TEACHER’S BOOK

WORLD RECIPES

ÕPPEMATERJALID
M AT E M A AT I K A
MAHUTAVUS (BERLINERID & BAIERI PONTŠIKU)

4

GEOMEETRIA (COXINHAS & QUICHE LORRAINE)

6

NURGAD JA KOLMNURGAD (FATAYA)

9

PROTSENDID (MANCHEGAN GAZPACHO)

10

MASSI MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE (MEAT CROQUETTES)

11

AJAÜHIKUD (PUMPKIN FRITTERS)

12

ALGEBRA
MURRUD (CHEESE CAKE)

14

KALKULATSIOONID (CHOCOLATE BUTTER CREAM CAKE)

15

KEELED
KEELEÕPE MIGRANTIDELE (BEETROOT SOUP, POTATO NOODLES WITH

16

SAUERKRAUT, BAGUETTE, PANNA COTTA)
INGLISE KEEL
VERBID (GÜLLAÇ)

20

HISPAANIA KEEL
KOKANDUSALANE SÕNAVARA JA SÕNADE TÜÜBID (BRIWAT)

21

KÄSKIV KÕNEVIIS (BUTTER CAKES)

22

TEGUSÕNADE VORMID (JALLOF RICE)

23

WORDS’ SÕNALIIGID (POTATO LLAPINGACHOS)

24

JUHENDAVAD TEKSTID (QUESADA)

25

VÕRDLEVAD STRUKTUURID (SWEET POTATO CAKES)

26

POWERPOINT / PILDISTAMINE (KNUCKLE OF VEAL & BARLEY-POTATOES

27

IKT
MASH WITH CRISPY BACON)
WORD (ROASTED PORK & VANILLA CRESCENT COOKIES & SMOKED

31

HAKEFISH WITH RICE AND MAYONNAISE)
EXCEL (CHEESE NOODLES & HOTPOT WITH PORK & WHOLE GRAINS BUNS)

34

LOOVKIRJUTAMINE - KOOMIKSITE TEGEMINE (PLUM DUMPLING)

38

OTSINGUMOOTORID (CHILLED BEET SOUP)

39

FILMITEGEMINE (BEAN SALAD WITH SMOKED HAM)

40

VEEBILEHE TEGEMINE (CHICKEN SOUP WITH DUMPLINGS)

41

POSTRI TEGEMINE (CUTLET WITH ROASTED VEGETABLES)

42

PROGRAMMEERIMINE JA KOODIKIRJUTAMINE (KRINGEL)

43

DIGITAALNE SCRAPBOOK (ORSOTTO)

44

HELI SALVESTAMINE, AUDACITY (POPPYSEEDS ROLLS)

45

MOBIILIÄPID (RYEBREAD)

46

WIKID (SALMON SEASONED WITH LEMON AND HONEY)

47

ONLINE-OTSINGUD, TERVITUSKAARDID (SPONGE CAKE WITH WHIPPED

48

CREAM AND FRESH STRAWBERRIES)
FOTOTÖÖTLUS (WILD-BERRY MOUSSE)

49

INTERNETI-UURINGUD SOTSIAALMEEDIA PÕHJAL (GÖZLEME, LEBENIYE

50

SOUP, SU BÖREĞI)

ETTEVÕTLUSÕPE
KUIDAS OLLA EDUKAS ETTEVÕTKA (ANCHOVY RICE)

53

ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE (MANTI)

54

PROJEKTIJUHTIMINE
PROJEKTIJUHTIMISE ALUSED (SHEPHERD’S SALAD)

55

KODANIKUAKTIIVUS JA TOLERANTSUS
TOLERANTSUS ÜHISKONNAS JA SELLE TÄHTSUS (ÇIĞ KÖFTE)

56

MULTIKULTUURSUSE ÕPETAMINE (LAHMACUN)

57

MAALIMINE (ZEYTINYAĞLI YAPRAK SARMASI)

58

METAFOORIDE KASUTAMINE ÕPPETÖÖS (ADANA KEBAP)

59

MIIMIKA KASUTAMINE ÕPPETÖÖS (ÇIĞBÖREK)

60

TRADITSIOONIDE ESITAMINE (FLOUR HALVA)

61

ANTUD TEEMAL ARUTLEMINE (İÇLI KÖFTE)

62

HISPAANIA AJALUGU (POTATO OMELETTE)

63

(¿) AJALUGU (KEŞKÜL)

64

KUNST
DRAAMA

AJALUGU

LOODUSTEADUSED
SEGUD JA LAHUSED (ANDALUSIAN GAZPACHO)

65

AINE OLEKUTE MUUTUMINE (BAKLAVA)

66

LOOMARIIK (GALICIAN OCTOPUS)

67

LEIUTISED (MADRILENIAN STEW)

68

SEEDESÜSTEEM (PERRUNILLAS)

69

TERVIS
TERVISLIK TOITUMINE (VALENCIAN PAELLA)

70

TERVIS JA JÄTKUSUUTLIKKUS (POTATO SALAD)

71

TERVISLIK TOIT (CARP)

73

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Filling bodies
and minds
Detailne kirjeldus
Tunni alguses kordab õpetaja läbi erinevate geomeetriliste kujundite mahu arvutamise põhimõtted (mis peavad olema juba varem õpitud).
(LISA 1)

Te g e v u s 1 : ( 1 5 m i n u t i t )
Õpetaja annab igale õpilasele Berlineri pildi ningi selle raadiuse või läbimõõdu.
Õpilastele antakse erinevad raadiused ja läbimõõdud.
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T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika
TEEMA:
Maht
RETSEPT:
Berliner
TEGEVUSE LIIK:
Individuaalne ja grupitegevus
EESMÄRGID:
• Õppida arvutama erinevate
geomeetriliste kujundite mahtu
• Õppida töötama rühmades
• Austada teiste panust ja arvamusi
• Mõista arvutusoskuste tähtsust
igapäevaelus
• Selle tegevuse kohandamine
muudele igapäevastele probleemidele
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Matemaatiline pädevus ja
põhioskused teaduses ja tehnoloogias
• Õppimise õppimine
• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
• suhtlemine emakeeles

Seejärel selgitavad õpilased, kuidas nad on probleemi lahendanud, et nad mõistaksid kera ruumala valemi rakendamisest sõltuvalt selle raadiusest või läbimõõdust.

Te g e v u s 2 : ( 3 0 m i n u t i t )
Õpetaja jagab klassi nelja rühma ja palub neil formuleerida igapäevaelu probleem, mis eeldab ühe uuritud geomeetrilise kuju mahu arvutamist. Seejärel
lahendab iga rühm teise grupi pakutud probleemi. Kui kõik on lahendatud,
jagavad nad lahendusi ülejäänud õpilaste ees.

KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Mass/Hulk/
Maht/Ruumala
Harjutus 1 (20 minutit)
Matemaatika - Geomeetria / Algebra - Sissejuhatus - Toidu kaalumine
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T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika
TEEMA:
Algebra / Geomeetria

Klassil palutakse kaaluda erinevad, kuid ühesuurusega toidud. Näiteks lõigata

RETSEPT:

1 sentimeetri suurusteks kuubikuteks suhkur, vorst, leib, või jt või täita väike

Baieri pontšikud

tass veega, õliga, riisiga, jahuga jne.

TEGEVUSE LIIK:
Töötage rühmades ja arutlege tulemuste üle. Pange kaalumise tulemused kirja
plakatile või tahvlile.
Miks on sama mahuga ainete kaalud erinevad? Kas õpilased on kohanud seda
probleemi igapäevaelus (nt kaks erinevat puutükki; 500 grammi värskeid spinatilehti versus 500 g porgandeid; metall versus puit jne)?

Harjutus 2 (15 minutit)
Matemaatika - Geomeetria - Mahtude arvutamine
Lisana kasutatakse Baieri pontšikute töölehte. Töötatakse individuaalselt
jaklassis arutledes.
Õpilased peavad eristama geomeetrilisi kehasid ja aluspindu ning arvutama
kuubikute ja raadiuse ruumalad.
Harjutust saab visualiseerida nt. pärmikuubiku ja piimapudeliga (vaata retsepti).

(Rollimäng, arutelu, rühmaülesanne,
töötuba, tööleht, muu)
• Tööleht
• Arutelu
• Paaristöö
• Individuaalne töö
EESMÄRGID:
• Mahtude ja koguste arvutamise
õppimine
• Arvutamise olulisuse mõistmine
igapäevaelus
• Rühmatöö harjutamine
• Teiste panuse ja arvamuste

Harjutus 3 (10 minutit)

arvestamine

Matemaatika - Geomeetria / Algebra - Maht ja ruumala - Sissejuhatus

igapäevastele probleemidele

Vt lisa Baieri pontšikute tööleht (iga õpilane saab oma tööleehe).

• Selle tegevuse ülekandmine

Töötage paarikaupa - arutage klassis.

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Loetlege toite ja jooke ning mõelge, kuidas neid retseptides mõõdetakse. Põh-

TEADMISED / HOIAKUD:

jendage. Arutlege, kuidas on seotud mass ja ruumala.

• Matemaatikapädevus, teaduse ja
tehnoloogia põhipädevused

Harjutus 4 (15 minutit)

• Õpioskus

Matemaatika - Algebra - Ruumala arvutamine

VAJALIK MATERJAL:

Valem:

• 2 Töölehte õpilase kohta, retsept,

1 dm3 = 1000 cm3 = 1 l = 1 kg
Paluge õpilastel välja selgitada, kas see valem on õige. Õpilased võivad valemi
kontrollimiseks kasutada nt 1liitrist tetrapakki ja mõõta selle mahtu.
Mõelge toitude ja jookide erinevale kaalule. Kas nende kaal on (ligikaudselt)
võrdne veega?

Va l i k u l i n e ( 5 - 1 0 m i n u t i t )
Arvutage teiste retseptide koostisosade kaalu ja ruumala.

erinevad toidud ja joogid ning nende
pakendid, köögikaal, joonlaud,
mõõtetops
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 2

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Meie geomeetriline linn
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T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika

Detailne kirjeldus (15 minutit)
Õppetundi alguses kordab õpetaja üle erinevate geomeetriliste vormide tüübid (varem
õpitud). Õpetaja näitab „Coxinha” pilti: see on
tavaliselt koonusekujuline. See on juba õpitu
kordamine või laiendamine.

TEEMA:
Geomeetrilised kujud
RETSEPT:
Coxinhas
TEGEVUSE LIIK:
Grupitöö
EESMÄRGID:
• Õppida ära tundma erinevaid
geomeetrilisi vorme.
• Harjutada grupitööd.
• Mõista igapäevaeluks vajalike
arvutusoskuste tähtsust.
• Selle tegevuse sidumine teiste
igapäevaste probleemidega.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Matemaatiline pädevus ja
põhioskused teaduses ja tehnoloogias
• Sotsiaalsed ja kodanikuoskused
• Õpioskus
• Suhtlemine emakeeles
VAJALIK MATERJAL:
• Värviline paber ja papp
• Käärid
• Liim
• Söögipulgad
KESTUS 6 0 ’

Te g e v u s 1 : ( 4 5 m i n u t i t )
Õpetaja jagab klassi nelja rühma ja jagab neile materjalid käsitööks. Ta annab
neile umbes 30 minutit, et ehitada linnamudel, mis võib sisaldada ainult geomeetrilisi kehasid.
Lõpetamisel esitab iga grupp ülejäänud õpilased oma linna, keskendudes geomeetrilistele kujudele, millest see koosneb.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Ringid
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T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika

Detailne kirjeldus
Tunni alguses tuletab õpetaja õpilastele meelde geomeetrilised põhikujundid
(nt kolmnurgad, ruudud).

TEEMA:
Geomeetria
RETSEPT:
Quiche Lorraine

Harjutus 1 (15 minutit)

TEGEVUSE LIIK:

Matemaatika - Geomeetria - Ring - Sissejuhatus

(Rollimäng, arutelu, arutelu,

Vaadake retsepti lisa 1 (tööleht igale õpilasele).

grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu)
• Tööleht

Harjutus 2 (15 minutit)

• Arutelu

Matemaatika - Geomeetria - Ring - Põhitõed

• Individuaalne töö

Arutage rühmaga, kust võite oma igapäevaelus leida ringe?

Harjutus 3 (5 minutit)
Matemaatika - Geomeetria - Ring - Muud geomeetrilised vormid.
Vaadake lisa 2 (tööleht igale õpilasele).

Harjutus 4 (5 minutit)
Matemaatika - Geomeetria - Ring - Läbimõõt
Retseptis on kirjas, et küpsetusvormi läbimõõt on 26 cm. Paluge õpilastel seda
oma küpsetusvormiga kontrollida. Kuidas õigesti mõõta?

•Paaristöö

EESMÄRGID:
• Ringi pindala jt arvutamise
õppimine
• Selle igapäevaelus kasutamise
olulisuse mõistmine
• Rühmas töötamise harjutamine
• Teiste panuse ja arvamustega
arvestamine
• Nende tegevuste kasutamine
igapäevaelus
PÄDEVUSED / OSKUSED /

Harjutus 5 (10 minutit)

TEADMISED / HOIAKUD:

Matemaatika - Geomeetria - Ring - Ümbermõõt

tehnoloogia põhipädevused

Retseptis on kirjas, et küpsetusvormi läbimõõt on 26 cm. Õpilastel palutakse
katta vormi servad tainaga. Kui suur on küpsetusvormi ümbermõõt?. Kuidas
saate teada ümbermõõdu, kui teate läbimõõtu?
C =π × d = 2 × π × r

• Matemaatikapädevus, teaduse ja
• Õpioskus
VAJALIK MATERJAL:
2 töölehte õpilase kohta, Internet,
kalkulaatorid, küpsetusvorm, retsept.

Harjutus 6 (10 minutit)

KESTUS: 6 0 ’

Matemaatika - Geomeetria - Ring - Pindala

LISAD: 2

Õpilased arvutavad paaris ringi raadiuse ja pindala, kui selle läbimõõt on 26
cm nagu Quiche Lorraine’i retseptis. Abi võib saada veebisaidilt http://circle.
wikina.org/

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Ringid
Harjutus 7 (10 minutit)
Matemaatika - Geomeetria - Ring - Pindala
Retseptis palutakse õpilastel piruka kaunistuseks panna mõni porrulauk. Neil
palutakse välja selgitada, kui palju 2 cm pikkuseid porrulaugurulle nad saavad
piruka läbimõõdujoonele paigutada.

Harjutus 8 (10 minutit)
Matemaatika - Geomeetria - Ring - Harjutamine - Pagariäri
Pagarid tegelevad iga päev selle matemaatilise probleemiga: küpsetusvorm on
98 cm pikk ja 57 cm lai, arvutage, mitu tainatükki saab vormi panna, kui iga
tükk kasvab 8 cm läbimõõduga ringiks?

Harjutus 9 (5 minutit)
Matemaatika - Geomeetria - Ring - Harjutamine - Ülekandmine
Selle probleemiga seisavad silmitsi ka aednikud. Palun selgitage välja, mitu
maasikataime (mis kasvavad 0,40 meetri läbimõõduga taimedeks) saab panna
6 m pikkusele ja 4,5 m laiusele põllule.

8

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Nurgad

9

T E AV E
SUBJEKT:
MATEMAATIKA

Detailne kirjeldus
Tunni alguses tuletab õpetaja õpilastele meelde erinevate nurkade tüübid (juba
varem õpitud), et omandatud teadmisi värskendada.
(15 minutit)

Te g e v u s 1 : ( 1 5 m i n u t i t )
Õpetaja jagab õpilastele Fataya pildid:
see on malli kujuga.

TEEMA:
NURGAD JA KOLMNURGAD
RETSEPT:
Fataya
TEGEVUSE LIIK:
GRUPITÖÖ
EESMÄRGID:
• Õppida erinevate nurkade (terav-,
nüri- ja täisnurgad) ja kolmnurkade
tüüpe.

Õpetaja kirjutab tahvlile instruktsioonid:
- Täisnurk punanre
- Sirgnurk sinine
- Teravnurk roheline

• Õppida rühmades töötama.
• Austada teiste panust ja arvamusi.
• Mõista aja mõõtmise tähtsust
igapäevaelus.

- Nürinurk kollane

• Nende tegevuste kasutamine

Õpetaja valib mõned õpilased, kes märgivad pildile erinevad nurgad.

lahendamisel

Te g e v u s 2 : ( 2 0 m i n u t i t )
Õpetaja jagab klassi nelja rühma ja palub neil mõelda mitmetele igapäevaelu
elementidele, millel on täis-, sirg-, nüri- ja teravnurgad.

igapäevaste probleemide

PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Matemaatikapädevus ja
põhioskused teaduses ja tehnoloogias

Te g e v u s 3 : ( 1 0 m i n u t i t )
Õpilaste rühmad mõõdavad klassiruumis asuvate objektide nurki ja kirjutavad
andmed oma vihikutesse või sülearvutitesse.

