
“Kuidas 1. KAE saavutamine tagab jätkusuutlikkuse planeedil Maa?" 

Ehk Kaotame äärmise vaesuse maailmas (alla 1,25 USA dollari päevas) ja 

vähendame poole võrra vaeste hulka ka Eestis. 

 

 

Koostatud MTÜ Mondo kestliku arengu eesmärkide süvaõppekursusel 2018: 

 

Gedy Siimenson - sissejuhatus, ülesanne 1, tunnikava, wix.com kodulehe loomine 

Aleksandra Munts - tunnikava, ülesanne 2  

Maret Bergstrom - tunnikava, ülesanne 3 

Ave Teder - tunnikava, kokkuvõte, tagasiside 

 

SIHTRÜHM: 6.-8.klass 

 

KESTUS: 2*45 või 3*45 (oleneb IKT oskustest) 

 

ÜLDEESMÄRGID:  

1. Suutlikkus toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ja 

toetada ühiskonna demokraatlikku arengut (sotsiaalne ja kodanikupädevus). 

2. Suutlikkus aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada 

neid suhtlemisel (sotsiaalne ja kodanikupädevus).  

3. Suutlikkus kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid 

(digipädevus). 

 

ÕPIVÄLJUNDID: 

1. Õpilane õpib märkama ja murdma stereotüüpe vaeste ja rikaste kohta. 

2. Õpilane saab aru, kuhu eestlane perekonna sissetuleku osas maailmas kuulub.  

3. Õpib hindama oma üldist heaolu. 

4. Mõistab üle tarbimise mõttetust. 

5. Õpilane teab vaesuse põhjuseid. 

6. Õpilane saab aru, miks on loodud kestliku arengu eesmärgid. 

 

LÕIMING:   

IT/tehnoloogia, matemaatika, geograafia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus 

 

VAHENDID: nutitelefonid või tahvelarvutid, mikrofonid, kõrvaklapid, QR koodid seinal, 

õpetaja arvuti ja dataprojektor, pliiatsid, (vajadusel prinditud töölehed) 

 

 

 

TUNNI LÄBIVIIMINE: 

Ava kodulehekülg: https://nordplusjunior.wixsite.com/kae1  

 

Alustamise võtted: vajauta kodulehel menüüle “Sissejuhatus” ning seejärel liigu mööda 

ülesandeid kokkuvõtte ja tagasisideni. 

 

 

 

 

 

https://nordplusjunior.wixsite.com/kae1


Läbiviimise protseduur:  

AEG SISU /TEGEVUS Õpilane teeb Õpetaja teeb 

9.00-9.05 Sissejuhatus: 

KAE 1 slaid kodulehe 

pealehelt ja videoülesanne 

kodulehekülje menüüribalt 

“Sissejuhatus” 

Tervitab õpetajat, kuulab 

tähelepanelikult tunni teemat, 

eesmärke ja lahendab sissejuhatuse 

ülesande 

Õpilaste tervitamine, tunni eesmärkide 

selgitus, sissejuhatus kodulehekülje 

pealehe KAE tabeli põhjal ning 

kodulehe “Sissejuhatus” ülesande 

kirjeldamine, õpilaste abistamine 

9.05-9.25 Ülesanne 1:  

Dollar Street  

Teevad lahti Dollari tänava 

veebilehe. Vastavad ülesande 

küsimustele iseseisvalt. 

Õpetaja aitab vajadusel järele 

9.25-9.45 Ülesanne 2:  

Tekst + ristsõna 

Loevad teksti ja paarides 

lahendavad ristsõna 

Kontrollib kas ülesanne on õigeti 

lahendatud ja tunnustab parimaid 

9.45-

10.10 

Ülesanne 3:  

QR koodi kasutamine ja 

küsimustele vastamine 

Loevad läbi töölehe küsimused ja 

vastavad nendele 3-4 inimese 

gruppides, kasutades telefoni ja 

avades QR koodiga veebilehe.  

Kontrollib, kas leitud vastused on 

õiged ja laseb jagada mõtteid, mis 

tekkisid, võrreldes ennast maailma 

vasemate inimestega ja mõeldes nende 

hulgale maailmas.  

