4. klassi loodusõpetuse e-tunni kasutajate tagasiside
•

Õpetajana oli alguses harjumatu häälestada ennast e-tunni peale ümber, kuid aja jooksul
harjusin sellega ning kasutasin üha rohkem materjale e-tunnist.
Õpilastele meeldisid ja pakkus väga palju huvi e-tundides olev pildi- ja videomaterjal. Ühe
tunni raames ei jõudnudki kogu materjali e- tunnist ära vaadata, kuna aega kulus ka kirajlike
tööde tegemisele (TV täimisele). Vaatasime ülejäänud materjali järgmise tunni alguses (et
meelde tuletada eelnevalt õpitut) või kordamise juures.
E-tunnis olev pildi- ja videomaterjal hoiab kokku õpetaja aega, mis kulub tunni
ettevalmistamise peale (internetist piltide ja videote otsimisele, kokkuvõtete tegemisele).
Tunnid on vaheldusrikkad ning õpilased tunnevad käsitletavate teemade (ka raskemate ja
keerulisemate) vastu huvi. Mitmekesine ja mitmekülgne õppevahend e- tund aitab õpilastel
õpitut (tunnis kuuldu-nähtu põhjal) paremini meelde jätta ning seoseid luua. Mõeldes
hariduslike erivajadustega õpilaste peale, siis on e-tunni materjal neile väga kasulik ja hea
õppevahend.

•

Loodusõpetuses oli hulgaliselt vahvaid animatsioone. Võin kindlalt väita, et tänu nendele on
ka laste õpitulemused paremad. Õpilased ise soovisid neid igas tunnis vaadata.
Animatsioonides oli kaks meesterahvast, kes teksti lugesid. Minu õpilaste lemmikuks kujunes
ühe meesterahva poolt hääle antud animatsioonid. Kahjuks praegu ei oska öelda, et kumb. Ju
siis midagi selles hääles oli, mis neid võlus. Iga kord nad soovisid just seda
häält. Animatsioone vaatasime tihti ka mitu korda järjest. Kindlasti kergendas minu tööd
rohke pildimaterjal, mida see e-tund võimaldas. Lemmikuks kujunesid viktoriinid, mis
viimastel tundidel sai tehtud.

•

Tahan tänada ka loodusõpetuse e-tunni eest. See on sel kuul minu tööd väga palju
kergemaks teinud. See materjal on väga hea. Suured tänud e-tunni koostajatele. Õpilased on
vaimustuses. Aitäh!

•

Olen aktiivselt kasutanud nii matemaatika kui loodusõpetuse etundide konspekte. Maht on
päris suur. Lastel on olnud väga huvitav. Väga atraktiivsed on animatsioonid. Tänan Teid
tehtud töö eest!

•

Jõudsin tutvuda loodusõpetuse kontrolltöödega. Ülesannete ülesehitus oli hea, kontrolltööde
sisu vastas õppesisule. Kuna õpetan erivajadustega õpilasi, siis üks-ühele seda kontrolltööd
kasutada ei saa, küll saan sealt aga kasutada mõningaid elemente ning samas annab see
mõtteid kontrolltöö ülesehituse kohta.

•

Igapäevatöös loodusõpetust ise 4. klassile ei anna, kuid olen e-tundi rakendanud eesti keele
tundides (silmaringi laiendamiseks, huvi tekitamiseks, üksteise kuulamise arendamiseks).

•

Loodusõpetuse e-tund meeldis väga!

•

Veelkord suur tänu selle eest, et olete võtnud ette e-tunni koostamise! Loodan, et direktor
ostab meile loodusõpetuse e-tunni, millega oleme eriti rahul.

