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II klass – Inimeseõpetus 

Inimeseõpetus  

Nimelt algab inimeseõpetuse õpetus uue õppekava järgi 2. klassist (üks nädalatund; 

„Inimene“)  Esimeses kooliastmes käsitletakse tervise füüsilist ja vaimset aspekti, 

Uue ainekava ülesehituses on inimeseõpetuse õppeprotsessi kirjelduses õpisisu esitatud kõiki 

kooliastmeid läbivalt kahel viisil: kohustuslike ning süvendavate ja laiendavate teemade 

kaudu. Niisuguse kahese jaotuse eesmärk on võimaldada käsitletavaid teemasid 

põhjalikumalt avada, et süveneda ning vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid kujundada. 

Samuti aitab õpisisu jaotus õpet diferentseerida ning arvestada õpilaste ja kohalikku 

eripära ning muutusi ühiskonnas. Õpitulemused on uues ainekavas esitatud kahel 

tasandil: kooliastme õpitulemused ja õpitulemused klassiti teemade kaupa.  

 

I Aine õpetamise eesmärgid  

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1. õpib tundma ja teadvustama oma mina, oskab anda hinnangut oma tegevusele;  

2. õpib tundma oma keha ja oskab selle eest hoolitseda;  

3. oskab hoida puhtust ja korda;  

4. teadvustab ennastkahjustava käitumise kahjulikku mõju organismile, teab ja oskab  

määratleda uimastitega seotud riske ning oskab langetada otsuseid uimastitega  

seotud olukordades;  

5. õpib probleeme ja olukordi hindama teiste inimeste seisukohalt, aktsepteerib  

inimeste erinevusi, on tolerantne;  

6. õpib teistega arvestama, on koostöövõimeline, peab kinni kokkulepetest, vastutab  

oma tegude eest, on valmis suhtlema;  

7. õpib tundma ja järgib üldkehtivaid käitumisnorme- ja reegleid, tuleb oma  

emotsioonidega toime kaaslasi häirimata;  

8. hakkab väärtustama perekonda, kodu ja kodumaad;  

9. mõistab murdeeast tulenevaid võimalusi ja ohte, iseenda otsustavat osa oma tuleviku  

kujundamises;  

10. mõistab seksuaalsuse olemust ja sellega kaasnevat vastutust;  

11. tajub enesekasvatuse vajalikkust ja võimalusi, oskab rakendada enesekasvatuse  

võtteid;  

12. õpib oma tegevusi planeerima.  

 

II Ainealased pädevused  

Õpilane on võimeline  

1. ennast ja kaaslasi kahjustamata käituma;  

2. hoidma oma tervist;  

3. ohu korral abi kutsuma;  

4. kinni pidama kõlbelise käitumise reeglitest;  

5. käituma teisi arvestavalt;  

6. tegema koostööd ja suhtlema;  
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7. andma hinnangut oma tegevusele;  

8. planeerima oma aega;  

9. mõistma, et inimesed on erinevad;  

10. leidma vajalikku infot erinevatest teabeallikatest. 

 

Õpilane suudab  

1. väärtustada perekonda, kodu, kodukohta, kodumaad, riiki;  

2. nimetada kodukoha ja Eesti riigi tuntud inimesi;  

3. nimetada  Eesti riigi sümboleid ja naaberriike;  

4. käituda ausalt ja õiglaselt;  

5. mõista oma kohustusi ja vastutust;  

6. hinnata asjade ja raha väärtust; 

7. mõista oma õigust jääda eriarvamusele või keelduda  ühistegevusest, kui see on  

ennastkahjustav. 

 

Kujundlikult öeldes on inimeseõpetuse majas kaks korrust: esimene, mis koosneb 

kohustuslikust õpisisust, ning teine, mis sisaldab laiendavaid ja süvendavaid 

teemasid.Ainevaldkonna õppeained toetavad õppijate erinevate pädevuste kujunemist, 

kuid ainevaldkonna keskne taotletav pädevus on sotsiaalne pädevus. 

 

III Pädevused.  

Esimeses kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese  

suhestamisel lähiümbrusega, integreerides ühiskonnaõpetuse temaatikat. 

 Inimeseõpetuses õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ja teatud teemasid käsitletakse 

sügavuti.  

Teemasid võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada 

oskuste-,  

teadmiste- ja väärtustepõhised õpitulemused.  

 

 

Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal 

toimuvate ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste 

uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua 

tulevikustsenaariume ja -visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises 

valdkonnas; tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning 

-vastutusest, nendega kooskõlas olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi 

eripärasid ja järgida üldtunnustatud käitumisreegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, 

kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja 

vastutustundlik kodanik. 

 

Enesemääratluspädevust – suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 

tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke 

eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse 
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ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab 

peamiselt inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse 

kujundajana teisedki valdkonna õppeained. 

 

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine 

kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid 

vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates 

kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad 

õppijad eneseanalüüsi oskuse.. 

 

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust 

ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning 

mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast 

keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained. 

 

Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades – toetavad kõik valdkonna õppeained. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on inimõpetus õppeainena, kuid ka teised 

valdkonna õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitama 

eesmärke, genereerima ideid ning neid teostama. 

 

IV Ainevaldkonna kirjeldus 

 

Inimõpetuse tunnis käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. 

Sotsiaalainete vahendusel kujuneb õpilastes võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke 

jm seoseid ning teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, 

lähtudes ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

 

Ainevaldkonna õppeainete õppega taotletakse, et õpilane: 

1. omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava 

käitumise ning tervisliku eluviisi; 

2. omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest ja 

mõjust; 

3. mõistab kultuurilist mitmekesisust, 

4. hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus, 

vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste inimeste ja keskkonna 

vastu. 
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Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 

isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma 

tegevuses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning tal on 

oskusi ja valmidust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda 

   

Inimeseõpetuses õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ja teatud teemasid käsitletakse 

sügavuti.  

Teemasid võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada 

oskuste-,  

teadmiste- ja väärtustepõhised õpitulemused.  

 

V  Õppetegevus 

  Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1)  lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja  

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate  

teemadega;  

2)  taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta  

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;  

3)  võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja  

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 7 

4)  kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad  

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5)  rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid  

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6)  laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass, asutused,  

muuseumid, näitused jne;  

7)  kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditele:  

arutelud, diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd,  

väitlused, õpimapi ja uurimistöö koostamine,  praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede  

täitmine, loovtöö kirjutamine, infootsing teabeallikatest) jne;  

8)  arvestatakse õpilaste võimete ja suutlikkuse ja kohaliku eripäraga ning ühiskonnas  

toimuvate muutustega;  

9)  arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi  ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute  

kujundamisel;  

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata  

vanemaid jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane. 

 

 Inimene 

1. Mina 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha;  

2)  teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad sugupooled;  
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3)  nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest;  

4)  väärtustab iseennast ja teisi;  

5)  mõistab viisaka käitumise vajalikkust.  

Õppesisu   

Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus.   

Viisakas käitumine.  

   

2. Mina ja tervis 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda;  

2)  kirjeldab tervet ja haiget inimest;  

3)  teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte;  

4)  teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese  

tervisele ohtlikud; 9 

5)  mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus ning liikumine  

ja sport;  

6)  demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi   

(nt haav, kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus,  

põletus ja rästikuhammustus);   

7)  teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi.  

 Õppesisu 

Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid.  

Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja sport. Abi saamise  

võimalused. Esmaabi.  

   

3. Mina ja minu pere 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad;  

2)  väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres;  

3)  teab oma kohustusi peres;  

4)  selgitab lähemaid sugulussuhteid;  

5)  kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus;  

6)  teab inimeste erinevaid töid ja töökohti;  

7)  kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes;  

8)  jutustab oma pere traditsioonidest;  

9)  oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult;  

10)  kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi  kooliteel ja koduümbruses ning valib ohutu tee  

sihtpunkti;  

11)  väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu.  

 Õppesisu 
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Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja teised sugulased. 

Pereliikmete  

tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Abivalmidus, kohuse- ja  

vastutustunne. Kodu traditsioonid.   

Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja  

koduümbruses.  

   

4. Mina: aeg ja asjad 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  eristab, mis on aja kulg ja seis;  

2)  oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist;  

3)  väärtustab oma tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks;  

4)  selgitab asjade väärtust;   

5)  oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta;  

6)  väärtustab ausust asjade jagamisel.  

 Õppesisu 

Aeg. Aja planeerimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus.   

Minu oma, tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas. 

 

 

VI  Hindamine   

Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse riikliku õppekavaga ja selle alusel  

koostatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest. 

 

 

III klass – inimeseõpetus 

Inimeseõpetuses käsitletakse inimest ja tema sotsiaalset keskkonda tervikuna, integreerides 

õppesisu kõigis kooliastmeis. Inimeseõpetuses käsitletakse eakohaselt õpilaste isiksuse 

kujunemisele ja sotsialiseerumisele kaasa aitavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Õpitavat 

käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seonduvalt, kusjuures õppes on olulisel kohal 

aktiivõpimeetodid. Õpetus on inimeseõpetuses isiksusekeskne, rõhk on väärtuskasvatusel. 

Õpetuses liigutakse tervikliku mina poole ning situatiivselt vahetu ümbruse tajumiselt 

ühiskonna sotsiaalsele tunnetusele. Väärtustatakse tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid 

oskusi, positiivse minapildi kujunemist ning üldinimlikke väärtusi. Inimeseõpetuse ainesisu 

toetab turvalise koolikeskkonna saavutamist ning eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete 

kodanikuühiskonna liikmete kujunemist. 

 

Uue ainekava ülesehituses on inimeseõpetuse õppeprotsessi kirjelduses õpisisu esitatud kõiki 

kooliastmeid läbivalt kahel viisil: kohustuslike ning süvendavate ja laiendavate teemade 

kaudu. Niisuguse kahese jaotuse eesmärk on võimaldada käsitletavaid teemasid põhjalikumalt 

avada, et süveneda ning vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid kujundada. Samuti aitab 
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õpisisu jaotus õpet diferentseerida ning arvestada õpilaste ja kohalikku eripära ning muutusi 

ühiskonnas. 

  

Õpitulemused on uues ainekavas esitatud kahel tasandil: kooliastme õpitulemused ja 

õpitulemused klassiti teemade kaupa. Kooliastme õpitulemused on aluseks välishindamisel, nt 

tasemetööde koostamisel. Õpitulemused teemati ja klassiti on aluseks kujundava ja 

kokkuvõtva hindamise korral. 

 

Õppekava rakendades tuleb seega arvestada nii õpitulemusi klassiti teemadest lähtuvalt kui ka 

õpitulemusi kooliastmeti. Kujundlikult öeldes on inimeseõpetuse majas kaks korrust: 

esimene, mis koosneb kohustuslikust õpisisust, ning teine, mis sisaldab laiendavaid ja 

süvendavaid teemasid.Ainevaldkonna õppeained toetavad õppijate erinevate pädevuste 

kujunemist, kuid ainevaldkonna keskne taotletav pädevus on sotsiaalne pädevus. 

 

Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal 

toimuvate ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste 

uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua 

tulevikustsenaariume ja -visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises valdkonnas; 

tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest, 

nendega kooskõlas olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi eripärasid ja järgida 

üldtunnustatud käitumisreegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma 

arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 

 

Valdkonna õppeainete ühiseks taotluseks on, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1. suudab mõista inimühiskonna ajaloos ning nüüdisaja ühiskonnas toimuvate muutuste 

olulisi põhjusi ja tagajärgi; 

2. valdab esmast tulevikuvisiooni; 

3. tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid 

ning on seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb 

kodanikuvastutust; 

4. huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamust 

ning mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik; 

5. tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppetöös; 

6. tunneb kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse 

ja maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimsusevastased; 

7. on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimeste 

vastastikustest suhetest, mis aitavad kohaneda eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja 

ühiskonnas, väärtustades neid; 

8. on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, toimetulekustrateegiate, 

enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku 

eluviisi kohta ning väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse. 

 

Ainevaldkonna kirjeldus 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. 

Sotsiaalainete vahendusel kujuneb õpilastes võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke jm 

seoseid ning teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes 

ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 
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Ainevaldkonna õppeainete õppega taotletakse, et õpilane: 

1. omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava 

käitumise ning tervisliku eluviisi; 

2. omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest 

ja mõjust; 

3. mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna 

jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi; 

4. hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste inimeste 

ja keskkonna vastu. 

 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 

isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma 

tegevuses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning tal on oskusi ja 

valmidust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 

 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 

teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud 

sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning 

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes 

õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat 

arengut. 

 

Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmetes, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste 

hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja 

teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus 

vajalike toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku 

isiksust, sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 

hoolivus, vastutustunne ning õiglus. 

 

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused 

ja hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine 

üldeesmärk on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning 

aktiivse kodaniku kujunemiseks. Usundiõpetuse kaudu luuakse eeldused erinevate 

religioonide, nende ühiskondlike ja kultuuriliste väljundite ning väärtussüsteemide 

mõistmiseks ja kriitiliseks analüüsiks, toetatakse dialoogivalmiduse ja respekti kujunemist 

maailma erinevalt mõistvate inimeste vahel ning õpilase enese teadlikkust maailmavaatelistes 

küsimustes. 

 

Kõik sotsiaalvaldkonna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma 

käitumist ja selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktsepteerida inimeste 

erinevusi ning arvestada neid suheldes; ennast kehtestada, seista vastu ebaõiglusele viisil, mis 

ei kahjusta enda ega teiste huve ega vajadusi. Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse 

tundma ning järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, 

oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimeste vastastikustest 

suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja toimetulekule perekonnas, eakaaslaste 

hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus 
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maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks erineva 

maailmavaate esindajatega. Kõigi valdkonna õppeainete seisukohalt on tähtis koostööoskus ja 

töötamine rühmas. 

 

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste 

kaudu. Näiteks toetavad suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu 

põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda ajalugu ja ühiskonnaõpetus; 

lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse süvendab 

usundiõpetus. Inimeseõpetus ja usundiõpetus toetavad väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, 

sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval 

teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad 

ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus. 

 

Enesemääratluspädevust – suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 

tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke 

eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse 

ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab peamiselt 

inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki 

valdkonna õppeained. 

 

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab 

suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja 

teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates kontekstides ja 

probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi 

oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist. 

 

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust 

ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista 

teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad 

kõik valdkonna õppeained. 

Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale 

omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades – toetavad kõik 

valdkonna õppeained. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna 

õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitama eesmärke, 

genereerima ideid ning neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema 

eesmärkide saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult 

muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede 

teostamiseks valima sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse 

ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas 

eesmärkidega. Konkreetsete näidete kaudu tutvustatakse üldpädevuste taotlemist õppeaineti 

õppeprotsesside kirjeldustes. 

