
Õpetaja lisamaterjal II kooliastmes

Jooniste, piltide ja klippide kogum



Osta! Osta!
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• Supertegelase või kuulsuse arvamus

• Teaduslik tõendus

• Demonstratsioonid

• Nali/nauding

• Populaarsus

• Õige tehing

Erinevad võtted

Näited reklaamidest

https://www.youtube.com/watch?v=ljsKxN6bPpU
https://www.youtube.com/watch?v=sNKQm0iUdCo
https://www.youtube.com/watch?v=40DykbPa4Lc
https://www.youtube.com/watch?v=90bFXuFwLJs
https://www.youtube.com/watch?v=Fk6hVV6N1sU
https://www.youtube.com/watch?v=l7Ug1DlsnNQ


Helkur

Turvavöö

Sotsiaalreklaamid edendavad ideid ja 
käitumist, mille eesmärk on ühiskondlik 

kasu.

https://www.youtube.com/watch?v=JIrhd2ZWgo0
https://www.youtube.com/watch?v=CRbDyQy42-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JIrhd2ZWgo0
https://www.youtube.com/watch?v=CRbDyQy42-Q


Alkohol ja keha
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Õnnetus hüüab tulles
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Suitsetamine ja tervis

Kumb neist suitsetab?
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Mis peitub sigaretis?





Marguse lugu
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Kes mind mõjutab?

Mittesõnaline

Sõnaline

• narrimine – sa oled …, sul on …
• veenmine – kui sa nii teed, siis …
• halvasti ütlemine/solvamine – sa ei oska …
• selgitamine/näidete toomine – tema ka tegi nii
• ähvardamine – kui sa seda teed/ei tee, siis …
• äraostmine – kui sa teed/ei tee seda, siis sa saad ….
• vältimine – … kui sa nii ei tee, siis sa pole enam meie sõber

• tahetakse teistega sarnaneda

Mõjutamisvõtted
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Mulle meeldib!

Stressor - midagi, mis tekitab pingeseisundi

Stress - pingeseisund, millega kaasneb pinges olek, 
närvilisus, rahutus ja ebakindlus



Näiteid stressorite kohta

Toimetulek kohustustega

KoolMõtted iseenda kohta

Elumuutused Võistlused

Keskkond Suhted



• kõhus on õõnes tunne

• süda hakkab kiiremini lööma

• peopesad higistavad

• lihased tõmbuvad pingule

• kõne on katkendlik

• suu kuivab

• raske on käsi paigal hoida

• raske on keskenduda

• silma pupillid suurenevad jne.

Ärevus põhjustab meie kehas erinevaid füüsilisi muutusi:
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Õõnes tunne
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Rahu, ainult rahu!

• Mis põhjusel (või olukordades) sa vahel ärritud või vihastad?

• Mis toimub sinu kehas, kui sa olen vihane?

• Mida sa tavaliselt teed, kui oled vihane?

• Kas teised inimesed saavad vihaseks samadel põhjustel, kui sina?

• Kas teised inimesed käituvad vihasena samamoodi kui sina?

• Mida sa saaksid teha, et vihaga paremini toime tulla?

• Kuidas sa saaksid kedagi teist aidata vihaga toimetulekul?

Mõtle ja vasta järgmistele küsimustele



• ei reageeri üldse, hoiab kõik endasse või jalutab lihtsalt minema

• reageerib sõnalise rünnakuga – kas hakkab omaette pomisema ja torisema,      
või kõvasti karjuma ja inetusi teistele ütlema

• reageerib füüsilise rünnakuga – püüab viha esilekutsunud isikut tõugata või lüüa

• hakkab vihaseks saades asju lõhkuma

• jääb lihtsalt vakka, keeldub rääkimast

• püüab teatud tehnikate abil oma vihaga toime tulla

Inimesed käituvad viha esilekutsuvates olukordades erinevalt:


