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Õppevahend koosneb
• LEGO klotside karbist, kus on 5 õpilase ühiseks õppetegevuseks
ettenähtud 1144 klotsi (tootekood 45100, hind ca 125 EUR). Klassi
suurusest sõltuvalt on vaja 5‐6 karpi.
• Digitaalsest allalaaditavast tegevuspaketist, mis sisaldab *.pdf
formaadis õpetaja tunnikavasid 24 õppetegevuse jaoks. Lisaks on
kaasas StoryVisualizer tarkvara, mis võimaldab mudelite piltide
importimist ning neile tekste lisades temaatiliste seinalehtede,
postrite ja koomiksite koostamist ning *.pdf formaadis teistega
jagamist (tootekood 2045100, hind ca 115 EUR). NB! Töötab ka
tahvlitel!
• Lisaks on olemas laienduskomplektid koos tegevuspakettidega
teemadel muinasjutud, kosmos ja kogukond (tootekoodid vastavalt
45101, 45102, 45103, 2045101, 2045102, 2045103. Orienteeruv
hind ühele laiendusele koos tegevuspaketiga on ca 40 EUR).
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Õppevahendi kasutuselevõtmine
Enne kasutusele võttu tuleb karbid ette valmistada: võtta
klotsid pakendist välja, kleepida sorteerimissahtli külgedele
vastavad kleepsud ja klotsid õigetesse sahtlitesse
paigutada (Curriculum lk 7‐8).
Kleepekate paigutus on ette näidatud. Kleepekatel on kindlad
tähendused:
• tegelased ‐ loomad, pead, jalad, kehad, kübarad, juuksed;
• rekvisiidid ‐ toit, tööriistad, tuli, vesi, kristallid, ketid, ratta
osad, kastid ja lipud;
• taustad ‐ põhikotsid taustade ehitamiseks, sh taimed;
• detailid ‐ pisikesed elemendid stseenide täpsustamiseks;
• stseenid ‐ ehitusplaadid ja spinneri ehitamise detailid,
jutuvestja lood koosnevad 1, 3 või 5 stseenist.
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Õppevahendi algkomplekteerimine
Ava karp, kleebi kleepekad,
komplekteeri klotsid vastavalt
kleepekate juhisele. Klotsid ei ole
100% rühmitatud kiledesse nii
nagu neid sahtlitesse paigutada
tuleb. Võtab aega ca 1/2 tundi.
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Õppevahendi eesmärk
"Jutuvestja" on LEGO Education sarja toode, mis on suunatud õpilaste
kõnekeele, lugemis‐ ja kirjutamisoskuse arendamisele.
Läbi karakterite loomis‐ ja lugude väljamõtlemisoskuse areneb ka õpilaste
enesekindlus eneseväljendamisel ja teistega suhtlemisel.
Iga tunni saab siduda eesti keele õppekava teemaga.
StoryStarter‐i lähenemine võimaldab õpilastel:
• rääkida enesekindlalt etteantud konteksti piires;
• luua, liigendada ja jutustada lugusid;
• tõsta oma rääkimis‐, kuulamis‐ ja mõistmisoskuse taset;
• arendada oma lugemis‐ ja kirjutamisoskust;
• analüüsida lugusid, tegelasi ja tegevuskohti;
• määratleda ja mõista žanre;
• integreerida tehnoloogiat ja digitaalseid õpimaterjale.
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Jutuvestja vurr
Jutuvestja lugudesse aitab vurr tuua karakterite, nende meeleolu,
toimumise aja ja koha valikul sisse juhuslikkust.
Vurri peale pannakse üks neljast valikukaardist, mille sektorile
osutamine määrab ära eesseisva loo suuna.
Vurri ehitamise juhendi leiad Curriculum lk 31
Valikukaardid ja värvide tähendused:
• rühmakaart ‐ värv määrab, millisest klotsidesahtlist sa klotse
võtta saad: roheline tausta loomiseks, kollane tervikliku tegelase
jaoks, sinine rekvisiitide valikuks ja punane lisadetailide
võtmiseks;
• taustakaart ‐ värv määrab, kus tegevus toimub: roheline pargi,
metsa, aia või kodu jaoks; kollane ranna, kõrbe, saare, kuuma
või eksootilise koha valikuks, sinine meres, mere peal või jões
toimetamiseks; helesinine seab taustaks linna, küla või välisriigi;
• ajakaart ‐ värv määrab ajastu, milles lugu aset leiab: roheline
tähistab minevikku, helesinine olevikku ja tumesinine tulevikku;
• tujukaart ‐ pilt määrab, millises meeleolus on tegelased ja lugu
üldiselt: vasakul ülemine on kurb, paremal ülemine on õnnelik,
vasakul all on romantiline ja paremal all on kurb.
Õpilased võivad ise luua täiendavaid valikukaarte.
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StoryStarter materjali ülesehitus
Tegevuspaketis on 24 tunni materjalid pikkusega 45‐90 minutit. Kõik materjalid on
mõeldud rühmatööks viie kaupa.
Tegevused on iseloomu järgi jaotatud neljaks osaks:
1. alustamine ‐ hea edasijõudmise tagamiseks on oluline, et õpilased saaksid
tuttavaks klotside, vurri ja tunni ülesehitusega;
2. igapäevaste lugude jutustamine ‐ nende tegevuste käigus julgustab õpetaja
rääkima päevakajalistest sündmustest õpilaste elus, näiteülesanded
realiseeritakse ühe lavakujunduse stseenidena;
3. ehitamine ja sinna juurde lugude rääkimine ‐ õpilased saavad tuttavaks lugude
liigendusega (algus, teema‐arendus, kulminatsioon, lahendus, lõpp) ning
ehitavad üheskoos kolme või viie stseeniga lugusid;
4. tuntud lugude ümberjutustamine ja nende analüüsimine ‐ õpilased ehitavad
stseeni etteloetud loo põhjal ning analüüsivad tegelasi ja nende meeleolu.
Ümberjutustamise käigus võivad nad anda hästituntud loole uue alguse või
lõpu või hoopis teise meeleolu.
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Õppetegevuse ülesehitus
Kõik õppetegevused on ülesse ehitatud nii, et tund kulgeks loomulikus tempos ja
annaks eduka õpikogemuse. Õppetegevus on jaotatud viieks etapiks.
1. Tausta loomine sisaldab stsenaariumi loomist StoryStarteri nn probleemi põhjal.
Tegemist on alati avatud lõpu ja mittespetsiifilise looga, mis võimaldab õpilastel
luua oma loo. Anna ette loo püstitus või näita materjalis toodud illustratsiooni.
2. Loo ehitamine on orgaaniline protsess, mille käigus õpilased järk‐järgult
kujundavad välja tausta, karakterid, rekvisiidid jne. Samuti otsustavad nad
stseenide arvu. Enne ehitamise algust võib kaaluda pabervisandit.
3. Peegeldamine hõlmab ülevaatamist ja kohandamist. Mõned abiküsimused
õpilastele oma töö hindamiseks ja selgitamiseks:
• Kirjelda üldiselt stsenaariumi ja tegevuskohta.
• Millised stseenidest on su lemmikud ja miks?
• Kuidas su tegelased tunnevad ennast erinevates stseenides?
• Kuidas need tunded stseenis välja paistavad?
• Kuidas sa tood põnevust oma loo kulgu?
• Anna lühidalt ülevaade oma tegelaste dialoogist ja keelekasutusest.
• Kes on sinu lemmiktegelane ja miks?

