
Tegevus Aeg Juhised ja eesmärgid

Kontrolli, kas
õpilased on

kodutööks antud
testi ära teinud.

2 min
Ütle õpilastele, et kui nad on kodutöö ära unustanud, saavad

nad esitlusest skannida QR-koodi ja testi kohe ära teha. 

Palu kahel
õpilasel teistega
oma kogemusi

jagada.

5 min

Küsi õpilastelt nende kogemuste kohta, kuidas on mõistus neile
trikke mänginud. 

 
Mõni võimalik jutupunkt: negatiivne, vastuoluline või

emotsionaalne postitus tõmbab sageli rohkem tähelepanu ja
seda kiputakse jagama; inimesed vaatavad kriitilisema pilguga
infot, mis on nende tõekspidamistega vastuolus; ja usaldavad

tõenäolisemalt neile teadaolevat infot. 
 

See tegevus aitab õpilastel hakata mõtlema asjadele, mida nad
selle tunni jooksul veel kuulevad. 

Video vaatamine 3 min
Mis on tajuvead ja miks need tekivad? Link:

https://youtu.be/-9xydjIDCuE

Arutelu 5 min
Küsi õpilastelt, kas nad tunnevad end videos käsitletud

probleemidega seoses ära. Kus kogevad nad oma elus Barnumi
efekti või tajuvigu? 

5. tund. Tajuvead
3. peatükk, osa B 

KODUTÖÖ: 
- Tehke ära lehe ülaosas asuv mõttemängude test. Link:
https://veryverified.eu/et/peatukid/3-peatukk/osa-b-tajuvead/test-
mottemangud
- Kas olete nõus, et vahel mängib mõistus teile trikke? Ehk oskate välja tuua
ka mõne näite? 

https://youtu.be/-9xydjIDCuE
https://veryverified.eu/et/peatukid/3-peatukk/osa-b-tajuvead/test-mottemangud


Tegevus Aeg Juhised ja eesmärgid

Rühmatöö 
10
min

Palu õpilastel töötada rühmades ja leida mobiiltelefonist või
arvutist infot selle kohta, kas väide, et inimesed kasutavad ainult
10% oma ajust, on tõene või väär. Palu igal rühmal avaldada

nende vastus ja jagada selles küsimuses ka oma arvamust. 

Slaidide vaatamine 5 min
Tutvusta mõisteid „kinnituskalduvus“, „motiveeritud arutlus“,
„negatiivsuskalduvus“ ja „kalduvus eelistada tuttavat infot“. 

Test 3 min

Tehke ära test „Sinu valik või reklaam?“
https://veryverified.eu/et/peatukid/3-peatukk/osa-b-

tajuvead/test-kas-teie-enda-valik-voi-reklaam
Arutlege tulemuste üle. 

Vaadake intervjuud
reklaamispetsialistiga

5 min

Reklaamispetsialisti intervjuu link –
https://youtu.be/eUF7tN3Mv6Q

 
Kui aeg saab otsa, jäta see tegevus vahele ja kutsu õpilasi üles

videot omal käel vaatama. 

Kokkuvõte 3 min
Vaadake näpunäidetega slaidi „Kuidas tajuvigadest üle olla?“.
Palu lisainfost huvitatud õpilastel tutvuda peatüki lisamaterjalide

ja videotega. 

5. tund. Tajuvead
3. peatükk, osa B 

https://veryverified.eu/et/peatukid/3-peatukk/osa-b-tajuvead/test-kas-teie-enda-valik-voi-reklaam
https://youtu.be/eUF7tN3Mv6Q