 

 

Hindamine  

Hindamisel lähtutakse riikliku ja kooli õppekava üldosa vastavatest sätetest. Hindamine 

inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu toetamist, 
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kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 

suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke 

ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.  

 

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:  

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid; 

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud 

teadmistega; 

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning 

tunnuseidlähtuvalt õpitulemustest; 

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete 

sisust.  

 

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:  

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis; 

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis; 

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus. 

 

 

3. klass „Meie“ 

 

Kohustuslik 

teema ja maht 

Laiendav ja 

süvendav teema 

Õpitulemused 

(kohustuslike 

teemade kohta) 

Metoodilised 

soovitused (jaotus 

kolmeks 

õppemeetodite 

rühmaks: 

frontaalne töö - 

F; koosõppimine 

–K; iseõppimine – 

I) 

Lõimingu soovitused 

(jaotus kolmeks: 

üldpädevused – Ü, 

läbivad teemad – L, 

teised ained – T, 

kusjuures sulgudes 

tuuakse teemad) 

Hindamise 

soovitused 

(hinnatakse 

õpilaste teadmisi 

ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid 

ega väärtusi) 

I. Mina (5 

tundi) 

 

Mina. Mina ja 

endasse 

suhtumine. Igaühe  

individuaalsus ja 

väärtuslikkus  

(3 tundi) 

Lapse turvalisus 1. Selgitab endasse 

positiivse 

suhtumise 

tähtusust. Võrdleb 

oma välimust, 

huve ja tugevusi 

kaasõpilaste 

omadega.  

2. Väärtustab 

F: vestlus, 

diskussioon,  

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle  

K: õppemäng, 

lisalugemine, 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus 

L: väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline identiteet 

T: eesti keel, 

loodusõpetus (inimene, 

välisehitus), 

1. Selgitab oma 

sõnadega endasse 

positiivselt 

suhtumise tähtsust 

ning seda, mis 

tegevused 

seostuvad positiivse 

tunde tekkimisega.  

2. Selgitab oma 
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inimese õigust olla 

erinev. 

paaristöö  

I: intervjuu, esitlus 

kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö) 

sõnadega, mida 

tähendab 

enesehinnang, ning 

toob  näiteid 

igapäevaelust, 

kuidas  sotsiaalne 

võrdlemine  

eakaaslastega võib 

mõjutada inimese 

enesehinnangut.  

3. Kirjeldab 

inimeste erinevusi 

ja toob näiteid 

igapäevaelust, miks 

tuleks neid 

aktsepteerida. 

Lapse õigused ja 

kohustused  

(2 tundi) 

Lapse kaitse 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nimetab enda 

õigusi ja 

kohustusi.  

2. Teab, et 

õigustega 

kaasnevad 

kohustused. 

 

 

 

 

F: loeng-

diskussioon, 

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle, selgitus 

K: ajurünnak, 

rollimäng 

Ü: väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, 

sotsiaalne pädevus 

L: väärtused ja kõlblus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine 

T: eesti keel 

1. Selgitab oma 

sõnadega,  mida 

tähendab, et lapsel 

on õigused ja 

kohustused, ning 

toob näiteid enda 

õiguste ja 

kohustuste kohta 

kodus ning koolis.  

2. Selgitab 

näidetega 

igapäevaelust, et 

õigustega 

kaasnevad ka 

kohustused. 

II. Mina ja 

tervis (6 

tundi) 

Vaimne ja 

füüsiline tervis. 

Tervislik eluviis  

(3 tundi) 

Liikumine ja 

tervis. Tervislik 

toitumine 

1. Eristab vaimset 

ja füüsilist tervist.  

2. Kirjeldab 

seoseid tervise 

hoidmise viiside 

vahel: 

mitmekesine 

toitumine, uni ja 

puhkus ning 

liikumine.  

3. Väärtustab 

F: suunatud 

diskussioon, 

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle,kohtumine 

erinevate 

inimestega, 

selgitus 

K: dramatiseering, 

Ü: 

enesemääratluspädevus,  

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng, 

tervis ja ohutus  

T: loodusõpetus 

(inimese välisehituse 

1. Eristab vaimse ja 

füüsilise tervise 

mõistet ning toob 

näiteid nende 

toimumise ja mõju 

kohta üksteisele 

oma igapäevaelus.  

2. Kirjeldab oma 

sõnadega, kuidas 

hoida oma tervist.  

3. Rakendab õpitud 
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tervislikku 

eluviisi. 

õppekäik 

I: mõistekaart, 

internetiallika 

kasutamine 

kirjeldus), matemaatika 

(kaalumine, mõõtmine), 

kehaline kasvatus 

(liikumise vajalikkus ja 

mõju inimesele, 

toiduvajadus sõltuvalt 

kehalisest aktiivsusest), 

loodusõpetus  

teadmisi tervisliku 

eluviisi kolme 

aspekti kohta, 

lähtudes 

igapäevakontekstist. 

Ohud tervisele ja 

toimetulek 

ohuolukorras  

(3 tundi) 

Kahjulikud 

harjumused 

1. Kirjeldab 

olukordi ja toob 

näiteid, kuidas 

keelduda 

tegevusest, mis 

kahjustab tema 

tervist.  

2. Nimetab, kelle 

poole pöörduda 

erinevate murede 

korral. 

F. vestlus, 

diskussioon, 

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle,  mõistekaart  

K: paaristöö, 

rühmatöö, 

rollimäng, 

ajurünnak, 

demonstratsioon, 

praktiline tegevus, 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus.  

L: väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng, 

tervis ja ohutus, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon  

T: loodusõpetus 

(inimene: inimese 

elukeskkond) 

Rakendab õpitud 

teadmisi praktiliselt 

õpisituatsioonis, 

osates mure korral 

abi otsida, ning 

demonstreerib 

õpisituatsioonis, 

kuidas verbaalselt 

keelduda 

tegevusest, mis 

kahjustab tema 

tervist. 

III. Mina ja 

minu pere 

(13 tundi) 

Minu ja teiste 

vajadused. 

Sõbrad ja sõpruse 

hoidmine. 

Sallivus. Üksteise 

eest hoolitsemine 

ja teiste 

abistamine. Ausus 

ja õiglus. 

Leppimine ja 

vabandamine   

(3 tundi) 

 1. Nimetab 

inimese eluks 

vajalikke olulisi 

vajadusi ja võrdleb 

enda vajadusi 

teiste omadega.  

2. Kirjeldab 

omadusi, mis 

peavad olema heal 

sõbral, ning 

hindab ennast 

nende omaduste 

järgi.  

3. Väärtustab 

sõprust.  

4. Väärtustab 

üksteise eest 

hoolitsemist ja 

üksteise 

F: vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle  

K: rühmatöö, 

juhtumianalüüs, 

rollimäng, mäng, 

video  

I: kahekõne 

koostamine; 

loovtöö 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

kultuuriline identiteet  

T: loodusõpetus 

(inimene), eesti keel, 

kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö) 

1. Selgitab oma 

sõnadega, millised 

on inimese 

põhivajadused, ning 

kõrvutab enda ja 

teiste vajadusi, 

põhjendades teiste 

vajaduste 

arvestamise 

olulisust.  

2. Selgitab oma 

sõnadega 

sõprussuhete 

olemust ja tähtsust 

suhetes 

eakaaslastega.  

3. Toob näiteid hea 

sõbra omaduste 

kohta ning võrdleb 

esitatud omadusi 
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abistamist.  

5. Väärtustab 

leppimise ja 

vabandamise 

tähtsust 

inimsuhetes. 

enda omadega.  

4. Eristab ja võrdleb 

situatsioone 

igapäevaelus, kus 

on tegu teineteise 

eest hoolitsemise ja 

teineteise 

abistamisega või 

selle puudumisega.  

5. Kirjeldab 

situatsioone, kuidas 

leppida ja 

vabandada, ning 

rakendab neid 

oskusi 

õpisituatsioonis. 

Oma muredest 

rääkimine ja 

tunnete 

väljendamine. 

Oskus panna end 

teise inimese 

olukorda. 

Keeldumine 

kahjulikust 

tegevusest  

(3 tundi) 

 1. Nimetab ja 

kirjeldab inimeste 

erinevaid tundeid 

ning toob näiteid 

olukordadest, kus 

need tekivad, ning 

leiab erinevaid 

viise nendega 

toimetulekuks.  

2. Teab abi 

saamise võimalusi 

kiusamise ja 

vägivalla korral.  

3. Mõistab, et 

kiusamine on 

mitteaktsepteeritud 

käitumine.  

4. Demonstreerib 

õpisituatsioonis, 

kuidas keelduda 

ennastkahjustavast 

tegevusest. 

F: vestlus, 

küsimuste 

esitamine, arutelu, 

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle  

K: diskussioon 

väikestes 

rühmades, 

dramatiseering, 

juhtumianalüüs, 

rollimäng, 

rühmatöö  

I: ristsõna 

koostamine, 

individuaalne töö 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus  

T: eesti keel ja 

kirjandus, kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö) 

kunstiõpetus-inimene 

1. Nimetab, eristab 

ja kirjeldab 

inimeste erinevaid 

tundeid ning 

demonstreerib 

erinevaid viise 

nende tunnetega 

toimetulekuks, 

lähtudes 

õppeülesannetest 

verbaalse 

suhtlemise 

kontekstis.  

2. Selgitab, kuidas 

toimida tõhusalt, 

kui keegi teda või 

tema kaaslast 

kiusab.  

3. Kirjeldab ja 

demonstreerib 

õpisituatsioonis, 

kuidas verbaalselt 

keelduda 

ennastkahjustavast 

tegevusest. 

Minu hea ja halb 

käitumine. 

Südametunnistus. 

Käitumisreeglid. 

Minu käitumise 

Oma vigade ja 

süü 

tunnistamine. 

Viisakusreeglid. 

Käitumisnormide 

1. Eristab enda 

head ja halba 

käitumist.  

2. Kirjeldab oma 

F: küsimuste 

esitamine, arutelu, 

vestlus, 

näitlikustamine, 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

1. Selgitab oma 

sõnadega, mida 

tähendab 

vastutustundlik 

käitumine ja 
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mõju ja 

tagajärjed. 

Vastutus. 

Liiklusreeglid  

(4 tundi) 

tähendus ja 

vajalikkus 

koolis, kodus ja 

koduümbruses 

sõnadega, mida 

tähendab 

vastustundlikkus 

ja 

südametunnistus.  

3. Nimetab 

üldtunnustatud 

käitumisreegleid ja 

põhjendab nende 

vajalikkust.  

4. Kirjeldab oma 

käitumise tagajärgi 

ja annab neile 

hinnangu.  

5. Teab 

liikluseeskirja, mis 

tagab tema 

turvalisuse, ning 

kirjeldab, kuidas 

käituda turvaliselt 

liikluses. 

selgitus  

K: diskussioon 

väikestes 

rühmades, mäng, 

lisalugemine ja 

arutelu, rühmatöö, 

juhtumianalüüs, 

rollimäng  

I: küsimuste 

moodustamine, 

individuaalne töö 

väärtuspädevus 

L: väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

kultuuriline identiteet, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon  

T: eesti keel ja 

kirjandus, tööõpetus 

(laua katmine, 

kaunistamine ja 

koristamine, viisakas 

käitumine, säästlik 

tarbimine, jäätmete 

sortimine), kehaline 

kasvatus (ohutu 

liikumise/liiklemise 

juhised õpilasele, 

käitumisreeglid 

kehalise kasvatuse 

tunnis) 

südametunnistus, 

tuues näiteid 

igapäevaelust.  

2. Selgitab 

käitumisreeglite, sh 

viisakusreeglite 

olulisust 

igapäevaelus kodus, 

koolis ja 

koduümbruses, 

tuues näiteid.  

3. Kirjeldab 

liiklusreegleid kui 

universaalseid 

reegleid ning 

selgitab, milliseid 

liiklusreegleid ta 

oma koduteel täidab 

ja kuidas need 

tagavad tema 

turvalisuse. 

Mäng ja töö. 

Õppimine. 

Kohustetunne ja 

vastutus. 

Meeskonnatöö. 

Tööjaotus  

(3 tundi) 

 1. Eristab tööd ja 

mängu.  

2. Selgitab enda 

õppimise 

eesmärke ja toob 

näiteid, kuidas 

aitab õppimine 

igapäevaelus 

paremini hakkama 

saada.  

3. Teab tegureid, 

mis soodustavad 

või takistavad 

keskendumist 

õppimise ajal, ning 

kirjeldab oma 

tegevuse 

planeerimist 

nädalas, 

väärtustades 

vastutust.  

4. Väärtustab 

lubadustest 

F: vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle, vestlus- 

diskussioon, 

arutelu  

K: rühmatöö, 

paaristöö, 

diskussioon 

väikestes 

rühmades, 

küsimuste 

esitamine, 

ajurünnak, mäng  

I: loovtöö 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus, 

õpipädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tervis ja ohutus, 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 

planeerimine  

T: eesti keel ja 

kirjandus, tööõpetus 

(rühmatöös ülesannete 

täitmine, ühiselt ideede 

genereerimine, üksteise 

arvamuste arvestamine 

ja kaaslaste 

abistamine), 

kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö), 

1. Eristab mängulist 

ja tööga seotud 

tegevust 

igapäevakontekstis.  

2. Selgitab ning 

põhjendab oma 

sõnadega eduka 

õppimise 

põhireegleid, nt 

keskendumine, 

tahe, aeg, koht, 

tegevuste järjekord.  

3. Nimetab 

tegureid, mis 

takistavad või 

soodustavad 

õppimist, ning 

kirjeldab tõhusate 

tegurite 

rakendamist oma 

õppeülesandeid 

täites.  

4. Kirjeldab ja 
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kinnipidamist ja 

vastutust.  

5. Teab, kuidas 

olla hea kaaslane 

ning kuidas teha 

koostööd. 

kehaline kasvatus 

(liikumine/sportimine 

üksi ja koos 

kaaslastega) 

selgitab oma 

tegevuse 

planeerimist 

nädalas ning 

võrdleb seda 

kaaslaste 

plaanidega, andes 

sellele hinnangu, 

lähtudes enda 

kogemustest.  

5. Kirjeldab oma 

sõnadega 

meeskonnatöö ja 

tööjaotuse olemust 

ning eduka 

meeskonnatöö 

tingimusi 

igapäevaelus. 

IV. Mina: 

teave ja 

asjad (6 

tundi) 

Teave ja 

teabeallikad ning 

nende 

kasutamine. 

Reklaami mõju: 

turvaline 

käitumine 

meediakeskkonnas  

(3 tundi) 

Fantaasia ja 

reaalsuse 

eristamine. 

Reklaami ja 

meediaga 

seonduvad ohud 

1. Kirjeldab 

erinevate meeltega 

tajutavaid 

teabeallikaid.  

