
 

 

JUHEND ÕPETAJALE  

  

Veebitund näitusel „Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm“ on 45-minutiline 

virtuaalkeskkonnas reaalajas läbi viidav tund, mis on kohandatud näitusele loodud 

muuseumitundide „Mütoloogiline muinasmaailm“ (põhikooli I ja II aste) ja „Ekspeditsioon 

muinasmaailma“ (põhikooli III aste ja gümnaasium) põhjal.  

Veebitundi on võimalik tellida igale kooliastmele. Tegevused kohandatakse vastavalt.  

Tund keskendub graafik Kaljo Põllu lummavale loomingule. Fookus on just tema eesti ja 

soome-ugri mütoloogiat illustreerivatel graafilistel lehtedel, eelkõige sarjadel „Kodalased“, 

„Kalivägi“ ja „Eesti maastik“ (loodud 1970. ja 1980. aastatel). Lisaks saavad õpilased teada 

Põllu algatatud ekspeditsioonidest soome-ugri rahvaste juurde ning õpivad selle kaudu 

ülevaatlikult tundma mõningaid meie hõimurahvaid, nende esemekultuuri ja uskumusi ning 

näevad hõimurahvaste paiknemist maailmakaardil.  

Tund sisaldab peale tunnijuhi vahetu virtuaalse suhtlemise grupiga ka kunstniku loomingu 

tutvustust läbi valitud kunstiteoste ning interaktiivseid mänge ja tegevusi, mis õpitud 

teadmisi kinnistavad ja õpilasi tunni kulgu aktiivselt kaasavad.  

Tunni kestus on 45 minutit. Kokkuleppel on võimalik sisustada ka pikem tund.  

Tunni käigus tutvuvad õpilased valikuga Kaljo Põllu loomingust. Kunstiteoste kaudu räägitakse 

õpilastele meie esivanemate legendidest, uskumustest ja maailmapildist ning maailma loomise 

müütidest. Lisaks näevad õpilased pilte hõimurahvastest ja uurimisreisidest. Tööde ja piltide 

vaatamisele järgnevad arutelu ja grupitöö virtuaalses keskkonnas.  

Interaktiivsed mängud, mida tund samuti sisaldab, on seotud tunnis kuulduga. Need nõuavad 

õpilaselt tähelepanu ja tunnijuhi jagatud info jälgimist, aga ka iseseisvat nuputamist. Peale selle 

on nende eesmärgiks lisada tunnile vaheldusrikkust ja mängulist poolt.  

  

Eel- ja järeltegevused  

Eeltegevusena võib enne tundi tulemist vaadata muuseumitundi tutvustavat videot.   

45-minutilisele tunnile lisaks annab tunnijuht õpilastele tunni lõpus (õpetajaga eelneval 

kokkuleppel) kas ühe või kaks järeltegevust. Nendeks on iseseisvalt täidetav tööleht, mis 

sisaldab tunnis õpitut kinnistavaid mõtlemisküsimusi (täitmiseks kulub keskeltläbi 20 minutit), 

ja loovtöö (samuti 20 minutit).  

https://adamson-eric.ekm.ee/syndmus/mutoloogiline-muinasmaailm/
https://adamson-eric.ekm.ee/syndmus/ekspeditsioon-muinasmaailma/
https://adamson-eric.ekm.ee/syndmus/ekspeditsioon-muinasmaailma/
https://www.youtube.com/watch?v=Vv0qut3_3og


Soovitus! Koos järeltegevustega saab sisustada 90-minutilise tunni. Kahe kaasneva 

järeltegevuse tegemine võtab aega umbes 20 minutit.  

  

Vajalikud vahendid iseseisvaks järeltegevuseks  

• Loovtööks: õhem valge paber, tükike paksemat paberit (papp, kartong), 

värvipliiatsid või pastellid, harilik pliiats, käärid, liim  

• Tööleht: prinditud või veebikeskkonnas täidetav tööleht (õpetaja valikul); 

kirjutusvahend  

  

Veebitunni õpiväljundid  

Tunni läbimisel õpilane:  

• tutvub Kaljo Põllu loominguga,  

• mõtleb kaasa kunstniku loomingu põhiteemadel ja analüüsib teoseid,  

• saab teadmisi eestlaste hõimurahvaste ja soome-ugri mütoloogia kohta,  

• arutleb eestluse juurte üle ja leiab seoseid hõimurahvastega,  

• läbi interaktiivsete mängude ja järeltegevuste kinnitab õpitut.   

Meetodid: arutelu, töödega tutvumine (õpilased vaatavad tunnijuhi tutvustust), interaktiivsed 

mängud, grupitöö, järeltegevused (iseseisvalt täidetavad tööleht ja loovtöö).  

Märksõnad: Kaljo Põllu looming, uurimisreis, hõimurahvad, soome-ugri mütoloogia, 

graafika, eestlased ja meie päritolu, loodusaustus.  

Mõisted: Tunni käigus omandavad või kinnistavad õpilased mõningaid mõisteid: müüt, 

mütoloogia, graafika, uurimisreis ehk ekspeditsioon, hõimurahvas, loodususund, tootem, 

etnograafia (vastavalt vanuseastmele).  

  

Vajalikud vahendid veebitunniks  

• igal õpilasel oma seade (juhul kui tunnijuht ja õpetaja ei ole eelnevalt kokku 

leppinud teisiti) ning töökorras mikrofon ja kõlar.  

  

Teadmiseks õpetajale veebitunni eel:   

• Tunni tellimisel palume tunnijuhiga läbi rääkida grupi tehnilised võimalused. 

Veebitunni sisu eeldab iga õpilase jaoks ekraani, aga kokkuleppel on võimalik tundi 

üles ehitada ka teisiti (näiteks tundi jälgitakse ühiselt klassiruumis ekraanilt)  



• Enne tunni algust eeldame, et õpetaja ja tunnijuht kohtuvad (kui mitte füüsiliselt, 

siis virtuaalselt või telefonitsi) ja räägivad läbi tähtsamad momendid, katsetavad 

tehnilist poolt jne  

• Veebitund viiakse läbi Microsoft Teamsi keskkonnas. Kokkuleppel on 

võimalikud ka teised platvormid, kui klassile on loodud piiratud ligipääsuga 

suhtluskeskkond vmt.  

  

Ootame õpilasi Kaljo Põllu töödega tutvuma ka Adamson-Ericu muuseumisse näitusele „Kaljo 

Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm“ (sooduspilet õpilasele 5 €, muuseumitund grupile 5 

€/õpilane). Näitus jääb Adamson-Ericu muuseumis avatuks kuni 21. märtsini 2021.  
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