FOTOD JA VIDEOD
Klass: 1. - 4. klass
Tunni kestus: 45 minutit
Eesmärgid:
• Õpilased mõistavad, et kedagi ei tohi pildistada ja
filmida luba küsimata.
• Õpilane teab, missuguse sisuga pilte võib
sotsiaalmeediasse üles laadida.
• Õpilane teab, kelle käest abi küsida.

Tunni osad
I Ettevalmistus

Milliseid üld- ja ainepädevusi toetatakse:
• Tehnoloogia ja innovatsioon.
• Väärtus ja kõlblus.
• Teabekeskkond.
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid:
• arvuti, projektor video kuvamiseks seinale, kõlarid,
internetiühendus, A3 paber

Tegevusele Õpetaja tegevus
kuluv aeg
3 min

AJURÜNNAK:
Õpetaja esitab lastele küsimused ja paneb tahvlile tulemused kirja.
Anna käega märku, …
• kui sulle meeldib oma telefoniga pilte teha;
• kui sulle meeldib loodust pildistada;
• kui sulle meeldib pildistada asju, mida sa oled äsja saanud;
• kui sulle meeldib sõpru pildistada;
• kui sulle meeldib tehtud pilte internetti postitada.

II Põhiosa

5 min

I ALATEEMA: KESKKONNAD JA KONTOD
Arutelu: Mis on teie lemmik keskkonnad, kus teile meeldib pilte ja videosid
postitada?
Arutelu, mis on mingi keskkonna põhimõte (õpilased võiks õpetajale
rääkida). Mis vanusest alates on mingi keskkond mõeldud kasutamiseks?
Arutelu: Kes loob sulle keskkonda konto? Keda sa jälgid ehk “Following”
ja kes on sinu jälgijad?

5 min

Video: https://youtu.be/1IAQi_tYj5E
Arutelu: Milliseid pilte on mõistlik endast teha?
Kas on mõistlik endast igat pilti üles laadida?

15 min

II ALATEEMA: PILDID JA VIDEOD
Arutelu: Keda ja mida tohib pildistada?
Loa küsimine enne pildistamist või filmimist.
• Mida sa tunned, kui sinust teeb pildi või video keegi teine, kes pole luba
küsinud (nt ema, isa, sõber, klassikaaslane, sõber, kellega oled äsja tülli
läinud jne)?
• Mida tunned, kui sinust postitatakse pilt või video, mis sulle ei meeldi või
kui sa pole luba andnud?
• Kas sina küsid alati luba, kui sa kedagi pildistad? Kui ei küsi, siis miks sa
seda teinud pole? (Vastuse variant: Ma ei teadnud, et seda tegema peab.)

Tunni osad

Tegevusele Õpetaja tegevus
kuluv aeg
Arutelu: Milliste piltide tegemiseks on vaja luba küsida?
Pilt 1 - ei ole luba vaja, sest see on koer ilma omanikuta.
Pilt 2 - luba on vaja, sest tegemist ei ole hulkuva koeraga.
Pilt 3 - luba vaja, kellestki ei tohi pilti teha, kui sa ei ole luba küsinud
(alla 14-aastase pildistamisel peab luba küsima vanemalt)
Pilt 4 - koolis ei tohi kedagi pildistada.
7 min

III ALATEEMA: PILTIDE JA VIDEOE POSTITAMINE
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IxmkP7CMjzk
Arutelu: Mis videos juhtus? Kas teistest pilte ja videosid võib postitada?
Mida teha, kui keegi on sinust pildi või video postitanud? Kelle poole saad
pöörduda? Kes on veebipolitseinik?

5 min

IV ALATEEMA: TÕENE VÕI VÄÄR
Kas väide on tõene või väär?
Õpetaja esitab väited, tõese puhul õpilased kükitavad, väära puhul seisavad
(võib teha muu liigutuse).
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma võin oma sõbrast alati pilti teha.
Ma võin oma sõbrast teha pilti, kui ta lubab.
Ma võin tänaval kõndivast koerast teha pildi, kui ta omanik lubab.
Koolis võin ma kõiki pildistada.
Koolis võin ma pildistada, kui mul on selleks luba.
Kui ma tohin sõbrast pilti teha, siis ma võin selle ka postitada.
Kellestki pildi postitamiseks, pean alati luba küsima.
Kui ma teen endast rannas ujumisriietes pildi, siis on see mõistlik
internetti postitada.
• Endast poolalasti piltide postitamine internetti pole mõistlik
III Lõpetav osa

5 min

Õpetaja võtab teema kokku. Koos võiks kirja panna A3 paberile ühised
reeglid, mis jäävad klassi seinale.

Pilt 1

Pilt 2

Pilt 3

Pilt 4

Tunnikava on valminud projekti Targalt internetis raames ja tunnikava autor on Heily Epro-Volmer,
kes on Targalt internetis koolitaja ja Harkujärve Põhikooli õpetaja.