2. Selgitab, kuidas 

võivad reklaamid 

mõjutada inimeste 

käitumist ja 

otsuseid. 

F: vestlus, 

diskussioon  

K: paaristöö, 

rühmatöö, 

lisalugemine  

I: loovtöö, interneti 

kasutamine 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, tervis ja 

ohutus, väärtused ja 

kõlblus  

T: eesti keel ja 

kirjandus, loodusõpetus 

(inimese meeled ja 

avastamine) 

1. Kirjeldab 

erinevaid 

teabeallikaid 

lähtuvalt erinevatest 

meeltest ning 

kirjeldab nende 

kasutamist 

õppeülesannet 

täites.  

2. Toob näiteid ja 

selgitab oma 

sõnadega, kuidas 

võivad reklaamid 

mõjutada 

inimesekäitumist ja 

otsuste tegemist, 

toetudes turvalise 

meediakäitumise 

kohta omandatud 

teadmistele. 

Raha. Raha 

teenimine, 

kulutamine, 

laenamine. 

Heategevus. 

Säästmine ja 

kulutamine 

kogukonnas 

1. Teab, et raha 

eest saab osta asju 

ja teenuseid ning 

seda, et raha 

F: 

vestlusdiskussioon, 

selgitus  

K: ajurünnak, 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

1. Kirjeldab oma 

sõnadega raha 

põhilisi 

funktsioone.  
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Vastutus. Oma 

kulutuste 

planeerimine  

(3 tundi) 

teenitakse tööga.  

2. Mõistab oma 

vastutust asjade 

hoidmise ja 

laenamise eest.  

3. Selgitab, 

milleks 

kasutatakse raha 

ning mis on raha 

teenimine, 

hoidmine, 

kulutamine ja 

laenamine.  

4. Kirjeldab, 

milliseid vajadusi 

tuleb arvestada 

taskuraha 

kulutades ja 

säästes. 

diskussioon 

väikestes 

rühmades, 

paaristöö, 

rühmatöö, 

dramatiseering, 

õppemäng  

I: loovtöö 

väärtuspädevus  

L: kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 

teabekeskkond; tervis 

ja ohutus  

T: matemaatika 

(käibivad rahaühikud, 

rahaühikute seosed), 

loodusõpetus (asjad ja 

materjalid) 

2. Kirjeldab, 

milleks ta kasutab 

oma taskuraha, ning 

selgitab oma 

vastutust raha 

kulutamise ja 

säästmise eest.  

3. Selgitab oma 

suhtumist, mida 

tuleb arvestada raha 

kulutamisel, 

laenamisel, et 

käituda peres teisi 

arvestades. 

V. Mina ja 

isamaa (8 

tundi) 

Eesti teiste riikide 

seas. 

Naaberriigid  

(1 tund) 

 Leiab Euroopa 

kaardilt Eesti ja 

tema naaberriigid. 

F: vestlus, 

diskussioon, 

näitlikustamine  

K: diskusioon 

väikestes 

rühmades, 

rühmatöö  

I: individuaalne 

töö 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline identiteet, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon  

T: loodusõpetus (Eesti 

kaart, Euroopa Liidu 

kaart) 

1. Demonstreerib 

õpiülesannete 

põhjal Eesti ja tema 

naabrite tundmist, 

leides ning 

märkides need 

riigid kaardil.  

2. Nimetab Euroopa 

Liidu liikmesmaid 

ning oskab neid 

leida Euroopa Liidu 

kaardil 

Eesti vabariigi ja 

kodukoha 

sümbolid  

(1 tund) 

 Nimetab Eesti 

rahvuslikke ja 

riiklikke 

sümboleid. 

F: vestlus, 

diskussioon, 

näitlikustamine  

K: paaristöö, 

lisalugemine  

I: intervjuu 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 

kultuuriline identiteet, 

tehnoloogia ja 

1. Kirjeldab Eesti 

rahvuslikke ja 

riiklikke sümboleid 

ning eristab neid 

teiste riikide 

sümbolitest.  

2. Oskab Eesti ja 

oma kodukoha 

rahvuslikke ja 

riiklikke sümboleid 
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innovatsioon  

T: muusikaõpetus 

(teemakohased laulud), 

tööõpetus (rahvuslikud 

mustrid ja motiivid) 

õigesti märkida. 

Erinevate 

rahvaste tavad ja 

kombed. Sallivus  

(1 tund) 

Erinevad 

kultuurid ja 

rahvused Eestis. 

Tavad, kombed 

ja tähtpäevad 

1. Kirjeldab Eestis 

elavate rahvuste 

tavasid ja kombeid 

ning austab neid.  

2. Väärtustab oma 

kodumaad. 

3.Patriotism. 

Isamaaarmastus. 

F: 

diskussioonvestlus, 

lisalugemine  

K: diskusioon 

väikestes 

rühmades, 

lisalugemine, 

dramatiseering, 

kohtumine 

erinevate 

inimestega  

I: loovtöö 

Ü: 

enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus, 

väärtuspädevus  

L: väärtused ja kõlblus, 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 

kultuuriline identiteet, 

teabekeskkond  

T: kehaline kasvatus 

(Eesti traditsioonilised 

laulumängud ja 

pärimustantsud), 

muusikaõpetus (eesti 

rahvalaulud ja 

rahvapillid), 

loodusõpetus 

(kodukoha elurikkus ja 

maastikuline 

mitmekesisus) 

1. Eristab riiklikke 

ja perekondlikke 

tähtpäevi.  

2. Oskab tuua 

näiteid ning 

nimetada Eesti 

rahva kombeid ja 

tavasid erinevate 

tähtpäevade 

tähistamisel.  

3. Kirjeldab oma 

pere traditsioone 

tähtpäevade 

tähistamisel.  

4. Põhjendab 

näidete varal, mis 

rolli mängib salliv 

suhtumine 

erinevuste 

mõistmisel, ning 

toob näiteid 

rahvatraditsioonide 

rikkuse kohta. 

Eesti – minu 

kodumaa. 

Kodukoht 

(2 tundi) 

Kodukoha ja 

Eesti riigi tuntud 

inimesed 

1. Tunneb ära 

Eesti Vabariigi 

lipu ja vapi. 

2. Oskab nimetada 

Eesti Vabariigi 

pealinna, 

sünnipäeva ja 

presidenti. 

3. Leiab Euroopa 

kaardilt Eesti. 

4. Leiab kodukoha 

Eesti kaardilt. 

5. Tunneb ära 

kodukoha 

F: film ja 

diskussioon selle 

üle 

K: diskussioon 

väikestes 

rühmades, vaba 

diskussioon, 

õppemäng 

I: loovtöö, 

intervjuu 

Ü: väärtuspädevus, 

sotsiaalne pädevus 

L: kultuuriline 

identiteet,väärtused ja 

kõlblus. 

T: eesti keel, 

loodusõpetus 

(minu kodumaa Eesti), 

muusikaõpetus 

(vastavasisulised 

laulud), kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö), 

tööõpetus (rahvuslikud 

mustrid ja motiivid), 

kehaline kasvatus 

1. Demonstreerib 

õpitulemustes 

määratletud oskusi. 

2. Selgitab oma 

arvamust 

kodumaast ja 

kodukohast ning 

suhtumist nendesse, 

seostades neid 

omandatud 

teadmistega. 
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sümboolika. 

6. Nimetab oma 

kodukoha tuntud 

inimesi ja paiku. 

(Eesti sportlased) 

Rahvakalendri 

tähtpäevad 

(2 tundi) 

 Kirjeldab mardi- ja 

kadripäeva, 

jõulude ning 

lihavõttepühade 

rahvakombeid. 

F: suunatud 

diskussioon, 

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle 

K: õppekäik, 

dramatiseering 

I: ristsõna 

koostamine 

Ü: väärtuspädevus, 

sotsiaalne pädevus 

L: kultuuriline 

identiteet, väärtused ja 

kõlblus 

T: eesti keel, 

muusikaõpetus 

(teemakohased laulud, 

laulu- ja ringmängud, 

regivärss, liisusalmid, 

eesti rahvalaulud ja-

pillid), kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö), 

kehaline kasvatus 

(Eesti traditsioonilised 

laulumängud ja 

pärimustantsud) 

1. Kirjeldab mardi- 

ja kadripäeva, 

jõulude ning 

lihavõttepühade 

rahvakombeid, 

lähtudes 

õpiülesannete 

sisust. 

2. Selgitab oma 

arvamust 

tähtpäevadest ja 

suhtumist neisse, 

seostades neid 

omandatud 

teadmistega. 

Eesti rikkus 

(1 tund) 

Eesti rahva tavad 

ja kombed 

Väärtustab Eestit, 

oma kodumaad. 

F: suunatud 

diskussioon, 

vastavasisuline 

ilukirjanduslik 

lisalugemine ja 

diskussioon selle 

üle 

K: kohtumine 

erinevate 

inimesega 

I: loovtöö 

Ü: väärtuspädevus, 

sotsiaalne pädevus, 

suhtluspädevus 

L: kultuuriline 

identiteet, keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

T: eesti keel, 

kunstiõpetus 

(eneseväljendust toetav 

teemakohane loovtöö) 

Selgitab oma 

arvamust ja 

suhtumist, 

seostades neid 

omandatud 

teadmistega. 
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IV klass – ühiskonnaõpetus 

Inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja ajalugu moodustavad ühtse terviku – sotsiaalainete 

valdkonna ehk kujundlikult: inimeseõpetus kui üks maja seisab teiste majade seas, kus ta 

lähedased naabermajad on ühiskonnaõpetus ja ajalugu. IV klassi kodanikuõpetus on 

eeltoodutega tihedalt integreeritud.   

 

 

I. Õpetuse eesmärgid 

 

IV klassis pakutavas õppeaines seostuvad eriti tihedasti inimese- ja kodanikuõpetuse teemad: 

laps õpib üha enam tajuma iseennast ühiskonna liikmena ning kehtivate normide, reeglite ja 

seaduste järgijana. Samas lähtutakse siiski isiksusest, tema suhetest, ajast, rahast jne.  

 Teatavasti on uue õppekava eesmärgid ISIKSUSEkesksed. 

 Õpetada kodanikuõpetust IV klassis üks tund nädalas.  

 Käsitleda sotsiaalainete sisu eakohasel tasemel lapse enda isikuga, tema perekonna, 

kodu, sõprade, koduümbruse teemal ja Eestimaaga seotud temaatikat.  

 Läbivaks teemaks on õpilase mina suhe koduga, sh lähedaste inimestega ja 

koduümbrusega, kooliga, vanematega, eakaaslastega.  

 Pannakse rõhku õpilastes käitumisoskuste ja vastutustunde kujundamisele, tehes seda 

igapäevaelu kohta käivate ainespetsiifiliste alusteadmiste vahendamise teel, vastavaid 

metoodikaid kasutades. Sellel vanuseastmel taotletakse eriti kommunikatiivsete ja 

sotsiaalsete pädevuste edendamist, loova ja analüüsiva mõtlemise arendamist ning 

eetiliste väärtuste kujundamist, eriti vahetu suhtlemise oskuse omandamist 

 Inimese- ja ühiskonnaõpetuse tundides suunatakse õpilasi juhinduma oma valikutes ja 

tegudes eetika alusväärtustest; suhtuma heasoovlikult kaasinimestesse, austama nende 

vabadust ja väärikust ning järgima lihtsamaid seadusi ja väljakujunenud tavasid. 

Õpilased austavad oma rahva kultuuri, omavad ettekujutust ja teadmisi maailma eri 

rahvaste kultuuridest ning suhtuvad neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt. 

 Inimese- ja ühiskonnaõpetuse teemade omandamine on seotud  muuseumide (Eesti 

Panga Muuseum, Kadrioru loss, Toompea loss jt), finantsasutuste (pangad)  

külastamisega ning info leidmisega eeltoodute kohta erinevate meediakanalite kaudu. 

 Mitmesuguste teabeallikate vahendusel käsitletakse inimeste igapäevaelu ja 

maailmapilti; ühiskonna ülesehitust ja toimimist ning silmapaistvaid isikuid ja 

sündmusi Eesti ajaloost 
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 Kodanikuõpetuse eesmärk on õpilastes kodanikuidentiteedi alge kujundamile  4. klassi 

õpilased osalevad kooli kodanikupäevale ja vabariigi aastapäevale pühendatud 

viktoriinides.  

 

Kodanikuõpetusega taotletakse, et õpilane: 

 

 tajub, milles seisneb inimeste erinevus 

 adub seost tegude ja tagajärgede vahel 

 mõistab, mis on kohuse-ja vastutustunne, ausus, õiglus, vabadus 

 oskab tavaolukorras suhelda ja käituda, teistega arvestada 

 tunneb lihtsamaid seadusi ja väljakujunenud tavasid 

 tunneb riigi sümboolikat ja muid riigi  tunnuseid  

 

Esimeses kooliastmes on ühiskonnaõpetuse-ja kodanikuõpetuse  teemad  lõimitud 

inimeseõpetuse ainekavva 

 

II. Õpiprotsessi kirjeldus 

 

Õppesisu 

 

Inimene ja ühiskond 

 Inimene ja inimene 

 Suhtlemine eakaaslastega, vanematega, inimväärikus ja selle austamine, 

väljakujunenud tavade s.h. heade kommete kirjeldus 

Inimene ja aeg 

 Aja kasutamise oskuse arendamine. Päeva, nädala, kuu ajakava kujundamine.  

 Täpsus. Teiste inimeste aeg. Töö ratsionaalne planeerimine ja korraldamine  ja vaba 

aja kasutamine. 

Inimene ja raha 

 Raha otstarbekas kasutamine ja kulutamise planeerimine. Laenamine. Täpsus ja ausus 

rahaasjus.  

 Pank.Eelarve. 

Kohalik omavalitsus 

 Vald. Linn. Rahvaesindajad. Volikogu. Vallavanem.  Linnapea. Valimised. 

 Klassi omavalitsuse valimine (osalusdemokraatia näitel) 

Inimesed ja seadused 

 Seadused ja nende vajalikkus 

 Inimõigused. Lapse õigused, kohustused ja nende seaduslik kaitse 

 Demokraatia 

 Viisa 

 Põhiseadus 

Inimene ja teabevahendid 
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 TV, raadio, video, ajalehed, meediaalase kirjaoskuse arendamine, valikud 

 Teave kui väärtus 

 Raamatokogud. Kataloogid. Teatmeteosed 

 Arvuti kui teabeallikas ja-kandja 

 

 

III. Õpitulemused 

 

Õpitulemused määratlevad  IV klassi  lõpuks omandatud pädevuste kokkuleppelist hetkeseisu. 

 

Üldised pädevused. 

 Interpersonaalsed: koostöövõime, sõbralikkus, teistest hoolimine, abivalmidus, 

vastutusvõimelisus, usaldusväärsus, viisakus, empaatia, hakkamasaamine 

ebaõnnestumiste ja konfliktidega, tolerantsus erinevuste suhtes, tervislike eluviiside ja 

elustiili väärtustamine. 

