Õppeaine ja -valdkond:

Matemaatika - geomeetria: sirglõik
Loodusõpetus - kaart

Klass, vanuse- või haridusaste:

I kooliaste, 3.klass

Tunni kestvus:

135 min

Tunni teema:

Kaardi lugemine
Teekonna joonestamine
Ilmakaared

Tase:

3.klass

Autor:

Alice Aaviksoo

Tunni eesmärgid:

1) õpilane oskab nimetada põhi- ja vaheilmakaari
2) õpilane koostab kaardi
3) õpilane märgib teekonna juhiste järgi (ilmakaari silmas pidades)

Milliseid üld- ja ainepädevusi toetatakse:

Õpilane:
1) teeb teadlikke valikuid
2) oskab ümbruskonnaga suhestuda
3) suudab orienteeruda

Õpitulemused:

1) õpilane on kirjeldanud objektide asukohti millegi suhtes (kasutades ilmakaari)
2) õpilane on märkinud teekonna kaardil
3) õpilane on koostanud kaardi

Mõisted:

ilmakaared

Õpilaste eelteadmised ja -oskused:

ilmakaared

õppevara on avaldatud Creative Commons 4.0 CC-BY litsentsi alusel,
võimaldamaks selle taaskasutamist ning edasiarendamist erinevate osapoolte poolt

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale
ja õpilasele:

Õpetajal vajalik:
1) valmis panna esitlus (E3)
2) printida/paljundada töölehed (T3)
3) ette võtta suuliselt antav ülesanne (S3)
4) printida/paljundada kaardiülesande leht ja pöördele suulise ülesande lahendusleht (K3 ja S3)
5) printida/paljundada juhised õpilaselt-õpilasele ülesanneteks (X3)
6) printida/paljundada hindamis- ja tagasisidemaatriksid (M3)
Õpilasel vajalik:
1) võtta valmis tunniks vajalikud õppevahendid

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid,
tarkvara ja veebiaadressid:

Vajalikud on:
1) ozobot robot
2) (tahvel)arvuti õpilastele + internetiühendus/õhukesed lisalehed
3) joonlaud
4) harilik pliiats + must kirjutusvahend
5) kirjaklamber

NÄITEKS, kui klassis on 24 õpilast, siis
1) vaja on 1 esitlus E3
2) 24 töölehte T3, mille pöördel on S3
3) 24 kahepoolset K3 lehte
5) 24 L3 lehte, mille pöördel on M3
6) 24 kahepoolset X3 lehte
7) õpetajale 1 leht S3
8) 24 kirjaklambrit

TUNNI LÕPUKS ON ÕPETAJA KÄES:
24 x kirjaklambriga kokku pandud T3+S3, K3 ja M3

Tunni osad

Tegevuste kirjeldused

Tegevusele
kuluv aeg

Õpetaja tegevus

Õpilaste tegevus

I ETTEVALMISTUS
+sissejuhatus
+tähelepanu haaramine
+häälestus
+eelteadmiste
väljaselgitamine
+vajaminevate teadmiste
kordamine

Vajaminevate vahendite kontroll

2 min

Nimetab ükshaaval vahendeid

Tõstavad laualt üles ja näitavad
nimetatud vahendeid

Lühike arutelu ilmakaarte, nende
olulisuse ja tähistamise üle

1 min

Nimetab ilmakaari/nimetab riike (vm
objekte)

Nimetavad riike (vm objekte)
vastavas ilmakaares/nimetavad
ilmakaari

Tunniteema ja ülesehituse tutvustus

2 min

Selgitab, mis ootab ees

Vastavad õpetaja võimalikele
küsimustele

Esitlus (E3) ilmakaartest,
kompassist, varju tekkest

10 min

Esitleb ettekannet

Kuulavad-mõtlevad, õpilastele
ozobotid

Töölehed täitmiseks individuaalselt
(T3)

15 min

Õpilastele olemas

Täidavad töölehed

Kaardiülesanne (K3)

40 min

Jälgib õpilaste käekäiku, suunab

Tegutsevad iseseisvalt, toimetavad
juhiste järgi

Õpilaselt-õpilasele ülesanne (X3)

20+10+5 min

Koordineerib tegevusi, jälgib aega

Esialgu loovad ülesande
kaasõpilasele, hiljem lahendavad
saadud ülesannet
+
TAGASISIDE antud lausete alusel

Suuliselt esitatud ülesanne (S3)

20 min

Loeb ette ülesande

Igaüks lahendab ülesande endamisi,
esitab õpetajale koos hindamis- ja
tagasisidemaatriksiga

II PÕHIOSA
+tunni eesmärgi täitmine
+õppemeetodid
+harjutamine, kinnistamine/
rakendamine

III LÕPETAV OSA
+kokkuvõte/eesmärgi
saavutuse kontroll
+tagasiside/reflektsioon
+kodutöö

Hindamis- ja tagasisidemaatriks (M3) 6 min

Suunab tunnitööd analüüsima
Iga õpilane täidab enda kohta ning
hindamis- ja tagasisidemaatriksi abil viib õpetajale täidetuna

M3 - hindamis- ja tagasisidemaatriks
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ilmakaared

veatult selge! oskan nimetada, selge, aga tunnen end veidi
tähistada, märkida ja öeldu
ebakindlalt, 1-2 viga on vist
järgi liikuda
mu töös; pean teadmisi
täiendama ja harjutama, et
selgeks saada!

ma tegin ja mõtlesin, aga
valmis ei saanud; pean väga
hoolikalt üle vaatama,
rahulikult veel kodus uuesti
tegema, siis saan selgeks!

ma tegin alla poole :(

kirjalikud ülesanded

veatult selge! saan aru
kirjalikest juhistest; asun kohe
julgelt toimetama.

selge, aga tunnen end
ebakindlalt. tahan üle küsida ja
kontrollida, kas ma sain ikka
õigesti aru.

teen nõutust mingi osa, nii
palju kui ma juhendist aru
saan, aga ma pole eriti kindel,
kas ma sain tehtud kõik, mis
tegema pidi.

ma ei saa niimoodi aru, ma
tahan, et mulle rahulikult ühe
ülesande kaupa öeldaks, mis
teha on vaja. Õpetaja peab
ootama, kuni mul valmis, siis
läheme edasi.

suuline ülesanne

veatult selge! saan aru
suulistest juhistest; asun kohe
julgelt toimetama.

selge, aga tunnen end
ebakindlalt. tahan üle küsida ja
kontrollida, kas ma sain ikka
õigesti aru.

teen nõutust mingi osa, nii
palju kui ma juhendist aru
saan, aga ma pole eriti kindel,
kas ma sain tehtud kõik, mis
tegema pidi.

ma ei saa niimoodi aru, ma
tahan, et mulle rahulikult ühe
ülesande kaupa öeldaks, mis
teha on vaja. Õpetaja peab
ootama, kuni mul valmis, siis
läheme edasi.

kaart

veatult selge! loon kaardi, lisan selge! loon kaardi, legend on
täieliku legendi, märgin
olemas
ilmakaared

loon kaardi, legendi eraldi
pole, ilmakaari samuti mitte

kaart justkui on, kuid poolik