• Sotsiaalsed ja kodanikuoskused
• Õpioskus
• Emakeelepädevus
VAJALIK MATERJAL:
• Mallid
• Fataya pildid
• Kirjad
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Me õpime 100%
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T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika

Detailne kirjeldus:
Tunni alguses tuletab õpetaja õpilastele meelde protsentide teemat- see on
varem õpitu kordamine. Seejärel jagab õpetaja õpilased kolme gruppi.
(15 minutit)

Te g e v u s 1 : ( 1 5 m i n u t i t )
Õpetaja annab igale rühmale suure plakatile joonistatud ringi ja kirjutab tahvlile juhendi:
“Gazpacho Manchego koosneb järgmistest protsentidest:
60% pastat
20% liha
15% köögivilju
5% kastet

TEEMA:
Protsendid
RETSEPT:
Manchegan Gazpacho
TEGEVUSE LIIK:
Grupitöö
EESMÄRGID:
• Õppida rühmades töötama
• Austada ülejäänud grupi arvamusi ja
otsuseid
• Mõista protsentide tähtsust

“Jaga ring osadeks vastavalt neile protsentidele.”

igapäevaelus

Kui kõik rühmad on oma ringid jaganud, selgitavad nad ülejäänud klassile,

igapäevaste probleemide

kuidas nad seda tegid. Õpetaja annab vastavalt vajadusele tagasisidet või juhib

lahendamiseks.

• Selle tegevuse kasutamine

tähelepanu vigadele.

Te g e v u s 2 : ( 1 5 m i n u t i t )
Õpetaja küsib:
“Kui gazpacho manchego pott kaalub 2 ja pool kilo, siis kui palju sisaldab see iga
komponenti?”
Kui rühmad on ülesande lahendanud, esitavad nad oma lahenduse ülejäänud
rühmadele.

Te g e v u s 3 : ( 1 5 m i n u t i t )
Õpetaja annab igale rühmale kolm liitrist tühja pudelit ja ühe liivaga täidetud
pudeli ning tööjuhendi:
“Pudeli kogu sisu tuleb jaotada nelja pudeli vahel järgmiselt: 10%, 15%, 25% ja
50%”

PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Matemaatiline pädevus ja
põhioskused teaduses ja tehnoloogias
• Sotsiaalsed ja kodanikuoskused
• Õpioskus
• Emakeelepädevus
VAJALIK MATERJAL:
• plakat ringiga
• värvid
• paberid
• pliiatsid
• markerid

Õpilased võivad ülesande lahendamiseks kasutada joonlaudu ja markereid.

• joonlauad

Rühmad võrdlevad oma tulemusi klassikaaslastega, õpetaja kontrollib tulemu-

• 12 üheliitrilist pudelit

sed ja võtab tunni kokku.

• liiva
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Meie
geomeetriline linn
Detailne kirjeldus
Tunni alguses kordab õpetaja varem õpitud kaaluühikute seoseid, kasutades
abivahendina järgmist skeemi.
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T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika
TEEMA:
Kaalu mõõtühikute teisendamine
RETSEPT:
Lihapallid
TEGEVUSE LIIK:
Grupitöö
EESMÄRGID:
• Õppida kaaluühikuid teisendama

Te g e v u s 1 : ( 5 m i n u t i t )

• Õppida rühmatööd

Õpetaja palub õpilastel teisendada retseptis grammidena antud kogus kilo- ja

austamist

milligrammideks.
Pärast seda selgitab üks või mitu õpilast teistele klassikaaslastele, kuidas nad
probleemi lahendasid.

Te g e v u s 2 : ( 2 0 m i n u t i t )
Õpetaja jagab klassi nelja rühma. Igal rühmal palutakse mõelda kümnele igapäevaelu objektile, mida saab väljendada tonnides, kilogrammides, grammides ja

• Õppida teiste panuse ja arvamusste
• Mõista igapäevaeluks vajalike
arvutusoskuste tähtsust.
• Selle tegevuse sidumine teiste
igapäevaste ülesannetega

PÄDEVUSED / OSKUSED /

milligrammides. Iga rühm keskendub ühele mõõtühikule. Siis peavad nad võrdle-

TEADMISED / HOIAKUD:

ma objekte täiskasvanud inimese keskmise kaaluga (70 kg) arvutades, kui palju

• Matemaatiline pädevus ja

inimesi oleks vaja, et saavutada ühe objekti kaal (kui see on suurem) või mitu

põhioskused teaduses ja tehnoloogias

objekti oleks vaja inimese kehakaalu saavutamiseks (kui see on väiksem).

• Sotsiaalsed ja kodanikuoskused

Seejärel tutvustavad rühmad saadud tulemust ülejäänud klassile.

Te g e v u s 3 : ( 2 0 m i n u t i t )
Samades gruppides kaaluvad õpilased mitmeid klassiruumis olevaid objekte
ja registreerivad oma sülearvutites nende kaalu kilogrammides, grammides ja
milligrammides. Lõpuks tutvustavad nad oma tulemusi klassikaaslastele.

• õpioskuste arendamine
• suhtlemine emakeeles
VAJALIK MATERJAL:
• Kaalud
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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Tik
Tak

T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika

Detailne kirjeldus

TEEMA:

Tunni alguses kordab õpetaja üle ajaühikute teisendamise teema (peab olema
juba varem õpitud). Õpetaja saab abivahendina kasutada järgmist skeemi:

Ajaühikud
RETSEPT:
Pumpkin fritters

Peale kordamist jagab
õpetaja klassi 3-4

TEGEVUSE LIIK:

gruppi

Grupitöö

(15 minutit)

EESMÄRGID:
• Ajaühikute teisendamise õppimine
(sekundid, minutid, tunnid)
• Õppida töötama rühmades
• Austada teiste panust ja arvamusi
• Mõista arvutusoskuste tähtsust

Te g e v u s 1 : ( 5 m i n u t i t )

igapäevaelus

Õpetaja esitab küsimuse:

muudele igapäevastele probleemidele

• Selle tegevuse kohandamine

“ Kui naine on oma elu jooksul küpsetanud pumpkin fitterseid 528 korda ja keskmiselt kulub küpsetamiseks 30 minutit, siis mitu sekundit, tundi ja päeva oma elust on
ta kulutanud nende küpsetamisele?”

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Answer:

TEADMISED / HOIAKUD:

528x 30 = 15840 x 60 = 950,400 sekundit
15,840 / 60 = 264 tundi
264/24 = 11 päeva
Rühmad avaldavad oma tulemused ja arutavad nende sooritamiseks tehtud
toiminguid.

Te g e v u s 2 : ( 2 0 m i n u t i t )
Võistlus. Iga rühm valib esindaja. Õpetaja näitab slaididel ajaühikuid ja pakub
kolm võimalikku vastusevarianti (a, b, c). Kui projektorit ei ole võimalik saada,
loeb õpetaja küsimused valjusti ette. Iga rühm, kes on aruteluga valmis saanud ja
käe tõstnud, valib ühe kolmest võimalikust vastusest. Kui vastus on õige, teenib
grupp ühe punkti. Kui vastus on vale, kaotavad nad punkti (neil võib olla ka
negatiivne tulemus).
Meeskond, kel on rohkem punkte, võidab, tingimusel et kõik grupi liikmed
osalevad.

Te g e v u s 3 : ( 2 0 m i n u t i t )
Õpetaja väljastab igale rühmale karbi 18 kaardiga. Igale kaardile on kirjutanud
numbrid tundides, minutites või sekundites. Õpilased peaksid rühmitama need
kolmeks, leides erinevates üksustes esindatud 6 samaväärset numbrit.

• Matemaatiline pädevus ja
põhioskused teaduses ja tehnoloogias
• Õpioskus
• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
• suhtlemine emakeeles
VAJALIK MATERJAL:
• Slaidid või kaardid küsimustega
• Karbid
• Kaardid
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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Jagamine,
murrud

T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika

Harjutus 1 (10 minutit)

TEEMA:
Algebra

Matemaatika - Algebra - Murrud - Sissejuhatus
Tunni alguses näitab õpetaja juustukoogi pilti. Vaadake retsepti lisa 1 (tööleht
igale õpilasele).

RETSEPT:
Juustukook

Töö paarides. Kuidas kooki tükkideks lõigata?

TEGEVUSE LIIK:

Keskelt pooleks lõigates saame kaks võrdset osa.

(Rollimäng, arutelu, arutelu,

Kui palju iga inimene kooki saab?

grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu)

Pool: 1 / 2- või 50:50 (protsentides).

• Tööleht
Mis juhtub, kui kooki on vaja jagada 4, 6, 8 või 12 inimesele? Kuidas seda nii

• Arutelu

tükkideks lõigata, et kõik saavad ühesuurused tükid?

• Paaristöö
• Individuaalne töö

Harjutus 2 (10 minutit)

EESMÄRGID:

Katemaatika - Algebra - Kurrud - Võrdlemine

• Õppida murdudega arvutamist

Vaadake retsepti lisa 2 (tööleht igale õpilasele).

(liitmine, lahutamine, korrutamine,
jagamine)

Arutage grupis, kust leiate sellised murrud oma igapäevaelus?

• Mõista murdudega arvutamise

Harjutus 3 (10 minutit)

olulisust igapäevaelus

Matemaatika - Algebra - Murrud - Liitmine / Lahutamine

seose mõistmine

• Protsentide ja murdosade vahelise

Kuidas saab murdudega arvutada? Kuidas suureneb väärtus, kui sööte ära kaks
koogitükki? Kuidas väärtus väheneb, kui jagate oma tükki kellegi teisega?

• Rühmas töötamine
• Teiste panuse ja arvamustega
arvestamine

Vaadake lisa 3 (tööleht igale õpilasele)

• Nende tegevuste kasutamine
igapäevaelus

Harjutus 4 (10 minutit)
Matemaatika - Algebra - Murrud - Liitmine / Lahutamine

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Kas teate, kuidas murde kasutatakse noodikirjas?

TEADMISED / HOIAKUD:
• Matemaatikapädevus, teaduse ja

Kas teate, kuidas murde kasutatakse noodikirjas?
Vaadake lisa 4 (tööleht igale
õpilasele).

Noot Paus

Nimi
noot/paus
pool nooti/
paus
veerandnoot/paus
kaheksandik
nooti/paus

Väärtus

tehnoloogia põhipädevused
• Õpioskus
VAJALIK MATERJAL:
• 5 töölehte õpilase kohta, retsept
KESTUS: 6 0 ’
KESTUS: 5

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Jagamine,
murrud
Harjutus 5 (15 minutit)
Algebra - Murrud - Korrutamine / Jagamine
Vaadake lisa 5 (tööleht igale õpilasele)

Harjutus 6 (5 minutit)
Igapäevane elu:
Jälgige kellaosuteid. Tunni jooksul teeb pikem seier ühe ringi. See on:
100% ringist
1/1 ringist
360 ° ringist.
Aga kuidas käitub tunniosuti? Kirjeldage kõiki kolme võimalust.
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Arvutamine

15

T E AV E
SUBJEKT:
Matemaatika

Harjutus 1 (15 minutit)
Matemaatika - Algebra - Sissejuhatus

TEEMA:
Algebra

Kõigepealt selgitab õpetaja, millega tunnis tegeletakse.
Vt retsepti ja selle lisa 1 (retsept ja tööleht igale õpilasele). Töötage paarikaupa -

RETSEPT:

arutage klassis.

Šokolaadi-võikreemi kook
TEGEVUSE LIIK:

Harjutus 2 (15 minutit)
Matemaatika - Algebra - Liitmine / Korrutamine
Vt lisa 2 (tööleht igale õpilasele)
Töötage individuaalselt - arutage klassis.
Koostage ostunimekiri toiduainete ostmiseks vastavalt kokkulepitud kookide
arvule.
Kontrollige poodides müüdavate toiduainete koguseid pakendites - kui vaja,
vaadake Internetist.

Harjutus 3 (15 minutit)
Matemaatika - Algebra - Liitmine / Korrutamine
Vt lisa 3 (tööleht igale õpilasele)
Töötage individuaalselt - arutage klassis.
Kontrollige hindu (kui vaja, vaadake Internetist järele) ja arvutage ostukorvi hind.

Harjutus 4 (15 minutit)

(Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu).
• Tööleht
• Arutelu
• Paaristöö
• Individuaalne töö
EESMÄRGID:
• Õppida, kuidas hindasid arvutada
• Mõista arvutamise olulisust
igapäevaelus
• Õppida rühmatööd
• Austada teiste panust ja arvamusi
• Nende tegevuste kasutamine
igapäevaelus

PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:

Matemaatika - Algebra - Hinna arvutamine

• Matemaatikapädevus, teaduse ja

Vt lisa 4 (tööleht igale õpilasele)

tehnoloogia põhipädevused

Arutage klassis ja märkige töölehele, milline on ühe koogitüki müügihind.

• Õpioskus

Arvutage:

• Algatusvõime ja ettevõtlikkus

- Mitmeks tükiks üks kook tükeldada?
- Kas võtad tüki ka endale?
- Kas müüte kõik koogid maha? Mida teha ülejääkidega?
- Kas sooviteoma klassi jaoks natuke raha teenida?
- Kas teil on muid kulusid peale koostisosade maksumuse (nt köögirent, elektrikulu jt)?

VAJALIK MATERJAL:
• 4 Töölehte õpilase kohta, retsept,
Internet, arvuti
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 4

Va l i k u l i n e ( 5 m i n u t i t )
Arutage, kas sellist tegevust oleks huvitav reaalselt teostada. Kuidas saaks seda
teha?

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kokkame
Poolas
Detailne kirjeldus
Õpetaja näitabEuroopa kaarti ja küsib õpilastelt, kust asub retsepti päritoluriik
(Poola)

Harjutus 1 (5 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Sissejuhatus
Arutage klassis, mida õpilased teavad Poolast, eriti poola köögist. Kirjutage
kommentaarid plakatile.

Harjutus 2 (20 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Mõistmise ja teksti lugemine
Individuaalne lugemine (vt lisa 1). Õpilastel palutakse vastata küsimustele teksti
kohta.

Harjutus 3 (10 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Grammatika
Rühmatöö: märkige harjutuses käskivas kõneviisis verbid (vt lisa 2, katkend
retseptist) ja arutage, miks seda kõneviisi sageli retseptides kasutatakse. Kas
käskiv kõnevorm on seotud mõne muu verbi vormiga? Kus asub verbi käskiv
vorm lauseehituses?

Harjutus 4 (20 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Grammatika / kirjutamine
Iseseisev töö:
Olete Poolas puhkamas. Kirjutage oma sõbrale e-kiri, mis räägib talle sellest
riigist ja Poola kokakunstist. Aitasite oma võõrustajatel eelmisel päeval traditsioonilist peedisuppi valmistada. Palun seletage, kuidas suppi tehti. Toimingute
õiges järjekorras kirjeldamiseks võite kasutada retsepti.
(vt lisa 3).

Harjutus 5 (5 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Ristsõna
(vt lisa 4), Loodud saidi https://www.puzzle-maker.com/crossword_Design.cgi
abil
Lahendus ristsõnale: Punapeet: punane ümar köögivili. | Puljong: kana- või köögiviljavedelik. | Äädikas: vedelik, mis koosneb umbes 5-20% äädikhappest, veest ja
mikroelementidest. | Kevad: aastaaeg talve ja suve vahel. | Hapukoor: piimatoode,
mis saadakse tavalise koore kääritamisel teatud tüüpi piimhappebakteritega. | SSuhkur: nimi magusate maitsega süsivesikute jaoks. | Pastinaak: porgandi ja peterselliga
tihedalt seotud juurvili. | punane / peedisupile iseloomulik värv | Poola / Euroopa riik,
kus peedisupp on väga kuulus

Milliseid toite, mida tunni ajal õppisite, mainiti tunni alguses?
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T E AV E
SUBJEKT:
Keel
TEEMA:
Inglisekeel migrantidele
RETSEPT:
Peedisupp
TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu).
• Tööleht
• Arutelu
• Individuaalne töö
• Rühmaülesanne
EESMÄRGID:
• Õppida kokandusega seotud keele
põhitermineid
• Mõista keele kasutamise olulisust
• Austada teiste panust ja arvamusi
• Kasutada sõnavara igapäevases
tegevuses ja suhtlemisel
• Saada lisateavet Euroopa riikide
kohta
• Vältida ksenofoobiat
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
•Keelepädevus
• Matemaatikapädevus ja
põhipädevused teaduses ja
tehnoloogias
• Kultuuriteadlikkus ja -väljendus
• Õpioskus
VAJALIK MATERJAL:
• 4 töölehte õpilase kohta, restept,
poster. Soovi korral Internet, arvuti
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 4

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kokkamine
Saksamaal
Detailne kirjeldus
Alguses näitab õpetaja Euroopa kaarti ja palub õpilastelleida retsepti päritoluriik.
(Antud juhul: Saksamaa)

Harjutus 1 (5 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Sissejuhatus
Arutage klassis, mida õpilased teavad Saksamaast, eriti saksa toidukultuurist.
Pange kommentaarid plakatile kirja.