 Intraindividuaalsed: eneseusaldus, adekvaatne enesehinnang, eneseväärtuslikkus, 

tervikliku mina-pildi kujunemine, elukutsega seotud identiteedi aluspõhja loomine, 

emotsioonidega hakkamasaamine, enesekasvatus, oma tegevuse teadlik juhtimine. 

 Kognitiivsed: oskus näha probleeme ja neid lahendada, kriitiline mõtlemine ja 

refleksiooni võime, abstraktne ja süsteemne mõtlemine, analüüsi- ja sünteesivõime, 

oskus infot töödelda ja luua (otsida, süstematiseerida, struktureerida, üldistada, 

levitada, vahetada, säilitada). 

 Kodaniku: rahvuslikkus, humaansus ja demokraatlikkus, ettevõtlikkus, aktiivsus, 

auatus teiste kultuuride vastu, suutlikkus tunda end nii kodupaiga kui ka Eesti, 

Euroopa ja maailmakodanikuna. 

 Loovus: suutlikkus ja julgus genereerida uusi ideid,  mitmekülgne loominguline 

väljendusoskus. 

 Suhtlus: kasutada kõnet/jutustada, kirjutada analüütiliselt ja loovalt, diskusteerida, 

osata kasutada kriitikat konstruktiivselt. 

 Väärtushinnangulised: ühiskonnas üldkehtivate väärtushinnangute ja kõlbelise 

käitumise normide teadvustamine ja aktsepteerimine, eetiliste tõekspidamiste 

süsteemiväljakujunemine. 

 

IV klassi lõpetaja teab 

 mis on seadused ja miks neid tuleb täita, 

 mida tähendab kohalik omavalitsus 

 inimõigusi, lapse õigusi 

IV klassi lõpetaja oskab 

 Hinnata oma ja teiste inimeset tööd, oma aja ja raha väärtust, 

 Suhelda ja käituda tavaolukorras, oma nõudmistes arvestada teistega. 

IV klassi lõpetaja mõistab 

 Mis on kohuse- ja vastutustunne, ausus, õiglus, vabadus, vägivald, 
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 Vastutust oma tegude võimalike tagajärgede  eest, 

 Milles seisneb inimeste erinevus. 

 Teab meie esivanemate elukombeid ja tavasid ning oskab nende elustiili võrrelda 

tänapäevasega. 

 Teab ja oskab nimetada tänapäeva usundeid. 

 Teab eestlaste kombeid ja tavasid ning oskab neid kõrvutada naaberrahvaste omadega. 

 Tunneb mõistet Euroopa Liit ja teab, kes sellesse kuuluvad. 

 Teab Eesti iseseisvuspäeva ning tunneb meie riigi rahvussümboolikat. 

 Saab aru, milles seisneb inimeste erinevus, millised on inimeste erivajadused. 

 Teab, milliste rahvaste esindajad elavad Eestis, on tuttav pagulaste probleemidega. 

 Teab, kuidas olla tolerantne. 

 Teab õiguste ja kohustuste vastastikust seost ning vastutustunde vajalikkust. 

 Teab, et igal inimesel ühiskonnas on oma kindel roll. 

 Teab inimese ja ühiskonna vastastikuseid suhteid. 

 Tunneb riigi valitsemise üldisi põhimõtteid. 

 Tunneb vastutust oma tegude eest; mõistab, mis on ausus, õiglus, vabadus ja vägivald. 

 Omab teadmisi demokraatia põhimõtetest ning inim- ja kodanikuõigustest.  

 Teab, kellest koosneb ühiskond, millest tulenevad inimeste ühis- ja erihuvid. 

 

 

IV. Hindamine  

Kodanikuõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikoolis õppekava üldosa ning teiste 

hindamist reguleerivate õigusaktide hindamise käsitlusest.  

Hinnatakse nii õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, 

sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 

tegevuste alusel. 

 

Hindamise alus 

 Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse riikliku õppekavaga ja selle alusel 

koostatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekavaga nõutavatest teadmistest ja 

oskustest. 

 Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel 

individuaalses õppekavas sätestatud erisusi. 

 Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning 

rühmatöö. Hinnanguid andes ja numbriliselt hinnates võetakse aluseks ainekavaga 

määratletud õpitulemused. 
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 Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses 

õpitulemustega. Aine pakub rohkesti võimalusi mitmekesiseks tööks erinevate 

allikatega (pildid, skeemid, tabelid, tekstid). Vanuseastme järgi võib lihtsamaid 

ülesandeid anda mõne fakti või näite leidmiseks ning hinnata ülesande täitmise 

põhjalikkust ja täpsust.  

 Praktiliste tööde puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  

 Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab 

teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. 

 Kooliastme spetsiifilised hindamise vormid ja põhimõtted esitatakse vastava 

kooliastme lõpus. 

Hindamise eesmärk  

 Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on: 

1) anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut; 

2) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut; 

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;  

4) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel. 

Hinded viiepallisüsteemis 

 Hinde «5» («väga hea») saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, 

praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral õppekava nõuetele vastav. Kui 

õpitulemuste hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega 

„5”, kui õpilane on saanud 90 – 100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.  

 Hinde «4» («hea») saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline 

tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või 

esineb väiksemaid eksimusi. Kui õpitulemuste hindamisel kasutatakse punktiarvestust, 

hinnatakse õpitulemust hindega „4”, kui õpilane on saanud 75 – 89% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust.  

 Hinde «3» («rahuldav») saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, 

praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb 

puudusi ja vigu. Kui õpitulemuste hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse 

õpitulemust hindega „3”, kui õpilane on saanud 50 – 74% maksimaalselt võimalikust 

punktide arvust.  

 Hinde «2» («puudulik») saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, 

praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb 

olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuste hindamisel kasutatakse punktiarvestust, 



 

26 

 

hinnatakse õpitulemust hindega „2”, kui õpilane on saanud 25 – 49% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust.  

 Hinde «1» («nõrk») saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline 

tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele. Kui õpitulemuste hindamisel 

kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V klass – ajalugu 
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Õppesisu: Nädal 

Märksõnad, 

isikud, 

põhimõisted 

Õpitulemused 

Õppetegevus/praktiline 

tegevus/õpikeskkond/hindam

ine. 

 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppeainete 

lõiming 

Õppematerjalid

/ 

õppevahendid 

Sissejuhatus. 

Hindamise 

põhimõtted.  

1 

Sissejuhatus 

ajalooõppesse. 

Kuidas 

ajalooõpikut 

kasutada.  

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Õpetaja tutvustab aine 

eesmärke ja taotletavaid 

õpitulemusi ning 

hindamisepõhimõtete 

tutvustus. 

 

Arutelu õpilastega teemal Miks 

ajalugu õppida? Mida ajalugu 

meile õpetab?  

Kodune ülesanne: intervjuu 

vanemaga/vanavanemaga 

kuidas nemad ajalugu koolis 

õppisid. 

 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

funktsionaalne 

lugemine, 

intervjuu 

küsimuste 

koostamine. 

Õp. I osa lk 5–7.  

Ajalugu on 

põnev ja 

kasulik.  

 

Miks on 

minevik tähtis? 

Kus me 

minevikku 

kohtame? Mis 

on ajalugu? 

Kust algab 

ajalooline aeg? 

Kuidas ajalugu 

uuritakse? 

Kuidas 

minevikku 

hinnata? 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Arutelu koos õpilastega: lk 8–

11 jooksva ajatelge kujutava 

„filmilindi“ üle. „Filmilint“ kui 

ajatelg. Tasuks ka arutleda, 

kuidas me teame eri ajastute 

kohta.  

1. Kultuuriline 

identiteet – Eesti 

rahvuse päritolu 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

interneti 

kasutamine 

infootsingu 

eesmärgil. 

 

Kunstiõpetus: 
ajalooline 

arhitektuur ja 

filmikunst. 

Eesti keel ja 

kirjandus: film 

„Nimed 

marmortahvlil“. 

Käsitöö ja 

tööõpetus: 
mõõdulint kui 

ajatelg.  

Muusika: 

Mozart.  

Õp. I osa lk 8–

11.  

TV I osa lk 4–7. 

Aja mõõtmine.  

2 

Mille järgi 

arvestati aega? 

Sündmuste 

dateerimine. 

Kuidas 

dateeritakse 

sündmusi 

praegu.  

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Klassis ajatelje koostamine 

tahvlile:  ajatelg pikkusega ca 

5000 aastat: 3000 eKr – 2000 

pKr.  

Igal õpilasel peaks olema ka 

oma ajatelg, kuhu ta õpetaja 

suunistel sündmusi kannab. 

Ajatelg võiks olla esimesel 

korral õpetaja paljundatud.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

inimkonna 

minevik ja 

päritolu. 

2. Teabekeskkond 

– kuulamisoskus. 

 

Matemaatika: 
positiivsed ja 

negatiivsed arvud 

– töö ajateljega.  

Kunstiõpetus: 
skulptuur, 

vaasimaal. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
tähestikkirja 

areng. 

Kehaline 

kasvatus: 

olümpiamängude 

Õp. I osa  lk 12–

15. 

TV I osa lk 8–

11. 



 

28 

 

ajalugu.  

Ajalooallikad.  

 

Kuidas 

minevikust 

teada saada? 

Miks on 

kirjalikud 

ajalooallikad 

tähtsad? Kuidas 

kirjalikke 

allikaid 

uuritakse? 

Kuidas 

kirjalikke 

allikaid hinnata? 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Esemelised ja kirjalikud 

allikad: Õpilastele tuleks 

näidata erinevaid 

kultuuriloolise väärtusega 

esemeid, raamatud, vanu 

ajalehti. Vanemad ja 

vanavanemad kui otsesed 

ajalooallikad (suulise pärimuse 

edasikandjad).  

1. Kultuuriline 

identiteet – vanad 

dokumendid 

arhiividest. 

2. Teabekeskkond 

– ajaloolised 

teadmised 

erinevates 

allikatest. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

internet kui 

ajalooallikas. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

kirjalikud 

ajalooallikad. 

Tehnoloogiaõpet

us: pärgamendi 

tegemine.  

Kunstiõpetus: 
reljeef, skulptuur.  

Õp I osa lk 16–

19. 

TV lk 12–13. 

Arheoloogia. 

3 

Mis on 

arheoloogia? 

Kuidas otsitakse 

muistiseid? 

Kuidas 

toimuvad 

arheoloogilised 

kaevamised? 

Kes tohib 

arheoloogilisi 

kaevamisi teha? 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Fotode analüüs: pildimaterjal 

erinevatest esemetest, mida on 

väljakaevamistel leitud.  

Töö ajateljega: vaadelda, 

millisest perioodist pärinevad 

esemelised ajalooallikad, 

millisest perioodist pärinevad 

kirjalikud ajalooallikad.  

Rõhutada muinasaja ja vanaaja 

piiri.  

Atlasest näidata esimesi 

kõrgkultuure:  Egiptus ja 

Mesopotaamiat. 

 Hea on tuua mõni allikas, kus 

kirjeldatakse asulapaiga 

leidmist. Näiteks Pulli küla 

avastamist. Viimane võib jääda 

ka koduseks infootsinguks. 

1. Teabekeskkond 

– teabe otsimine 

vanaaja 

tsivilisatsioonide 

kohta. 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

interneti 

kasutamine info 

leidmisel. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

esemeliste allikate  

hoidmine 

tulevaste põlvede 

jaoks. 

 

Kunstiõpetus:  
Vana-Hiina 

terrakotasõdurid, 

arheoloogide 

poolt tehtavad 

välja kaevamiste 

joonised. 

Õp I osa lk 20–

23. 

TV lk 14–17. 

Ajalooürik 

 

Ajalooüriku 

koostamine.  

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Suuline arutelu klassis: õpetaja 

kirjeldab õpilastele üriku 

olulisust ajaloo uurimisel. 

Õpetaja toob õpilastele näiteid 

erinevatest võimalustest üriku 

loomisel. Rõhuasetuse valib 

õpetaja ise, samas võiks 

õpilase loodud ürik vastata 

järgmistele küsimustele: Millal 

on ürik loodud? Kes on üriku 

autor? Mis on üriku loomise 

eesmärk? Mis infot ürik meile 

pakub?  

 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

arheoloogi, 

arhivaari ja 

ajaloolase 

elukutse 

tutvustamine. 

2. Teabekeskkond 

– informatsiooni 

leidmine 

ajaloolistest 

allikatest. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: üriku 

teksti koostamine. 

Kunstiõpetus: 
ajalooüriku 

kaunistamine. 

Tehnoloogiaõpet

us ja käsitöö: 
üriku 

valmistamine. 
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Arhiivid ja 

muuseumid. 

4 

 
Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Õpetaja ja õpilaste vahel 

arutelu teemadel:  

Kuidas säilitatakse vanu 

kirjutisi? Kuidas säilitatakse 

vanu esemeid? Kuidas 

muuseumid ja arhiivid oma 

kogusid tutvustavad? Miks on 

arhiivid või muuseumid 

tähtsad? 

 

 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

muuseumitöötaja 

ja arhivaari 

elukutse 

tutvustamine. 

2. Teabekeskkond 

– internetist info 

leidmine 

muuseumite 

kohta. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

muuseumis 

käitumisreeglid. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: arhiiv, 

Oskar Lutsu 

majamuuseum. 

Kunstiõpetus: 
muuseumid Eestis 

ja maailmas, Maal 

„Mona Lisa“, ja 

kuntsnik J. Köler. 

Õp I osa lk 24–

27. 

TV I osa. lk 18–

21. 

Muuseumi või 

arhiivi 

külastamine.  

 

Arutelu all 

samad 

küsimused, mis 

eelmisel tunnil 

klassiruumis. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Töölehe täitmine muuseumis: 

õpetaja või 

muuseumipedagoogi poolt 

koostatud tööleht, mis 

konkretiseerib teema, mida 

käsitletakse. Pigem külastada 

koduloo-, maja- või tarbekunsti 

muuseumi.  

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

muuseumitöötaja 

või arhivaari 

elukutse 

tutvustamine 

2. Kultuuriline 

identiteet – 

muuseumid kui 

kultuuri oluline 

osa. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

muuseumis 

käitumisreeglid 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
töölehe 

küsimustele 

vastamine, 

õigekirja 

järgimine. 

 

Tööleht „Tund 

muuseumis“. 

Vanade asjade 

päev 

5 

Kordavalt 

arutletakse 

samade 

küsimuste üle, 

millel peatuti 

esimeses viies 

õppetükis. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

Ajaloo allikate näitus: Õpilased 

võtavad klassiruumi kaasa 

vanu koduloolise väärtusega 

esemeid. Sobilikud on nii 

esemelised kui ka kirjalikud 

ajalooallikad. Oluline, et 

õpilane määratleks allika liigi 

ning räägiks allikast loo.  

