugu edasi
valminud koomikseid
anda, lugu
klassikaaslastele, kõigil
on võimalus üksteise
teistele
klassikaaslastele
koomikseid lugeda.
esitleda.
Näiteks võib neid
postitada Facebookis
vastavaks eesmärgiks
loodud grupis, kus kõik
neid näha saavad.
Õppijatele tagasiside
andmine.
Tegevus: Ühe grupi
liikmed võivad valida
teise grupi koomiksi/loo
ning proovida seda
isekeskis etendada.
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Kasutatud
Keele osaoskused (keelematerjalid ja ja kirjaoskus / digi- ja
keskkonnad
meediakirjaoskus)
Sõnastikud,
Facebook

Facebookiga töötamine,
rääkimine ja lugemine.

