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Tunnikava “Lilian – tüdruk Keeniast”

TUNNI EESMÄRK: Avardada silmaringi; suurendada sallivust; tutvuda kooli- ja igapäevaeluga Keenias; suurendada tähelepanulikkust ning 
kriitilist mõtlemise oskust; tutvuda lähemalt Keenia kooliõpilase väärtushinnangutega; avardada teadmisi kestliku arengu 
eesmärkidest.

LÕIMING: Geograafia, kodanikuõpetus, inglise keel

VANUSEASTE: 8–12 klassi õpilased

TUNNI PIKKUS: 45–50 minutit

AUTOR: Anne Kraubner

ENNE VAATAMIST: Järgnev video on Keenia tüdruk Lilianist. 
Mida sa arvad teada saavat tema päevast ja elust selle video põhjal? 
Arutage paarilisega ja pange kirja viis ideed ja esitage tulemused kogu grupile.
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VAATAMISE AJAL: 1.	 Kui vana on Lilian?
2.	 Mis kell tõuseb ta koolipäevadel üles?
3.	 Kui kaua kulub tal aega kooli jõudmiseks?
4.	 Millal algavad tunnid?
5.	 Millal on vahetund tee joomiseks? Kui pikk on lõuna?
6.	 Milliseid mänge seal mängitakse? 
7.	 Mida ta teeb vabal ajal?
8.	 Mis teeb hommikul tõusmise raskeks?
9.	 Mis motiveerib teda koolis käima?
10.	 Kelleks ta tahab saada? Millal ta selle otsuse tegi?
11.	 Mis on tema lemmikõppeained?
12.	 Mis on tema unistus? Kui kaua tuleb tal õppida, et omandada soovitud elukutse?
13.	 Millisest elukutsest on ta veel mõelnud?
14.	 Millal tõuseb Lilian üles nädalavahetusel?
15.	 Kui suur on nende pere?
16.	 Millega tegelevad Liliani vanemad?
17.	 Mida kasvatatakse aias? 
18.	 Millised loomad on majapidamises? 
19.	 Kes ehitas nende maja?
20.	 Mida rääkis Lilian oma magamistoast?
21.	 Mis olid need sinised asjad tema magamistoas?
22.	 Kuidas saavad nad pimedal ajal valgust?
23.	 Mida räägib Lilian oma kodukülast?
24.	 Mida tahaks ta näha Eestis?
25.	 Mis on Liliani sõnum Eesti õpilastele?
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PÄRAST VAATAMIST: 1.	 Mis sind kõige rohkem tema elu-olu juures üllatas?
2.	 Võrdle oma ja Liliani päeva.
3.	 Lilian rääkis oma tulevikuplaanidest. Mida arvad, kas tema unistus täitub? Mis takistused võivad selle juures ette tulla? 
4.	 Milliseid väärtusi ta hindab? Mida ta peab elus oluliseks? Kas jagad sama arvamust?
5.	 Kui saaksid Liliani võõrustada nädala, mida talle oma kodulinnas/-külas näitaksid? Miks?

MÕTLE! Kestliku arengu eesmärgid

Milliseid kestliku arengu eesmärke saab arutada seoses Liliani videoga? Arutle 3-liikmelises grupis ja esitage oma ideed 
kogu grupile.