Harjutus 2 (20 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Mõistmine, kuulamine
Lugege klassile tekst ette (vt retsepti lisa 1) ja paluge neil vastata küsimustele (vt
lisa 2).

Harjutus 3 (10 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Grammatika
Rühmatöö: märkige ära harjutuses olevad verbid.
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T E AV E
SUBJEKT:
Keeleõpe
TEEMA:
Inglise keel migrantidele
RETSEPT:
Kartulinuudlid hapukapsaga
TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu)
• tööleht
• Arutelu
• Individuaalne töö
• Rühmaülesanne
EESMÄRGID:
• Kokandusega seotud keele
põhiterminite õppimine
• Keeleoskuseolulisuse mõistmine
• Kaaslaste panuse ja arvamustega

(katkend retseptist, lisa 3).

arvestamine

Harjutus 4 (15 minutit)

tegevuses ja suhtlemises

Keel - Kultuuriteadlikkus - Grammatika / kirjutamine
Individuaaltöö: pange tegusõnad ainsuse kolmandasse (tema) vormi.

• Sõnavara kasutamine igapäevases
• Lisateabe saamine Euroopa riikide
kohta

(vt lisa 4).

• Ksenofoobia vältimine

Harjutus 5 (10 minutit)

VAJALIK MATERJAL:

Kultuuriteadlikkus - Lugemine / kirjutamine

1 õpetajale, retsept, plakatisein.

Töö paarikaupa: leidke sarnasusi ja erinevusi Saksamaa ning teie riigi vahel.

Internet, arvuti.

(vt Lisa 5)

Harjutus 6 (5 minutit)
Keel - Kultuuriteadlikkus - Viktoriin
Viktoriinist leiate 10 tüüpilist saksa rooga. (vt lisa 6, loodud saidi http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/code/BuildWordSearch.asp# abil).

Va l i k u l i n e ( 5 m i n u t i t ) :
Õppurid saavad uurida teemaga seotud fotosid veebisaidil
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_German_dishes
Võrrelge saadud teadmisi algselt koostatud plakatil olevate kommentaaridega.

• 5 töölehte iga õpilase kohta,

KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 6

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kokkamine
Prantsusmaal
Detailne kirjeldus
Õpetaja näitab Euroopa kaarti ja küsib õpilastelt, kust asub retsepti päritoluriik.
(Antud juhul: Prantsusmaa).

Harjutus 1 (5 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Sissejuhatus
Arutage klassis, mida õpilased teavad Prantsusmaast, eriti prantsuse köögist.
Pange kommentaarid plakatile kirja.

Harjutus 2 (25 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Mõistmise ja teksti lugemine
Individuaalne lugemine (vt lisa 1). Õpilastel palutakse vastata küsimustele teksti
kohta

Harjutus 3 (10 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Grammatika - Aktiivne / passiivne kõneviis
Paaristöö: joonige alla kõik tekstis olevad verbid. Arutage, millised neist on aktiivses, millised passiivses vormis. Kasutage nende verbide esiletõstmiseks kahte
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T E AV E
SUBJEKT:
Keeleõpe
TEEMA:
Inglisekeel migrantidele
RETSEPT:
Baguette
TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,
rühmaülesanne, töötuba, tööleht,
muu).
• Tööleht
• Arutelu
• Individuaalne töö
• Rühmatöö
EESMÄRGID:
• Õppida kokandusega seotud
keeletermineid
• Mõista keele kasutamise olulisust
• Austada teiste panust ja arvamusi

erinevat värvi. (vt lisa 1).

• Kasutada sõnavara igapäevastes

Harjutus 4 (15 minutit)

• Saada lisateavet Euroopa riikide

Keel - Kultuuriteadlikkus - Grammatika / kirjutamine
Lugege klassis baguette valmistamise kirjeldust.
Iseseisev töö: sõnastage kirjeldus ümber passiivsete verbidega.
(vt lisa 2 - katkend retseptist).

Harjutus 5 (5 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Krüptogramm
(vt lisa 3). Võistlus klassis.
Lahendus
“Prantsusmaa on ülemaailmselt kuulus värskelt küpsetatud baguette poolest.”
Loodud saidi http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/cryptogramSetupForm.asp abil.

Va l i k u l i n e ( 5 m i n u t i t )

tegevustes ja suhtlemises
kohta
•Vältida ksenofoobiat
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Keel
• Matemaatikapädevus ja
põhipädevused teaduses ja
tehnoloogias
• Kultuuriteadlikkus ja -väljendus
• Õpioskus
VAJALIK MATERJAL:
• 3töölehte õpilase kohta, retsept,
plakat.

Milliseid toite, mida tunnis tundma õppisite, mainiti alguses? Võrrelge seda
plakatile kirjutatud kommentaaridega.

KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 3

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kokkamine
Itaalias
Detailne kirjeldus
Tunni alguses näitab õpetaja Euroopa kaarti ja küsib õpilastelt, kus asub retsepti
päritoluriik (Itaalia).

Harjutus 1 (5 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Sissejuhatus
Arutage klassis, mida õpilased teavad Itaaliast, eriti itaalia köögist. Kirjutage
kommentaarid plakatile

Harjutus 2 (25 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Mõistmine ja kuulamine
Õpetaja loeb teksti ette (vt lisa 1)
Õpilastel palutakse täita lüngad. Õpetaja loeb teksti uuesti ette (vt lisa 2).

Harjutus 3 (25 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Grammatika - Tulevikuvorm
IIseseisev töö:
Lugege Panna Cotta koostisainete loetelu, valmistamise kirjeldust ning näpunäiteid. Plaanite seda nädalavahetusel oma sünnipäevapeol magustoiduks pakkuda
- kirjutage oma sõbrale kiri, mida peate tegema (tulevikuvormis). (Vt lisa 2).
Lugege klassis tekstid ette ja võrrelge.

Harjutus 4 (10 minutit)
Keel - Kultuuriline teadlikkus - Grammatika - Lauseehitus
Paaristöö: Järjesta laused õigesti. (vt lisa 3 - väljavõte retseptist).
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T E AV E
SUBJEKT:
KEEL
TEEMA:
Inglisekeel migrantidele
RETSEPT:
Panna Cotta
TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu).
• Tööleht
• Arutelu
• Individuaalne töö
• Rühmaülesanne
EESMÄRGID:
• Õppida kokandusega seotud keele
põhitermineid
• Mõista keele kasutamise olulisust
• Austada teiste panust ja arvamusi
• Kasutada sõnavara igapäevases
tegevuses ja suhtlemisel teistega
• Lisateabe saamine Euroopa riikide
kohta
• Ksenofoobia vältimine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Keelepädevus
• Matemaatikapädevus ja

Harjutus 5 (5 minutit)

põhipädevused teaduses ja

Keel - Kultuuriteadlikkus - Internetiotsingud

• Kultuuriteadlikkus ja -väljendus

Rühmatöö või individuaalne töö:Otsige Internetist, mida tähendab „Panna Cotta” teie keeles. Mõelge(või uurige Internetist), kas ka teie rahvusköögis leidub

tehnoloogias
• Õpioskus

sarnaseid magustoiduretsepte. Arutelu klassis.

VAJALIK MATERJAL:

Va l i k u l i n e ( 5 m i n u t i t )

• 3töölehte õpilase kohta, retsept,

Milliseid toite, mida tunni ajal õppisite, te tunni alguses juba teadsite?

plakatid, Internet, arvuti.
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 3

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Teaching
Verbs
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T E AV E
SUBJEKT:
Võõrkeel (inglise keel)

Detailne kirjeldus

TEEMA:

Õpetaja jagab õpilased paarideks, jagab neile kirjalikud küsimused ja annab 15

Tegusõnade õppimine

minutit aega vastamiseks.
-Kas sa kasutad söögitegemisel retsepte? Inglise keeles või emakeeles? Kirjelda
oma partnerile samm-sammult söögi tegemise protsessi.
Õpetaja annab õppijatele Türgi dessert Güllaçi retsepti, loeb ette retseptis
kasutatud tegusõnade nimekirja ja selgitab, et retseptides algab enamik
suuniseid tegusõnaga.
Õpilased harjutavad hääldamist retseptis olevate tegusõnadega.
Seejärel töötavad õpilased 20 minutit kolmekaupa rühmades, et panna kirja

RETSEPT:
Güllaç
TEGEVUSE LIIK:
Grupitöö, kirjutamine, rääkimine
EESMÄRGID:
• Õppida inglise keele tegusõnasid
kasutama

iga verbi lühike definitsioon. Õpetaja julgustab neid rääkima. Soovi korral võib

PÄDEVUSED / OSKUSED /

kasutada kakskeelseid sõnaraamatuid või ainult inglise keele sõnaraamatuid.

TEADMISED / HOIAKUD:

Lõpuks korratakse verbide nimekiri koos üle veendumaks, et igal verbil on õige

• Võõrkeelepädevus põhineb

määratlus.

emakeelepädevuse oskustel:
see põhineb võimetel mõista,
väljendada ja tõlgendada mõisteid,
mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi
nii suuliselt kui ka kirjalikult
(kuulamine, rääkimine, lugemine) ja
kirjalikult) .Kompetents võõrkeeltes
eeldab sõnavara ja funktsionaalse
grammatika tundmist ning suulise
suhtlemise peamiste tüüpide
tundmist.
VAJALIK MATERJAL:
• Güllaç retsept

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Sõnasalat
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T E AV E
SUBJEKT:
Hispaania keel võõrkeelena

Te g e v u s 1 :
Grupp loeb valjusti retsepti, et õpilased omandaksid lugemisoskuse, pöörates
samas tähelepanu teiste õpilaste lugemisele. Kui lugemine on lõppenud,
kontrollib õpetaja, et kõik õpilased mõistavad kasutatud sõnavara.

Te g e v u s 2 :
õpilased loevad retsepti uuesti, kuid mõned sõnad asendatakse pildiga! Õpila-

TEEMA:
Kokanduse sõnavara ja sõnede tüübid
RETSEPT:
Briwat
TEGEVUSE LIIK:
GRUPITÖÖ JA INDIVIDUAALÕPE

sed peavad pildi alla kirjutama vastava sõna. Seejärel peavad õpilased värvima
pildid järgmiste juhiste järgi: nimisõnad punaseks, omadussõnad roheliseks ja

EESMÄRGID:

verbid siniseks.

• Ära tunda nimisõnad, tegusõnad ja

Te g e v u s 3 :
Õpilased kirjutavad sõna KITCHEN (köök) kolmel moel: (nimisõna, omadussõna
ja verb). Lõpuks kirjutavad õpilased tahvlile erinevaid sõnu, mida nad kasutasid,
teised saavad nimekirja laiendada ja võimalikke vigu parandada.

verbid
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine emakeeles
• Digitaalne pädevus
• Õpioskuse arendamine
• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
• Dultuuriline teadlikkus ja
eneseväljendus
VAJALIK MATERJAL:
• On lisatud õpilase vormi
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Pööra
tortilla ringi!
Detailne kirjeldus
Tegevuse „Pööra tortilla ümber” raames saab õpilastega rääkida üldkasutatavatest toiduvalmistamise väljenditest. Õpetaja võib anda rohkem näiteid ja küsida
õpilastelt, kas nad teavad teisi.

Te g e v u s 1 :
Õpilased saavad retsepti, mille tekstis on lüngad, mille nad peavad täitma kõrval
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T E AV E
SUBJEKT:
Hispaania keel võõrkeelena
TEEMA:
Käskiv kõneviis
RETSEPT:
Butter cakes
TEGEVUSE LIIK:
Individuaalne ja grupitöö

kastis antud verbidega. Verbe tuleb kasutada käskivas kõneviisis ja õppida ära
nende tähendus.

EESMÄRGID:
• Käskiva kõneviisi kasutama

Te g e v u s 2 :
Õpilased kasutavad retsepti abil õpitud verbe ja vorme praktikas. Õpetaja võib
paluda õpilastel kasutada nende endi lemmikretsepte ja tuua järgmises tunnis
klassi antude retseptide järgi valmistatud toidud, et neid ühiselt maitsta ning
retsepte jagada. Soovituslik on paluda õpilastel valmistada oma kodumaa toite.

õppimine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• suhtlemine emakeeles
• Digitaalne pädevus
• Õpioskus
• Sotsiaal- ja kodanikupädevus
• Kultuuripädevus
VAJALIK MATERJAL:
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’ (2 korda)

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Tegusõna
supp
Te g e v u s 1 :
Pärast grupis lugemist peaksid õpilased individuaalselt otsima tekstist esinevaid
tegusõnu. Seejärel palutakse neil märkida tegusõna juuresolevasse lahtrisse.
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T E AV E
SUBJEKT:
Hispaania keel võõrkeelena
TEEMA:
Tegusõna vormid
RETSEPT:
Jallof Riis

Te g e v u s 2 :
Õpilased vaatavad üle tegusõna vormid. Esimeses osas otsivad õpilased

TEGEVUSE LIIK:
Individuaalne ja paaristöö

tegusõnu tähestiku järgi. Kui need on leitud, peavad nad kindlaks tegema, kas
need on oleviku, mineviku või tuleviku vormis ja täidavad tabeli.

Te g e v u s 3 :
Õpilased vaatavad läbi mineviku, oleviku ja tuleviku vormid, mängides mängu
“laevade pommitamine”.
Seda mängu mängitakse paarikaupa.
Mõlemal õpilasel on kolm mänguvälja: üks oleviku tarbeks, teine mineviku ja

EESMÄRGID:
• Vaadata üle tegusõnade vormid,
samuti minevik, olevik ja tuleviku
ajavormid..
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:

kolmas tuleviku tarbeks. Iga õpilane paigutab igasse mänguvälja 7 laeva: väga

• Emakeelepädevus

suur (4 kasti), suur (3 kasti), 2 keskmist (2 kasti) ja 3 väikest (1 kast).

• Õpioskus

Õpilane nimetab tegusõna. Kui see langeb kokku ühe vastase mänguväljal

• Sotsiaalne pädevus

laeva poolt hõivatud kastiga, vastab ta “põhjas”, kui õpilane on nimetanud kõik

• Kultuuriline silmaringi laiendamine

vastase laeva kasti vastavad tegusõnad. Kui tegusõna vorm ei vasta kastile,
kus vastane on laeva paigutanud, vastab ta “veele”. Võidab mängu mängija, kes

VAJALIK MATERJAL:

uputab kõik oma klassikaaslase laevad.

• Lisatud failid
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Retseptid
perekonnas
Te g e v u s 1 :
. Õpilased loevad retsepti, pöörates tähelepanu esiletõstetud sõnadele, mida
läheb vaja tegevuse teises osas. Loetakse individuaalselt või rühmades. Pärast
lugemist jagatakse õpilased paaridesse ja kõik saavad võrdse hulga kaarte.
Igal kaardil on üks retseptist esile tõstetud sõna. Õpilane A näitab õpilasele B
sõnakaarti ja B peab ütlema sõnu samast sõnaliigist. Seda tegevust võib teha
mänguna, kus võidab kõige rohkem õigeid sõnu öelnud õpilane. Selle tegevuse
kaardid on hispaaniakeelse töölehe lisas.
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T E AV E
SUBJEKT:
Hispaania keel võõrkeelena
TEEMA:
Sõnatüübid
RETSEPT:
Potato Llapingachos
TEGEVUSE LIIK:
Individuaal- ja paaritöö
EESMÄRGID:
• Uurida sõnade perekondi

Te g e v u s 2 :

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Õpilased peavad otsima 3 sõna samast leksikaalsest perekonnast, mis neil on

TEADMISED / HOIAKUD:

sõnaotsingu puzzle kastides, ning kirjutama need vastava kasti alla.

• Emakeelepädevus

Lahendus:
● Kitchen: cook, cooked and cookers.
● Bread: baker, bakery and bread.
● Fruit: fruit, fruit and fruit.
● Meat: butcher, butcher and carnivore

• Digipädevus
• Õpioskus
• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
• Kultuuriline teadlikkus ja väljendus
VAJALIK MATERJAL:
• Õpilase tööleht ja sõnamõistatus
KESTUS: 6 0 ’ ( 2 s e s s i o n s )

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Maitsev,
maitsev!
D E TA I L N E K I R J E L D U S :
The sequence is divided into 3 activities.

Te g e v u s 1 :
Viiakse läbi paaridena. Õpilased otsivad Internetist erinevat tüüpi tööjuhen-
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T E AV E
SUBJEKT:
Keel
TEEMA:
Tööjuhendid
RETSEPT:
Quesada

deid ja kirjutavad andmed faili. Õpetaja otsustab, kui mitme tekstiga õpilased

TEGEVUSE LIIK:

töötavad.