10.10-10-

30 

Kokkuvõte ja tagasiside: 

 

Teeb koduleheküljel kokkuvõtva 

video lõigu ja laeb  selle üles ning 

kirjutab tunni tagasiside sõnapilve 

äppi  ning arvamuse 

kommentaariumi 

Näitab õpilastele sõnapilve 

kokkuvõtete osalejate arvamustest, 

vaatavad läbi sisestatud kommentaarid, 

tänab osalejaid ja saadab koju 

 

ÜLESANDED:  

Ülesanded on koondatud kodulehele https://nordplusjunior.wixsite.com/kae1 . Töölehed 

on ka allpool (võimalik vajadusel välja printida)  

 

TUNNI LÕPETAMINE:  

Kui kodulehekülg mingil põhjusel ei tööta, siis võib teha järgmist: 

Tunni kokkuvõte: 
Esitada õpilastele küsimus „Mida tunnis teada said ja mis huvi pakkus?“ ja lasta vastused 

ärkepaberile kirjutada. Need kogutakse kokku ja tehakse ülevaade a) kohe või b) 

põhjalikumalt järgmise tunni alguses.   

Tunni tagasiside: 

Tagasiside esitavad õpilased visualiseeritult. Aega on kolm minutit vabalt valitud visuaali 

loomiseks.   

 
*** Õpetaja leiab õpilaste ÜLESANDE 1 õpilaste poolt Google Formsi sisestatud vastused siit! 

*** Õpetaja leiab ÜLESANDE 2 ristsõna õiged vastused siit! 

*** Õpetaja leiab ÜLESANDE 3 õpilaste poolt Google Formsi sisestatud vastused siit! 

*** Õpetaja leiab õpilaste koostatud videote lingid siit! 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordplusjunior.wixsite.com/kae1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U6ekdWjNfKMFAxGnBFtZEoySEOfxdkz4CRawmgnM9C8/edit?usp=sharing%20/
https://docs.google.com/document/d/14_gAPiHr47VsLNUsG4hxbQJpVxUOPnGxLX8dU-0I19Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmSgsFS3wVz5g3rzyAsjOINSkyZ1vwB69c4ntXG9HzE/edit?usp=sharing


ÜLESANNE 1: „Kõik, kes elavad Dollari tänaval?“ 

 

1.1. Ava veebileht: http://bit.ly/2qmAI0u  

 

1.2. Veebilehel näed pilte paljudest perekondadest üle maailma. Iga pildi all on 

number, mis näitab mitu USA dollarit on perekonna kuu sissetulekuks. Enamik 

inimeste sissetulek jääb äärmise vaesuse ja rikkuse vahele. Liigutades kursorit tänava 

kujutisel, vasta järgnevatele küsimustele. 

1.2.1. Kui suur on kõige vaesema perekonna kuu sissetulek?................(teisenda eurodeks) 

1.2.2. Ja kõige rikkama perekonna kuu sissetulek? ...................... (teisenda eurodeks) 

Valuuta kalkulaatori leiad: http://www.xe.com/currencyconverter/  

*Kodutöö* Missugune on sinu perekonna kuu sissetulek USA dollarites? 

 

1.3. Vali välja 3 riiki Dollari tänavalt (seda saad teha ülevalt vasakust nurgast, 

kasutades rippmenüüd „The World“), mis vastaksid järgnevatele kriteeriumitele:  

1.3.1. Üks, mis asub sinu kodust geograafiliselt võimalikult kaugel: .............................. 

1.3.2. Üks, mis asub sinu kodule geograafiliselt võimalikult lähedal: ................................. 

1.3.3. Üks, mille perepilt tundub kõige enam sarnanema sinu perekonnaga: ..................... 

 

1.4. Uuri Dollar Street veebilehe ülemist vasakut nurka. Seal on välja toodud 100 

erinevat teemat, mis on kõikidele inimestele ühine (vajame toitu, kasutame 

hügieenivahendeid, magame kuskil jne).  

1.4.1. Vali välja 3 teemat ja võrdle eelmises ülesanded valitud 3 riigi perekondasid. Too 

välja kõik sarnasused ja erinevused. 

