
 
Tunnikava: Tasuta teenused raha eest. 
Hea õpetaja! Projekti ,,Targalt internetis” raames koostasid : Elora Rämmal, Raige Ifrad, Kadri 
Karm, Inessa Volkova õppematerjali kogu ja tunnikava. 
 
Õpilaste vanus:  6-7 a 
Tunnipikkus:  20-35 minutit 
Vajalikud õppevahendid: Internet, arvuti, tahvelarvutid lastele, pehme pall, 
Bee-Botid/Blue-Botid, Bee-Boti/Blue-Boti ettevalmistatud mängualus. 
 
Teema lühiülevaade: 
 
Erinevates rakendustes ja mängudes on palju lisateenuseid , mida on võimalik soetada raha 
eest. Kasvatada teadlikkust, et sellised mängud ja rakendused on olemas ja et nende suhtes 
tuleb olla ettevaatlik. 
 
Õpiväljundid: 
Laps mõistab erinevate teenuste ostmise tagajärgi, saab aru raha väärtusest.  
Laps mõistab, millal küsida abi. 
Laps mõistab, et mõned teenused on tasulised. 
 
 
Sissejuhatuseks tunnis:  5 minutit 
(Õpetaja selgitab käsitletavat teemat, peale mida toimub arutelu palli lapselt lapsele edasi 
andes, selleks, et kõik ei räägiks läbisegi) 
Arutelu selle kohta, milliseid teenuseid internetist osta saab, milliseid on lapsed ise ostnud ning 
milliseid teenuseid on nende vanemad ostnud. Kas lapsed on ise kokku puutnud situatsiooniga, 
kus mängu edasi mängimiseks küsitakse raha? Mida sellistes olukordades tehtud on? Mida 
nendes olukordades tegema peaks? 
Kas kõik teenuste pakkujad on ausad?  
 
Kooliksvalmis.ee portaali vaatlemine. Hallid nõuavad raha, aga need mis värvilised, need saab 
kohe mängida.  Vaatleme, milliseid mänge saab mängida tasuta , arutleme selle üle miks 
mõned mängud on tasulised. 
 
Tegevused tunnis: 20 minutit 
Õpetaja poolt ettevalmistatud mängualus.  



Üheskoos lastega tuletatakse meelde põrandarobotite kasutamine ning õpetaja selgitab lastele 
mängureegleid ning tutvutakse mängulauaga. 
Lapsed mängivad rühmakaaslastega mängu. Õpetaja saab ise otsustada, kuidas või kas lapsed 
gruppidesse jaotatakse.  
Õppemäng bee-botiga ,,Tee õigeid otsuseid. situatsioonide lahendamised kasutades 
põrandarobotit. 
Näidissituatsioonid: 

1. Mängu mängides järgmisele tasemele jõudmiseks küsib raha. 
2. Uute elude saamiseks ning mängu edasi mängimiseks küsitakse raha. 
3. Mängus lisaaja saamiseks küsitakse raha. 
4. Mängudes olevate hüpikande peale vajutamine, kui need lubavad suurt võitu. 
5. jne 

Mängu lõppedes räägib õpetaja lastega üle mängus tekkinud situatsioonid ning räägime sellest, 
kas tehti õigeid otsuseid. 
 
Lõpetavad tegevused: 10 minutit 
Kooliksvalmis.ee lehelt mängude mängimine. Lapsed saavad endale tahvlid ning koos 
mängitakse mänge. 
Õpetaja näitab, kuidas käib kooliksvalmis.ee lehelt mängu ostmine. Ostetakse üks mäng ning 
arutletakse selle rahalise väärtuse üle. 
 
 
 
 
 