4. Jagamine ja dokumenteerimine on etapp, kus õpilased esitavad oma töid üksteisele
ja ehitavad lood digitaalselt Story Visualizeris üles. Enne digitaalset tööd on
otstarbekas nõuda käsikirjas mustandeid. Ükski töö ei ole vale, kuid õpetaja võib
paluda lugusid täpsustada või selgitada.
5. Laiendamine annab võimaluse lugusid edasi arendada nii ehitamise kui ka
kirjutamise poole pealt.
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Viie küsimuse mudel
Viie küsimuse (5K) mudelit saab rakendada kõikides
õppetegevustes. See julgustab õpilasi põhjalikumalt
mõtlema lugude sisu üle ja aitab paremini struktuuri
järgida. Palu õpilastel võrdselt tähelepanu pöörata
kõigile viiele küsimusele.
1. Kes on loo tegelased?
2. Kus kohas see lugu toimub?
3. Millal lugu aset leiab?
4. Mis juhtub?
5. Miks ja kuidas see juhtub?
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Õppekavaga seostamine
Iga StoryStarteri tegevuse koostamisel on jälgitud, et toimuks kõnekeele,
lugemis‐ ja kirjaoskuse arendamine. Vt ka Curriculum lk 17‐18.
Kõnekeel: rääkimine, kuulamine, rühmaarutelud ja ühistegevused.
Lugemine: informatiivse teksti lugemine, kirjanduse lugemine, tekstist aru
saamine.
Kirjutamine: kompositsioon, planeerimine ja mustandi loomine, keele
struktuuri kasutamine.
Kirjutamine, 1. klass:
• oma kirjutise ettelugemine piisavalt valjusti, et kaasõpilased ja õpetaja
kuuleksid;
• oma kirjutise üle koos õpilaste ja õpetajaga arutlemine;
• oma kirjutise ülelugemine kontrollimaks, et tegemist on seostatud
tekstiga;
• lausete järjestamine lühijuttude moodustamiseks;
• lause moodustamine suuliselt enne selle kirjapanemist;
• suuliselt selle, mida on plaanis kirjutada, välja ütlemine.
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Story Visualizer tarkvara tutvustus
StoryVisualizer tarkvara võimaldab õpilastel kiirelt ja efektiivselt oma lugusid
digitaalselt esitada.
Tarkvara võimaldab lugude kirjutamist, trükkimist ja teistega jagamist.
Valmislugusid võib meiliga saata vanematele või avaldada kodulehel.
Õpilased saavad tarkvara kasutades ühendada pildid sõnadega ning anda
seeläbi omi mõtteid ja ideid edasi arusaadavamalt, kui see oleks võimalik
ainult lauseid kasutades.
Tarkvara sisaldab dokumentide näidismakette ning võimalust endale sobivate
makettide loomiseks. Samuti on olemas lihtne piltide importimise ja
töötlemise võimalus ning erinevad efektid tekstide esitamiseks.
Tarkvara saab kasutada ka tahvlites, millega on eriti mugav veebikaameraga
pildistada loodud stseene.
Loe installeerimise kohta Curriculum lk 19‐20.
Vaata videot Story Visualizer tarkvara kasutamise kohta:
https://youtu.be/RaAAICxblDU
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StoryVisualizer tööakna ülevaade
Ava tarkvara ja vali uue projekti alustamiseks
dokumenti paigutus või ava dokument.
1. menüü ‐ uue dokumendi loomiseks,
olemasoleva avamiseks, (*.pdf‐ks)
salvestamiseks, trükkimiseks, tegevuse
tühistamiseks/kordamiseks.
2. lehekülgede haldamine ‐ uue lehe lisamiseks,
sobiva lehekülje valimiseks, lehtede ümber
paigutamiseks, kustutamiseks.
3. raamatukogu ‐ sisaldab valmiselemente:
jutumullid, pildid, taustad,
tekstitöötlusvahendid ning veebikaamera‐
pildid.
4. tööaken ‐ maketi valimiseks ja loomiseks,
jutu loomise koht.
5. omaduste paneel ‐ tekstitöötlusfunktsioonid,
sh teksti paigutus ja fondid, objektide
liigutamine, pildi tausta kustutamine ja
efektide lisamine.
6. liikumine eelmisele või järgmisele
leheküljele.
7. uus veebikaamera pilt või pildi import.
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StoryVisualizer ‐ töötamine
makettidega
•

Dokumendi üldine asetus (kas püsti või pikali) kehtib dokumendi
kõikide lehekülgede kohta. Küll aga saab igale leheküljele
määrata oma paigutusmaketi.
• Kui oled lehele paigutuse määranud, siis seda muuta ei saa. Kui
Sa ei vaja sellise paigutusega lehte, kustuta see vasakult menüüst
ära ja loo uus.
• Iga uue lehekülje lisamisel saad valida sobiva maketi.
• Saad ka ise makette luua, valides Custom Layout. Vali paremalt
aknast kujund, lohista see tööaknasse, kliki kujundile, et
nurkadesse tekiksid rohelised täpid ja venita kujundit soovi korral.
Salvestab Done.
Valmis maketti muuta ei saa.
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StoryVisualizer ‐ töötamine piltidega
Pilte hoitakse Librarys. Pildid, mida kasutad, tuleb
tarkvarasse sisse importida paremal üleval
asuva Import Image abil. Tarkvara toetab
*.jpeg ja *.png formaadis pildifaile.
1. Pildi toomiseks maketile vali
Libraryst sobiv pilt ja lohista hiirega
õigele kohale.
2. Suuruse muutmiseks vali pilt ja
liiguta kahe musta klotsi vahelist
liugurit.
3. Pööramiseks vali pilt ja liiguta sinist
täppi valgel keral.
4. Mustvalge või mõne muu efekti
jaoks vali pilt ja vali Effects.
5. Tausta kustutamiseks vali pilt ja vali
Erase.
6. Taustapilt vali Libraryst ja lisa
esiplaanile oma pilt.
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StoryVisualizer ‐ piltidele efekti lisamine
• Vali tööaknast töödeldav pilt
välja.
• Vali omaduste menüüst Effects.
• Kliki ühele kaheksast efektist.
Valitud efekti eelvaade ilmub
vasakule aknasse.
• Kui efekt sobib, vajuta Done.
• Kui Sa ei soovi ühtegi efekti,
vajuta Cancel.
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StoryVisualizer ‐ piltide taustast puhastamine
•
•
•
•

Vali tööaknast töödeldav pilt välja.
Vali omaduste menüüst Erase.
Ilmub kustutamise aken.
Kui osaline kustutamine on lõpetatud,
vajuta Done. Sellisel juhul salvestatakse
uus pilt endise pildi asemele. Kui soovid
uut pilti iseseiva pildina kasutada, vajuta
parempoolsele noolega Done nupule.
• Katkestamiseks vajuta Cancel.
Valikud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tühistab pintslialuses piirkonnas kustutamise;
käivitab kursorialuses piirkonnas kustutamise;
tühistab kogu kustutamise;
liugur kustutuskummi suuruse määramiseks;
liugur kustutamise intensiivsuse määramiseks;
salvestab uue pildi vana asemele;
salvestab uue pildi uue pildina.
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StoryVisualizer ‐ piltidele tarkvaras
sisalduva tausta lisamine
• Vali Libraryst 24 tausta hulgast sobiv.
• Vali tööaknal koht, kuhu soovid tausta viia. Kasuta
tausta puhul suuruse muutmise liugurit, et pildile
jääks sobiv detail ja suurus. Vajadusel liiguta
tausta nooltega.
• Kui oled taustaga rahul, vii taust tahaplaanile ja
vali tausta peale tegelane või objekt. Taust jääb
näha ainult siis, kui on tegemist osaliselt
kustutatud või läbipaistva taustaga (*.png) pildiga.
• Kui soovid tausta töödelda, too see jälle
esiplaanile. Mittesobiva tausta saad kustutada.
Objektide nihutamine ja töötlemine omaduste aknas.
1. too esiplaanile;
2. vii tahaplaanile;
3. kustuta.

