
1 

 

Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
2. klipp: „Kuidas maksud tekkisid?” 
Klipi kirjeldus 

 

 

Ligikaudne 
kujutis 

 
 

Pealkiri Kuidas maksud tekkisid? 

Lühikirjeldus Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel märgata maksude maksmise 
kasulikkust ning tutvustada näiteid Euroopa ajaloo esimestest ja mõnest naljakast 
maksust. 

Üksikasjad Eesmärk 

Õpilased peaksid mõistma maksude maksmise kasulikkust. Nad peaksid õppima 
tundma näiteid esimestest maksudest Euroopa ajaloos.  

Sisu 

Tuua näiteid Euroopa ajaloo esimestest ja naljakatest maksudest. 

Selgitada, kes vastutab maksurahade eest. 

Märgata, kes ja kuidas saab kasu maksude maksmisest.  

Materjalid 
Mikroklipp „Kas mina saan maksudest kasu? Kuidas?” 
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 

  

Sõnavara 

Maksud, kasu, avalikud teenused, riiklikud teenused 
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Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

Esitage klipi sissejuhatav osa. Katkestage klipi esitamine ja veenduge, kas kõik 
õpilased mõistavad selle sisu. 

Esitage osa „Esimeste maksude näited Euroopa ajaloos ja nende areng 
tänapäevani”. Katkestage klipi esitamine ja vestelge õpilastega, mida nad on 
kuulnud naljakatest või esimestest maksudest Euroopa ajaloos. Arutage nende 
maksude maksmise vajadust sellel ajalooperioodil. 

Esitage osa „Kes vastutab maksurahade eest?” Katkestage klipi esitamine ja 
keskenduge „vastutavate asutuste” olemusele. Tehke kokkuvõte neist, kes 
vastutavad maksuraha haldamise eest kohalikul ja riiklikul tasandil. 

Esitage osad „Kõik maksavad, kõik võidavad” ja „Milles seisneb kasu”. Paluge 
õpilastel loetleda, millist kasu nimetatute hulgast saavad nemad ja nende pered. 

Kokkuvõte 

Saate korraldada klassis ühise arutelu mikroklipis käsitletud mõistete kohta. 
Käsitletavad teemad võivad hõlmata järgmist. 

Kas võiksite nimetada kaks Euroopa ajaloo esimestest maksudest? Mis neist 
tundus kõige huvitavam? 

Kas võiksite nimetada, kes vastutab maksuraha õiglase kulutamise eest riiklikul 
tasandil?  

Kas kõik, kes teatud teenuseid kasutavad, peaksid oma makse maksma? Miks nad 
peaksid seda tegema? Miks nad ei peaks seda tegema? 

Tunnis käsitletud teema kinnistamiseks saate kasutada selles jaotises koduse 
ülesandena toodud õppemängu. 

 

Kategooria Mikroõpe 

Peamine 
sihtrühm 

9- kuni 12-aastased 

Seotud 
õppeteemad 

Majandus, eetika, Euroopa Liit, inglise keel võõrkeelena, humanitaaralad, ajalugu 
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