Näiteks: Kõigi 3 riigi perekonnad kasutavad jalgrattaid. Riigi x ja riigi y perekonnad kasutavad 

plastikust hambaharju, aga riik z puupulka. Jne... 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://bit.ly/2qmAI0u
http://www.xe.com/currencyconverter/


ÜLESANNE 2.  „Äärmise vaesuse kaotamine maailmas“ 

 

2.1. Loe tekst läbi iseseisvalt. 

Kaotada kõikjal vaesus (teksti lõik on võetud www.maailmakool.ee veebilehelt) 

 

Äärmise vaesuse piirmääraks loetakse hakkama saamist alla 1,25 USD päevas. Vaesuse 

vähenemisega maailmas on muutunud ka selle paiknemine piirkonniti. Kui varem oli üks 

vaesemaid piirkondi maailmas Ida-Aasia, siis nüüdseks on äärmise vaesuse osakaal langenud 

seal samale tasemele Ida-Euroopa ja Kesk-Aasiaga. Samuti on Hiina astunud tohutuid 

samme, et inimeste eluolu parandada – kaks kolmandikku ülemaailmsest vaesuse 

vähenemisest perioodil 1990 kuni 2005 toimus just seal. Sahara-taguses Aafrikas ei ole 

näitaja väga oluliselt langenud viimase paarikümne aastaga ning koos Lõuna-Aasiaga on seal 

hetkel suurim puudust kannatavate inimeste osakaal. Kokkuvõttes on iga viies inimene 

arengumaades sunnitud hakkama saama vähem kui 1,25 dollariga päevas. Olemuselt ei 

tähenda äärmine vaesus aga lihtsalt numbrit 1,25 dollarit päevas, vaid on hulk erinevaid 

omavahel seotud tegureid. Suur osa maailma kõige vaesamatest inimestest on noored, kes 

elavad maapiirkondades ja kellel puudub ligipääs haridusele, toetudes oma sissetulekul 

peamiselt põllumajandusele ning sellega seotud tegevustele. Kasvav vaesus ja ebavõrdsus 

takistab majanduslikku arengut ning sotsiaalset sidusust tervikuna, tekitades juurde pingeid 

ning võib mõningatel juhtudel viia ka laiemate konfliktideni. Tegurid, mis aitaksid inimestel 

vaesusest väljuda ning ennast maksimaalselt rakendada, on inimväärselt tasustatud töö, 

sotsiaalne kaasatus ning piisav toetus erinevate haiguste ja katastroofide korral. 

 

2. Lahendada ristsõna. Ülesanne on genereeritud läbi https://crosswordlabs.com. 

 
 

http://www.maailmakool.ee/
https://crosswordlabs.com/


Horisontaalselt kõrvale 

6. Maailmajagu, kus on kõige suurem 

vaesuse näitaja? 

7. Kuidas nimetatakse Eestis keskust, kuhu 

saab annetada asju, mis on muutunud 

üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt veel 

kasutuskõlbulikud, puhtad ja terved? 

9. Mis valuutas mõõdetakse äärmise 

vaesuse piirmäära? 

Vertikaalselt alla 

1. Mis majandusvaldkond toob peamise 

sissetuleku kõige vaesematele inimestele? 

2. Mis on peamine piirkond kus elavad kõige 

vaesemad inimesed? 

3. Mis riik on teinud tohutuid samme, et 

ülemaailmset vaesust vähendada? 

4. Mis puudub enamusel vaestel inimestel? 

5. Kuidas nimetatakse täisväärtusliku elu 

säilitamiseks vajalike materiaalsete ja ka 

kultuuriliste vahendite puudust? 

8. Mis vanuseline rühm on maailma kõige 

vaesemad inimesed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜLESANNE 3: “Vaesus maailmas” 

 

Moodustage 3-4 õpilastest koosnevad rühmad. Avage nutiseadmega QR kood ja otsi vastused 

järgmistele küsimustele: 

 

1.   Kui palju inimesi elab maailmas äärmises vaesuses? 

Mitu % see on maailma elanikest? ............................................................................... 

2.   Mida tähendab äärmine vaesus lisaks vähesele rahale? Kirjuta 3 tunnust. 

a.  ……………………………………………………………….......................................... 

b.  .................................................................................................................................. 

c.  .................................................................................................................................. 

3.   Mitme dollariga päevas peavad hakkama saama 1/5 arengumaade elanikest? 

……………………………………………………………………...………… 

4.   Mitu dollarit päevas on sinu taskuraha? 

…………………………………………………………………………...…… 

5.   Kuidas tunda ära vaesuses elanud last (mitte arvestades riideid)? 

................................................................................................................... 

6.   Mitu inimest päevas lahkub kodunt (sõjaliste) konfliktide tõttu? 

............................................................................................................... 

7.   Mis tunded ja mõtted sul on peale selle töölehe täitmist? 

……………………………………………………………………………...... 

  

 


