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1) Euroopa Liit ja liikmesriigid 

Kaardi koostamine https://maps.google.ee/ 

a) Kanna kaardile 27 liikmesriiki ning lisa iga riigi pealinna juurde pilt, nt 

 peamisest selle riigi ekspordiartiklist; 

 tuntumast kultuurimälestisest; 

 tuntumast sportlasest; 

 riigipeast; 

 rahvustoidust; 

 lipust/tähtsamatest sümbolitest; 

 viimasel ajal avaldatud uudisest; 

 tuntumast kaubamärgist etc. 

või video 

 selle riigi mõne eurovisioonilauluga; 

 selle riigi hümniga; 

 selle riigi rahvamuusikaga; 

 selle loodusest/vaatamisväärsustest etc. 

või tekst 

 selle riigi tunnuslausega; 

 tööpuuduse %-ga; 

 keskmise palga suurusega; 

 rahvaarvuga; 

 pindalaga; 

 riigivõla suurusega; 

 SKP suurusega etc. 

 

(Minu kohad- Koosta kaart- Add a placemark- Enter a name- Rich text) 

Vajalik Google´i kasutaja olemasolu. 

https://maps.google.ee/


Näide maailma kriisikollete kohta: 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=216866556446180483441.0004ce0bafe4a404a3fee&msa=

0&ll=13.923404,30.234375&spn=33.287085,39.506836 

 

2) Euroopa Liidu loojad või tähtsamad isikud Euroopa Liidus 

Loo ühele valitud isikule profiil järgmisesse keskkonda: http://www.classtools.net/fb/home/page 

Isiku kohta lisa järgmine info: sünniaeg ja –paik, haridus- ja töökäik, maailmavaade, mõni talle kuuluv 

tsitaat, rahvus, sõbrad, päevakohane postitus. 

Näide Siim Kallase kohta: http://www.classtools.net/fb/14/h2Wbii 

 

3) Euroopa Liidu tähtsamad institutsioonid 

Tee 3-minutiline raadiosaade keskkonnas www.audioboo.com  

Tee kujuteldav intervjuu ühe esindajaga valitud institutsioonist, kus kajastuks järgmine info 

institutsiooni kohta:  

 ülesanded; 

 asukoht; 

 koosseis; 

 Eesti esindatus; 

 probleemid, millega hetkel tegeldakse etc. 

Keskkonnas vajalik kasutaja tegemine. 

Näide: http://audioboo.fm/boos/1249597-euroopa-keskpank 

http://audioboo.fm/boos/1168953-mr-churchill 

 

4) Euroopa Liit ja statistika 

http://www.statsilk.com/maps/world-stats-opendata?l=european%20union%20member%20states 

Loo kaarte koos statistiliste andmetega või kasuta olemasolevaid. 

Otsi  infot liikmesriikide erinevate näitajate kohta ning leidma seoseid, nt. kas alkoholi tarbimine ja 

keskmine eluiga on seotud või SKP ja CO2 emissioon etc. 

5) Euroopa Liidu tulevik ja erinevad nägemused 

Erinevate arvamuste ja info koondamine ühele lehele. 
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Õpilased saavad avaldada arvamust virtuaalsel seinal. Õpetaja esitab küsimuse ja loob seina ning 

saadab lingi õpilastele. Õpilased saavad pärast topeltklõpsu avaldada arvamust ja esitada kogutud 

infot, leitud materjale ning tutvuda samas teiste kaasõpilaste poolt esitatuga. 

www.padlet.com 

Näide: http://padlet.com/wall/uwy16y6t5w 
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