Ajatelg: allikate dateerimine ja 

ajateljele kandmine. 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

arheoloogi 

elukutse 

tutvustamine. 

2. Kultuuriline 

identiteet – 

esemeliste 

ajalooallikate 

päritolu. 

5. Väärtused ja 

kõlblus – kuidas 

hoida ja säilitada 

olulisi 

Eesti keel ja 

kirjandus: arhiiv, 

ajalooallikad. 

Kunstiõpetus: 
muuseumid, 

arhiivid, 

eestlastest 

maalikunstnikud. 

Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Eri liiki 

ajalooallikad. 
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allikas. ajalooallikaid. 

 

Eelajalooline 

aeg. Mägilane 

Ötzi. 

 

Inimese 

eellased. 

Neandertali 

inimene. Homo 

sapiens. 

Koduloomad ja 

põlluharimine. 

Ötzi.  

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Õpilased joonistavad 

koopamaalingu.  

Lühijutukese kirjutamine 

teemal: „Milline nägi välja 

muinasaja inimese üks 

argipäev“. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kultuuri 

erinevuste 

mõistmine. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

eelajaloolise 

perioodi kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

teaduse ja tehnika 

areng kiviajast 

tänapäevani. 

 

Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Kunstiõpetus: 
koopamaalingute 

joonistamise 

tehnikad. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

jutukese 

koostamine.  

Õp I osa lk 28–

31. 

TV I osa lk 22–

25 

Vana-Egiptus. 

Ehitusmeister 

Imhotep. 

6 

Egiptus – 

Niiluse kingitus. 

Egiptuse usund. 

Kuidas Egiptust 

valitseti? 

Hauakambrid. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Mõistekaardi koostamine: 

Vana - Egiptust puudutavate 

mõistete kohta.  

Töö atlasega:  Märgib kaardile 

Egiptus, Niilus, Vahemeri, 

Giza püramiidid. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

mõistab 

kultuurilisi 

erinevusi.  

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

Egiptuse kohta.   

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

püramiidide 

ehitus. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – kuidas 

hoida ajaloolisi 

mälestisi 

 

Geograafia: 
Egiptuse kaart – 

Niilus, Vahemeri. 

Kunstiõpetus: 
Tuthanhamoni 

surimask, Vana-

Egiptuse 

seinamaalid, 

püramiidid.  

Matemaatika: 
püramiid.  

Õp I osa lk 32–

35. 

TV I osa lk 26–

29. 

Vana-Egiptus. 

 

Kirjalikud ja 

esemelised 

ajalooallikad 

Egiptuse kohta. 

Töö ajateljega. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

Õpilased võtavad tundi kaasa 

Egiptusega seotud esemeid, 

kirjalikke allikaid, postkaarte. 

Üheskoos uuritakse esemete, 

ehitiste ja isikutega seonduvat. 

Töö ajateljega: 

Õpilased joonistavad ajatelje 

3000 eKr – 500 pKr ning 

joonistavad ajateljele endale 

sobivad Egiptusega seotud 

esemed, isikud ja ehitised ja 

kirjutavad juurde olulisima 

nende kohta. 

 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: töö 

erinevate 

teatmeteostega.  

Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Kunstiõpetus: 
postkaardid, 

esemete 

joonistamine 

ajateljele.  

 

A3 paber ajatelje 

valmistamiseks. 
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esemeline 

allikas.  

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Vana-Kreeka. 

Kirjanik 

Aristophanes.  

7 

Kreeka 

geograafiline 

asend (töö 

kaardiga). 

Ateena – 

demokraatia 

häll. 

Aristophanes.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: märgib 

töövihiku kaardile Balkani ps, 

Ateena, Egeuse meri, 

Vahemeri, Kreeta saar.  

1. Kultuuriline 

identiteet – Vana-

Kreeka kui 

Euroopa kultuuri 

häll. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist. 

 

Geograafia: 
Balkani ps, 

Ateena linn, 

Egeuse meri, 

Vahemeri, Kreeta 

saare kaardil 

näitamine. 

Ühiskonnaõpetu

s: demokraatia ja 

kodaniku olemus.  

Eesti keel ja 

kirjandus: Vana-

Kreeka teater, 

tragöödiad ja 

komöödiad. 

Kunstiõpetus: 
vaasimaal. 

Õp I osa lk 36-

39. 

TV I osa lk 30–

33. 

Vana-Kreeka. 

 

Vana-Kreeka 

jumalad. 

Müüdid. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

Suuline arutelu klassis: 

Õpetajapoolne ettekanne, 

ettelugemine, jutustus Vana-

Kreeka jumalatega seotud 

müütidest. 
1. Kultuuriline 

identiteet – 

kreeka tähestik 

kui meie 

kirjakeele alus. 

2. Teabekeskkond 

– müütide 

päritolu. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
müütide 

lugemine. 

Ühiskonnaõpetu

s: religioon ja 

selle olemus.  

Raamat „Iidsete 

aegade lood“ 
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esemeline 

allikas.  

Vana-Rooma. 

Väejuht Julius 

Caesar. 

8 

Rooma 

geograafiline 

asend (töö 

kaardiga). 

Rooma – 

muistne 

suurriik. Julius 

Caesar. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: Apenniini ps, 

Rooma, Tiberi jõgi, Vahemeri, 

Sitsiilia saar.  

Õpetaja jutustus: Julius Caesari 

elust. Sobilik lisamaterjal 

„Vana-Hõbe“.  

Soovituslik empaatiaülesanne, 

kus õpilane püüab end asetada 

Julius Caesari olukorda ja 

kirjeldada mõtteid ja tundeid 

mingis olukorras. Võib teha ka 

võrdleva tabeli Vana-Kreeka ja 

Vana-Rooma kohta. 

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

1. Kultuuriline 

identiteet – ladina 

tähestik kui meie 

kirjakeele alus. 

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

Vana-Rooma 

tehnilised 

leiutised. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

kujutada end 

minevikus elanud 

inimesena.  

5. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

sõjaväelase, 

poliitiku elukutse 

tutvustamine. 

Kunstiõpetus: 
Skulptuur 

Kapitooliumi 

emahunt, Rooma 

foorum, fresko, 

skulptuur.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 

„Vana-Hõbe“.  

Geograafia:  
Apenniini ps, 

Rooma, Tiberi 

jõgi, Vahemeri, 

Sitsiilia saar. 

Õp I osa lk 40-

43. 

TV I osa lk 34–

37. 

Elu Pompeis. 

Preestrinna 

Eumachia. 

 

Tuha alt välja 

kaevatud 

Pompei. 

Preestrinna 

Eumachia. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Fotode analüüs ja kirjeldamine: 

Rõhk võiks olla pildimaterjalil 

Pompeist.  

Suuline arutelu: 

looduskatastroofide põhjused 

ja tagajärjed tänapäeva 

maailmas. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

inimeste eluolu 

vanaaja 

ühiskonnas. 

2. Teabekeskkond 

– 

looduskatastroofi

d tänapäeval. 

3. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

arheoloogi 

elukutse 

tutvustamine. 

Kunstiõpetus: 
väljakaevatud 

Pompei 

arhitektuur ja 

kunst, fresko. 

Loodusõpetus: 
vulkaanid, 

looduskatastroofi

d. 

 

Õp I osa lk 44–

47. 

TV I osa lk 38–

41. 

Ristiusu teke. 

Jeesus Kristus.  

9 

Jeesuse elu ja 

õpetus. Jeesuse 

surm. Piibel. 

Kristluse levik.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Kasutab 

Õpetaja jutustus: Jeesuse 

sünnist, elust, surmast. 

Arutleda võiks religiooni 

mõju/tähtsuse üle pere- ja 

koolitraditsioonidele. 

Võimalusel näidata õpilastele 

varase trükiaastaga piiblit. Nii 

saab arutleda, miks piibel on 

siiani säilinud. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kristlikud pühad 

kalendris. 

2. Teabekeskkond 

– nüüdisaegne 

ajaarvamine. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus – kümme 

Eesti keel ja 

kirjandus: piibel. 

Ühiskonnaõpetu

s: usundid. 

Matemaatika: 
ajatelg. 

Õp I osa lk 48–

51. „Piiblilood“ 

TV I osa. lk 42–

45. 
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kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

käsku tänapäeval. 

 

Bütsantsi 

keisririik. 

Keisrinna 

Theodora. 

 

Konstantinoopol 

– kaubateede 

ristumispunkt. 

Riigi õitseng. 

Justinianuse 

koodeks. 

Keisrinna 

Theodora. 

Bütsantsi 

geograafiline 

asend (töö 

kaardiga). 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Arutelu klassis: naiste 

positsiooni üle antiik- ja 

varakeskajal. Keisrinna 

Theodora ja preestrinna 

Eumachia võrdlus. 

 Töö kaardiga: 

Konstantinoopol, Egeuse meri, 

Must meri, Vahemeri, Väike-

Aasia, Kreeka, Egiptus. 

1. Väärtused ja 

kõlblus – 

sallivuse ja 

lugupidava 

suhtumise oskuste 

kujundamine 

Geograafia: 
Konstantinoopol, 

Egeuse meri, 

Must meri, 

Vahemeri, Väike-

Aasia, Kreeka, 

Egiptuse kaardil 

näitamine. 

Ühiskonnaõpetu

s: naiste 

positsioon 

ühiskonnas.  

Kunstiõpetus: 
Hagia Sophia 

kirik, mosaiik.  

Õp I osa lk 52–

55.  

TV I osa lk 46–

47. 

Ekskursioon 

kodukandi 

kirikusse 

(soovituslikult 

luteri 

kirikusse). 10 

Pühakoja 

(kiriku) 

ülesehitus, 

kirikuõpetaja 

roll, alatarimaal, 

ikoonid. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Kiriku külastamine peaks 

olema süsteemne ning 

tähelepanu koondamiseks 

peaks õppekäiku toetama 

õpetajapoolne tööleht.  

 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

luterliku ja 

õigeusu kiriku 

erinevused. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – 

käitumispõhimõtt

ed kiriku 

külastamisel. 

 

Kunstiõpetus: 
sakraal 

arhitektuur, 

altarimaal. 

 

Tööleht 

Kloostrite 

asutamine. 

Munk 

Benedictus. 

 

Kes olid 

erakud? Mis on 

kloostrid? Kes 

on pühakud? 

Püha 

Benedictus. 

Ristiusu kaks 

suunda.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Fotode analüüs ja kirjeldamine: 

õpilastele tuua pilt, fotosid 

Eesti kloostritest.  

Kloostri joonistamine: 

Õpilased võiksid joonistada 

kloostri plaani, kus on toodud 

olulisemad ruumid, vajadusel 

aia- ja põllumaad. Kavandatud 

kloostri plaani peaks ka 

põhjendama: miks mingi ruum 

kavandati.  

1. Kultuuriline 

identiteet - 

erinevate ajastute 

ja piirkondade 

inimesed on 

erineva 

maailmavaatega. 

2. Teabekeskkond 

– kloostrid 

tänapäeval. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

Ühiskonnaõpetu

s: eraku olemus.   

Kunstiõpetus: 
Pirita klooster, 

kloostrite 

arhitektuur, 

fotokunst.  

Õp I osa lk 56-

59.  

TV I osa lk 48–

51. 
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kloostrielu 

reeglite järgimine. 

 

Islami 

tekkimine. 

Prohvet 

Muhamed. 

11 

Araabia enne 

islamit. 

Muhamedi elu. 

Koraan. Islam ja 

kristlus.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Suuline ettekanne: 

Õpilastele võiks lugeda katkeid 

raamatust „Araabia maade 

kultuurist ja olustikust“. 

Koostada võrdlev tabel islami 

ja kristluse kohta. Võimalusel 

näidata õpilastele koraani. 

Õpetaja näitab kaardil kristluse 

kui ka islami leviala. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kristluse ja islami 

religioonide 

erinevused. 

2. Teabekeskkond 

– islamimaad 

tänapäeval. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – eluolu 

islamiühiskonnas. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

raamatu „Araabia 

maadest kultuurist 

ja olustikust“ 

lugemine. 

Geograafia: 

kristluse ja islami 

leviala kaardil.  

Ühiskonnaõpetus: 

religioonide islam 

ja kristlus 

tutvustamine. 

Õp I osa lk 60–

63. 

TV I osa lk 52–

55. 

Raamat „Araabia 

maade kultuurist 

ja olustikust“. 

Frangi riik. 

 

Frangi riigi 

geograafiline 

asend (töö 

kaardiga). Kes 

olid rüütlid? 

Turvised ja 

relvad. 

Linnused. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: Frangi riigi 

paiknemine. Olulisel kohal 

pildimaterjal. Näiteid võiks 

tuua ka Eesti ordu- ja 

piiskopilinnustest. 

Töö joonisega: Õpilasele võiks 

esitada pealkirjastamiseks 

erinevad keskaegsed 

sõjarelvad: piik, vibu, amb, 

taraan jne. Arutleda võiks, mis 

on ründe- ja mis kaitserelvad.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

Lääne-Euroopa 

kultuuriruumi 

kujunemine.  

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

tänapäeva 

Prantsusmaa 

kohta. 

 

Kunstiõpetus: 
ordu- ja 

piiskopilinnused.  

Tehnoloogiaõpetu

s: relvad keskajal.  

Geograafia: 
Frangi riigi kaart.  

Ühiskonnaõpetu

s: Saali õigus kui 

tänapäeva õiguse 

eelkäija. 

Õp I osa lk 64–

67. 

TV I osa lk 56–

58. 

Rüütel Roland. 

12 

Rüütel Roland.  Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Diskussioon klassis: erinevate 

ajastute kangelaste kohta: 

Achilleus, Odysseus, Roland, 

kuningas Arthur. Teemat võiks 

siduda ka Eesti rahvuseepos 

„Kalevipojaga“. Olulisel kohal 

kasvatuslik pool: ausus, 

sangarlikkus, väärikus.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

Eestlaste päritolu.  

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

positiivsete 

iseloomuomadust

e kujundamine. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: eepos 

„Kalevpoeg“, 

müüdid, 

kangelased. 

Diskussiooni 

reeglid. 

 

Õp I osa lk 68–

69. 

TV I osa lk 59. 

Viikingite 

retked. Norra 

kuningas Olav 

Tryggvason. 
 

Kes olid 

viikingid? 

Viikingite 

avastusretked, 

„varjaagide tee“ 

(töö kaardiga). 

Norra kuningas 

Olav 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Töö kaardiga: Skandinaavia ps, 

Läänemeri, Briti saared, 

Gröönimaa, Ameerika. 

„Varjaagide tee“.  

Joonistamine vihikusse: 

Viikingilaev, ruunikivi ja 

viikingi rõivastus ning 

relvastus.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

Skandinaavia 

rahvaste päritolu 

ja seos 

eestlastega. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

Geograafia:  
Skandinaavia ps, 

Läänemeri, Briti 

saared, 

Gröönimaa, 

Ameerika. 