NB! Objekti suurendamine ja pööramine
toimivad ka taustade puhul.
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StoryVisualizer ‐ piltide suurendamine,
vähendamine, pööramine ja liigutamine
Piltide ja taustade suurendamise, vähendamise ja
pööramise käsud asuvad kõik omaduste paneelis. Pilti
liigutamiseks pildiakna sees kasuta nooleklahve.
Ümmargune valge pall (1) on pildi pööramiseks ja sinine
täpp palli peal näitab, kuhu Sa pildi võrreldes
originaalasendiga pööranud oled.
Mustade klotside vaheline liugur (2) suurendab ja
vähendab pilti. Suurendamiseks liiguta liugurit
paremale.
Kui sul on valitud mitu objekti üksteise peale (tegelane,
taust), siis töötavad funktsioonid esiplaani objektiga.
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StoryVisualizer ‐ töötamine tekstiga
Maketile teksti lisamiseks vali Libraryst teksti sisestamine.
Vali 11 jutumulli hulgast sobiv ja lohista see pildi peale.
Sisestamise alustamiseks tee jutumulli sees topeltklikk.
Võimalused:
1. jutumulli osas olevat rohelist täppi saad suunata ja jutumulli
nihutada. Kui muudad teksti fondi suurust, muutub ka
jutumulli suurus, teksti saab joondada (a);
2. teksti saab udustada (e);
3. teksti (c) ja teksti tausta (f) saab muuta värviliseks;
4. saab valida erinevaid fonte (b) ja kõige esimene jutumulli
valik on läbipaistev;
5. tekstile saab valida varju (e);
6. teksti saab pöörata nagu objektigi valge palli pealt.
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Lohe Loreida
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StoryVisualizer ‐ veebikaameraga pildistamine
ja piltide kasutamine
Vali ülevalt paremalt Capture Image.
Tarkvara pakub saadaoleva veebikaamera. Vali sobiv
pildistamise positsioon ja vajuta kaamerapildile.
Pilt ilmub Librarysse teiste piltide juurde.
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StoryVisualizer ‐ töötamine
efektidega
Piltidele efektide lisamiseks vali Libraryst tähekese all asuvad efektid ehk Clip Art.
Vali üle 80 efekti hulgast sobiv ja lohista see pildi peale. Efektide suurust saab
muuta ja neid pöörata samamoodi nagu tavalisi objekte.
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StoryVisualizer ‐ teiste seadmetega
pildistatud piltide kasutamine
Ühenda seade (kaamera, telefon vms) arvutiga.
Vali paremalt ülevalt menüüst piltide import.
Ava teise seadme piltide salvestuskaust sirvimiseks ja vali sealt vajalikud
pildid.
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StoryVisualizer ‐ salvestamine
ja avaldamine
Salvestamiseks vali ülevalt
menüüribalt Save Project.
Sealt omakorda vasakul asuv
salvestamine.
Paremal asuv nupp salvestab töö
*.pdf formaati, mida ei saa
hiljem töötlemiseks taasavada.
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Robot Robi seiklused maal
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Nipid ja trikid
1. Konstruktopeedia on abiks õpilastele esialgsete ehitusideede andmisel.
Konstruktopeedia pildid võib välja printida ja riputada klassi seinale või anda
lamineerituna õppevahendiks.
Näidismudeleid on piltide järgi väga lihtne järgi ehitada ning nad on jagatud 7
kategooriasse:
• loomad;
• tegelased;
• ehitised;
• sõidukid;
• siseruumides;
• õues;
• loodus.
Tundide käigus looge oma klassi konstruktopeedia, mis saab olla inspiratsiooniks
järgmistele klassidele.
2. Valmis taustad on heaks abiliseks lugude jutustamisel ja fotode taustadeks
piltide loomisel StoryVisualizerisse. Lamineeritud taustu saab kasutada
korduvalt. Innusta õpilasi looma omi taustu.
3. Nipid pildistamiseks. Öö‐efekti saad musta värvi taustakaardi ja pimendatud
ruumiga. Läbi putuka silmade vaatamise efekti saad alt ülesse pildistades.
Tegelaskujude paremaks esiletoomiseks tee lähifotosid.
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Konstruktopeedia
Loomad (Curriculum lk 32)
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Konstruktopeedia
Tegelased (Curriculum lk 33)
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Konstruktopeedia
Ehitised (Curriculum lk 34)
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Konstruktopeedia
Sõidukid (Curriculum lk 35)
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Konstruktopeedia
Siseruumides (Curriculum lk 36)
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Konstruktopeedia
Õues (Curriculum lk 37)
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Konstruktopeedia
Loodus (Curriculum lk 38)
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Vurri ehitamine
(Curriculum lk 31)
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Õppetegevuste kirjeldused
1. ja 2. õppetegevus aitavad õpilastel aru saada vahendi
kasutamisest, rühmatööst ning õppida kasutama
tarkvara;
3.‐13. õppetegevused hõlmavad ehitamist ja lugude loomist
igapäevaelu puudutavatel teemadel, samal ajal
süvenetakse järjest rohkem lugude kompositsiooni ning
digitaalse esitamise mitmekesisusse;
14.‐20. õppetegevuste käigus saavad õpilased selgeks
lugude liigenduse (algus, teemaarendus, kulminatsioon,
lahendus, lõpp) ning ehitavad ühiselt kolme või viie
stseeniga lugusid;
21.‐24. õppetegevuse jooksul ehitavad õpilased stseenid
tuntud lugude põhjal. Lugusid võib viia teise žanrisse või
anda neile hoopis uue alguse või lõpu.
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1. tund (lk 39‐40)
Keeruta ja hakka pihta
Õpioskused:
–
–
–
–
–

jutustada lugu, kasutades sealjuures illustreerivaid detaile;
kirjeldada tegelasi, tegevuskohta ja põhisündmusi;
kirjutada lühilugu, mis kirjeldab tegelasi ja olustikku;
näidata oma kõnelist osavust;
kasutada kava oma loo edasiseks arendamiseks.

