Esitluse koostamine
Informaatika tunnikava

5. klass

Eeltöö:


õpilased on eelnevalt teise aineõpetajaga kokku leppinud oma esitluse teema;



aineõpetaja annab õpilastele vastavalt teemale suunavad küsimused;



õpilasel on tunnis kaasa vastava aine õpik, töövihik, õpetaja suunavad küsimused.

Aeg:


4 tundi, üks tund = 45 minutit;



planeeritud toimumisaeg on 4. veerand, kuna selleks ajaks on 5. klassi kirjanduses läbitud
esinemisega seotud teemad.

Eesmärk:
Õpilane koostab valitud aine teemal esitluse.
Õpiväljundid

Hindamiskriteeriumid

Õpilane:
● koostab esitluse;

Õpilane:
● koostab hindamismudel kriteeriumite põhjal
esitluse;

● esitleb oma tööd;

● esitleb oma esitlust klassile ja seotud
aineõpetajatele;

● kirjutab sissekande blogisse;

● lisab sissekandele esitluse faili, eneseanalüüsi 3
küsimuse põhjal.

Teema ülesehitus ja tegevused:
1. tund
Sissejuhatus ja häälestus:
○ õpetaja avab Ingrid Maadvere esitluse koostamise õpetuse. Video kuvatakse
projektoriga seinale või vaatab iga õpilane seda oma arvutist.
https://www.youtube.com/watch?v=d58hKTnMn-A
Tunni sisu:
○ õpilastele jagatakse hindamismudel, õpilased loevad hindamismudeli läbi;
o õpetaja selgitab mudeli põhjal hindamise põhimõtteid;
Kui esitlus koostatakse kahe õppeaine koostöös (nt informaatika ja ajalugu), siis kumbki
õpetaja selgitab hindamise põhimõtteid oma tunnis.
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5. klass

o kuna eelmistes tundides on tegeletud „kõige halvema esitlusega“ ning valmis teksti
põhjal esitluse loomisega, siis nüüd ei vaja õpilased suuri selgitusi töö alustamiseks;
o õpilased loovad oma teemal esitluse, leiavad sobivad pildid, lisavad viited,
salvestamine;
2. tund
o õpilased lõpetavad esitluse;
o õpilased kontrollivad oma esitlust vastavalt hindamismudelile;
o õpilane jagab oma esitlust klassikaaslasega, kes kontrollib vastavalt
hindamismudelile esitluse üle ja annab soovitusi;
o õpilased teevad oma esitluses vajalikud parandused;
3. tund
o õpilased esinevad oma esitlusega klassile;
Kui esitlus koostatakse kahe õppeaine koostöös, siis saadetakse esitlus mõlemale
aineõpetajale.
Refleksioon:
o esitluse faili (Slideshare.net) ja hindamismudeli linkimine oma blogi postitusse
o õpilane kirjutab täislausetega eneseanalüüsi:
 Mis olid sinu vead esitluse ja esinemise juures?
 Mida pead järgmisel korral paremini tegema või tähele panema?
 Kelle esitlus ning esinemine kokku sulle kõige rohkem meeldis ja miks?
Õppematerjalid, lingid:


Eesti Keele Instituut: http://portaal.eki.ee/



Merlin Kirbits Esitluse koostamine.



Hindamismudelid: http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/

Hindamine:
Esitlust hinnatakse õppeainetes, mis on kaasatudesitluse koostamisse.
Näide: informaatikas hinnatakse esitlust vastavalt hindamiste protsentidele ja hindamismudelile:
hinne
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HINDAMISMUDEL:
ülesehitus:
tiitelslaid, sisukord või
sissejuhatus, vähemalt 5 sisu
slaidi, kokkuvõte/ tänamine,
viited
sisu:

tiitelslaid:
pealkiri, nimi, kuupäev
sissejuhatus või sisukord:

5. klass

3
esitlus koosneb
kõigist nõutud
slaididest

1
esitluses puudub 1-2
nõutud slaidi

0
esitluses puudub 3
või rohkem nõutud
slaididest

sisu vastab valitud
teemale
faktivigu ei esine

sisu vastab osaliselt
valitud teemale
esineb 1-2 faktiviga

sisu ei vasta teemale

on kasutatud vähemalt
1 materjali peale õpiku

on kasutaud ainult
õpikut

on osaliselt viidatud

viited puuduvad

kasutati mitut erinevat
kirjastiili või
kujundust, tekst on
kohati loetamatu või
liiga väike
vähemalt 2
viidatud pilti
esineb üksikuid (kuni
4) tühiku või
kirjavahemärgi viga*

tekst on liiga väike,
teksti pole võimalik
lugeda sobimatu
värvi või kirjastiili
tõttu
viidatud pildid
puuduvad
esineb grammatika
vigu, häirivalt palju
tühiku või
kirjavahemärgi vigu
üks või rohkem
osadest puudub

slaid koosneb
kõigist nõutud
osadest
sisaldab teema
valiku põhjendust
või esitluse
sisukorda (millest
esitlus jutustab)

õigekiri:

sisaldab mõtet,
mida õpilane õppis
selle esitluse
käigus ajaloos uut
on kasutatud
vähemalt 2 allikat
peale õpiku
piltidele ja tekstile
on korrektselt
viidatud
ühtne kujundus,
teksti suurus
vähemalt 28, teksti
ja tausta värvid on
selgelt eristuvad
vähemalt 3
viidatud pilti
on korrektne

blogipostitus:
link hindamismudelile
esitlus, eneseanalüüs

blogipositus
sisaldab kõiki
nõutud osi

kokkuvõte:

kasutatud materjalid:

viitamine:

kujundus:

illustratsioonid:

esineb 3 või rohkem
faktiviga
slaidil puudub 1 nõutud slaid puudub või
osa
slaidil puudub 2
nõutud osa
sisukorras pole
puudub
kirjutatud kõiki
esitluses käsitletud
teemasid või jääb
teema valiku põhjendus
ebaselgeks
sisaldab teksti
puudub
„Tänan!“ „Kas on
küsimusi?“ vms

üks osadest puudub

* õpiabis käivaid õpilasi hinnatakse selles punktis diferentseeritult vastavalt nende kirjutamise
omapäradele.
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