Töö paarides ja grupitöö
EESMÄRGID:

Te g e v u s 2 :

• Kinnistada teadmisi erinevate

Väikestes gruppides. Õpilased valivad retsepti ja salvestavad lühikese toiduval-

tööjuhendite ja nende tekstilise

mistamise õpetuse. Õpilased peavad praktikasse rakendama kõik, mida nad on
tööjuhendite kohta õppinud: teksti keeleline iseloomustamine (nii kirjalikes kui
suulistes tekstides), esitlemine jne ning jagama töörühmade tulemusi klassikaaslastega.

iseloomu kohta
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Emakeelepädevus
• Digipädevus
• Õpioskus

It is recommended to use an entire session to organize the groups so that the students can talk about how to perform distribute and carry out the different tasks.
In the following sessions the student’s results will be presented to the rest of the
classmates.

• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
• Kultuuriline teadlikkus ja väljendus
VAJALIK MATERJAL:
• Õpilase tööleht.
• Arvutid ja Internet
• Videote salvestamise ja vaatamise
tugi.
KESTUS: 3-4 sessions of 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Väga tervislikud
retseptid
D E TA I L N E K I R J E L D U S :
The sequence is divided into 3 activities.

Te g e v u s 1 :
jagatud kaheks osaks. Esiteks loevad õpilased tekste ja õpetaja pöörab tähe-
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T E AV E
SUBJEKT:
Hispaania keel võõrkeelena
TEEMA:
Võrdlemine
RETSEPT:
Bataadipirukad

lepanu sõnadele, mida õpilased ei pruugi teada, näiteks “tapas” või “pinchos”.

TEGEVUSE LIIK:

Seejärel antakse õpilastele 2 tabelit: esimeses kirjeldavad õpilased oma toitu-

Individuaalne ja grupitöö

misharjumusi (tüüpilised toidud, menüüd, igapäevased lõunasöögikombed jne)
ning teises tabelis võrreldakse neid Hispaania tavadega (õpetaja peab õpilasi
suunama kasutama varem õpitud võrdlusvorme nagu kesk- ja ülivõrre).

EESMÄRGID:
• Õppida tundma instruktsioonide ja
juhendite keelelisi eripärasid.

Te g e v u s 2 :
tervislikd retseptid. Õpilased räägivad ülejäänud klassile oma riikide tavadest ta-

• Erinevate riikide gastronoomiliste
tavade tundmaõppimine

belisse kirjutatud teksti põhjal. Võrdlusvormide harjutamiseks peavad ülejäänud

PÄDEVUSED / OSKUSED /

õpilased sekkuma, võrreldes mõningaid tavasid teistega. Lõpuks saavad nad

TEADMISED / HOIAKUD:

hääletada, millises riigis või riikides on tervislikumad retseptid. (Õpetaja peab

• Emakeelepädevus

arutelu juhtima nii, et õpilased saaksid võrdlusvorme praktikas rakendada).

• Digipädevus
• Õpioskuste arendamine
• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
• Kultuuriline teadlikkus ja
väljendusoskus
VAJALIK MATERJAL:
On lisatud õpilase vormi juurde
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Põhilised
esitlusprogrammid
Detailne kirjeldus
Tunni alguses näitab õpetaja, kuidas andmeid salvestada ja säilitada.

Harjutus 1 (10 minutit)
IKT - Powerpoint - Põhifunktsioonid - Sissejuhatus
Arutelu klassis:
Kokanduskool alustab uut kursust algajatele ja soovib seda klassis ettekandega
tutvustada. Esitlus põhineb toiduvalmistamise tehnikatel ja küpsetatud vasikakoodi retseptil.
Õpitakse, kuidas esitlust koostada (tekst / fotod, oluliste mõistete selgitamine,
mis on esitluse juures oluline - mida kirjutada / mida suuliselt selgitada jne).

Harjutus 2 (20 minutit)
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Powerpoint / pildistamine
RETSEPT:
Küpsetatud vasikakoot
TEGEVUSE LIIK:
Rollimäng, arutelu, arutelu,
rühmaülesanne, töötuba, tööleht,
muu)
• Töötuba
• Rühmatöö
• Tööleht
• Arutelu
• Individuaalne töö

IKT - Powerpoint - Põhifunktsioonid - Fotod

EESMÄRGID:

Valikuline: (lisage 10 minutit)

• Esitlusprogrammi Powerpoint

Paluge õpilastel paaritööna välja selgitada, milliseid koorimise, tükeldamise ja
keetmise tehnikaid on retseptis kirjeldatud.
Töötuba: Rühmatöös pildistavad õpilased selles retseptis kasutatud toiduvalmistamise tehnikaid, näiteks:
• Koorimistehnikad:
- sibulad,
- paprikad
- tomatid
• Tükeldamistehnikad:
- sibulad

põhifunktsioonide õppimine
• Esitlustehnika olulisuse mõistmine
igapäevaelus
• Kaaslaste panuse ja arvamustega
arvestamine
• Enesekindluse tõstmine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Digipädevus

- porru

•Emakeelepädevus

- porgandid

• Õpioskus

- petersell
- tomat
• Küpsetamistehnikad:

VAJALIK MATERJAL:
• 1 digitaalne tööleht õpilase

- soola ja pipra lisamine

kohta, Internet, arvutiPowerpoint

- jahus paneerimine

programmiga, digikaamerad,

- õli kuumutamine

tahvelarvutid või nutitelefonid,

- liha pruunistamine
- ahju eelsoojendamine
- toidu haudepotis küpsetamine

retsept.
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Põhilised
esitlusprogrammid
Harjutus 3 (20 minutit)
IKT - Powerpoint - Põhifunktsioonid - Paigutus
Vt vasikaliha retsepti Lisa 1 (digifail igale õpilasele).
Õpilased teevad individuaaltööna ühe leheküljePowerpointi esitlusest koos foto
ja valitud tehnika kirjeldusega. Neile tutvustatakse Powerpointi põhilisi paigutuse funktsioone ja igaüks otsustab vabalt oma slaidi kujunduse üle.
Paigutuse tutvustus sisaldab:
• lehtede lisamist / kopeerimist
• põhivormingut (fondid, tsentreerimine, tekstide ja fotode lisamine jne)
• Powerpointi disainilahenduste kasutamist
• animatsioone jne.
Programmi võimaluste tõttu on see väga loominguline tegevus, kus õpilastel on
vaba voli katsetada kõiki huvitavaid funktsioone, näiteks animatsioone, heliefekte jne.

Harjutus 4 (10 minutit)
IKT - Powerpoint - Põhifunktsioonid - Esitlus
SIgal õpilasel palutakse klassile demonstreerida oma Powerpointi esitlust. Teised hindavad ettekande sisu loomise viise ning kujundust.

Va l i k u l i n e ( 2 0 m i n u t i t )
Valitakse parim kujundus ja vastavalt sellele kohandatakse ka ülejäänud esitlus.

28

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Retsepti
päritolu
Detailne kirjeldus
Mulgi puder peekoniga on traditsiooniline eesti roog.
Õpilaste ülesandeks on teha PowerPoint - esitlus mulgi pudru ajaloost ja päritolust.
Esitlus peab sisaldama:
• Pealkirja
• Vähemalt 6 slaidi
• Pilte
• Videot või heli (nt Youtube’ist)
• Üleminekuid slaidide vahel
• Mõnda animatsiooni (mitte kõigil slaididel)
• PowerPointi malle (teie valitud)
• Mulgi pudru retsepti (õpetaja antud)
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Powerpoint esitluse tegemine
RETSEPT:
Mulgi puder krõbeda peekoniga
TEGEVUSE LIIK:
• Individual work
EESMÄRGID:
• Powerpointi ettekande koostamise
õppimine
• Veebist teabe otsimise õppimine
• Veebipiltide, videote ja heli
kasutamise õppimine (autoriõigused)
• Meedia loomise õppimine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine internetis
• Eetilised valikud
• Vastutustundlik käitumine internetis
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Powerpoint (või õpetaja nõusolekul
mõni teine online - esitluse tööriist)
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: Retsept, ülesande kirjeldus

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Basic
Functions
Detailne kirjeldus
Tunni alguses näitab õpetaja, kuidas käivitada tekstitöötlusprogramm Word ja
annab juhised, kuidas andmeid salvestada ja säilitada.

Harjutus 1 (10 minutit)
IKT - Word - Põhisammud - Sissejuhatus
Ülesanne klassis: uus asutatud kokanduskool peab salvestama Wordis röstitud
seaprae retsepti, et seda tulevikus kasutada. Mis põhjustel neil seda vaja võiks
olla?
(nt andmete digitaalne salvestamine / kokaraamatu koostamine / kokakooli
õpilastele retseptide printimine jt).
Vabatahtlik töö: õpilastel palutakse retsept sisestada uude Wordi dokumenti ja
salvestada fail (lisage 10 minutit).
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Microsoft Word
RETSEPT:
Röstitud seapraad
TEGEVUSE LIIK:
Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu)
• Tööleht
• Arutelu
• Individuaalne töö
EESMÄRGID:

Harjutus 2 (25 minutit)

• Tekstitöötlusprogrammi MS Word

IKT - Word - põhisammud - kujundus

• Tekstitöötlemisprogrammide

Vaadake retsepti lisa 1 (digifail igale õpilasele).

igapäevaelus kasutamise olulisususe

Õpilastel palutakse Wordi funktsioonide õppimiseks muuta kujundust erineval
moel:
• Salvestage fail arvutisse
• Muutke pealkiri „Röstitud seapraad“ käekirja-stiilis fondiks, nt. Vivaldi
• Tehke pealkirja kirjasuuruseks 24
• Pange pealkiri kaldkirjaga

põhifunktsioonide õppimine

mõistmine
• Teiste panuse ja arvamustega
arvestamine
• Nende tegevuste kasutamine
igapäevaelus

• Muutke rida “Koostisosad” suurtähtedeks

PÄDEVUSED / OSKUSED /

• Joonige alla rida “Koostisosad”

TEADMISED / HOIAKUD:

• Pange rida “(4 inimese jaoks)” bold-fonti

• Digipädevus

• Tehke rida “1 kg seakaela” siniseks

•Emakeelepädevus

• Kopeerige / kleepige see kujundus kõigile koostisosadele

• Õpioskused

• Märkige vajaminevad koostisosad kollaseks
• Pange kõik koostisosad numbrilisse järjekorda (1, 2, 3 jne)

VAJALIK MATERJAL:

• Järjestage koostisosad tähestiku järjekorras. Mida tuleb muuta?

• 1tööleht õpilase kohta, Internet,
arvuti ja Wordi programm, retesept.

Harjutus 3 (10 minutit)

KESTUS: 6 0 ’

IKT - Word - Põhisammud - Otsige ja asendage

LISAD: 1

Arutage klassis, milleks seda funktsiooni vaja on (nt koostisosade analüüsimine,
mittemeeldivate või allergiat tekitavate toiduainete asendamine jne).
Leidke tekstist sõna “köömned” ja asendage see sõnaga “apteegitilli seemned”.
Kas oleks mõttekas seda funktsiooni kasutada portsjonite arvu muutmiseks? (nt
asendada 1 arvuga 2?)
Õpilastel palutakse Wordi selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks erinevatel
viisidelandmeid otsida.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Basic
Functions
Harjutus 4 (15 minutit)
IKT - Word - Põhisammud - Vormindamine
Õpilastel palutakse mõelda, kuidas teksti struktureerida, kui nad peaksid
koostama kokaraamatu (nt lisama registri, pealkirjad ja alapealkirjad jne).
Lisage (või kopeerige) teksti mõned retseptid. Looge automaatne indeks.
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WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funktsioonid
edasijõudnutele
Detailne kirjeldus
Tunni alguses näitab õpetaja, kuidas avada tekstitöötlusprogramm Word ja andmeid salvestada - säilitada. Tuletatakse meelde Wordi põhifunktsioonid.
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Microsoft Word
RETSEPT:
Vaniljeküpsised

Harjutus 1 (10 minutit)
IKT - Word - Lisafunktsioonid - Sissejuhatus

TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,

Arutage klassis, et lastele mõeldud kokanduskursuste alustamiseks

grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu).

salvestatakse Wordi vaniljeküpsiste retsept. Milleks võiks seda vaja olla?

• Tööleht

(nt andmete digitaalne salvestamine / digitaalse kokaraamatu loomine /

• Arutelu

õppijatele retseptide ja tööjuhiste printimine).

• Individuaalne töö

Valikuline: õpilastel palutakse retsept kirjutada Wordi dokumenti ja salvestada
fail. (lisage 10 minutit).

EESMÄRGID:
• Õppida tekstitöötlusprogrammi
Word lisafunktsioone

Harjutus 2 (10 minutit)

• Mõista teksti töötlemise programmi

IKT - Word - Täpsemad funktsioonid - Kujundus

• Austada teiste panust ja arvamusi

Vaadake lisa 1 (fail igale õpilasele)

• Nende tegevuste kasutamine

Arutage klassis, milline kujundus sobiks paljude graafikaelementidega
dokumendi loomiseks (nt sisaldab tabelitööriistu / paigutuse funktsiooni).

Harjutus 3 (25 minutit)
ICT - Word- Advanced Functions - Insert
Discuss in class how the Retsept with ingredients and step-by-step instructions
could be arranged in order to make it more self-explanatory and clear for
children.
Use e.g. the functions like:
• Graphics (e.g. include photos of ingredients),
• ClipArt,
• Forms (e.g. include arrows)
• SmartArt

Harjutus 4 (15 minutit)
IKT - Word - Lisafunktsioonid - Lehe kujundus
Lastele meeldivad värvikad kujundused. Õpilased uurivad võimalusi lehe
atraktiivsemaks muutmisel (nt jõulupuudega leheraam, kuna retsepte
kasutatakse sageli jõulude ajal.
Iga õpilane esitleb tunni lõpus oma kujundust klassile.

kasutamise olulisust igapäevaelus

igapäevaelus
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Digipädevus
• Emakeelepädevus
• Õpioskus
VAJALIK MATERJAL:
• 1digitaalne tööleht õpilase kohta,
Internet, arvutiWord programmiga,
retsept.
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Dekoreerime
lehekülge
D E TA I L N E K I R J E L D U S :
Õpetaja näitab õpilastele, kuidas kasutada MS Wordi (tabelite koostamine,
elementide ja ikoonide lisamine jne). (10 minutit)
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Microsoft Word
RETSEPT:

Õpilastele antakse retsept (suitsutatud merluusi riisi ja majoneesiga). Nende

Suitsutatud merluus riisi ja

ülesandeks on kujundada MS Wordis vastav lehekülg: koostada tabel retsepti ja

majoneesiga

töökirjeldusega, valida tekstifondid, -värvid ja suurused ning kaunistada retsept
ääriste, ikoonide ja piltidega. (30 minutit)

EESMÄRGID:
• MS Wordi kasutamise õppimine
• Retsepti jaoks kujundatud lehe
loomine
• Intuitiivse taju arendamine lehe
kujundamisel
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• MS Word põhimõtted
• Vastutustundlik käitumine Internetis
• Loominguline kujundamine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Retsept
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Põhilised
funktsioonid
Detailne kirjeldus
Tunni alguses tutvustab õpetaja arvutiprogrammi Excel avamiseks ja annab
juhiseid andmete salvestamiseks tunni ajal.
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Microsoft Excel
RETSEPT:
Nuudlid juustuga

Harjutus 1 (15 minutit)

TEGEVUSE LIIK:

IKT - Excel - Põhitegevused- Sissejuhatus

(Rollimäng, arutelu, arutelu,

Arutage klassis, miks kokk võiks Excelis nuudliretsepti salvestada. Mis põhjustel

grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu)

ta sellega hiljem edasi võiks töötada?

• Tööleht

(nt andmete digitaalne säilitamine / koostisosade ostmiseks vajalike koguste
arvutamine / portsjonite arvu arvutamine / roogade hindade arvutamine jt).
Õpilastel palutakse peamised koostisosad (jahu, munad, vesi, või, riivjuust)
Exceli tabelisse kanda ja fail salvestada.