1. Tausta loomine ‐ õpilased kogunevad esmakordselt viieliikmelistesse meeskondadesse
StoryStarteri ümber ja ehitavad rühmakaardiga spinneri. Iga liige võib keerutada spinnerit 5
korda ja iga korraga võtta vastavat värvi rühmast 2 klotsi. Lisaks võib ta võtta 2 ise valmis
ehitatud tegelast ning ehitusplaadi.
2. Loo ehitamine ‐ igaüks ehitab vabalt valitud stseeni, milles on tegelased (kes?) ja asukoht
(kus?).
3. Peegeldamine ‐ julgusta õpilasi arutlema oma tegelaskujude ja loo asukoha üle.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel teha oma pinginaabrile prooviesinemine
enne, kui ta seda klassi või rühma ees ette kannab. Lase õpilastel mudelid pildistada (pildista
ise), impordi need StoryVisualizerisse sisse ja lase õpilastel teha esimene lihtne lugu (kasvõi
ühe pildiga).
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel lisada detaile või lase õpilastel luua viie stseeniga lugu, mis
kasutab kõiki nende rühmaliikmete poolt tehtud mudeleid.
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Dracula oma maja ees
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Dracula vahetab kuju
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2. tund (lk 41‐42)
Määra meeleolu
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

loo jutustamine, kasutades sealjuures illustreerivaid detaile;
tegelaste, tegevuskoha ja põhisündmuste kirjeldamine;
selgitamine, kuidas loo asjaolud mõjutavad tegelaste meeleolu, tegelasi või asukohta;
meeleolu ja stiili säilitamisel järjekindel olemine;
lühiloo kirjutamine, mis sisaldab detailide kirjeldusi ja tegelaste tundeid erinevates olukordades;
lühiloo arendamine, et see kirjeldaks veelgi paremini loo olustikku.

1. Tausta loomine ‐ meeskond ehitab kõigepealt meeleolukaardiga spinneri ja keerutab enda
loole žanri. Seejärel asetavad nad spinnerile rühmakaardi. Iga liige võib keerutada spinnerit 5
korda ja iga korraga võtta vastavat värvi rühmast 2 klotsi. Lisaks võib ta võtta 2
isevalmisehitatud tegelast ning ehitusplaadi.
2. Loo ehitamine ‐ igaüks ehitab vabalt valitud stseeni, milles on tegelased (kes?), asukoht
(kus?) ja kindlaks määratud tegelaste meeleolu (kuidas nad ennast tunnevad?).
3. Peegeldamine ‐ julgusta õpilasi arutlema oma tegelaskujude, loo asukoha ja meeleolu üle.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel esitada oma lugu klassi või rühma ees. Lase
õpilastel mudelid pildistada (pildista ise), impordi need StoryVisualizerisse ja lase õpilastel
koostada lugu (kasvõi ühe pildiga).
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel lisada detaile või ütle, et nende stseen on loo algus, keskpaik või
lõpp ja lase meeskonnakaaslastel ehitada ning juurde mõelda puuduvad osad.
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Reporter ja võlur

40

Reporteri ebaõnn
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3. tund (lk 43‐44)
Milline suurepärane kogemus!
Õpioskused:
–
–
–

kogemuse meenutamine koos oluliste detailidega ja faktidega;
õige ajavormi kasutamine;
lühiloo kirjutamine oma kogemusest.

1. Tausta loomine ‐ kogu klass kokku ja küsi neilt nende nädalavahetusega
seonduvaid küsimusi: kus nad olid, mida nad tegid, kes seal veel oli, kuidas sinna
saadi ja kas need tegevused meeldisid.
2. Loo ehitamine ‐ lase igal õpilastel ehitada lugu, mis peegeldab tema kogemust.
Jälgi, et loos oleks kajastatud: kes, kus, mis ja teised 5‐küsimuse mudeli
komponendid.
3. Peegeldamine ‐ julgusta õpilasi arutlema oma tegelaskujude, loo asukoha ja
meeleolu üle.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel koostada StoryVisualizeris lugu,
kus oleks kajastatud loo algus, keskosa ja lõpp (3 pilti).
5. Laiendamine ‐ koosta õpilaste toredadest lugudest suur seinaleht ja esitle seda
teistele klassidele.
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Kardirada
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Nädalavahetus kardirajal
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4. tund (lk 45‐46)
Päästke puu!
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

erinevate tegelaste üksteisest eristuvate seisukohtade väljatoomine;
erinevate väljendite, kirjavahemärkide jne kasutamine seisukoha rõhutamiseks;
analüüsimine, kuidas tegelase seisukohad mõjutavad tema kirjeldust ja tegevusi;
ühe tegelase arvamusloo kirjutamine, kus on ära toodud tema seisukohad ja "faktiline" informatsioon;
jutustaja nn ametliku ja tegelaste vabas vormis tekstistiilide eristamine
enese ja teiste lugude üle arutlemine ja hinnangu andmine.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või mõtle ise välja lugu pargipuust, mida linnavalitsus tahab
täna maha raiuda, sest on ohtlikke aspekte (libedad lehed, langevad oksad vms), aga millel on
oluline tähendus inimestele (pikniku koht, ronimiseks, vaatamisväärsus, lindude pesad jne).
Puu ümber on kogunenud protesteerijad. Kas nende kaitsekõnedest piisab, et päästa puu?
Julgusta õpilasi arutlema erinevate protesteerijate seisukohtade üle.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastele ehitada oma väga eriline ohus olev puu, lisada sinna ümber
mõned protesteerijad ning igale inimesele mõelda välja tema puud toetav lugu.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel üksteisele rääkida, mida nende tegelased arvavad, mida nad
tunnevad.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel kirjutada StoryVisualizeris ühe või mitme
protesteerija seisukohtadest arvamuslugu koos pildistatud mudeli ja lööva pealkirjaga.
5. Laiendamine: liikuge ajas 10 aastat edasi samade tegelastega või lisage reporter.
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Päästke õunapuu!
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Õunapuu päästmine puuraiujate käest 1/3
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Õunapuu päästmine puuraiujate käest 2/3
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Õunapuu päästmine puuraiujate käest 3/3
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5. tund (lk 47‐49)
Vulkaani tekkimine
Õpioskused:
–
–
–
–
–

tõsielulistel faktidel põhinevate sündmuste alustel loodud tekstide selgitamine, mis juhtus ja miks;
teksti ettelugemine ja faktide esiletoomine;
olukorra ümber keerleva situatsiooni ja tegelaskujude loomine;
sündmuse kirjelduse dramatiseerimine selle huvitamaks muutmise eesmärgil;
tegelaste nn intervjueerimine, et nende tunnetest rohkem aimu saada.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu läbi reporteri silmade, kes on
tunnistajaks ühe inimese aeda kerkivast vulkaanist. Mida see tähendab inimesele, mida
asulale? Kas annab midagi ette võtta? Loe ka tõsielulist lugu aastast 1943:
http://en.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADcutin
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada vulkaan, mida jälgivad reporter ja kaameramees.
Arutlege, kuidas ehitada vulkaani, millistest osadest ning kes võiks veel vulkaani vaatama
tulla ning kes võiks vulkaani pärast mures olla.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel kirjeldada seda inimest, tema perekonda ja tundeid, kelle aeda
parasjagu vulkaan kerkimas on. Millised võiksid olla uudiste pealkirjad sellel teemal?
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel luua StoryVisualizeris reporterilugu
sündmusest läbi reporteri silmade.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel luua reporteri intervjuud ka teiste tegelastega nende arvamuste
ja tunnete kohta.
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Otse vulkaani tekkimise sündmuspaigalt
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Intervjuud vulkaani juurest
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6. tund (lk 50‐51)
Vanamehe kingitus
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

