Tunnikava vorm
Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond
Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus
Tunni kestvus: 30+15 minutit
Tunni teema (sh alateemad): Liikluses käitumine
Tase: Õpilased oskavad kasutada tahvelarvutit ja on eelnevalt tutvunud Scratch JR rakendusega
Autor: Taavi Duvin
Tunni eesmärgid: Õpilane oskab liikluses käituda
Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Õpilane teab kuidas liikluses käituda (millal ja kuidas ületada teed, kuidas
siseneda ja väljuda bussist jne). Oskab tahvelarvutil joonistada lihtsamaid pilte ning kujundada olemasolevaid endale sobilikeks.
Õpitulemused: õpilane teab eakohaseid liiklusreegleid
Mõisted: liiklus, ülekäigurada
Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Õpilased peaksid eelnevalt õpetajaga arutlenud liikluses käitumisest ning teadma kuidas koostatakse
ScratchJR programmi
Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: vajalik on igale õpilasele tahvelarvuti ScratchJR rakendusega, soovitatavalt grupi suurus
mitte üle 8 inimese. Õpetajale on vajalik võimalus näidata oma tahvelarvuti ekraanipilti suuremalt (telekas, projektor vms). Õpetaja võiks olla
eelnevalt koostanud tutvustamiseks näidisprogrammi.
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne):
scratchJR tarkvara allalaadimine: https://www.scratchjr.org
scratchJR tarkvara erinevate osade selgitused (inglise keeles): https://www.scratchjr.org/learn/interface
Liiklusaabits: http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2015/09/Maanteeamet-Liiklusaabits-2015-WEB.pdf
Jänku Jussi liiklusmultikad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLB6D837971D6F3A9D

Tunni käik:
Tunni osad

Tegevuste kirjeldused

Tegevusele Õpetaja tegevus
kuluv aeg

Õpilaste tegevus

I Ettevalmistus
• Sissejuhatus
• Tähelepanu haaramine
• Häälestus
(eesmärgipüstitus,
motiveerimine)
• Eelteadmiste
väljaselgitamine
• Vajaminevate teadmiste
kordamine

Tunni sissejuhatamine

2-3min

Õpetaja tuletab meelde kiirelt
meelde eelnevalt räägitud
liiklusohutuse tunni

Kuulamine

Tahvelarvutite
jagamine, rakenduse
käivitamine

2-3min

Õpetaja jagab õpilastele
tahvelarvutid ja palub ScratchJR
rakendus käivitada

ScratchJR rakenduse
käivitamine

II Põhiosa
• Peab tagama tunni
eesmärgi täitmise
• Õppemeetodid
• Harjutamine, kinnistamine
ja/või rakendamine

Taustade valimine
ning ülekäiguraja ja
bussipeatuse
joonistamine

8min

Õpetaja näitab tausta valimist ja
räägib, mis erinevatel taustadel
asuvad. Lisaks tuleb joonistada
kooli ette ülekäiguraja ja kollase
maja vastu (teisele poole teed)
bussipeatuse. Bussipeatus tuleks
teha kodu taustal oleva puu
kõrvale (vt lisa 1).

Kuulamine, taustade valimine ja
muutmine oma tahvelarvutis

Koolimajale ja kodule
objekti valimine ja
paigutamine

2min

Õpetaja palub õpilastel
Uute objektide lisamine
koolimaja ja kodu taustale lisada
uus objekt (koolimaja/kodu).
Mõlemile tuleb lisada ka skript,
mis vähendaks seda mängu
alguses suuruseni 2 (vt lisa 2)

Programmi loomine

15min

Õpetaja ütleb, mida on vaja
muuta. Paljud tegevused on oma
olemuselt sarnased ja õpetaja
võiks esmalt ühe asja ise ette
näidata ning teise lasta õpilastel
teha. (täpsemad juhendid lisa 2)

Programmi tegemine

III Lõpetav osa
• Tunni kokkuvõte/eesmärgi
saavutuse kontroll
• Tagasiside/reflektsioon (sh
uute eesmärkide
püstitamine)
• Kodutöö

Hindamine:

LISAD:
Lisa 1. Tausta valimine ja muutmine

2

1

Esimeseks taustaks tuleks valida taust nr 1, seejärel lisada uus lava ning lisada teiseks taustaks
taust nr 2. Esimesel taustal on linn koos kooliga, teisel kodu, kuhu tuleks lõpuks jõuda.
Ülekäiguraja joonistamisel on mõistlik kasutada vabakäejoont ning valida kolmanda
jämedusega pintsel. Jooni võiks teele joonistada 4-5 ning selliselt, et esimesed jooned on kohe
kõnnitee serval. Joonistades tuleb arvestada, et joonte vahed oleksid piisavalt suured, sest
vastasel korral paneb programm need automaatselt kokku.
Bussipeatuse märki on kõige lihtsam teha kui esmalt valida ruudu joonistamine ning sellega üks
nö ruudukujuline täpp teha, ning seejärel selle ümber joonistada ristkülik ja märgile ka post.
Bussipeatus tuleb joonistada ka kodu taustale.

Lisa 2. Programmid
Tegevused:
1. vähendada kassi suurust suuruseni 3 ning seejärel peida see
2. kui puudutakse koolimaja siis ilmub kass nähtavale (koolimaja saadab teate kassile)
3. Kass liigub ülekäigurajale ja vaatab, kas autosid on tulemas ning seejärel liigub üle tee
4. Kui kass jõuab bussipeatusesse siis saabub ka buss (teade bussile saadetakse koolimaja puudutusega ja buss ootab nii kaua, kuni kass on jõudnud
bussipeatusesse
5. Vajutades bussile läheb kass bussi (muutub nähtamatuks) ja buss sõidab edasi kassi koduni (sõidab serva ja seejärel saadab teate järgmise
tausta kohta)
6. Teisel tasemel tuleb kass paigutada bussipeatuse juurde ja seejärel peita
7. Teise taseme käivitudes sõidab buss peatusesse ja laseb kassil väljuda (kass ilmub nähtavale)
8. Vajutades kassile liigub kass üle tee oma koju
9. Vajutades bussile sõidab buss edasi
10. Mõelda milline järjekord on eelmise tegevuse jaoks õige, mida peaks kass enne teeületamist tegema

