
Tunnikava dokumentaalfilmile „Õhukesel jääl”
FILMI ANDMED:
Režissöörid: Henry M. Mix, Boas Schwarz
Aasta: 2020
Filmi pikkus: 51 min
Keeled: inglise, eesti, vene
Filmi link: https://jupiter.err.ee/1608176086/ohukesel-jaal

Venemaa polaaralad olid aastakümneid Lääne teadlaste jaoks keelutsooniks, mille kohta võis vaid oletusi teha. Ent nüüd õnnestus
rahvusvahelisel teadlasterühmal seal esmakordselt põhjalikke vaatlusi ja katseid läbi viia. Tulemuseks oli ehmatav avastus -
kliimamuutus on seadnud ohtu nii Siberi arvukate loomaliikide kui ka põlisasukate elu ja tuleviku. Uus Saksa dokumentaalfilm jälgib
teadlasterühma tööd Siberi avarustes ning otsib vastust küsimusele, kas midagi annaks veel päästa.

TUNNI EESMÄRK: Õpilased omandavad teadmised kliimamuutustest ning sellega seotud ohtudest loomaliikidele,
taimestikule ja inimestele. Õpilased mõistavad kliimamuutuste eripärasid polaaraladel. Õpilased arutlevad
aktivismi ja kliimamuutuste üle ning mõistavad paremini üksikisiku panust ning süsteemsete muutuste
tekitamist ühiskonnas, samuti mõistavad paremini seoseid Eestis toimuva ning ülemaailmse kliimamuutuse
vahel.

VANUSEASTE: III kooliaste, gümnaasium
LÕIMING: geograafia, bioloogia, inglise keel, vene keel, ühiskonnaõpetus, kodanikuõpetus, loodusõpetus,

globaliseeruv maailm
FILMI TEEMAD: Kliimamuutused, liikide väljasuremine, põlisrahvaste õigused, igikeltsa sulamine, kasvuhoonegaaside

Heitmed, viirused, metsatulekahjud.
TUNNI KESTUS: 90 min

https://jupiter.err.ee/1608176086/ohukesel-jaal


TUNNIKAVA ÕPETAJALE

EELHÄÄLESTUS: (10 min) Tutvustage õpilastele filmi, mida vaatama hakkate. Jagage neile töölehed (kas paberil prindituna või
failina arvutis täitmiseks). Paluge õpilastel töölehe esimeses ülesandes täita tabel (kirjutada, mida nad juba kliimamuutustest
teavad ja mida tahaksid veel teada). Laske mõnel õpilasel oma vastuseid klassiga jagada.

VAADAKE FILMI: (51 min) Paluge õpilastel samal ajal vastata küsimustele töölehe ülesandes 2.

PÄRAST FILMI VAATAMIST:
Soojendusharjutus: arutelu (5 min) Küsige õpilastelt, miks on nende arvates filmi nimi “Õhukesel jääl” mida see nende jaoks
sümboliseerib? (Lubage õpilastel esmalt paarides arutleda ja siis kogu klassiga jagada).

Harjutus: mõttekaart kliimamuutustest (10 min) Koostage ühiselt filmis nähtud teemadest tahvlile mõttekaart. Mõttekaardi
keskel asub tuumteema: kliimamuutused. Õpilaste ülesanne on meenutada teemasid, millest filmis juttu on (allpool on õpetajale
ka meelespea, mida ta saab õpilaste ergutamiseks kasutada) ning need värvilise markeriga mõttekaardile kanda. Aega on 8
minutit. Iga kirja pandud teema puhul arutlege lühidalt selle kajastamise üle filmis.

MEELESPEA ÕPETAJALE:
Filmis käsitletud teemasid:

• Ilmastikuolude muutumine ning temperatuuride soojenemine
• Merejää ja igikeltsa sulamine
• Igikeltsas säilinud iidsete viiruste levik
• Liikide väljasuremine (jääkarud, põhjapõdrad, vandelkajakad jt)
• Põuad
• Metsade häving, metsatulekahjud
• Põlisrahvaste õigused ja keskkonnaprobleemid
• Erakordsete ilmastikunähtuste intensiivistumine kliimamuutuste tõttu
• Kasvuhoonegaaside osakaalu suurenemine atmosfääris
• Igikeltsas talletunud kasvuhoonegaaside paiskumine atmosfääri



Harjutus: mida saan mina teha? (10 min)

Vaadake ühiselt koostatud mõttekaarti ja küsige õpilastelt, millised mõtted ja tunded neil filmi vaadates tekkisid.

Vajadusel selgitage, et kliimamuutused on keerukas teema, mis tekitab meis kõigis ärevust, muret ja hirmu. Positiivne on see, et
kliimamuutused on inimeste põhjustatud probleem, seega on praegu veel inimeste võimuses kliimamuutusi pidurada või nende
kõige hullemaid tagajärgi ära hoida. Selleks peame aga ühiselt pingutama. Teatud panuse saame anda oma isikliku käitumise,
näiteks tarbimisvalikutega. Üksikisikute käitumisest palju suurem mõju on kliimamuutustele valitsuste ning suurkorporatsioonide
otsustel. Kodanike ja tarbijatena saame me neile teada anda, et kliimamuutused on meie jaoks oluline teema ning nõuda neilt
kohest vastutustundlikku ja otsustavat käitumist.

Paluge õpilastel lugeda konkreetsete sammude kohta, mida nemad saavad teha, et kliimamuutusi pidurdada.
http://www.kliimamuutused.ee/mida-saan-mina-teha
Iga õpilane võiks välja toodud variantidest valida ning kirja panna ühe tegevuse, mida tema saab oma elus kasutama hakata. Kui
see eesmärk on saavutatud, siis võib valida järgmise ja nii edasi.

Tunni kokkuvõte (5 min)
Paluge õpilastel väikesele paberilehele kirja panna üks asi, mida nad filmi vaatamise ja sellele järgneva tunni jooksul õppisid,
tundsid või otsustasid. Koguge paberid kokku ja vajadusel kommenteerige neid järgmise tunni alguses..

http://www.kliimamuutused.ee/mida-saan-mina-teha