„Varjaagide tee“ 

kaardil näitamine.  

Õp I osa lk 70–

73. 

TV  I osa lk 60–

63. 
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Tryggvason.  Kasutab 

ajalookaarti. 

tänapäeva 

Skandinaavia 

maade kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

viikingite laevad 

maadeavastused. 

 

Kunstiõpetus:   
viikingilaeva, 

ruunikivi ja 

viikingi 

joonistamine. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
ruunikivid, 

saagad ja nende 

päritolu. 

Vana-Vene 

riik. Suurvürst 

Jaroslav Tark.  

13 

Vana-Vene riigi 

sünd 

(paiknemine 

kaardil). 

Venemaa võtab 

vastu ristiusu. 

Suurvürst 

Jaroslav Tark. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: Vana-Vene riigi 

territoorium, Kiiev. Kordavalt 

„Varjaagide tee“. Rõhutada 

Jaroslav Targa tegevust Eesti 

aladel.  
1. Kultuuriline 

identiteet – Slaavi 

rahvaste päritolu. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist. 

 

Geograafia:  
Skandinaavia ps, 

Läänemeri, Briti 

saared, 

Gröönimaa, 

Ameerika. 

„Varjaagide tee“, 

Vana-Vene riik, 

Kiiev.  

Ühiskonnaõpetu

s: õigeusk. 

Kunstiõpetus: 
Vana-Vene 

sakraalehitised. 

Õp I osa lk 74–

77. 

TV I osa lk 64–

65. 

Ekskursioon 

õigeusu 

kirikusse. 

 

Kreeka katoliku 

ja luteri kiriku 

erinevused. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Muuseumitund kirikus: vajalik 

õpilaste tähelepanu koondava 

töölehe olemasolu. Soovituslik 

on siduda töölehte eelmisel 

ekskursioonil (kirikusse) 

õpituga ning islami 

religiooniga. Ikoonimaalide 

näitamine. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

luterliku ja 

õigeusu kiriku 

erinevused. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – 

käitumine 

pühakojas. 

 

Kunstiõpetus: 
kreeka katoliku 

kiriku hooned, 

ikoonimaalid. 

Rõhuasetuse 

integratsiooniks 

valib õpetaja.  

Tööleht 

Ristisõjad. 

Sultan Saladin. 

14 

Ristisõdade 

algus. Sultan 

Saladin. 

Ristisõdade 

tagajärjed. Töö 

atlasega. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: Õpilased 

jälgivad ristisõdijate 

teekondasid erinevate 

ristisõdade käigus.  

Põhjus-tagajärg tabeli loomine:  

ristisõdade põhjuste ja 

tulemuste kohta. 

Õpetaja võiks luua õpilastele 

allikaülesande Laste ristisõja 

kohta. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kristlik 

kultuuriruum. 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

keskaegne 

relvastus. 

 

Geograafia: I –

VII ristisõdade 

teekondade 

kaardil näitamine. 

Eesti keel ja 

kirjandus: tabeli 

koostamine, töö 

allikaga.    

Õp I osa lk 78–

81. 

TV I osa lk 66–

67. 

Reisid 

kaugetele 

maadele. 

Marco Polo 

 

Veneetsia – 

merede valitseja. 

Marco Polo 

lapsepõlv. Pikk 

teekond itta. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

Videote vaatamine: filmi 

katkeid Veneetsiast või 

Peterburist (Põhjamaade 

Veneetsiast). Õpilased võiksid 

luua iseenda reisipäeviku. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

idamaade rahvad 

ja kultuuriruum.  

2. Teabekeskkond 

Kunstiõpetus: 
kaasaegne 

filmikunst.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 

Õp I osa lk 82–

85. 

TV I osa lk 68–

71. 
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Hiinas 

mongolite 

khaani 

teenistuses. 

Tagasi kodus. 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Aluseks võiks võtta reaalse 

reisi Eestisse või välisriiki. 

Kirjeldus peaks sisaldama 

ülevaadet geograafilistest 

objektidest, ehitistest, 

kultuurist.  

– infootsing 

internetist Aasia 

maade kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

hiinlaste leiutised. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

idamaade 

kombestik. 

 

reisipäeviku 

loomine ja 

õigekirja 

jälgimine. 

Geograafia: 
Marco Polo retk 

kaardil 

tähistamine. 

Eestlaste 

Muistne 

vabadusvõitlus. 

Kroonikakirjut

aja Henrik.  

15 

Kuidas elasid 

muinaseestlased

? Muistne 

vabadusvõitlus. 

Kroonikakirjutaj

a Henrik.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Töö kaardiga: töövihikusse 

märkimine ja 

muinasmaakondade võrdlus 

tänapäeva Eesti 

haldusjaotusega. Oma 

kodukandi määratlemine 

muinasaegsel Eesti kaardil. 

Suuline arutelu klassis: 

Õpilastele tuleks näidata 

Henriku „Liivimaa kroonikat“. 

Võimalusel lugeda raamatust 

mõni katkend.  
1. Kultuuriline 

identiteet – 

kristluse mõjud 

meie kultuuris. 

 

Geograafia: Eesti 

haldusjaotuse 

muutumine 

aegade jooksul.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 
Raamatu 

„Liivimaa 

kroonika“ 

lugemine. 

Õp I osa lk 86–

89. 

TV I osa lk 72–

75. 

Eestlaste 

allajäämise 

põhjused 

Muistses 

vabadusvõitlus

es. 
 

Arutelu teemal: 

Miks eestlased 

kaotasid Muiste 

vabadusvõitluse

? Jutukese 

kirjutamine 

 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

Kirjalik diskussioon eestlaste 

allajäämise põhjuste üle 

Muistses vabadusvõitluses.  

Jutukese koostamine teemal: 

„Miks eestlased kaotasid 

Muistse vabadusvõitluse?“. 

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

1. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

keskaegne 

relvastus. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

Lühiteksti 

koostamine ja 

vormistamine. 
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koostab kava ja 

lühijuttu. 

 

Saja-aastane 

sõda. 

Prantsusmaa 

rahvuskangela

ne Jeanne 

d`Arc. 

16 

Sõda 

Prantsusmaa 

trooni pärast. 

Jeanne d`Arc 

tuleb kuningale 

appi. Orleansi 

vabastamine. 

Kroonimine 

Reimsis. 

Jeanne`i surm. 

Jeanne d`Arci 

mõistatus.  

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Rühmatöö klassis: Saja-aastase 

sõja osapooled: Inglismaa ja 

Prantsusmaa. Õpilased 

püüavad rühmas töötades 

põhjendada Inglismaa ja 

Prantsusmaa eesmärke Saja-

aastases sõjas.  

Töö ajateljega:  Saja-aastase  

sõjaga seonduvate daatumite 

kandmine ajateljele.  

1. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist Lääne-

Euroopa riikide 

kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

keskaegne 

relvastus. 

 

Matemaatika: 
arvude kandmine 

ajateljele.  

Geograafia: 

Lääne-Euroopa 

kaardi näitamine.  

Kunstiõpetus: 
Saja-aastane sõda  

keskaegsetel 

maalidel.  

Matemaatika: 
Sajandite ja 

aastaarvude 

märkimine 

ajateljele. 

Õp I osa lk 90–

93. 

TV  I osa lk 76–

77. 

Kaubandus ja 

linnad. 

Kaupmees 

Hans Bouwer.  

 

Kuidas elati 

Liivimaa 

linnades? 

Kaupmehed. 

Meistrid, sellid, 

õpipoisid. 

Kaupmees Hans 

Bouwer. Töö 

kaardiga.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga:  töövihikus Eesti 

keskaegsete linnade märkimine 

kaardile, eraldi värviga 

tähistatakse Eesti hansalinnad. 

Jutukese koostamine: Õpilased 

võiksid kirjutada jutukese, kus 

asetavad end õpipoisi rolli, kes 

soovib saada meistriks.  

1. Kultuuriline 

identiteet 

2. Teabekeskkond 

– 

globaliseerimine 

tänapäeva 

maailmas. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

keskaegsed 

laevatüübid. 

4. Väärtused ja 

kõlblus -  

5. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

kaubandustöötajat

e elukutsete 

tutvustamine. 

 

 

Geograafia: 
Vana-Liivimaa 

kaart, Eesti 

keskaegsete 

linnade 

märkimine 

kaardile, 

hansalinnad 

kaardil.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 
jutukese 

kirjutamine ja 

vormistamine. 

Õp I osa lk 94–

97. 

TV I osa lk 78–

79. 

Valla- või 

linnaekskursio

on.  

17 

Kodukandi 

tundmaõppimin

e.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

Kaardi ülesanne: Õpilastele 

võiks anda vanema kaardi, mis 

kajastab varasemat linnapilti. 

Kaart peaks sisaldama tänaseni 

tuntud ehitisi, mille abil saaks 

võrrelda kunagist kaarti 

tänasega. Oluline on kodukandi 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kodukoha 

mineviku 

tundmaõppimine 

ja tähtsustamine. 

2. Teabekeskkond 

Geograafia: töö 

kaardiga. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
töölehe täitmine.  

Kunstiõpetus: 
hansalinnade 

Tööleht. 
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seoseid. 

 

ajalooliste objektide 

tundmaõppimine. Tööleht aitab 

teemad konkretiseerida, 

vajadusel üldistusi teha.  

 

– infootsing 

kodukoha tuntud 

inimeste kohta. 

 

ehitised.  

Ekskursioon 

Tallinna 

vanalinnas. 

Vanade rae- ja 

gildihoonete 

külastamine.  

 

 

Jalutuskäik 

keskaegses 

Tallinnas. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Ekskursioon vanalinnas: 

õpetaja või giid tutvustavad 

õpilastele Tallinna vanalinna. 

Töölehe täitmine: õpilased 

täidavad paarides iseseisva 

tööna töölehe.  

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

 

1. Kultuuriline 

identiteet 

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

keskaegsed 

ehitised. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – avalikus 

kohas käitumine. 

 

 

Tööleht 

„Keskaegne 

linn“. 

I osa 

kokkuvõte.  

 

Kokkuvõttev 

hinne: Ajatelje 

esitlemine 

18 

Tagasivaade 

poolaasta vältel 

õpitud 

teemadele. 

Ajatelg.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

 

Suuline diskussioon: Kiviajast 

keskaega.  

Ajatelje täiendamine: ajateljele 

kantakse olulisemad 

sündmused, mida õppeaastal 

käsitleti. Sobilik on ka 

ülesanne, kus daatumile 

järgneb sajandi märkimine ka 

rooma numbrites.  

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

erinevate 

elukutsete 

tutvustamine. 

2. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

– säästlik ja 

keskkonnasõbrali

k eluviis. 

 

Matemaatika: 

Aastaarvude 

märkimine 

ajateljele.  

Geograafia: töö 

kaardiga. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
õigekirja 

järgimine 

ülesannete 

täitmisel.  

Õp I osa lk 98–

100.  

Suured 

maadeavastuse

d. Meresõitja 

Kolumbus. 
 

Kaubatee 

Indiasse. Kas 

maakera on 

kerakujuline? 

Meresõitja 

Kolumbus. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

Töö kaardiga: töövihikus 

ülesande 2. lahendamisel 

paluge õpilastel võrrelda 

õpikus lk 11 esitatud kaarti M. 

Behaimi gloobuse 

poolkeradega. Võimalusel 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

meremehe 

elukutse 

tutvustamine 

Geograafia: 
gloobus, 

Kolumbuse 

maadevastused 

kaardil. 

Kunstiõpetus: 

Õpiku II osa lk 

6-11. 

TV II osa lk 4-7. 
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Indiaanlased. 

Edasised 

maadeavastused.  

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

kasutage õppetöös gloobust. 

Kirjalik ülesanne: Õpilased 

sõnastavad õpetaja abiga 

maadeavastuste põhjused ning 

tagajärjed/tulemused.  

2. Teabekeskkond 

– 

globaliseerumine. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

uued laevatüübid 

ja tulirelvad. 

4. Tervis ja 

ohutus – kesk- ja 

uusajal levinud 

haigused. 

 

gravüür, 

Ameerika 

kõrgkultuuride 

kultuurisaavutuse

d. 

Inimeseõpetus: 
skorbuut. 

Loodusõpetus: 
maakera. 

 

Kunst ja 

teadus. 

19 

Uus mõttelaad. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö maaliga: õpetaja võiks 

õpilastele näidata mitmeid 

renessansiajastu maale ning 

arhitektuurimälestisi.  

Suuline arutelu teemal 

renessansskunst Eestis, meie 

kodukandis. Raamatuna võib 

näiteks kasutada Antony 

Masoni tööd „Lääne kunsti 

ajalugu”. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

renessanssi ajastu 

mõttelaad. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist 

renessanssi ajastu 

kunstnike kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

varauusaegsed 

leiutised. 

 

Kunstiõpetus: 
Leonardo da 

Vinci maalid, 

renessanssiajastus

t: „Ateena kool“, 

„Mona Lisa“. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
Dante, raamat 

„Lääne kunsti 

ajalugu“. 

Tehnoloogiaõpet

us: da Vinci 

masinad. 

Õp II osa lk 12-

13. 

TV II osa lk 8. 

Raamat „Lääne 

kunsti ajalugu“ 

Leonardo da 

Vinci. 

 

„Mona Lisa”, 

„Leonardo da 

Vinci” 

märkmikud. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Suuline arutelu klassis: õpetaja 

jutustus Leonardo da Vinci 

elust.  

Õpilastele näidata fotosid da 

Vinci töödest, samuti võiks 

kasutada kaarti näitemaks 

erinevaid piirkondasid Itaalias, 

kus da Vinci töötas. 

Võimalusel on sobilik näidata 

lõiku filmist „Da Vinci kood”, 

kus analüüsitakse maali „Püha 

õhtusöömaaeg”. 

1. Kultuuriline 

identiteet - 

renessanssi ajastu 

mõttelaad. 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – da 

Vinci leiutised. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – inimese 

väärtustamine. 

 

Kunstiõpetus: 
Leonardo da 

Vinci maalid: 

„Ateena kool“, 

„Mona Lisa“. 

Tehnoloogiaõpet

us: da Vinci 

leiutised. 

Õp I osa lk 14-

15. 

TV I osa lk 9. 

Katoliku 

kiriku 

lõhenemine. 

Jutlustaja 

Martin Luther. 

20 

Rahulolematus 

kirikuga. 

Jutlustaja Martin 

Luther. 

Trükikunst. 

Hariduse 

väärtustamine. 

Luterlus 

tänapäeval. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Õpetaja kirjutab tahvlile 

Martin Lutheri nime, aasta 

1517 ja sõna reformatsioon. 

Eesmärk ei ole, et õpilane seda 

kindlasti mäletaks, samas võib 

korrektne mõiste paljudele 

meelde jääda.  