loo kulgemist toetavate põhjuste ja tõendite väljatoomine;
tegelaste kirjeldamine ning nende tegevuste ja sündmuste vaheliste seoste näitamine;
efekti lisavate väljendite, sõnade ja kirjavahemärkide kasutamine;
väljamõeldud tegelaste ja sündmustega lühiloo kirjutamine;
kõne‐ ja kirjekeele eristamine;
õigete kirjavahemärkide kasutamine.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu kooli tõttavast tüdrukust,
kes aitab üle tee vanamehe. Ätt annab talle tänutäheks nõiutud kuldkala ja
kuldsed kristallid. Lase õpilastel arendada lugu, mis edasi saab.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada stseen, mis tüdrukul koolis nende
võluvahendite abil juhtuma hakkab. Lase neil kasutada mitmeid tegelasi ning palu
neil mõelda, mida tüdruku sõbrad ja õpetajad arvavad.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel kirjeldada, millised nõidused juhtuvad, kuidas
tegelased ennast tunnevad, kuidas peategelane ennast tunneb.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel kirjutada minavormis lugu
StoryVisualizeris. Lase neil ka lugu klassis heliefekte kasutades ette lugeda.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel läbi lugeda üks sarnane muinasjutt ning kirjutada
sellest kokkuvõte.
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Kuldkalakesega tunnis
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Võlukristallide maagia
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7. tund (lk 52‐53)
Ärajooksnud kassipoeg
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

loo lõpu analüüsimine, et luua sellele loogiline ja seostatud algus;
loole alguse loomine kasutades kogemusi ja sündmusi kirjeldavat sõnavara;
väljamõeldud loole omaste tunnuste loetlemine;
õudust ja põnevust lisavate elementide kindlaksmääramine;
kogemuse edasiandmine läbi dokumentaalse kirjelduse;
kirjeldava loo kirjutamine.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu tüdrukust, kes on just õnnelikult
jõudnud oma armsa kassipojaga tagasi mahajäetud vanast majast, mille kohta räägitakse
igasuguseid õudsaid jutte ja kuni tänaseni ei teadnud keegi, mis seal toimub. Mis seal toimus
ja kuidas tüdruk kassi päästis?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada loole algusstseen majas juhtunule. Kuidas muuta maja
õudsaks, milliseid rekvisiite läheb vaja? Mis seiklused majas toimusid?
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel arutada, miks oli vaja kassile appi minna ja mis nendega seal
majas juhtus. Palu meeskonnal luua mudelid, et need oleksid loo järjestikused stseenid.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel luua StoryVisualizeri lugu, mis kirjeldab
täpselt majas toimunut, sh kui õudne ja ohtlik see kõik oli.
5. Laiendamine ‐ arutlege, mis oleks võinud kassipojaga üksi selles majas juhtuda või tehke TV
dokumentaal kassipoja päästmisest.
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Kassipoeg on tagasi kodus!
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Kassipoja päästmine kurja võluri käest 1/2
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Kassipoja päästmine kurja võluri käest 2/2
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8. tund (lk 54‐55)
Saarel piraadi käes vangis
Õpioskused:
– loodavale loole kindla sisendi ja kriteeriumite kindlaksmääramine;
– loo kulgemise väljamõtlemine ja ettekujutamine;
– oma ideede väljendamine samal ajal läbi konstruktiivse arutelu teiste ideedega arvestades;
– järelduste koostamine ja tegelaste kogemuste ning sündmuste kirjeldamine;
– dialoogi ehitamine sündmuste, tegelaste ja nende reaktsioonide ümber;
– kirjeldamine, kuidas inimeste seisukohad saavad mõjutada sündmusi.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu kahest tegelasest, kes on
kinniseotuna ookeani keskel saarel hullu piraadi käes vangis. Neil on kaasas ka koer, kes on
vaba ning seoses koeraga tekib ühel tegelasel suurepärane idee. Mis see võiks olla ja mis
juhtub edasi?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada pääsemise lugu, kuidas nad kavatsevad saarelt
põgeneda ning mis on sealjuures tegelaste rollid. Kasuta tujuvurri, et saada teada piraadi
meeleolu.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel kirjeldada oma tegelaskujusid ning arutlege parimate saarelt
põgenemise võimaluste üle.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel portreteerida StoryVisualizeris erinevate
tegelaste plaane ja tegutsemist dialoogi vormis.
5. Laiendamine ‐ lase kirjutada ajaleheartikkel pantvangidest või lisa loosse helikopteriga
saare ümber tiirutav online reporter, kes annab jooksvat ülevaadet sündmuste kulgemisest.
6. Vaata videot mudeli loomisest: https://youtu.be/A_v6deseaEU
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Kuri piraat
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Piraadi käest pääsemine
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9. tund (lk 56‐58)
Talvine imedemaa
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–
–

kogemuse kasutamine, et valida loo sisse asjassepuutuvaid fakte ja detaile;
sõnade, fraaside, murrete ja kirjavahemärkide kasutamine efekti suurendamiseks;
ühte seisukohta toetava arvamusloo kirjutamine;
tegelaste vahel toimuvas dialoogis ametliku ja vabas vormis kõnepruugi eristamine;
õigete ajavormide kasutamine tekstis;
dialoogi ehitamine sündmuste, tegelaste ja nende reaktsioonide ümber;
kirjeldamine, kuidas inimeste seisukohad saavad mõjutada sündmusi.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu sellest, kuidas lastel tekib
idee paksu lume all olevasse linna tuua taliolümpiamängude korraldamine.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada üks taliolümpia spordiala. Lase neil mõelda,
kuidas muuta stseeni külmaks ja lumiseks, milline on sportlaste varustus, kas on
võistlusmoment ja kas kohal on kommentaator.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel rääkida oma tegelastest, kuidas nad on sündmuseks
valmistunud ja mis sündmus see on, lisaks lase selgitada võistuspaiga ohutust.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel luua StoryVisualizeris lugusid
erinevate tegelaste vaatenurgast lähtuvalt: kohtunik, sportlane, kommentaator jt.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel kirjeldada midagi naljakat, mis võistluse ajal võib
juhtuda või lase neil leiutada oma talispordiala.
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Suusataja kurvis
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Uskumatu lugu taliolümpial
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10. tund (lk 59‐61)
Superstaadion
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–
–

erinevate vaatenurkade analüüsimine ja väljendamine;
erinevates meediaformaatides esitatud tekstidest idee ja detailide leidmine;
tegelase, sündmuse või asukoha kirjeldamisel sügavuti minemine spetsiifilisi detaile kasutades;
uurimine, kuidas tegelased ja sündmused kannavad edasi emotsioone;
publiku huvi kogumine ja säilitamine;
tegelaste intervjueerimine, et saada ideid teema laiendamiseks ja edasiarendamiseks;
jutumärkide kasutamine otseses kõnes.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu sellest, kuidas mänguväljakute
puuduses vaevleva linna lemmikspordimeeskond pakub välja idee ehitada staadion, kus
lapsed saaksid koos vanematega vahvaid sportmänge vaatamas käia.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada spordiväljakud. Lase neil mõelda, kus võiksid istuda
pealtvaatajad, mis varustust kasutatakse ja mis mänge seal mängitakse. Kas seal on olemas
kommentaator või staadionijuhataja?
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel rääkida oma tegelastest ja staadionist lähemalt, kui suur see on,
mis ruumid seal on jne.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel luua StoryVisualizeris lugu otse
spordiväljakult koos otsese kõne kasutamisega.
5. Laiendamine ‐ lase staadionile luua sündmuste kalender, reklaamvoldik, mis teatab staadioni
avamisest või lase teha reporteri‐otseülekanne staadioni avamiselt.
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Kaugushüpe
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Uus rekord kaugushüppes!
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11. tund (lk 62‐64)
Metsas lõkke ääres
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