Harjutus 2 (25 minutit)
Vaadake nuudlid-juustuga retsepti lisa (digitaalne fail kopeeritakse iga õpilase
jaoks).
Õpilastel palutakse Exceli funktsioonide kohta lisateabe saamiseks muuta
andmete paigutust erinevatel viisidel:
• Salvestage fail arvutisse
• Muutke pealkirja “Nuudlid juustuga” font Ariali fondiks
• Muutke pealkirja fondi kirjasuuruseks 18
• Pange pealkiri kaldkirjaga

• Arutelu
• Individuaalne töö
EESMÄRGID:
• Arvutusprogrammi Excel
põhifunktsioonide tundmaõppimine
• Exceli igapäevaelus kasutamise
olulisuse mõistmine
• Teiste panuse ja arvamustega
arvestamine
• Nende tegevuste kasutamine
igapäevaelus
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:

• Muutke D veerg musta asemel punaseks

• Digipädevus

• Märkige lahter D7 kollasega

• Matemaatikapädevus ning teaduse

• Kopeerige / kleepige see paigutus lahtrisse D5

ja tehnoloogia põhipädevused

• Märkige A4 väärtuseks A8 ja looge A9 ja A10 jaoks automaatne liikumine

• Õpioskus

• Paigutage lahtrite sisu selle keskele (horisontaalselt ja vertikaalselt)
• Looge iga lahtri ümber raam
• Lahtris D8 on ühe rea jaoks liiga palju sisu, kasutage automaatse kohandamise
funktsiooni
• Ühendage lahtrite B4 ja C4 sisu
• Eraldage need lahtrid veel kord
• Lisage uus veerg C ja D vahele
• Lisage koostisosade selgitamiseks sobivad omadussõnad (nt valge, suur, külm,
värske jt)
• Kustutage see veerg veel kord
• Suurendage lahtrite kõrguse mõõtmeid
• Suurendage lahtrite laiust

VAJALIK MATERJAL:
• 2 digitaalset töölehte õpilase kohta,
internet, arvuti Exceli programmiga,
retsept.
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 2

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Põhilised
funktsioonid
Harjutus 3 (10 minutit)
IKT - Excel - Põhitegevused - Sorteerimine ja filtreerimine
Arutage klassis, millist sorteerimist oleks kokkadel mõistlik kasutada.
Õpilastel palutakse selle funktsiooni kohta Excelis lisateabe saamiseks
sorteerida andmeid erinevatel viisidel:
• Lisage pealkirjad
• Sorteerige andmed nii, et koostisosad ilmuksid tähestiku järjekorras
• Sorteerige andmed nii, et kõik koostisosad oleksid grammides ja milliliitrites
jne.

Harjutus 4 (10 minutit)
IKT - Excel - Põhitegevused- Arvutamine
Võtke ette nuudliretsepti lisa 2 (digitaalne fail iga õpilase jaoks).
Õpilastel palutakse arvutada erinevate portsjonite kogused retseptis.
• Analüüsige valemit lahtris E4
• Täitke valemid E5 kuni E8 nii, et kõik väärtused näitavad koguseid ühe
portsjoni kohta
• Kokk peab eelseisvaks peoks arvutama 80 portsjoni kogused - täitke lahtrid
F4 kuni F8 vastavate valemitega.
• Arvutage veerus G kogused oma perekonna jaoks.

Va l i k u l i n e ( 1 0 m i n u t i t )
IKT - Excel - põhitegevused- arvutamine
• Lisage E ja F vahele uus veerg, märkides sinna koostisosade hinnad ühe
portsjoni kohta.
• Arvutage samal viisil 80 portsjoni hinnad
• Pange mõlema veeru hinnad kokku.
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Toidu
kvantiteet
Detailne kirjeldus
Tunni alguses näitab õpetaja õpilastele, kuidas kasutada Excelit ja selle erinevaid
valemeid. (20 minutit)
Õpetaja annab õpilastele ühepajatoidu retsepti (4 inimesele).
Õpilased peavad tegema retsepti põhjal tabeli ja leidma, millised on koostisainete kogused ühe inimese jaoks (peast arvutades või valemeid kasutades).
Seejärel kasutavad õpilased valemeid, et määrata erinevad toidukogused - näiteks kui palju sealiha tuleb võtta 20 inimesele süüa valmistades jne (40 minutit).
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Microsoft Excel ja valemid
RETSEPT:
Ühepajatoit sealihaga
EESMÄRGID:
• MS Exceli põhioskuste õppimine
• Matemaatikateadmiste harjutamine
• Exceli tabelarvutuse põhioskused
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• MS Exceli põhitõed
• Matemaatikapädevus ning teaduse
ja tehnoloogia põhipädevused
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• MS Excel
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Asjalikud
kuklid
Detailne kirjeldus
Õpilastel on kujuteldav äri, kus nad müüvad täisteratooteid. Koos klassiga
nuputavad nad, kui palju kulus kuklite valmistamiseks raha, kui palju kukleid nad
müüsid ja kui palju raha teenisid (15 minutit).
Siis sisestavad õpilased kogu info Excelisse ja näitavad erinevate graafikaelementidega oma ettevõtte kasumit, kulusid jne (45 minutit).
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Diagrammid ja graafikud (MS Excel)
RETSEPT:
Täisterakuklid
EESMÄRGID:
• MS Exceli kasutamise õppimine
• Diagrammide ja graafikute loomine.
• Väikeettevõtte kasumite ja
kahjumite tundmaõppimine
• Suures grupis suhtlema õppimine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Ettevõtlus
• Meeskonnatöö
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• MS Excel
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Põnevad
lood
Detailne kirjeldus
Tunni eesmärk on, et õpilased kasutaksid ja parandaksid oma keele- eriti kirjakeele oskust. Seepärast palutakse neil luua põnevaid lugusid, mis põhineksid
antud retseptil, selle koostisosadel ja toidu valmistamise protsessil.
Kuna sihtrühm kipub vältima kirjutamist, kasutatakse tööriista koomiksite
loomiseks. Nii on tegevus atraktiivsem ja õpilased suurendavad nii oma keeleos-
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT - Keeleõpe
TEEMA:
Loovkirjutamine - koomiksi
joonistamine
RETSEPT:
Ploomiklimbid

kust kui digitaalseid oskusi.

TEGEVUSE LIIK:

Tunni alguses tutvustab õpetaja õpilastele teemat. Õpetaja valib ühe või mitu

rühmaülesanne, töötuba, tööleht,

retsepti ja laseb õpilastel rühmades töötada.

muu)

(Rollimäng, arutelu, arutelu,

• Rühmatöö

Harjutus 1 (10 minutit):
loo koostamine - keeleoskuse kasutamine.
Alustage rühmatööga, et õpilaste loomingulist protsessi kiirendada. Õpilased
peaksid otsustama ühe stsenaariumi kasuks ja tegema ajurünnaku, et lugusid

• Rollimäng
• Arutelu
• Individuaalne töö
EESMÄRGID:

välja mõelda.

• Parandada kirjutamisoskust

Mõned erinevad stsenaariumid, mida saaks kasutada:

• Õppida koomiksi loomise

Vt lisa 1 (üks fail või tööleht igale õpilasele).

põhifunktsioone

“Teie väike õetütar armastab muinasjutte ja palub, et kirjutaksite talle muinasjutu. Sa

• Austada teiste panust ja arvamusi

ehitad selle loo ploomiklimpide valmistamise ja söömise ümber. Printsess otsib oma
noore printsi. Vihjeks on see, et ühes pelmeenis ei täideta ploomi suhkrutüki, vaid
kuldkuubikuga. ”
Vt lisa 2 (fail või tööleht igale õpilasele).
“Teie väike vennapoeg armastab lugusid tulnukatest ja koletistest. Koostage põnev
lugu ploomiklimpide valmistamise ja söömise teema ümber. Tulnukad võivad olla
kurvad, kuna nende planeedil pole ploome. Nende jaoks on ploomiklimpide saamine
tõeline seiklus. ”

Harjutus 2 (20 minutit)

• Panna ennast teiste positsiooni, nt.
lapsed
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Digipädevus
•Emakeelepädevus
• Õpioskus
VAJALIK MATERJAL:

Loo koostamine - Kirjutamisoskus

• 2 lisa paberil või failidena, Internet,

Individuaaltöös kirjutab iga õpilane loo paberile või arvutisse.

arvuti, retespt, paberid, pliiatsid.

Harjutus 3 (30 minutit)
Loo loomine - Koomiksi loomine.
Õpilastele tutvustatakse lühidalt, kuidas luua koomiksit, näiteks kasutades tasuta veebitööriista http://writecomics.com/.
Iga õpilane teeb loost lõbusa koomiksi, mis sisaldab jutumulle- dialooge.
Kõik lood esitatakse klassis.

Veebileht: http://writecomics.com/
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: 2

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Guugeldame!
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT

Detailne kirjeldus
Õpilaste ülesanne on kasutada Google’i otsingumootori tööriistana ja katsetada
mitmesuguseid lühendeid, märgiseid jne.
Õpetaja näitab õpilastele videot Google’i otsingu kasutamise kohta:
https://www.youtube.com/watch?v=a0oa3Qiz5tw
Õpetaja saadab (e-posti või siseveebi kaudu) õpilastele retsepti ja pildi peedisupist, mida nad peavad uurima.

TEEMA:
Internetiotsing
RETSEPT:
Külm peedisupp
TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,
rühmaülesanne, töötuba, tööleht,
muu)

Õpilased saadavad oma uurimistöö tulemused (lingid) õpetajale e-posti teel.

• Rühmatöö
• Rollimäng
• Arutelu
• Individuaalne töö
EESMÄRGID:
• Põhiliste otsingumootorite
kasutamine
• Veebist info otsimine ja hindamine
• E-kirjade saatmise põhitõdede
harjutamine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Külma peedisupi retsept ja foto
• Video “Kuidas kasutada Google’i
otsingut”
KESTUS: 4 5 ’
LISAD:
• Külma peedisupi retsept ja foto
• Ülesande kirjeldus õpilastele.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Teeme
filmi
Detailne kirjeldus
Lapsed töötavad väljaspool kooli kahes rühmas. Siia kuulub kolm tegevust.

Harjutus 1
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Filmi tegemine
RETSEPT:
Oa-singisalat

Õpetaja näitab lastele, kuidas kasutada kaameraid (või telefone) ja teha videosid
(kasutades erinevaid programme ja jalale asetatud kaamerat). Seejärel näitab

TEGEVUSE LIIK:

õpetaja, kuidas kasutada videotöötlusprogrammi (õpetajate valik, kas Windows

Grupitöö

Movie Maker või mõni muu programm). Õpetaja annab lastele ülesande filmida,
kuidas nad teevad oa-singisalatit. Enne tunni lõppu saavad lapsed otsida ja

EESMÄRGID:

vaadata erinevaid kokkamisvideosid Youtubest.

• Kaamera kasutamise õppimine

Harjutus 2
Kodutöö.
Õpilased filmivad kokandusvideo.

Harjutus 3
Õpilased monteerivad oma videod filmiks.

• Filmi toimetamise õppimine
• Rühmas töötamise õppimine
• Kaaslaste panuse ja arvamustega
arvestamine
• Meedia loomine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Meeskonnatöö
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvutid
• Filmimonteerimisprogramm
• Videokaamera (või telefonid)
• Kokkamistarvikud ja toiduained
• Internetiühendus
KESTUS: 2 x 6 0 ’
LISAD: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Veebilehe
tegemine
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT

Detailne kirjeldus

TEEMA:

Tunni alguses tutvustab õpetaja õpilastele HTML-i ja tasuta veebilehe loomise

Veebileht

võimalusi (wix.com ja weebly.com). (15 minutit)
Õpilased jagatakse paaridesse, iga paar saab kana-klimbisupi retsepti.
Õpilased loovad veebilehe, mis sisaldab:
● retsepti

RETSEPT:
Kana-klimbisupp
EESMÄRGID:

● kanasupi pilte ja kokkamisvideosid (Internetist)

• Rühmas töötamise õppimine

● lõbusaid faktie või infot kanasupi päritolu kohta.

• Veebilehe loomise õppimine
• HTML-i ja lihtsate veebisaitide

PS! Veebist leitud info, piltide ja videote kasutamisel ärge unustage autoriõigusi.

tundmaõppimine
• Veebilehe loomine
• Veebist leitud teabe hindamine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Õpioskus
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Meeskonnatöö
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Täiuslik
pilt
Detailne kirjeldus
Tunni alguses tutvustab õpetaja õpilastele erinevaid veebilehti, kus saab teha
plakateid ja näitab, kuidas seda teha. (15 minutit)
Õpilased valivad ühe veebisaidi ja teevad oma plakatid, mis peaksid sisaldama:
● Röstitud aedviljadega kotlettide retsepti
● Toidupilte (Internetist leitavad)
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Plakatite tegemine
RETSEPT:
Kotlett röstitud aedviljadega
EESMÄRGID:

● Infot või lõbusaid fakte toidu kohta (õpilaste vabal valikul)

• Meedia loomine

(35 minutit).

• Viitamise harjutamine

• Veebilehtede kasutama õppimine
• Veebist teabe otsimine ja hindamine

Kui plakatid on valmis, tutvuvad õpilased üksteise töödega ja valivad oma lemmikplakatid. (10 minutit).

PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
• Kriitiline mõtlemine
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Breaking
Kringel apart
Detailne kirjeldus
Koodikirjutamise ja programmeerimise paremaks mõistmiseks lahutavad õpila-
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Programmeerimine ja

sed kringliretsepti osadeks.

koodikirjutamine

Õpilased avavad MS Wordis dokumendi ja kirjutavad kringliretsepti osade kau-

RETSEPT:

pa ümber. Näiteks:

Kringel

Mitte lihtsalt “mõõtke kõik koostisosad kaussi”, VAID:

EESMÄRGID:

Võta kauss.

• Õppida koodikirjutamise

Tõsta kauss köögikaalule.

põhiprintsiipe

Võta jahukott.

• Harjutada MS Word kasutamist

Tee jahukott lahti.
Vala kaussi 250 g jahu

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Pane jahukott lauale.

TEADMISED / HOIAKUD:

Sulge jahukott.

• Suhtlemine internetis

Iga tegevus peaks algama uuelt realt.

• Programmeerimise alused
• Koodikirjutamise põhitõed
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• MS Word
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’
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Scrapbook`i
valmistamine
Detailne kirjeldus
Õpetaja tutvustab õpilastele internetilehte Canva.com ja näitab, kuidas seda
kasutada. (15 minutit)
Õpilased teevad Canva.com-is digitaalse scrapbook`i orsotto ja selle päritolu kohta. (Orsotto on algselt Itaalias välja töötatud risotto-laadne roog, aga eestlased
on sellest kohandanud oma talutoidu põhjal odrast valmistatud toidu).
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Digitaalne scrapbook
RETSEPT:
Orsotto
EESMÄRGID:
• Canva.com kasutama õppimin

Scrapbook peab sisaldama retsepti, erinevusi risottoga, pilte ja videosid. (45

• Külalisteraamatu loomine

min)

• Internetist teabe otsimine ja
hindamine
• Info kriitiline hindamine
• Viitamise harjutamine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine internetis
• Veebibrauseri põhimõtted
• Eetilised valikud internetis
• Vastutustundlik käitumine internetis
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Las seemned
veerevad
Detailne kirjeldus
Õpilased töötavad neljakaupa rühmades.
Õpetaja annab õpilastele võimaluse valida ülesanne:
• Tee luuletus / laul moonirullidest
• Tee reklaam moonirullidest
• Tee väike raadiosaade moonirullide kohta (max 3 minutit)
Kõigepealt näitab õpetaja õpilastele erinevaid viise, kuidas heli salvestada (nutitelefoni / tahvelarvuti, diktofoni või mikrofoniga arvuti abil) ja võimalusi, milliseid programme või rakendusi kasutada (helitundlikkus, diktofon jne) (5 minutit).
Teiseks demonstreerib õpetaja, kuidas kasutada Audacityt (kui õpetaja pole
selle programmiga tuttav, võib kasutada mõnda teist tasuta helitarkvara). (15
minutit).
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Heli salvestamine, Audacity
RETSEPT:
Moonirullid
EESMÄRGID:
• Meeskonnatöö harjutamine
• Helitarkvara kasutama õppimine
• Meediat loomine
• Salvestusseadmete kasutama
õppimine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis

Järgmiseks töötavad õpilased rühmades ja valivad, millist tüüpi ülesannet nad

• Veebibrauseri põhitõed

kavatsevad teha. Tehke ettevalmistused ja lindistage audioklipp (40 minutit).

• Meeskonnatöö

Järgmises tunnis panevad õpilased audiosalvestuse Audacitys kokku (40 minutit). Õpetaja aitab, kui tarvis.
Viimase 20 minuti jooksul kuulavad õpilased ja õpetaja lõpptulemusi.

• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
• Meedia loomine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Audacity
• Helisalvestusseadme
KESTUS: 2 x 6 0 ’
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Teeme äppi!
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT

Detailne kirjeldus
Õpetaja tutvustab kidsappmaker.com. Kõik vaatavad demovideot (10 minutit).
Ülesandeks on luua rakendus, mis on pühendatud rukkileivale. Õpilased saavad
valida, mida ja kuidas nad soovivad teha.
Õpilased jagatakse paaridesse ja nad peavad mobiilirakenduse loomiseks koostööd tegema. Kuna protsess võtab aega, on õpilastel rakenduse lõpetamiseks
kaks tundi. (50 + 60 minutit)
Kui kõik on valmis, katsetatakse ja proovitakse uusi mobiilirakendusi (60 min).