Õpetaja näitab õpilastele 

mõnda vana raamatut ning 

üheskoos arutleda, kuidas 

tuleks raamatuid hoida. 

1. Kultuuriline 

identiteet - 

kristlus 

2. Teabekeskkond 

– vanade 

raamatute 

hoidmine. 

 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: piibel, 

Uus Testament, 

raamatu ajalugu 

(1535), mõiste 

pastor. 

Tehnoloogiaõpet

us: trükikunst. 

Ühiskonnaõpetu

s: jutlus, 

katekismus. 

Õp I osa lk 16-

19. 

TV I osa lk 10-

11. 
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Hariduse levik. 

Kooliõpetaja 

Forselius. 

 

Eesti saab oma 

ülikooli. 

Lihtrahva 

haridus. 

Kooliõpetaja 

Forselius. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Esemeline allikas koolitunnis 

ja suuline arutelu: Õpilased 

võiksid tundi kaasa võtta vanu 

aabitsaid ning esitada iga 

raamatu kohta loo. Näiteks, kes 

pereliikmetest sellest on 

õppinud või mis lugemispala 

enim meeldis jne. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

haridus minevikus 

ja tänapäeval. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – 

käitumisreeglite 

võrdlus tänapäeva 

ja mineviku 

koolides. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: aabits, 

Forseliuse aabits. 

Geograafia: 
Rootsi suurriik 

17. saj kaardil. 

 

Õp II osa lk 20-

23. 

TV II osa lk 12-

13. 

Ekskursioon 

21 

Külastamiseks 

võiks valida ühe 

objekti 

järgnevast 

loetelust: Tartu 

ülikooli 

peahoone, 

kodukandi vana 

mõisakool, 

muuseumina 

tegutsev vana 

koolihoone 

(näiteks J. V. 

Jannseni 

majamuuseum 

Pärnus), 

Palamuse 

koolimaja.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Ekskursioon: Tartu Ülikooli 

peahoone külastamine. Õpetaja 

räägib õpilastele TÜ ajaloost.  

Töölehe täitmine iseseisva 

tööna. 

1. Kultuuriline 

identiteet – Eesti 

hariduse areng. 

2. Teabekeskkond 

– info leidmine 

vanade 

mõisakoolide 

kohta. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – avalikus 

kohas käitumine. 

 

Kunstiõpetus:  
18-19. sajandi 

arhitektuur, vanad 

muuseumid. 

Tööleht „Tartu 

Ülikool“ 

Venemaa 

tugevnemine. 

Tsaar Peeter 

Suur. 

 

Vene tsaaririik. 

Uuendused 

kultuuris ja 

kommetes. 

Troonile tõuseb 

Peeter I. 

Põhjasõda. 

Peetri 

ümberkorraldus

ed.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

Rühmatöö ajateljega: õpilased 

paigutavad ajateljele Peeter I 

eluga seotud sündmusi. 

Sündmuste valik jääb õpetaja 

otsustada. Oluline, et loodaks 

tingimused loogilise mõtlemise 

arenguks. Näiteks: Narva 

lahing ei saa toimuda enne 

Põhjasõda. Hea oleks 

paigutada ajateljele ka pilte, 

fotosid isikutest või ehitistest, 

mis Peetri tegevusega 

seonduvad. Näiteks foto 

Kadrioru lossist (ajateljel võib 

märkida lossi põhiosa 

valmimise aastal 1725). 

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

1. Kultuuriline 

identiteet – slaavi 

rahvaste päritolu. 

 

Geograafia: 
Venemaa kaardil 

17. sajandi lõpul. 

Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Kunstiõpetus: 
fotokunst, 

Kadrioru lossi 

arhitektuur ja 

maalid.  

Õp II osa lk 24-

27.  

TV II osa lk 14-

15. 
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sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Tsaar Peeter 

Suur. 

22 

Peetri 

ümberkorraldus

ed. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Empaatiaülesanne: õpilased 

arutlevad teemal, miks Peeter I 

soovis ümberkorraldusi läbi 

viia. Samuti võib arutleda, 

mida võisid tunda bojaarid jne. 

Võimalusel lugeda õpilastele 

peatükke S. Aleksejevi 

raamatust:  „Lood Suvorovist 

ja vene sõduritest“.   

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

katked raamatust 

„Lood Suvorovist 

ja vene 

sõduritest“.  

Kunstiõpetus: 
Peterburi linna 

arhitektuuriväärtu

sed.   

Õp II osa lk 25, 

27. 

Raamat „Lood 

Suvorovist ja 

vene sõduritest“.   

Tehnika areng. 

Leiutaja James 

Watt. 

 

Esimesed suured 

tootmisettevõtte

d. Uued 

jõuallikad. 

Leiutaja James 

Watt. Aurujõu 

kasutamine. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

Suuline ja kirjalik arutelu: 

õpetaja joonistab tahvlile kaks 

veergu. Esimeses veerg 

iseloomustab tootmist enne 

aurumasinat. Teise veergu 

kantakse tootmises toimunud 

muutused, mis kaasnesid 

aurujõu kasutuselevõtuga. 

Olulisel kohal arutelu.  

1. Teabekeskkond 

– tähtsamad 

leiutised, mis on 

muutnud meie 

elu. 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

aurumasin 

tööpõhimõte. 

3. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

– keskkonna hoid 

ja looduse 

saastumine. 

 

Loodusõpetus / 

füüsika: 
aurumasina 

tööpõhimõte, 

aurik, auruvedu. 

Tehnoloogiaõpet

us: aurumasina 

komponendid, 

aurik, auruvedur. 

Ühiskonnaõpetu

s: patendi 

tähendus.  

Eesti keel ja 

kirjandus: töö 

tekstiga ja 

õigekirja 

jälgimine. 

Õp II osa lk 28-

31. 

TV II osa 16-17. 
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inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Prantsuse 

revolutsioon. 

Kuninganna 

Marie-

Antoinette. 

23 

Prantsuse 

kuningakoja 

hiilgus. 

Prantsuse rahva 

viletsus. 

Kuninganna 

Marie-

Antoinette. 

Puhkeb 

Prantsuse 

revolutsioon. 

Vabadus, 

võrdsus, 

vendlus! 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Suuline arutelu: õpilased 

arutlevad demokraatlike 

vabaduste üle. Oluline on 

rõhutada vabaduste kõrval 

kohustusi. Võimalusel võiks 

analüüsida kooli kodukord.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

demokraatia 

olemus minevikus 

ja tänapäeval. 

2. Teabekeskkond 

– Pr. 

Revolutsiooni 

mõju maailmale. 

3.Kodanikualgatu

s ja ettevõtlikkus 

– demokraatlikud 

vabadused ja 

kohustused. 

 

Ühiskonnaõpetu

s: demokraatia, 

seadused, 

vabadused ja 

kohutused, 

revolutsioon, 

terror, 

deklaratsioon.  

Kunstiõpetus: 
Bastille kindluse 

arhitektuur, 

rokokooajastu 

rõivamood, 

Versailles. 

Õp II osa lk 32-

35. 

TV II osa lk 18-

19.  

Prantsusmaa 

vallutused. 

Keiser 

Napoleon. 

 

Prantsusmaa 

asub end 

kaitsma. 

Napoleon 

muudab 

Prantsusmaa 

keisririigiks. 

Sõjakäik 

Egiptusesse. 

Napoleoni 

sõjad. Napoleon 

Venemaal. 

Rahvuslik 

vabadusliikumin

e.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Paaristöö ajateljega: õpetaja 

jagab õpilastele paberilipikud 

erinevate sündmustega. Osad 

sündmused peavad puudutama 

võõrriike, mõned on 

ebaolulised. Õpilaste ülesanne 

oleks paigutada ajateljele 

üksnes Prantsusmaa ajaloos 

aset leidnud olulised 

sündmused. Iga tehtud valikut 

tuleks rühmal põhjendada. 

Empaatiaülesanne: õpilased 

arutlevad, mida võis Napoleon 

Saint Helena saarel viibides 

lugeda oma valitsemisaja 

suurimaks õnnestumiseks, 

mida ebaeduks. Põhjendus. 

1. Teabekeskkond 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

18. sajandi 

relvastus. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 18. 

sajandi kombestik 

5. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

seaduste 

algatamine. 

Matemaatika: 
töö ajateljega. 

Geograafia: 
Napoleoni 

vallutused.  

Kunstiõpetus: 
Louis Davidi 

maalid.  

Ühiskonnaõpetu

s – Napoleoni 

koodeks kui 

tänapäeva 

õigussüsteemi 

alus. 

Õp II osa lk 36-

39. 

TV II osa lk 20-

21. 

Arstiteaduse 

edusammud. 

Halastajaõde 

Florence 

Nightingale. 

24 

Arstiteadus 19. 

sajandil. 

Florence 

Nightingale. 

Rahvusvaheline 

Punane Rist. 

Genfi 

konventsioon. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Suuline diskussioon: mis 

omadused peaksid olla 

meditsiinitöötajal? Arutleda 

võib Hippokratese vande üle. 

Õpilasi saab suunata teemat 

põhjalikumalt uurima. 

Rõhuasetus võiks olla järgnev: 

Punase Risti, Punase Poolkuu, 

Punase Kristall tegevus 

kaasajal. Miks tunti F. 

Nightingale nime all  „daam 

lambiga”? jne.  

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

arsti elukutse 

tutvustamine. 

2. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

– 

loodussäästlikus. 

3. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

Inimeseõpetus: 
Punase Risti 

tegevus. 

Hippokratese 

vanne.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 
õigekiri. 

Ühiskonnaõpetu

s: Genfi 

konventsiooni 

olemus. 

Õp II osa lk 40-

43. 

TV II osa lk 22-

23. 
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vabatahtlik töö 

erinevates 

organisatsioonide

s. 

4. Tervis ja 

ohutus – hügieeni 

eest hoolitsemine. 

5. Väärtused ja 

kõlblus – 

kaasinimeste 

aitamine ja 

hoolitsemine. 

 

 

Ameerika 

Ühendriigid. 

President 

Abraham 

Lincoln. 

 

Ameerika 

Ühendriikide 

sünd. Põhja- ja 

lõunaosariigid. 

Neegerorjad. 

President 

Abraham 

Lincoln. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: õpilased leiavad 

kaardil järgmised 

geograafilised objektid: Vaikne 

ookean, Atlandi ookean, 

Washingtoni linn. Õpetaja 

juhendamisel koostatakse 

tahvlil põhja- ja lõunaosariike 

käsitlev võrdlev tabel.  

1. Kultuuriline 

identiteet 

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

inimõiguste 

austamine. 

 

 

Geograafia: USA 

kaart, Vaikne ja 

Atlandi ookean, 

Washingtoni linn. 

Eesti keel ja 

kirjandus: tabeli 

koostamine, 

õigekiri.   

Ühiskonnaõpetu

s : inimõigused ja 

kodanikuõigused. 

Õp II osa lk 44-

47. 

TV II osa lk 24-

25. 

Eesti rahvuslik 

ärakmisaeg. 

Luuletaja 

Lydia Koidula 

25 

Talurahva 

elujärg paraneb. 

Eestlastel tärkab 

rahvustunne. 

Lydia Koidula. 

Ajaleht 

Postimees. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

Õpetaja suunamisel toimub 

arutleda eesti rahvusliku 

ärkamisaja eelduste üle. 

 Töö ajateljega: õpilane 

paigutab ajateljele olulisemad 

rahvusliku ärkamisaja 

sündmused („Kalevipoja” 

ilmumine, „Vanemuise” 

loomine, ajalehtede loomine, 

esimene laulupidu jne).  

Suuline arutelu ajakirjanduse 

rolli üle nii rahvuslikul 

ärkamisajal kui tänapäeval. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

ärkamisaja roll 

meie kultuuris. 

2. Teabekeskkond 

– ajakirjandus 

ärkamisajal ja 

tänapäeval. 

 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: Eesti 

rahvuslik 

ärkamisaeg, 

juhtfiguurid 

nende tegevus ja 

looming, eepos 

„Kalevipoeg“, 

Koidula looming. 

Kunstiõpetus: 

klassitsistlik 

arhitektuur. 

Õp II osa lk 48-

51. 

TV II osa lk 26-

29. 
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allikas. 

Eesti rahvuslik 

ärkamisaeg 

 

F. R. 

Faehlmann, F. 

R. Kreutzwald, 

J. Hurt, C. R. 

Jakobson. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Võimalus teemat süvendatult 

avada õpetajapoolsete 

lisamaterjalide abil.  

Filmi vaatamine tunnis: õpetaja 

näitab õpilastele filmi eestlaste 

rahvusliku ärkamise perioodist. 

Suuline arutelu: õpetaja 

jutustus  käsitleb eesti 

rahvuseepose sündi. Lugeda 

võib mõna katkendit 

Kreutzwaldi teosest „Eesti 

rahva ennemuistsed jutud”. 

Õpilased võiksid rühmitada J. 

Hurda, J. V. Jannseni ja C. R. 

Jakobsoni tegevused. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

tähtsamad 

ärkamisaja 

kultuuritegelased. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – eepose 

sündmustiku 

arutamine. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: eesti 

rahvuslik 

ärkamisaeg, 

juhtfiguurid 

nende tegevus ja 

looming, eepose 

lugemine 

„Kalevipoeg“, 

raamatu „Eesti 

rahva 

ennemuistsed 

jutud“ lugemine. 

Õpetajapoolsed 

lisamaterjalid. 

Vene tsaaririigi 

lõpp. Tsaar 

Nikolai II. 

26 

Venemaa 

valitsemine. 

Kommunistlik 

partei. Esimene 

maailmasõda. 

Tsaar Nikolai II. 

Romanovid 

tänapäeval. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Töö kaardiga: õpilane kannab 

töövihiku kaardile järgnevad 

geograafilised objektid: Tallinn 

linn, Peterburi linn, Moskva 

linn, Keskriigid (Saksamaa ja 

tema liitlased) ja olulisemad 

Antanti riigid (Prantsusmaa, 

Suurbritannia, Venemaa, 

Itaalia).  

Suuline arutelu teemal: kuidas 

mõjutas Esimene maailmasõda 

nende kodukanti. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

venestamise mõju 

meie kultuurile ja 

haridusele. 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

vabrikud Eesti 

aladel. 

 

Geograafia: 
õpilane kannab 

kaardile  

geograafilised 

objektid: Tallinn 

linn, Peterburi 

linn, Moskva linn, 

Keskriigid 

(Saksamaa ja 

tema liitlased) ja 

olulisemad 

Antanti riigid 

(Prantsusmaa, 

Suurbritannia, 

Venemaa, Itaalia). 

Kunstiõpetus: 
Klassitsistlik 

arhitektuur 

Talvepalee, 

muuseum.  

Õp II osa lk 52-

55.  

TV II osa lk 30-

31. 

Eesti Vabariigi 

loomine. 
 

Eestlased 

hakkavad 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

Võimalus kasutada H. 