loo väljatöötamise käigus esitatud ideede ülevaatamine;
sõnade, fraaside, murrete ja kirjavahemärkide kasutamine efekti suurendamiseks;
tegelase, sündmuse või asukoha kirjeldamisel sügavuti minemine spetsiifilisi detaile kasutades;
uurimine, kuidas tegelased ja sündmused kannavad edasi emotsioone;
dialoogi ehitamine sündmuste, tegelaste ja nende reaktsioonide ümber kindlatele olukordadele;
kõne‐ ja kirjakeelel vahet tegemine.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu sellest, kuidas paljude linnalaste
jaoks on metsas lõkke ääres olemine ja telgis ööbimine elamus, mida nad ei ole veel
kogenud: lõhnad, hääled, säravad tähed ja palju muid uusi aistinguid ja emotsioone on seal
ootamas.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada laagripaik koos lõkketulega. Milliste vahenditega seda
kujutada? Mis juhtub peale päikseloojangut? Kas mõni metsloom tuleb uudistama?
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel rääkida, mida nad arvavad metsikust loodusest, mida nad
söövad metsalaagris, kas nad saavad öösel magada või on koduigatsus?
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel Story Visualizeris luua dialoog laagriliste
vestlusest lõkketule ääres.
5. Laiendamine ‐ lase kirjutada vahva laagrilauluke või tehke voldik, millega kutsute teisi
laagrisse.
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Lõkke ääres
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Lood lõkketule ääres

71

12. tund (lk 65‐67)
Erakorralised uudised
Õpioskused:
– tekstidest info kogumine, et osata sellistest olukordadest raporteerida;
– üldise struktuuri kirjeldamise oskus, põhjus‐tagajärg ja probleem‐lahendus järgnevuste loomine;
– kirjeldamine, kuidas inimeste seisukohad saavad mõjutada sündmusi;
– dialoogi ehitamine sündmuste, tegelaste ja nende reaktsioonide ümber kindlatele olukordadele;
– sõnade, fraaside, murrete ja kirjavahemärkide kasutamine efekti suurendamiseks;
– pärissündmuse dramatiseerimine, et seda uudise jaoks huvitavamaks muuta.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu järjekordselt vanglast põgenenud
vargast, kes seekord tabati teolt rikka vanaproua juurest kalleid lauanõusid varastamast. Nii
inimesed kui vanglaametnikud on segaduses, kuidas see jälle juhtus ja kas varas on nagu
Robin Hood või on lihtsalt vastik tegelane.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ehitada vangla ja kujutada varga põgenemisepisoodi: kuidas ta
põgenes, kuidas ta kinni püüti, kes olid sellel ajal kohal. Lase lisada ka mõned kohalikud
elanikud.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel arutleda oma loodud tegelaste käitumise ja reaktsioonide üle.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel Story Vizualizeris luua sündmusest
ajaleheartikkel. Jutustaja peaks kasutama kirjakeelt, aga tegelased võivad kasutada slängi.
5. Laiendamine ‐ aidake politseil valmis kirjutada varga tagaotsimiskuulutus.
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Pätt Larry
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Päti tabamine
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13. tund (lk 68‐70)
Tsirkus kodus
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

loo jutustamine, järgides loogilist ülesehitus ja kasutades kirjeldavaid detaile;
küsimuste sõnastamine ja küsimustele vastamine, demonstreerimaks tekstist arusaamist;
informatsiooni leidmine oma loo jaoks erinevatest allikatest;
kirjeldamine, kuidas inimeste seisukohad saavad mõjutada sündmusi;
dialoogi ehitamine sündmuste, tegelaste ja nende reaktsioonide ümber kindlatele olukordadele;
sõnade, fraaside, murrete ja kirjavahemärkide kasutamine efekti suurendamiseks.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu sellest, kuidas igavlevad
lapsed käivad tsirkuses ja otsustavad peale seda harjutada ning luua sõpradele
oma etenduse. Lase õpilastel uurida tsirkuse kohta käivaid tekste.
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel luua minitsirkuse mudel koos mõne triki
etendamisega. Kas seal on ka teadustaja? Kuidas luua elevust? Millised on parimad
istekohad?
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel kirjeldada oma tegelasi ja seda, kuidas teadustaja
loob elevust ning milliseid heliefekte kasutatakse.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel Story Visualizeri abil luua erinevate
esinejate lood koos otsedialoogiga, mida nad räägivad.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel koostada tsirkuseetenduse reklaamposter.
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Tsirkust vaatamas
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Tsirkusetrikk
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14. tund (lk 71‐73)
Värske värv!
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga ja loo põhiliigenduse selgitamine;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
tegelaskujude iseloomu ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
korrektne keelekasutus;
rollimäng.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu pargipinki värvinud maalrist, kes
peab kiirelt ära tõttama ning ei jõua pingile värske värvi hoiatussilti panna. Parki tulevad
külastama kaks inimest, kes liiguvad pingi suunas. Mis juhtub edasi?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Enne palu neil läbi mõelda
stsenaarium, kellaaeg ja koht, tegelased, rekvisiidid ja põhisündmused. Kuidas kujutada
selliseid olukordi?
3. Peegeldamine ‐ lase arutleda iga stseeni üle: mis seal toimub, kuidas tegelased reageerivad,
kas pargis on veel tegelasi.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad ja esitada neid
klassile.
5. Laiendamine ‐ lase viia lugu koomiksina Story Visualizerisse, kus toimub tegelaste vahel
otsene kõne. Kasuta vurri tegelaste meeleolu määramiseks viimases stseenis.
6. Vaata videot mudeli loomisest: https://youtu.be/1a5FXXS_GHw
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Pargis koos värskelt värvitud pingiga
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Värvikas päev
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15. tund (lk 74‐76)
Häbelik Simon pargis rulatamas
Õpioskused:
–
–
–
–
–

kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
loo ümberjutustamine;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
tegelaste iseloomu arvestava ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
omadussõnade ja kirjeldava keele kasutamine.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu häbelikust poisist, kes läheb
esmakordselt rulaga hommikul parki, et üksi harjutada, kuid selgub, et see on piknikulisi täis.
Ta alustab sõitu, kogub kiirust, kaotab juhitavuse ja järgmisel hetkel... Kuidas lugu edasi läheb?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Enne palu neil läbi mõelda
stsenaarium, kellaaeg ja koht, tegelased, rekvisiidid ja põhisündmused. Kelle või mille otsa
poiss põrkab? Kuidas ta selle olukorra lahendab?
3. Peegeldamine ‐ lase arutleda iga stseeni üle, mis seal toimub, kuidas tegelased reageerivad,
mis tuju on poisil loo alguses ja loo lõpus.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad ja stseenid
erinevates meeleoludes klassi ees ette kanda.
5. Laiendamine ‐ lase vurri abil valida meeleolu tegelasele, kellega Simon pargis kohtub. Lase
disainida poster, reklaamimaks poisiga pargis juhtunud seiklustest pajatavale raamatule.