TEEMA:
Mobiilirakendus
RETSEPT:
Rukkileib
TEGEVUSE LIIK:
• Pairs
EESMÄRGID:
• Mobiilirakenduse loomise õppimine
(saidil kidsappmaker.com)
• Valikute tegemise õppimine
• Meeskonnatöö harjutamine
• Internetist teabe otsimine ja
hindamine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Ettevõtlus
• Meeskonnatöö
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
VAJALIK MATERJAL:
• Arvutid
• Internetiühendus
• Tahvelarvutid/nutitelefonid
• Kidsappmaker
KESTUS: 3 x 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Võluv Wiki
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT

Detailne kirjeldus
Wikid on veebisaidid, mis võimaldavad kõigil sinna ühiselt sisu lisada. Sellised
veebisaidid võimaldavad kasutajatel sisestada erinevate teemadega seotud
infot, luues uusi artikleid või lisada varem loodud artiklile uut teavet. Oluline
on meeles pidada info täpsuse ja autoriõigustega kaitstud materjali ilma loata
mittekasutamine tähtsust!
Õpetaja näitab õpilastele, kuidas teha wiki lehte või artiklit. Teemaks on retsept
(sidruni ja meega maitsestatud lõhe) või selle osa. Õpilased kirjutavad lehe, artikli või lisavad olemasolevale artiklile uut teavet wiki kogukonnas.

TEEMA:
Wiki
RETSEPT:
Lõhe mee ja sidruniga
TEGEVUSE LIIK:
• Individual
EESMÄRGID:
• Veebibrauserite põhimõtetega

Kui kõik on valmis, arutage, kui oluline on olla eetiline ja vastutustundlik Inter-

tutvumine

netis teabe postitamisel.

• Interneti-kataloogide ja
otsingumootorite kasutamine
• Veebis teabe leidmine ja hindamine
(kriitiline suhtumine, usaldusväärsuse
hindamine).
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
• Kriitiline mõtlemine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Retsept
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Tervitame
maasikaid!
Detailne kirjeldus
Õpilaste ülesandeks on otsida turvaline ja tasuta veebisait, kus saab meisterdada online-õnnitluskaarte. Seejärel peavad õpilased välja mõtlema, kuidas
veebisaiti kasutada ja valmistama õnnitluskaardi, mis koosneb vahukoore-maasikatordi pildist, retseptist või loost. Kaart tuleb saata õpetajale.
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Internetiotsing, tervituskaardid
RETSEPT:
Vahukoore-maasikatort
TEGEVUSE LIIK:
• Individual work
EESMÄRGID:
• Veebibrauseri põhiprintsiipide
õppimine
• Otsingumootorite kasutamine,
www-aadresside leidmine
• Veebist leitud teabe hindamine
• Veebipõhise õnnitluskaardi loomine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Eetilised valikud ja vastutustundlik
käitumine veebis
• Kriitiline mõtlemine
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• The recipe
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Pildiaeg
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT

Detailne kirjeldus
Õpetaja valib veebipõhise fototöötluse veebisaidi (näiteks picmonkey.org/befunky.com/pixlr.com jne) ja tutvustab seda õpilastele. (10 minutit).
Õpilaste ülesandeks on teha fotomontaaž marjavahu ja selle koostisosade
fotodest. Pilte tuleb otsida Google’st ja seda autoriõiguse reegleid järgides. (45
minutit).
Hiljem laadivad õpilased pildid ühisesse padlet.com keskkonda. (5 minutit).

TEEMA:
Fototöötlus
RETSEPT:
Marjavaht
TEGEVUSE LIIK:
• Individual work
EESMÄRGID:
• Põhiliste fototöötlusoskuste
arendamine
• Google’i otsingu harjutamine
• Veebist teabe otsimine ja hindamine
• Autoriõiguse reeglitega tutvumine
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Suhtlemine Internetis
• Veebibrauseri põhitõed
• Eetilised valikud ja vastutus
Internetis
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti
• Internetiühendus
• Retsept
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Leia
oma toit
Detailne kirjeldus
Õpetaja annab õpilastele traditsioonilise Türgi toidu -gözleme nime ning palub
neil Internetist otsida selle retsepti ja fotod.
Õpetaja juhib ajurünnakut, kuidas tekitada märksõnade loend heade interne-
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T E AV E
SUBJEKT:
ICT
TEEMA:
Internetiotsing sotsiaalmeediat
kasutades
RETSEPT:

tiotsingutulemuste saamiseks.

Gözleme

Kuna tegu on traditsioonilise toiduga, palutakse õpilastel otsida retseptiga

TEGEVUSE LIIK:

seotud traditsioonilisi fotosid.

• Grupitöö

Õpilased teevad 10-15 minutit teha internetiotsingut iseseisvalt või paarikaupa.

EESMÄRGID:

Teises tunni osas palutakse õpilastel jagada otsingutulemusi oma sotsiaalmeedia

kasutamine kultuurivahetuse,

kontodel, gruppides jt teistes võrgustikes.

sotsiaalsetel ja ametialastel

• Interneti ja sotsiaalvõrgustike

eesmärkidel
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Digitaalne pädevus nõuab kindlat
arusaamist ja teadmisi IKT olemusest,
rollist ja võimalustest igapäevaelus:
isiklikus ja ühiskondlikus elus
ning tööl. See hõlmab peamisi
arvutirakendusi, nagu tekstitöötlus,
arvutustabelid, andmebaasid,
teabe säilitamine ja haldamine
ning arusaamine Interneti ja
elektroonilise meedia (e-post,
võrgutööriistad) kaudu toimuva töö
ja vaba aja veetmise võimalustest
ja võimalikest ohtudest. jagamine
ja koostöövõrgustikud, õppimine ja
teadusuuringud.
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti ja internet
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kes on
esimene?
Detailne kirjeldus
Selles tunnis õpivad õpilased kasutama internetti, et jõuda teadmiste või antud
teema juurde.
Õpetaja annab õppijatele Lebeniye supi retsepti, mis ei sisalda retsepti nime,
vaid ainult koostisosi ja juhiseid. Retsepti nimi on vaja leída Interneti-otsinguga.
Õpilased otsivad retsepti nime ja esimene õige vastaja saab auhinna.
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T E AV E
SUBJEKT:
IKT
TEEMA:
Internetiotsing
RETSEPT:
Lebeniye supp
TEGEVUSE LIIK:
• Uurimine
EESMÄRGID:
• Arendada interneti kasutamisoskust
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Vajalikud oskused hõlmavad võimet
otsida, koguda ja töödelda teavet
ning kasutada seda kriitiliselt ja
süstemaatiliselt.
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti ja netiühendus
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Leia
oma toit
Detailne kirjeldus
Õpetaja moodustab klassi kaks rühma. Iga rühm on valmis otsima teavet internetis.
Õpetaja laseb õpilastel otsida internetist türgi toidu ‘’ Su böreği’’ retsepti, foto ja
video internetis. Töötatakse kahes rühmas aja peale ning materjalid saadetakse
õpetaja meilile. Esimesed 5 õpilast saavad kõrgeid punkte.
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T E AV E
SUBJEKT:
ICT
TEEMA:
Internetiotsing, meilide saatmine
RETSEPT:
Su Böreği
TEGEVUSE LIIK:
• Grupitöö
EESMÄRGID:
• Omandada oskus otsida, koguda
ja töödelda teavet interneti kaudu
ning kasutada seda kriitiliselt ja
süstemaatiliselt.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Digitaalne pädevus eeldab
igakülgset arusaamist ja teadmisi
IKT olemusest, rollist ja võimalustest
igapäevaelus: isiklikus ja sotsiaalses
elus ning tööl. See hõlmab peamisi
arvutirakendusi, nagu tekstitöötlus,
arvutustabelid, andmebaasid,
teabe säilitamine ja haldamine
ning arusaamine Interneti ja
elektroonilise meedia (e-post,
võrgutööriistad) kaudu toimuva töö
ja vaba aja veetmise võimalustest
ja võimalikest ohtudest. jagamine
ja koostöövõrgustikud, õppimine ja
teadusuuringud.
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti ja internet
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kuidas olla
edukas ettevõtja
Detailne kirjeldus
Pärast küsimustele vastamist demonstreerivad õpetajad riisiroa valmistamist,
rääkides samal ajal toiduvalmistamisest.
• Peske riis rohke veega, jutustades samal ajal, et: ettevõtlus on ettevõtte
asutamine, võtttes finantsriske kasumi lootuses.Et olla edukas ettevõtja, tuleb
endalt “maha pesta” eelarvamused nagu riisi loputades. Unusta tavapärased
uskumused nagu “parim asi on müüa toitu” või „seda ei saa üksi teha” jne.
•Sulata potis või ja lisa soola.
Uuri oma ideed põhjalikult, tee korralik projekt ja kogu vajalikud eelteadmised.
Küsi eksperdilt, räägi inimestega. Sulata oma idee potis lisa mõned ekspertide märkused. Lisa loovust, võimet jätkata raskuste kiuste ning meeskondade
loomiseks vajalikke sotsiaalseid oskusi.
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T E AV E
SUBJEKT:
Ettevõtlus
TEEMA:
Ettevõtluse definitsioon
RETSEPT:
Riis anšoovistega
TEGEVUSE LIIK:
• Töötuba
EESMÄRGID:
• Tutvustada ettevõtlust ja
ettevõtjaks olemist riisikeetmise abil

• Pane riis potti ja sega.

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Te peate oma ideede kõik detailid läbi mõtlema ja kasutama loovust, et mitte

TEADMISED / HOIAKUD:

teistega sarnaneda. Näiteks saate nüüd oma riisirooga lisada mõned kalad

• Algatus ja ettevõtlikkus viitavad

(anšoovised) või männiseemned.

inimese võimele ideid ellu viia.

Kindlasti on abiks tehnoloogiaoskused või teadmised võtmevaldkondades, kuid
need ei määratle ettevõtluse edukust. Peate püüdma avastada uusi asju, mis
inimestele on vajalikud.
• Mõne minuti pärast pead potis lisama vett nii, et see kataks riisi sõrmepaksuse kihiga. Õige veetase on riisi keetmisel üks tähtsamaid asju.
Kuidas saab üks inimene oma võimalused edukalt ära kasutada, aga teine
. See peab olema õigel tasemel.

See hõlmab loovust, innovatsiooni
ja riskide võtmist, samuti võimet
kavandada ja juhtida projekte
eesmärkide saavutamiseks.
Vajalikud teadmised hõlmavad
võimet tuvastada olemasolevaid

Niisiis, kuidas saab üks inimene edukalt ära kasutada, aga teine, samade tead-

võimalusi isiklikuks, erialaseks ja / või

mistega inimene ei suuda seda? Kas ettevõtjatel on erinev geneetika?

äritegevuseks.

Kuigi paljud uurijad on seda teemat uurinud, pole meil lõplikke vastuseid. Teame vaid, et edukatel ettevõtjatel on ühised jooned.

VAJALIK MATERJAL:
• Ahi, riis, vesi, või, lusikas, sool

Oleme need tunnused kogunud nelja kategooriasse:
• Isikuomadused.
• Suhtlemisoskus.
• Kriitilised ja loomingulise mõtlemise oskused.
• Praktilised oskused.
Lõpuks kontrolli, kas meie riis on hästi keedetud.

KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Alusta oma
Mantı-poodi!
Detailne kirjeldus
Selles tunnis tutvustatakse õpilastele ettevõtluse kontseptsioone ja äriplaani
loomist. Õpilased töötavad rühmades ja genereerivad ideid, mille põhjal nad
kirjutavad äriplaanid.
Õpetaja annab õpilastele Mantı-retsepti ja ülesande teha äriplaan manti-äri
avamiseks.
Õpilased mõtlevad toote või teenuse idee läbi ja jagunevad nelja rühma: turundus, kasum, rahastamine ja plaan. Nad arutavad allpool esitatud küsimusi:
• Kuidas turustada oma toodet või teenust?
• Kuidas arvutada, kas te teenite kasumit?
• Raha leidmise ideed
• Kui palju maksab koostisosade hankimine?
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T E AV E
SUBJEKT:
Ettevõtlus
TEEMA:
Äriplaani kirjutamine
RETSEPT:
Mantı
TEGEVUSE LIIK:
• Töötuba
EESMÄRGID:
• Õpilased suudavd pärast seda tundi
äriplaani kirjutada
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:

Plaan peaks sisaldama äriidee kirjeldust, turustamisplaani, ideid, kust nad saavad

• Algatus ja ettevõtlikkusvõime

ettevõtluse alustamiseks rahastamist ning milliseid kulusid ja kasumit nad oota-

viitavad inimese võimele ideid

vad.
Õpetaja annab õpilastele äriplaani näidise, mille järgi oma plaan koostatakse.
Tunni lõpus esitlevad rühmad oma äriplaane.

ellu viia. See hõlmab loovust,
innovatsiooni ja riskide võtmist,
samuti võimet kavandada ja juhtida
projekte eesmärkide saavutamiseks.
Vajalikud teadmised hõlmavad
võimet tuvastada olemasolevaid
võimalusi isiklikuks, erialaseks ja / või
äritegevuseks.
VAJALIK MATERJAL:
• Äriplaani näidis
KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Õpime
koos
Detailne kirjeldus
Õpetaja jaotab õpilastele rollid (juht, tomat, kurk, roheline pipar, sibul, petersell, oliiviõli, sool) ning tekstid projekti juhtimise kirjeldusega.
• Loo jutustaja - juht
• Sihtrühm - tomat
• Probleem - kurk
• Eesmärgid - roheline pipar
• Strateegia - sibul
• Logiraam - lamedad lehed
• Tegevuse planeerimine - oliiviõli
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T E AV E
SUBJEKT:
Projektijuhtimine
TEEMA:
Projektijuhtimise elemendid
RETSEPT:
Karjusesalat
TEGEVUSE LIIK:
• Rollimäng
EESMÄRGID:
• Õpetada projektijuhtimist

• Ressursside planeerimine - sool

karjusesalati tegemise abil

Iga õpilane esindab üht teemat projektijuhtimises ja salativalmistamisel. Seega

PÄDEVUSED / OSKUSED /

mõistavad nad rollimängu kaudu projektijuhtimise peamisi etappe.

TEADMISED / HOIAKUD:
• Õpioskus tähendab uute teadmiste
ja oskuste omandamist, töötlemist
ja omaksvõtmist ning juhendamise
otsimist ja kasutamist
VAJALIK MATERJAL:
• Ajalehtedest tehtud kostüümid
(soovi korral)
KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Mitmekesisus
on ühtsus
Detailne kirjeldus
Õpetajad selgitavad seminaril õpilaste kodanikuaktiivsuse ja sallivuse tähtsust.
Tolerantsust saab defineerida kui õiglast ja objektiivset suhtumist inimestesse,
kelle elustiil erineb teistest. “Çiğköfte’’ on näide: paljudest erinevatest koostisosadest valmistatud toit.
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T E AV E
SUBJEKT:
Kodanikuaktiivsus ja sallivus
TEEMA:
Tolerantsuse tähtsuse mõistmine
ühiskonnas
RETSEPT:

Seminari käigus arutatakse küsimusi;

Çiğ Köfte

1. See toit koosneb 10 erinevast koostisosast. Peab palju pingutama (sõtkuma),

TEGEVUSE LIIK:

et need üheks siduda.

• Arutlus

2. Kas teie arvates on Çiğ Köfte hea näide heast ühiskonnast? Kas me peaksime

• Töötuba

toimiva kogukonna loomiseks kõik erinevused ühte potti kokku segama?
3. Mida te arvate sallivusest ja kodanikuaktiivsusest ühiskonnas?

EESMÄRGID:
• Õpetada tolerantsuse ja
kodanikuaktiivsuse tähtsust
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Sotsiaal- ja kodanikuoskused
hõlmavad isiklikku, inimsuhete ja
kultuuridevahelist pädevust ning
hõlmavad kõiki käitumisvorme,
mis annavad inimestele võimaluse
osaleda tõhusalt ja konstruktiivselt
ühiskondlikus ja tööelus ning eriti
üha mitmekesisemates ühiskondades
ning vajadusel lahendada konflikte.
Kodaniku pädevus annab inimestele
täieliku osalemise kodanikuelus,
tuginedes teadmistele sotsiaalsetest
ja poliitilistest kontseptsioonidest ja
struktuuridest ning pühendumisest
aktiivsele ja demokraatlikule
osalemisele. Selle pädevuse
põhioskused hõlmavad võimet
suhelda konstruktiivselt erinevates
keskkondades, näidata sallivust,
väljendada ja mõista erinevaid
seisukohti, pidada läbirääkimisi
usalduse loomise võimetega ja tunda
empaatiat.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Kultuurierinevused
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T E AV E
SUBJEKT:
Active citizenship

Detailne kirjeldus
Õpetaja annab taustinfot multikultuurilisuse kohta.
Toidu- ja söömisharjumused on kultuuridevahelised teemad ning enesemääratluse osad, mille kaudu saab multikultuurses kontekstis kõneleda sarnasusest ja
erinevustest.
Nii pannakse ka retseptides kokku erinevad toiduained, millest sünnib midagi
väga head. See aitab selgitada mitmekesisuse, jagamise, koostöö ja uute asjade
proovimise ideid.

TEEMA:
Multikultuursuse õpetamine
RETSEPT:
Lahmacun
TEGEVUSE LIIK:
• Grupitöö
• Töötuba
EESMÄRGID:

Õpetaja annab lahmacuni retsepti, õpilased panevad toidu koostisosad kirja.

• Tunni lõpuks on õpilased tuttavad

Seejärel valivad kõik õpilased ühe koostisosa ja tutvustavad iseennast selle kau-

multikultuursuse põhimõtetega

du - sidudes seda oma isikliku loo, kodulinna või riigi päritoluga jne.

PÄDEVUSED / OSKUSED /

Õpilased jagunevad rühmadesse ja iga rühm valmistab toidu kasutades oma

TEADMISED / HOIAKUD:

koostisosi. Erinevatest toiduainetest sünnib uus toit, mida võibolla pole va-

• Kultuuriline teadlikkus ja väljendus,

rem tehtudki. Sellel on tugev sümboolne tähendus: koos suhtlemine ja millegi

teadlikkus kohalikust, rahvuslikust

jagamine. Lisaks selgitavad õpilased, kuidas seda koostisainet nende kodumaal
tavaliselt kasutatakse. Igaüks annab oma panuse, kuid samal ajal peavad kõik
olema avatud komponentide kasutamisele teistsugusel moel.
Köögist saab ühiskondlik ruum, kus osalejad jagavad arvamusi, ideid ja nalja ning
omandavad tolerantsust teiste kultuuride suhtes.

ja Euroopa kultuuripärandist
ja nende kohast maailmas. See
hõlmab põhiteadmisi suurematest
kultuuriteostest, kaasa arvatud
kaasaegne popkultuur.See
soodustab oma kultuuri mõistmist
ja identiteeditunnet ning võib olla
aluseks avatud suhtumisele ja
kultuurilise väljenduse mitmekesisuse
austamisele
VAJALIK MATERJAL:
• Lahmacuni retsept’
KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Lehtede
maalimine
Detailne kirjeldus
Kokkamiseks kasutatud lehed on hea materjal kunstitunniks. Võta iga osaleja
kohta 2-4 lehte. Õpetaja:
Aseta iga õpilase ette lehed ja must aluspaber ning laua keskele muu paberi
lehed, valge värv ja pintslid.
Näita, kuidas pintsliga kanda valget värvi lehe rootsudele. Kata kogu leht värviga
ja aseta see ettevaatlikult mustale paberile. Kata teise paberiga ja hõõru seda
õrnalt, et värv aluspaberile kinnituks.
Eemalda pealmine paber ja värvitud leht. Aluspaberile jääb pressitud lehepilt.
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T E AV E
SUBJEKT:
Kunst
TEEMA:
Maalimine
RETSEPT:
Zeytinyağlı Yaprak sarmas
TEGEVUSE LIIK:
• Töötuba
EESMÄRGID:
• After completing this unit,learners
are expected to learn
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Kultuuriline teadlikkus ja väljendus.
Arvestades ideede, kogemuste ja
emotsioonide loomingulise väljenduse
tähtsust mitmes meedias, sealhulgas
muusikas, etenduskunstides,
kirjanduses ja visuaalsetes kunstides.
Selle pädevusega seotud olulised
teadmised, oskused ja hoiakud:
Oskused hõlmavad ka võimet
seostada oma loomingulisi ja
väljenduslikke seisukohti teiste
arvamustega.
VAJALIK MATERJAL:
• Pintsel või pesukäsn
• Guaššvärvid
• Taimelehed
• Valge ja must paber
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Retseptid
kõigile
Detailne kirjeldus
Õpetaja palub õpilastel 5 minutiga koostada nimekirja sõnadest, mis kirjeldavad,
kes nad on. Nimekiri võiks koosneda sõnadest, mis kirjeldavad konkreetseid
identiteedimarkereid, asju, mida nad tahavad teha, või isikuomadusi.
Seejärel annab õpetaja türgi toidu retsepti ‘’ Adana Kebap ‘’ ning palub õpilastel
kirjeldada retsepti elemente, struktuuri ja keelt.
Nüüd peavad õpilased kirjeldama end retseptis kasutatud sõnade ja väljenditega. Õpetaja soovib, et õpilased esitaksid näiteid ning kasutaksid toiduvalmistamise viise metafoorina, et kirjeldada, kes nad on. Osalejad vajavad ülesande
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T E AV E
SUBJEKT:
Draama
TEEMA:
Metafooride kasutamine õpetamisel
RETSEPT:
Adana Kebap
TEGEVUSE LIIK:
• Grupitöö
• Harjutuse kirjutamine
EESMÄRGID:

täitmiseks 10-30 minutit, sõltuvalt vanusest ja oskustest. Ülesande tulemusi

• Kasutada metafoorseid keele- ja

jagatakse grupiga.

vaimutoidu viiteid, et nimetada,
kirjeldada ja jagada rühmaga oma
taust- ja identiteedimarkerite aspekte.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Emakeelne suhtlemine on võime
väljendada ja tõlgendada mõisteid,
mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii
suuliselt kui ka kirjalikult (kuulamine,
kõne, lugemine ja kirjutamine).
Üksikisikutel peaks olema võimalus
suuliselt ja kirjalikult suhelda
erinevates situatsioonides ning jälgida
ja kohandada oma suhtlust vastavalt
olukorrale.
VAJALIK MATERJAL:
• Paber-pliiats
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Mõtle!
Näitle!
Detailne kirjeldus
Selles tunnis kasutatakse retsepti, et kasutada miimikat ja žeste draama õpetamisel.
Õpetaja valib Çiğböreki retsepti ja küsib õppijatelt:
• Millised olid koostisained? Millises järjekorras suunised esitati?
• Millist terminoloogiat kasutati valmistamisel?
• Kuidas kasutada retsepti, et näidata, kes sa oled?
Õppijad jagunevad väikestesse rühmadesse ja näitavad pantomiimi ja žestide
abil, kuidas seda toitu tehakse.

60

T E AV E
SUBJEKT:
Draama
TEEMA:
Pantomiimi kasutamine draamatunnis
RETSEPT:
Çiğbörek
TEGEVUSE LIIK:
• Töötuba
• Rollimäng
EESMÄRGID:
• Tunni lõpus oskavad õpilased žeste
ja miimikat kasutades õppida
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Emakeelepädevus on võime
väljendada ja tõlgendada mõisteid,
mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi
nii suulises kui ka kirjalikus vormis
(kuulamine, kõne, lugemine ja
kirjutamine) ning suhelda keeleliselt
asjakohasel ja loomingulisel viisil
nii ühiskondlikus kui kultuurilises
mõttes ning eri kontekstides; haridus,
koolitus, töö, kodu ja vaba aeg.
VAJALIK MATERJAL:
• Retsept
KESTUS: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Halvaa
valmistamine
Detailne kirjeldus
Õpetaja küsib õpilastelt:
Millised on sinu riigi traditsioonid? Mis toitu te valmistate oma matusetseremooniatel? (Õpetaja annab aega sellest rääkimiseks.)
Iga õpilane räägib teemast. Seletus, et Türgis pakutakse halvaad just matustel.
Pärast arutelu annab õpetaja jahuhalvaa retsepti ja võimalusel valmistatakse
seda klassiruumis.

61

T E AV E
SUBJEKT:
Draama
TEEMA:
Traditsioonide esitamine
RETSEPT:
Halvaa
TEGEVUSE LIIK:
• Diskussioon
EESMÄRGID:
• Õpetada õpilastele, mis on draama”

Õpetajad jagavad klassi rühmadesse, rühmad esitavad lühikese draama matus-

kasutades matusetseremooniaid ja

te teemal.

jahuhalvaa valmistamist
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
Sotsiaalsed oskused: Selle pädevuse
põhioskused hõlmavad võimet
konstruktiivselt suhelda erinevates
keskkondades, näidata sallivust,
väljendada ja mõista erinevaid
seisukohti, pidada läbirääkimisi
usalduse loomiseks,
VAJALIK MATERJAL:
• Kostüümid ja lava
KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Mis on su
lemmiktoit?
Detailne kirjeldus
Õpetaja kaasab õppijaid Türgi toidu İçli Köfte teemalisse arutelusse. Ta esitab
küsimusi, et julgustada õpilasi kasutama kirjeldavat keelt ja rikastama oma
sõnavara.
Kas seda toitu tehakse teie kodus? Kes seda valmistab? Kas sa tead, kuidas see
on valmistatud? Kas see on kuum või külm? Kuidas see näeb välja, lõhnab või
maitseb? Kas see on magus, soolane, vürtsikas või hapu? Kas seda pakutakse
erilistel puhkudel?
Seejärel tekitavad õpilased draama-mängualal kujuteldava köögi ja kasutavad
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T E AV E
SUBJEKT:
Draama
TEEMA:
Arutelu antud teemal
RETSEPT:
İçli Köfte
TEGEVUSE LIIK:
• Joonistamine ja arutelu
EESMÄRGID:
• Draama kaudu arendada

toiduvalmistamise materjale (tühjad pakendid, toitude pildid jt) oma klassikaas-

kultuuriteadlikkust, keele- ja loova

lastele demonstreerimiseks, kuidas seda sööki tehakse.

mõtlemise oskusi.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
emakeelepädevus on võime
väljendada ja tõlgendada mõisteid,
mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii
suuliselt kui ka kirjalikult (kuulamine,
kõne, lugemine ja kirjutamine.
Üksikisikutel peaksid olema oskused
suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult
mitmesugustes olukordades ja
kohandada oma suhtlust vastavalt
vajadustele.
VAJALIK MATERJAL:
• Tühjad toidupakendid
• Retsept
• Kriidid ja markerids
KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Mineviku
detektiivid
Detailne kirjeldus
Kartuliomlett on lihtne, väheste koostisosadega toit, mille tähtsaim component
- kartul- on pärist Lõuna-Ameerikast. See toodi Hispaaniasse pärast Ameerika
avastamist Christopher Columbuse poolt.
Õpilased uurivad seda ajaloofakti, viies läbi teadusprojekti kolmeliikmelistes
rühmades, kus nad peavad tutvuma vähemalt kolme erineva teabeallikaga.
Lõplik töö toimetatakse kirjalikult ja avaldatakse ülejäänud klassikaaslastele
originaalis (teater, lugu, video, monoloog, dialoog vms).
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T E AV E
SUBJEKT:
Ajalugu
TEEMA:
Hispaania ajalugu
RETSEPT:
Potato omelette
TEGEVUSE LIIK:
• Uurimistöö ja näitus
EESMÄRGID:
• Tuvastada asjakohaseid protsesse
ja sündmusi ajas ning ruumis, et
mõista inimkonna ajaloolise arengu
globaalset perspektiivi.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
Digipädevus, lingvistika, kultuurilised
teadmised.
VAJALIK MATERJAL:
• Arvutid ja Internet.
KESTUS: 3 s e s s i o n s o f 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Milline on
Keşküli ajalugu?
Detailne kirjeldus
Ajaloolased kasutavad retsepte, et õppida tundma teatud ajaperioode. Retseptid võivad otseallikatena meile anda palju infot mineviku kohta: millised ressursid olid konkreetsele rühmale kättesaadavad, milline oli selle rühma majanduslik
seisund ja igapäevaelu, mida väärtustati kultuurilisel tasandil jne. Selles õppetükis loevad ja analüüsivad õpilased 18. sajandi jäätise retsepti ja kasutavad kriitilist mõtlemist, järeldusi ja eelnevaid teadmisi, et vastata erinevatele küsimustele,
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T E AV E
SUBJEKT:
Ajalugu
TEEMA:
Uurimistöö
RETSEPT:
Keşkül
TEGEVUSE LIIK:

mis nõuavad ajaloolisi teadmisi.

• Töötuba-grupiülesanne

• Õpetaja palub õpilastel kasutada Keşküli retsepti: see on traditsiooniline ma-

EESMÄRGID:

gustoit, mis pärineb 18. sajandi Ottomani impeeriumist.

• Analüüsida 18. sajandi jäätise

• Ta toob ka klassi retsepti vana versiooni.

retsepti ja selle kaasaegset varianti

• Õpetaja küsib õpilastelt, miks ajaloolased uurivad mineviku retsepte ning

ning tutvuda selel kaudu mineviku

jagab õpilastele taustinformatsiooni vana retseptiversiooni kohta.

inimestega

• Õpetaja jagab õpilased paaridesse, paneb nad lugema vana retsepti ja võrdlema seda tänapäevasega.

PÄDEVUSED / OSKUSED /

• Õpilased esitavad üksteisele küsimusi koostisainete, toiduvalmistamise stiili ja

TEADMISED / HOIAKUD:

mõõtühikute võrdlemiseks. Töötatakse paarides ja saadakse teadmisi 18. sajandi
inimeste eluolu kohta.

Kultuuriline teadlikkus ja väljendus;
Kultuurialased teadmised hõlmavad
teadlikkust kohalikust, rahvuslikust
ja Euroopa kultuuripärandist
ning nende kohast maailmas. See
hõlmab põhiteadmisi suurematest
kultuuriteostest, kaasa arvatud
populaarne kaasaegne kultuur. On
oluline mõista Euroopa ja maailma
teiste piirkondade kultuurilist
ja keelelist mitmekesisust, selle
säilitamise vajadust ja esteetiliste
tegurite tähtsust igapäevaelus.
VAJALIK MATERJAL:
• Paber-pastakas
• Keşküli vana ja tänapäevane retsept

KESTUS: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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T E AV E

Mixing
Detailne kirjeldus
Arvestades, et Andaluusia gazpacho on homogeenne segu, jagatakse õpilased
nelja rühma. Neile tutvustatakse erinevaid materjale ja seletame hiljem nendega
tehtavaid segusid.
Jälgitavad erinevad segude tüübid on järgmised:
• vesi ja sool (homogeenne)
• jahu ja kikerherned (heterogeensed)
• liiv ja knopkad (heterogeensed)
• Liiv ja vesi (heterogeensed)

SUBJEKT:
Teadus
TEEMA:
Segud ja lahused
RETSEPT:
Andalusian Gazpacho
TEGEVUSE LIIK:
• Katsetused grupis
EESMÄRGID:
• Õppida tundma erinevaid segusid.

1. Tegevus seisneb ainete kokkusegamises ja segu tüübi määramises. Järgnevalt

● Mõista segude ja lahuste tegemist

viiakse läbi segude komponentide eraldamine eelnevates tundides selgitatud

ja komponentide eraldamist

erinevate meetoditega (magnetiseerimine, aurustamine, filtreerimine ja sõelumine).

PÄDEVUSED / OSKUSED /

2. Lõpuks teeb iga grupp ülejäänud klassile esitluse, selgitades katsete tulemusi

TEADMISED / HOIAKUD:

ja protseduuri, mille nad on valinud ainete eraldamiseks.

Matemaatiline pädevus ja
põhioskused teaduses ja tehnoloogias
VAJALIK MATERJAL:
• Materjalid segude jaoks: Vesi ja
sool, jahu ja kikerherned, Liiv ja
knopkad, Liiv ja vesi
• Materjalid eraldamiseks:
Tuletegemise vahendid, Kraas või
sõel, strainer or sieve, magnet, Filter
paber, lehter, klaas.
KESTUS: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Me same
muuta aineid
Detailne kirjeldus
Tuginedes asjaolule, et baklava valmistamisel muutuvad ainete olekud (nt või
sulatamise puhul) selgitatakse erinevaid oleku muutumisi videodes demonstreeritud näidetega.
• Sulamine: tahke aine muutub vedelaks. Jätame šokolaadi päikese kätte või
soojendame seda küünlaga.
• Aurustumine: aine muutub vedelast gaasiliseks. Keedame vett.
Pöördkristalliseerimine ehk sublimatsioon: gaasi muutumine tahkeks aineks
ilma eelnevalt vedeldumiseta. Vaatame videot joodi või butaanigaasi muutmise
kohta.
• Tahkumine: aine muutub vedelikust tahkeks. Vedela tarretise valmistamine ja
selle jätmine külmkappi ning šokolaadi valmistamine.
• Sublimatsioon: Aine muutub tahkest olekust gaasiks ilma vedelat olekut läbimata. Selgitatakse kuiva jää näitel.
• Kondensatsioon: Aine muutub gaasist vedelikuks. Seletame seda keeva veega:
asetame veepotile kaane ja jälgime vee kondenseerumist kaanele.
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T E AV E
SUBJEKT:
Loodusteadus
TEEMA:
Aine oleku muutused
RETSEPT:
Baklava.
TEGEVUSE LIIK:
• Individuaalne katsetamine
EESMÄRGID:
• Õppida ainete oleku muutumisi;
● Õppida tegema lihtsat video.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
Keeleline kompetents, matemaatiline
pädevus ja põhioskused teaduses ja

1. Tegevus visualiseerib ainete oleku muutuseid läbi erinevate näidete ning

tehnoloogias.

nende sidumise igapäevaeluga.
2. Õpilased saavad kodus pereliikme või sõbra abiga teha väikese video ainete

VAJALIK MATERJAL:

oleku muutustest ja näidata seda järgmises tunnis kaaslastele.