81

Simoni seiklused pargis
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Simoni uus sõber
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16. tund (lk 77‐79)
Üksik robot Rivet
Õpioskused:
–
–
–
–
–

kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga ja loo põhiliigenduse selgitamine;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
tegelaste iseloomu arvestava ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
korrektne keelekasutus kõnes ja kirjas.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu üksildasest robotist, kes
unistab sõbrast, teisest robotist. See robot suudab muundada ennast
teistsuguseks ja reisida kuhuiganes. Mis temast saab, kas ta leiab sõbra ja kuidas?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Enne palu neil läbi
mõelda stsenaarium, kellaaeg ja koht, tegelased, rekvisiidid ja põhisündmused.
Robot saab ennast muuta küll, kuid osad tema detailid jäävad alati nähtavaks.
3. Peegeldamine ‐ lase arutleda iga stseeni üle, mis seal toimub, kuidas näidata
roboti tuju ja kauget planeeti, kas ta oskab rääkida või kuidas tuleb väljendada
tema mõtteid?
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad ja
stseenid erinevates meeleoludes klassi ees ette kanda. Luba teistel esitada
täpsustavaid küsimusi. Lase koostada koomiks Story Visualizeris läbi roboti silmade.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel Story Visualizeris kirjutada kiri oma ettekujutatud
sõbrale kosmoses.
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Robot läheb peole

85

Robot leiab uued sõbrad
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Kiri sõbrale kosmosest
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17. tund (lk 80‐82)
Williami unistus
Õpioskused:
–
–
–
–
–

kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga ja loo põhiliigenduse selgitamine;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
tegelaskujude iseloomu ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
riimuvate sõnade kasutamise oskus.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu poisist, kes unistab, et kui ta leiaks
metsast aarde, siis ta ehitaks selle varanduse eest väga erilise rulluisupargi. Lase poisi
unistusel teoks saada! Kuidas ta aarde leiab, millise pargi ta ehitab, milline see välja näeb?
Või kas ta ikka ehitab?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Enne palu neil läbi mõelda
stsenaarium, kellaaeg ja koht, tegelased, rekvisiidid ja põhisündmused. Julgusta õpilasi olema
loovad ja julgelt leiutama.
3. Peegeldamine ‐ lase arutleda iga stseeni üle, mis seal toimub, kuidas unistused kanduvad
stseenist‐stseeni ja kes on teised tegelased. Kuidas väljendada sisemisi unistusi?
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad ja stseenid
erinevates meeleoludes klassi ees ette kanda. Luba teistel esitada täpsustavaid küsimusi ja
lase esitajatel oma valikuid põhjendada.
5. Laiendamine ‐ kasuta ajaspinnerit ning lase muuta sündmuse toimumise aega, lase disainida
poster rulluisupargi avamise kohta StoryVisualizeris.
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William unistust ellu viimas
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Williami rulapark
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18. tund (lk 83‐85)
Väga salajane kaart
Õpioskused:
–
–
–
–

kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
tegelaskujude iseloomu ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
lühiluuletuste, riimide või salmide kasutamine.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu kahest aardekaevajast, kelle labidas
on just jõudnud aardekirstu kaane vastu. Aardekaart andis aardekirstu sisu kohta vihje ainult
kaherealise luuletusega (need, kes julgevad, varandust naudivad), mida nad pidid kaevates
kogu aeg korrutama. Mis aare see olla võiks?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Enne palu neil läbi mõelda
stsenaarium, kellaaeg ja koht, tegelased, rekvisiidid ja põhisündmused. Millist "hirmsat"
saladust see aare peidab, kas see võimaldab luuletust jätkata? Kuidas kujutada tegelaste
emotsioone?
3. Peegeldamine ‐ lase arutleda iga stseeni üle, mis seal toimub. Milline on stseenide õige
järjekord? Mida tegelased lootsid leida? Kas nad saavad rikkaks?
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad ja stseenid
erinevates meeleoludes klassi ees ette kanda. Jälgi, et kasutataks palju omadussõnu ja
kirjeldavat teksti.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel Story Visualizeris luua oma aardejahiseiklus koos
mõistusalmidega.
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Lugu aardekaevajatest
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Aardekaardi abil aaret otsimas
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19. tund (lk 86‐88)
Vali mind, vali mind!
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–

jutu sündmuste järjestamine ja ümberjutustamine ladusas kõnes;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
tegelaste, sündmuste ja lühilugude kasutamine tervikloo edasiandmiseks;
oma ideede väljendamine ühise ehitusprotsessi käigus, mis arvestab kõikide ideid;
tegelaskujude iseloomu ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
töö paigutuse läbimõtlemine lugeja paremaks kaasamiseks.

1. Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu kahest rüütlist, kes olid parimad
sõbrad, kuni algas võistlus lossis elava kauni printsessi tähelepanu nimel. Printsess ei suuda
valida ning rüütlid muutuvad järjest armukadedamaks, kuni.... Kuidas lugu jätkub?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Kuidas kujutada lossi või ajaloolist
stseeni? Mida võtavad rüütlid ette kauni printsessi nimel? Kas nad mängivad ausalt?
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel kirjeldada printsessi tundeid ja seda, kuidas nende lugu
keerdkäikusid teeb. Kes on hea ja kes paha rüütel, kas tuleb hea lõpp või ...
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad lühijuttudena
ning stseenid klassi ees ette kanda erinevaid stiile kasutades. Jälgi, et kasutataks palju
omadussõnu ja kirjeldavat teksti.
5. Laiendamine ‐ lase pinginaabritel kujutada ennast ette rüütlitena ning palu neil kirjutada
printsessile kiri, miks just teda valida tuleks.
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Lugu kahest rüütlist ja printsessist
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Rüütlite võitlus printsessi pärast
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20. tund (lk 89‐91)
Öö muuseumis
Õpioskused:

–
–
–
–
–
–
1.

2.
3.
4.

5.

jutu sündmuste järjestamine ja ümberjutustamine ladusas kõnes;
kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
tegelaste ja sündmuste loomine, et nad põhineksid loos kirjeldatud faktidel ja detailidel;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga ja loo põhiliigenduse selgitamine;
tegelaskujude iseloomu ja sündmustikku edasi kandva järelduse konstrueerimine;
omadussõnade ja kirjeldava teksti osakaalu tõstmine loos.

Tausta loomine ‐ loe materjalist või improviseeri ise lugu ööseks muuseumisse luku taha

jäänud poisist. Muuseumis käib päikeseloojangu ja päikesetõusu vahel oma aktiivne elu.
Mis peategelasega juhtub?
Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Mis jubedad hääled seal
muuseumis on? Kas see on ohtlik koht või mitte? Lase ehitada lugu nii, et õpilased on ise
peategelasteks.
Peegeldamine ‐ lase arutleda iga stseeni üle, mis seal toimub ja kuidas neid järjestada.
Milline on peategelase tuju jutu alguses, kas ja kuidas see muutub? Kuidas lisada loosse
elevust, kuidas kujutada pimedat ööd?
Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad lühijuttudena
ning stseenid klassi ees ette kanda erinevaid stiile kasutades. Jälgi, et kasutataks palju
omadussõnu ja kirjeldavat teksti. Lase neil teha hääli, mis muuseumis kostuvad ning
kirjeldada oma meelekindlust ja vaimset seisundit erinevatel hetkedel.
Laiendamine ‐ lase kirjutada päevik sellel ööl aset leidnud seiklustest. Külastage klassiga
mõnda muuseumi.
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Seiklusrikas öö muuseumis
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Öised seiklused muuseumis
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21. tund (lk 92‐93)
Muinasjutt
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–
–

kirjeldamine ja uute ideede saamine läbi arutelu;
jutust kokkuvõtte tegemine ja ette lugemine, žanri määratlemise oskus;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga ja loo põhiliigenduse selgitamine;
tegelaskujude analüüsimise oskuse arendamine;
erinevate lugude ja žanrite ülesehituse või sisu vastandamine;
kujunduslikust keelest arusaamise demonstreerimine;
jutu ülevaatamine ning sinna sisse viidavate muudatuse mõju hindamine.

1. Tausta loomine ‐ loe õpilastele ette üks muinasjutt. Arutlege loo üksikasjade üle, mis lasevad
määratleda, mis žanriga on tegemist. Kes on loo tegelased? Milliseid kohti loost on kerge
pildina esitada? Mis on loo edasikandev osa?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Lugu algab muinasjutu esimese
lausega ja areneb sealt edasi. Jälgi, et stseenid kajastaksid loo olulisi etappe.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel arutleda, milliste tunnuste järgi see lugu sobitub muinasjutuks.
Lase neil rääkida milline ja miks on nende lemmikstseen ehitatud mudelist.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel anda stseenidele pealkirjad lühijuttudena
ning stseenid klassi ees ette kanda erinevaid stiile kasutades.
5. Laiendamine ‐ muuda muinasjuttu lõppu või mõnda olulist episoodi. Disaini poster, mis
kutsub selle muinasjutu raamatuesitlusele.
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Kolm põrsakest koos hundiga
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Üksik hunt ja kolm põrsakest
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22. tund (lk 94‐95)
Oh häda ja õudust!
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–
–

1.

2.

3.
4.
5.

läbiloetud tekstist kokkuvõtte kirjutamine ja ette lugemine;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga ja õudusjutu põhiliigenduse selgitamine;
faktidel põhinevate juttude lugemine, et osata teemat arendada;
tegelaskujude analüüsimise oskuse arendamine;
loost spetsiifiliste detailide esiletoomine;
erinevate lugude ja žanrite ülesehituse või sisu vastandamine;
kujunduslikust keelest ja väljenditest arusaamise demonstreerimine.

Tausta loomine ‐ loe õpilastele ette õudusjutt. Arutlege loo üksikasjade üle, mis lasevad
määratleda, mis žanriga on tegemist. Milliseid kohti loost on kerge pildina esitada? Mis on loo
edasikandev osa?
Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Lugu algab: "Ma ei unusta kunagi seda
sünget päeva, kui ma järsku tundsin/kuulsin..." Ideedena paku üleloomulikke asju, jubedaid helisid,
keskkonna muutumist jne.
Peegeldamine ‐ lase õpilastel arutleda, milliste tunnuste järgi see lugu sobitub õudusjutuks. Lase
neil rääkida, milline ja miks on nende lemmikstseen ehitatud mudelist.
Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel oma kokkuvõtete kirjutamise ajal püsida õudusloo,
fantaasia või tumeda müstika raames.
Laiendamine ‐ kasutage asukohavurri ja lase tegevus viia uude asukohta, lase sündmusest koostada
politseiraport või lase neil võtta detektiiviroll, et asuda seda sünget lugu uurima. Lugude jaoks
kasuta Story Visualizerit.
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Õudne öö

104

Ma ei unusta seda õudsat ööd...
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23. tund (lk 96‐97)
Minu väike luuletus
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–
–

läbiloetud tekstist kokkuvõtte kirjutamine ja ette lugemine;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga, luuletuse põhiliigenduse selgitamine;
luuletustest ja riimidest arusaamise demonstreerimine;
erinevate žanride määratlemisoskuse demonstreerimine;
luuletuste ülesehituse selgitamine: salmid ja riimid;
luuletuse lugemine koos riimi ja rütmi mõistmisega;
asjakohase, publikuga arvestava luuletuse kirjutamise oskus.

1. Tausta loomine ‐ loe õpilastele ette luuletus. Arutlege üksikasjade üle, mis lasevad
määratleda, mis žanriga on tegemist. Mis on riim ja kuidas seda kasutatakse? Mis muudab
ühe luuletuse heaks või halvaks?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni, millest igaühe kohta tuleb luua
salm. Iga stseen võib olla sõltumatu luuletus või siis luuletuse erinevad salmid. Salmides tuleb
kasutada riime.
3. Peegeldamine ‐ lase õpilastel tähelepanu pöörata salmile ja salmi rütmile. Milliste tunnuste
järgi see lugu sobitub luuletuseks? Lase neil rääkida, milline ja miks on nende lemmikstseen
ehitatud mudelist.
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel oma luuletused ette kanda. Millisesse
žanrisse nende luuletused lähevad?
5. Laiendamine ‐ lase illustreeritud luuletus avaldada Story Visualizeri abil. Lase õpilastel
kirjutada reklaamluuletus või ‐lauluke.
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Luuletus metsas elavast päkapikust
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Kes elab metsa sees?
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24. tund (lk 98‐99)
Legend
Õpioskused:
–
–
–
–
–
–
–

läbiloetud tekstist kokkuvõtte kirjutamine ja ette lugemine;
stseenide kokkusobitamine sujuva üleminekuga, legendi põhiliigenduse selgitamine;
tegelaste analüüsimise oskuse arendamine;
müütide, legendite ja tavalugude võrdlemine ja vastandamine;
traditsionaalsetest juttudest arusaamine;
rahvaliku ja kirjakeele eristamine;
kirjuta fantaasiajutt mõnest väljamõeldud sündmusest.

1. Tausta loomine ‐ loe õpilastele ette legend. Arutlege üksikasjade üle, mis lasevad määratleda,
mis žanriga on tegemist. Mis võib olla päriselt juhtunud või mis on väljamõeldud? Milline on
selle sündmuse ajalooline taust?
2. Loo ehitamine ‐ lase õpilastel ühiselt ehitada 3‐5 stseeni. Lugu algab: "Minnes tagasi iidsesse
aega, kui..."
3. Peegeldamine ‐ Milliste tunnuste järgi see lugu sobitub legendiks? Lase neil rääkida, milline ja
miks on nende lemmikstseen ehitatud mudelist. Mis on selles loos päris, mis väljamõeldud ja
millise ajaloolise perioodi kohta see käib?
4. Jagamine ja dokumenteerimine ‐ lase õpilastel oma kokkuvõtete kirjutamise ajal püsida
legendi kirjutamise lainel.
5. Laiendamine ‐ lase õpilastel luua StoryVisualizeris mõne legendi kohta pikem jutt. Lase neil
selle kohta rohkem uurida. Lase mõnele legendile luua uus lõpp või ootamatu pööre.
6. Vaata videot mudeli loomisest: https://youtu.be/IgnONLMdHIM
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Ülemiste vanake
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Legend Ülemiste vanakesest
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Kokkuvõte
• LEGO StoryStarter on haarav õppevahend
lugude loomiseks ja esitamiseks. See julgustab
laste loovust ja eneseväljendusoskust.
• LEGO Jutuvestja on sobiv lahendus eelkoolile,
algklassidele, põhikooli teisele astmele või
kirjandusringile.
• Tarkvara võimaldab õpilastel luua kirjalikke
vormistusi oma LEGO klotside abil jutustatud
lugudele.
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