• Sokolaad.
• Pott jääga
• Arvuti
• Küünal
• Vesi
• Nutitelefon
• Süütaja
• Tarretise kausid
• Projektor.
• Külmik

KESTUS: K a k s s e s s i o o n i
LISAD: A i n e t e m u u t u s t e
vaatlusleht

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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Loomanäitus

T E AV E
SUBJEKT:
Loodusteadus

Detailne kirjeldus

TEEMA:

Kaheksajalg pole väga tuntud olevus, mistõttu inimesed sageli ei tea, kuidas
neid klassifitseerida.

Loomariik
RETSEPT:

Selle põhjal teeme klassis seinamaali, mis illustreerib maailma loomastiku
klassifikatsiooni.

Galician octopus
TEGEVUSE LIIK:
• Seinamaaling

Selleks jagame fauna:
Selgroogsed:				

Selgrootud:

• Imetajad 				

• Vähid

• Kalad 					• Lülijalgsed
• Kahepaiksed				

• Ainuõõssed

• Roomajad 				

• Käsnad

EESMÄRGID:
• Tunda selgroogsete ja selgrootute
loomade klassifikatsiooni
PÄDEVUSED / OSKUSED /

• Linnud					• Ümarussid

TEADMISED / HOIAKUD:

					• Rõngussid

Emakeelepädevuss,

					

• Okasnahksed

					

• Echinoderms

matemaatikapädevus ja

					

• Molluskid

Seinamaalingul on iga klassi esindajad koos mõne neid iseloomustava olulise
tunnusega.

põhipädevused teaduses ja
tehnoloogias.
VAJALIK MATERJAL:
• Suured kaardid
• Loomade pildid
• Liim
• Viltpliiatsid
KESTUS: 7 u m b e s t u n n i a j a l i s t
sessiooni

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Leiutajad
üle maailma
Detailne kirjeldus
Uurime kiirkeetjat - leiutist, mida kasutatakse Madrileeni hautise valmistamise
juures.
Uurime käesoleva leiutise erinevaid kontseptsioone, näiteks:
Kes leiutas kiirkeetja? Esimese katse tegi prantsuse füüsik (Denis Papin), kuid
patendi omanik on hispaanlane José AlixMartínez
Mis aastal see leiutati? See patenteeriti 1919. aastal.
Kus see leiutati? José Alix oli hispaanlane Zaragozast.
Milleks me seda täna kasutame? Toit valmib kiiremini, aga maitseomadused on
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T E AV E
SUBJEKT:
Teadus
TEEMA:
Leiutised
RETSEPT:
Madrileeni hautis
TEGEVUSE LIIK:
• Individuaalne uurimustöö
EESMÄRGID:
• Mõista teaduse arengu tähtsust,

samad.

et hinnata selle mõju ja tähtsust

Milliste teiste leiutistega on see seotud? Kiirkeetja idee pärineb aurumootorist,

kõigi inimeste igapäevaelu ja meie

kuna see kasutab sama põhimõtet: atmosfäärirõhu suurendamist.

ühiskonna arengu parandamisel.

1. Selles tegevuses valime objekti, mida kasutame oma igapäevaelus ja uurime

PÄDEVUSED / OSKUSED /

seda. Uurimisprotsessi juhtimiseks anname oma õpilastele vastava küsimustiku.

TEADMISED / HOIAKUD:

2. Lõpuks teeb iga inimene oma uurimisobjekti kohta klassis väikese esitluse.

Keeleline, digitaalne oskus,
matemaatiline pädevus ja
põhioskused teaduses ja
tehnoloogias.
VAJALIK MATERJAL:
• Arvuti ja internetiühendus
• Küsimustik
KESTUS: 6 0 ’
LISAD: KÜSITLUSLEHT ON LISATUD

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

3D
SÜSTEEM
Detailne kirjeldus
Perrunillade retsept võimaldab meil selgitada seedeprotsessi toimimist ja seda,
miks teatud toidu komponendid vajavad seedumiseks rohkem aega kui teised.
Selles retseptis sisalduvad lipiidid muudavad seedimise raskemaks. Õpilaste
tehtud mudeli abil tutvustame seedetrakti erinevaid osi, et muuta õppimine
sisukamaks ja visuaalsemaks.
Selleks on õpilastel kasutada kaardid, papp, käärid, liim, lehed, paberirullid,
pudelid, purgid, kõrred jms.
Kui mudel on lõplikult vormistatud, saavad nad väikese magneti ja pallikese abil
liigutada mudelis toitu nii nagu päris seedekulglas.
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T E AV E
SUBJEKT:
Teadus
TEEMA:
Seedesüsteem
RETSEPT:
Perrunillas
TEGEVUSE LIIK:
• Töötuba
EESMÄRGID:
• Õppida tundma seedesüsteemi eri
osi ja nende toimimist.
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
Algatus- ja ettevõtlusoskus,
matemaatikapädevus, teaduse ja
tehnoloogia põhioskused.
VAJALIK MATERJAL:
• Papp
• Purgid
• Käärid
• Liim
• Kõrred
• Pudelid
• Paberirull
• Paber
KESTUS: 6 0 m i n u t i t
LISAD: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Me külastame
turgu
Detailne kirjeldus
Paella on Valencia kogukonnale tüüpiline väga tervislik ja täiuslik roog, kus riisi
kombineeritakse piirkonna erinevate köögiviljade, liha või kalaga.
1. Sellest lähtudes koostame õpilastele tervisliku ja tasakaalustatud iganädalase
menüü, milles juhime tähelepanu erinevate toitainete sisaldusele ja igapäevasele
soovitavale kogusele.
2. Järgmisel tunnil külastame kohalikku turgu, kus vaatame, analüüsime ja juhime tähelepanu toidu hindadele ning jälgime iga toote pakendamist ja märgistamist.
3. Lõpuks jagame klassiruumis oma tähelepanekuid.
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T E AV E
SUBJEKT:
Loodusteadused
TEEMA:
Tervislik toitumine. Toitumisõpetus
RETSEPT:
Valencian Paella
TEGEVUSE LIIK:
• Ekskursioon
EESMÄRGID:
• Tundma õppida tervisliku toitumise
ja tasakaalustatud menüü kasulikkust
organismile
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
Matemaatikapädevus ning teaduse ja
tehnoloogia põhioskused. Õpioskuse,
sotsiaal- ja kodanikuoskuse
arendamine
VAJALIK MATERJAL:
• Tervisliku menüü koostamise leht.
• Märkused ostude kohta.
KESTUS: 1 8 0 m i n u t i t ( 3
sessiooni a 60 minutit)
LISAD: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Planning a healthy and
sustainable Open Day
Introduction (10 minutit)
Tervis - Tervis ja jätkusuutlikkus
Õpilastel palutakse kavandada oma perede jaokstervislikkusele ja jätkusuutlikkusele pühendatud lahtiste uste päev (või mõni reaalne sündmus) oma kooli
ruumides.
• Küsimused aruteluks klassis või infootsinguks Internetis:
Mida tähendab “tervislik”?
Mis tähendab „jätkusuutlik“?
Mis on kehamassiindeks (KMI)?
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T E AV E
SUBJEKT:
Terviseõpetus
TEEMA:
Tervisja jätkusuutlikkus
RETSEPT:
Kartulisalat
TEGEVUSE LIIK:
(Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu).
• Tööleht

• Kasulikud lingid:

• Arutelu

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

• Paaristöö

http://www.euro.who.int/et/health-topics/disease-prevention/nutrition/da-

• Individuaalne töö

ta-and-statistics

Rühmatöö (30 minutit)
Tervis - Tervis ja jätkusuutlikkus
Töötage paarides või rühmas (vähemalt 4 rühma erinevate teemade jaoks)

EESMÄRGID:
• Õppida probleemi uurima ja
lahendusi planeerima
• Mõista tervise ja jätkusuutlikkuse

Vaadake lisa 1 (tööleht igale õpilase).

olulisust

1. Rühm: Toit

• Austada teiste panust ja arvamusi

• Õppida rühmas töötama

Planeerige, millist toitu ürituse ajal pakutakse. Arvestage järgmiste aspekti-

• Nende tegevuste kasutamine

dega:

igapäevaelus

• puu-ja köögiviljad
• rasvad ja õlid

PÄDEVUSED / OSKUSED /

• täisteratooted

TEADMISED / HOIAKUD:

• valgud
• suhkur
• sool
• portsjoni suurus
• toitumisalane märgistus
• erinõuded (nt taimetoitlased, veganid, gluteenivaba, sealihavaba jne)
• rahvusvahelisus
• hooajalisus
• seosed 4. rühmaga (taldrikud, söögiriistad).

2. Rühm: Joogid
Planeerige, milliseid jooke ürituse ajal pakutakse. Arvestage järgmiste aspektidega:
• vesi
• suhkruga magustatud joogid
• alkohol
• erinõuded (nt allergiad, gluteenivabad jne)
• rahvusvahelisus

• Matemaatikapädevus ning teaduse
ja tehnoloogia põhipädevused
• Õpioskus
• Algatusvõime ja ettevõtlikkus
VAJALIK MATERJAL:
1 tööleht õpilase kohta, neli paberit
või tahvlit, soovi korral Internet,
arvuti.
KESTUS: 6 0 m i n u t i t
LISAD: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Planning a healthy and
sustainable Open Day
• hooajalisus

• seosed 4. rühmaga (tassid, klaasid).
3. Rühm: Füüsiline tegevus
Kavandage, milliseid füüsilisi tegevusi ürituse ajal ette võetakse. Arvestage
järgmiste aspektidega:
• osalejate vanus (nt lapsed, segarühmad jne)
• puuetega osalejad
• koosoleku koht
• hooajalisus
• toas või õues
• Riietumisstiil
• füüsilised tegevused ürituse alguses (nt jäämurdjad)
• aktiivsed pausid (nt seismispaus, venituspaus, liikumispaus, lõõgastuspaus)
• aktiivsed koosolekud (nt seismiskoosolek, kõndimiskoosolek)
• seosed 4. rühmaga (jäätmetekke vältimine, energiasäästmine).
4. Rühm: Jätkusuutlikkus
Kavandage, kuidas tagada keskkonnaalane jätkusuutlikkusenne üritust, selle
ajal ja pärast seda. Arvestage järgmiste aspektidega:
• saal
• transport ja liikuvus
• ürituste materjalid (nt kutsed, plakatid, programmid, kingitused jne)
• toitlustamine (nt riistad, toit ja joogid, ülejäägid)
• prügi
• kokkupuutepunktid teiste rühmadega

Discuss in class (20 minutit)
Tervis - Tervis ja jätkusuutlikkus
Tulemused esitatakse tahvlil või plakatitel.
Klass otsustab, kuidas planeerimise, korraldamisega edasi minna (nt koostada
ajakava, ülesannete jaotus, eelarve planeerimine jne)
Kasulik teave õpetajale:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/373172/healthy-meetings-eng.pdf
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WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Tervislik
toit
Harjutus 1 (10 minutit)
Tervis - Tervislik toit - Sissejuhatus
Arutage klassis: milliseid toidugruppe on olemas? Mis on tervislik toit?
Klassifitseerimisel võib järgida WHO Euroopa piirkondliku büroo välja töötatud CINDI püramiidi soovitusi või mõnda muud sarnast ja /või ajakohastatud
riiklikku suunist.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/119926/E70041.pdf
Soovitatav on joonistada tahvlile või plakatile kihiline toidupüramiid. Lisaks
võiks vastavaid kihte täiendada kleepides sinna toidupilte (nt reklaamidelt
lõigatud).
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T E AV E
SUBJEKT:
Terviseõpetus
TEEMA:
Tervis ja keskkonnakaitse
RETSEPT:
Karpkala
TEGEVUSE LIIK:
Rollimäng, arutelu, arutelu,
grupiülesanne, töötuba, tööleht, muu.
• Tööleht

Kategooriate märksõnadeks võiksid olla: köögiviljad, puuviljad, kala, munad, liha,

• Arutelu

linnuliha, leib, teravili, pasta, riis, kartul, piimatooted, energiajoogid, maiustused,

•Paaristöö

suupisted.

• Individuaalne töö

(Õpetaja märkus: https://www.safefood.eu/Healthy-Eating/What-is-a-balanceddiet/The-Food-Pyramid.aspx)

Harjutus 2 (10 minutit)
Tervis - Tervislik toit - Keskkonnasäästlik toit
Vaadake lisa 1 (tööleht igale õpilasele).
Analüüsige diagrammi individuaalselt ja arutage klassis.

EESMÄRGID:
• Õppida probleemi uurima
• Mõista tervise olulisust
• Õppida rühmas töötama
• Austada teiste panust ja arvamusi
• Nende tegevuste kasutamine
igapäevaelus
PÄDEVUSED / OSKUSED /
TEADMISED / HOIAKUD:
• Matemaatikapädevus ning teaduse
ja tehnoloogia põhipädevused
• Õpioskus
• Algatusvõime ja ettevõtlikkus
VAJALIK MATERJAL:
2töölehte õpilase kohta, tahvel või
plakat, retsept, Internet, arvuti.
KESTUS: 6 0 m i n u t i t

https://www.who.int/nutrition/publications/Food_and_health_Europe%20_
newbasis_for_%20action.pdf (page 199)

Harjutus 3 (10 minutit)
Tervis ja keskkonnakaitse - Tervislik toit - Kala või liha?
Vt lisa 2 (tööleht igale õpilasele).
Töö paarides.
Some statements from the report “Food and health in Europe: a new basis for

KESTUS: 2

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Healthy
Food
Vaadake mõnda väidet aruandest. Toit ja tervis Euroopas: uued tegevussuunised“:
https://www.who.int/nutrition/publications/Food_and_health_Europe%20_newbasis_for_%20action.pdf
Lugege ja tehke kindlaks kalatarbimise plussid ja miinused:
1. “Looduslike kalade varud on vähenenud ...”
2. „Noorte naiste köögiviljade ja kala tarbimine enne rasedust ja raseduse ajal on
oluline ka oomega-3 asendamatute rasvhapete saamiseks. […] Loote ja väikelapse aju kasv sõltub oluliselt piisavas koguses saadud oomega-3 asendamatutest
rasvhapetest, mida ta saab vaid siis, kui ema on söönud korralikku toitu ja last
rinnaga toitnud.”
3. „Looduslike kalade varud on ohus […] ja tõenäoliselt ei suuda kalakasvatus
pakkuda sama arvu või erinevaid liike.”
4. “Lisaks on kala suurepärane tsingi, raua ja loomsete valkude allikas ...”
5. „Arvestatavad tõendid näitavad seost liha tarbimise ja […] vähi vahel“
6. “Kala pole mitte ainult hea oomega-3-rasvhapete allikas, vaid ka parandab
organismi immuunsust, parandab rasvade ainevahetuse häireid [...], vähendades
sellega südame äkksurma riski.”

Harjutus 4 (10 minutit)
Health and Sustainability - Healthy Food - Fish from the sea and from the lake
Learners are asked to write down individually as many types of fish as possible
and allocate their origin to lake or sea.
Results are discussed in class and displayed at a poster wall or flipchart.

Harjutus 5 (10 minutit)
Tervis ja jätkusuutlikkus - Tervislik toit - Kalad merest ja järvest
Arutelu klassis:
Mis kujul saab kala osta?(Õpetaja märkus: värske / külmutatud / konserveeritud /
suitsutatud kala - millised on nende plussid ja miinused?)
Kuidas kontrollida, kas kala on värske?
(Õpetaja märkus: Lisateave
https://www.youtube.com/watch?v=_e5rkVnFIJo https://www.youtube.com/watch?v=jqfzmM4SQCk)

Harjutus 6 (10 minutit)
Tervis ja jätkusuutlikkus - Tervislik toit - Kalade ettevalmistamine
Töötage paarikaupa - arutage klassis.
Kalade levinumate valmistusviiside uurimine Internetis.
Millised valmistamisviisid sobivad mis tüüpi kaladele? Millised on teistest tervislikumad? Millist teie retseptis kasutatakse?
(Õpetaja märkus: nt küpsetamine / praadimine / grillimine / pošeerimine / aurutamine
Lisateave nt: https://www.safefood.eu/Food-safety/Cooking/Cooking-fish.aspx)
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