Palametsa helisalvestusi. „Eesti 

1. Kultuuriline 

identiteet – 
Kunstiõpetus: 
Vabadussõjale 

Õp II osa lk 56. 

TV II osa lk 32-
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osalema 

poliitikas. Eesti 

Vabariigi 

loomine. Eesti 

Vabadussõda. 

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Vabadussõja lugu”. 

 Töö atlasega:  õpilased loovad 

põhikooli ajalooatlase abiga 

oma legendi Vabadussõja 

rinnete ja lahingute kohta.  

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

iseseisvuse 

saavutamine ja 

oma riigi 

rajamine. 

2. Teabekeskkond 

– Vabadussõja 

tähtsamad isikud 

ja sündmused. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

20. sajandi 

relvastus. 

 

pühendatud 

monumendid. 

Tehnoloogiaõpet

us: monumentide 

valmistamine.  

Geograafia: töö 

atlasega. Eesti 20. 

Sajandi alguses. 

33. 

Atlas lk 18-19 

Vabadussõda. 

27 

Eesti Vabariigi 

iseseisvuse 

väljakuulutamin

e. Vabadussõda. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Filmi „Nimed marmortahvlil“ 

vaatamine klassis. 

 
1. Kultuuriline 

identiteet – 

iseseisvuse 

saavutamine ja 

oma riigi 

rajamine. 

2. Teabekeskkond 

– Vabadussõja 

tähtsamad isikud 

ja sündmused. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

20. sajandi 

relvastus. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
rahvuslik film 

„Nimed 

marmortahvlil“. 

Tehnoloogiaõpet

us: eestlaste 

relvastus, tehnika, 

autod, 

soomusrongid. 

aastal 1918. 

Käsitöö: 
rõivakunst aastal 

1918. 

Kunstiõpetus: 
mõisaarhitektuur, 

Tartu raekoda.   

Film „Nimed 

marmortahvlil”. 

Vabadussõda. 

 

Vabadussõda. Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

Suuline arutelu klassis: filmi 

tegevustiku analüüs. Olulisel 

kohal vestlus, arutelu. 

Empaatiaülesanne: õpilane 

paneb end Eesti Vabadussõjas 

osalenud koolipoisi olukorda 

ning püüab kodustele kirjas 

selgitada, miks ta on 

otsustanud sõjategevuses 

vabatahtlikult osaleda.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

iseseisvuse 

saavutamine ja 

oma riigi 

rajamine. 

2. Teabekeskkond 

– Vabadussõja 

tähtsamad isikud 

ja sündmused. 

Eesti keel ja 

kirjandus: film 

„Nimed 

marmortahvlil“. 

Tehnoloogiaõpet

us: eestlaste 

relvastus, tehnika, 

autod, 

soomusrongid. 

aastal 1918. 

Film „Nimed 

marmortahvlil”. 
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seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

20. sajandi 

relvastus. 

Käsitöö: 
rõivakunst aastal 

1918. 

Kunstiõpetus: 

mõisaarhitektuur, 

Tartu raekoda.   

Elu Eesti 

Vabariigis. 

President 

Konstantin 

Päts. 

28 

Vaimuelu Eesti 

Vabariigis: 

kultuur, sport, 

filmikunst, 

haridus, 

teatrikunst, 

helilooming. 

President 

Konstantin Päts. 

Minu kodukant 

aastatel 1918–

1940. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Õpetaja toob näiteid 

loovinimeste töödest Eesti 

Vabariigis perioodil 1918-

1940.  

Eesti Vabariigis toimunu tuleks 

siduda kodukandi ajalooga. 

Olulisel kohal huvi äratamine 

ajaloo (ka kodukandi ajaloo) 

vastu. 

Kodune ülesanne: ristsõna 

koostamine õpitud materjali 

kohta. 

1. Kultuuriline 

identiteet – eluolu 

1920-30 ndatel. 

2. Teabekeskkond 

– tähtsamad EV 

aegsed 

kultuuritegelased. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
ristsõna 

koostamine.  

Õp II osa lk 57-

59. 

TV II osa lk 33-

35. 

Naiste rolli 

muutumine. 

Moekunstnik 

Coco Chanel. 

 

Naistemood 19. 

sajandil. Naiste 

seisund 

ühiskonnas 

muutub. 

Moekunstnik 

Coco Chanel. 

Naisliikumine 

tänapäeval. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Õpetaja suunamisel  

joonistavad õpilased tahvlile 

võrdleva tabeli naiste 

positsioonist ühiskonnas 

(samuti rõivastusest jne) 19. 

sajandil ja 21. sajandil.  

Suuline arutelu põhjuste üle, 

miks muutused toimusid.  

1. Kultuuriline 

identiteet – naiste 

roll minevikus ja 

tänapäeval. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

rõivatööstus. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

viisakuskombed. 

5. Tervis ja 

ohutus – hügieeni 

eest hoolitsemine. 

6. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

vabatahtlik töö, 

tesite õiguste eest 

seismine. 

 

Kunstiõpetus: 
rõivamood 20. 

sajandil.  

Käsitöö: 
rõivadisain, Coco 

Chaneli looming. 

Ühiskonnaõpetu

s: naiste õigused 

tänapäeval. 

Õp II osa lk 60-

63. 

TV II osa lk 36-

37. 

Teaduse areng. 

Füüsik Albert 

Einstein. 

29 

Teaduse 

edusammud. 

Vaktsineerimine 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

Empaatiaülesanne: Mida võis 

tunda Albert Einstein olles 

sunnitud kodumaalt 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

teaduse roll 

Loodusõpetus / 

füüsika: Albert 

Einsteini töö 

Õp II osa lk 64-

67. 

TV II osa lk 38-
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rõugete vastu. 

Füüsik Albert 

Einstein. Nobeli 

preemia. 

Tuumasõja oht.  

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

(Saksamaalt) lahkuma 

Ameerika Ühendriikidesse? 

Õpetaja roll on teemat 

suunavate küsimustega avada. 

Õpilased võiksid ainetundi 

kaasa võtta esemeid või fotosid 

esemetest, mis pärinevad 20. 

sajandi I poolest. 

Kodune ülesanne: õpilased 

meisterdavad rühmatööna uue 

vajamineva „teadussaavutus”. 

ühiskonnas. 

2. Teabekeskkond 

– füüsikalised 

valemid. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

tuumatehnoloogia

. 

4. Tervis ja 

ohutus – 

füüsikaliste 

katsete 

ohutusnõuete 

järgmine. 

 

tuumapomm. 

Tehnoloogiaõpet

us: lennuk, 

tramm, raadio, 

teadussaavutuse 

meisterdamine.  

 

39. 

Teine 

maailmasõda. 

Diktaator 

Hitler.  

 

Adolf Hitler ja 

natsionaalsotsial

ism. Hitler saab 

võimule. Teine 

maailmasõda. 

Holokaust. 

Nürnbergi 

kohtuprotsess.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Suuline arutelu teemal: Kuidas 

mõjutas Teine maailmasõda 

Eestit või kodukandi ajalugu?  

1. Kultuuriline 

identiteet – sõja 

mõju ühiskonnas. 

2. Teabekeskkond 

– sõjakonfliktid 

tänapäeval. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

relvastuse areng 

tänapäeval, 

masstootmine. 

  

Geograafia: 
Teine 

maailmasõda 

Euroopa kaardil.  

Ühiskonnaõpetu

s: inimõigused., 

Genfi 

konventsioon. 

Õp II osa lk 68-

71. 

TV II osa lk 40-

41. 

Kommunism 

Nõukogude 

Liidus. 

Diktaator 

Stalin.  
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Stalin koondab 

võimu enda 

kätte. 

Kolhooside 

loomine. Teine 

maailmasõda. 

Vangilaagrid. 

Isikukultus. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Väliseestlaste ja küüditamise 

temaatika. Intervjuu läbi 

viimine mõne isikuga. Näiteks 

küüditatuga, väliseestlasega 

(või väliseestlase järeltulijaga), 

Teises maailmasõjas osalenud 

inimesega jne.  

Õpilased koostavad intervjuuks 

küsimused, saavad vajadusel 

õpetajapoolset suunamist 

küsimuste koostamisel.    

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kommunism ja 

küüditamine. 

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

rongid ja raudtee. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

kodumaast kaugel 

elamise mõju. 

Ühiskonnaõpetu

s: diktatuuririigi 

tunnused.  

Kunstiõpetus: 
propagandaplakat

id, fotokunst.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 
intervjuud.  

Õp II osa lk 72-

75. 

TV II osa lk 42-

43. 

Elu Nõukogude 

Eestis. 

Sportlane 

Heino Lipp.  

 

Vastupanu 

nõukogude 

võimule. Elu 

Eesti NSV-s. 

Sportlane Heino 

Lipp. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Suuline arutelu klassis: tundi 

tuleb külalisesineja, kes 

kõneleb elust Eesti NSV-s. 

Esinejaks võib-olla ka kolleeg, 

kes ise töötas nõukogude 

võimu ajal koolis. Võimalus 

huvi äratada oma kooli ajaloo 

vastu.  

1. Kultuuriline 

identiteet – eluolu 

suletud 

ühiskonnas. 

2. Teabekeskkond 

– tuntumad eesti 

sportlased. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

ENSV 

Kehaline 

kasvatus: Heino 

Lipu saavutused 

spordis, 

olümpiamängud.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 
nõukogude 

kultuur.  

Õp II osa lk 76-

79. 

TV II osa lk 44-

45. 
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rasketööstus. 

4.Kodanikualgatu

s ja ettevõtlikkus 

– rahumeelsed 

miitingud.  

 

Ekskursioon 

31 

Külastamiseks 

võiks valida: 

Linnamuuseumi 

bastionide 

käigud, 

metsavendade 

punkri või mõne 

muuseumi, kus 

käsitletakse 

nõukogude 

võimu aegset 

perioodi. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Klassiga külastus 

Okupatsioonide muuseumisse. 

Muuseumitöötaja tutvustab 

muusemi ja eksponaate.  

Paaristööna muuseumi töölehe 

täitmine.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kultuuriväärtused. 

2. Teabekeskkond 

– tähtsamate 

vaatamisväärsuste 

kaardistamine. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

punkrite 

ehitamine. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

metsavenna elu. 

 

 

Tööleht 

Heaoluühiskon

d. Popstaar 

John Lennon.  

 

Euroopa Liit. 

Läänes tekib 

heaoluühiskond. 

Tarbimise 

varjuküljed. 

Noortekultuur. 

Popstaar John 

Lennon 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: õpilane nimetab 

kaardi järgi Eesti naaberriigid, 

kes kuuluvad tänapäeval 

Euroopa Liit. Eraldi võiks 

nimetada Eesti naaberriigid, 

kus on käibel euro.  

Suuline arutelu, mida saab 

õpilane teha, et tarbimine 

väheneks ja loodus/keskkond 

oleks rohkem hoitud.  

Võimalus esitada/mängida 

lastele mõni The Beatles või 

John Lennoni laual. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

heaoluühiskonna 

olemus. 

 

Geograafia: 
Euroopa kaart, 

globaalprobleemi

d.  

Muusika: 
popstaar John 

Lennon, Elvis 

Presley.  

Õp II osa lk 80-

81. 

TV II osa lk 46-

47. 

Suhtumine 

lastesse 

muutub. 

Kirjanik 

Astrid 

Lindgren. 

32 

Perekond 

muutub. 

Lastekasvatus 

20. sajandi 

algul. Kirjanik 

Astrid Lindren. 

Pipi Pikksukk. 

Avalik arvamus.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Õpetaja ülesandeks oli huvi 

äratamine lugemise vastu. 

Õpilastele tutvustada erinevaid 

lastele mõeldud raamatuid. 

Külastada kooliraamatukogu. 

Joonistus ülesanne: õpilased 

võiksid joonistada pildi, millel 

on kujutatud mõnda Astrid 

Lindgreni poolt loodud 

raamatu tegelaskuju.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

perekonna 

traditsioonide 

austamine. 

Positiivsete 

hoiakute 

kujunemine 

erinevate rahvuste 

suhtes. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – laste 

õigused 

tänapäeval ja 

minevikus. 

Eesti keel ja 

kirjandus: huvi 

äratamine 

raamatute 

lugemise vastu, 

Astrid Lindgreni 

looming,O. Lutsu 

raamat „Kevade“.  

Kunstiõpetus: 
erinevad 

joonistamise 

tehnikad, 

filmikunst. 

Õp II osa lk 84-

87.  

TV II osa lk 48-

49. 
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Laste 

kasvatamine ja 

kooliharidus 

Eestis 20. 

sajandi 

alguses. 

 

Kirjanik Oskar 

Luts. Raamat 

„Kevade”. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Film „Kevade“ vaatamine 

klassis. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

perekonna 

traditsioonide 

austamine. 

Positiivsete 

hoiakute 

kujunemine 

erinevate rahvuste 

suhtes. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – laste 

õigused 

tänapäeval ja 

minevikus. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: Raamat 

„Kevade“.  

Film „Kevade” 

Laste 

kasvatamine ja 

kooliharidus 

Eestis 20. 

sajandi 

alguses. 
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 Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Kirjalik arutelu, mis järgneb 

filmi „Kevade“ vaatamisele. 

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

perekonna 

traditsioonide 

austamine. 

Positiivsete 

hoiakute 

kujunemine 

erinevate rahvuste 

suhtes. 

2. Väärtused ja 

kõlblus – laste 

õigused 

tänapäeval ja 

minevikus. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
Raamatu 

„Kevade“ 

lugemine. 

Film „Kevade” 

Eesti 

taasiseseisvumi

ne. President 

Lennart Meri. 
 

Eestis algab 

muutuste ajastu. 

Laulev 

revolutsioon. 

Balti kett. 

President 

Lennart Meri. 

Eesti Euroopa 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Töö kaardiga: õpilased 

märgivad töövihiku kaardile 

Balti ketti trajektoori.  

Iseseisev töö: õpilased uurivad, 

kas Balti kett läks läbi ka 

nende kodukandi.  Muusika 

kuulamine: õpetaja mängib 

õpilastele laulva revolutsiooni 

1. Kultuuriline 

identiteet -  

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

taasiseseisvumise 

kohta. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

Muusika: Alo 

Matiiseni 

looming, Tõnis 

Mägi „Koit“ 

laulmine. 

Ühiskonnaõpetu

s: Euroopa Liit ja 

NATO olemus.  

Õp II osa lk 88-

91. 

TV II osa lk 50-

51. 
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Liidus ja 

NATO-s 

Kasutab 

ajalookaarti. 

aegset muusikapala ning ühises 

arutelus võiks mõelda 

laulusõnade tähenduse üle. 

Näiteks „Koit”. 

kodumaa 

austamine. 

4. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

ürituste 

organiseerimine.  

 

Maailm 

tänapäeval. 

Ema Teresa. 

34 

Arvutid ja 

informatsioon. 

Rahvaarv 

kasvab. 

Linnastumine. 

Ema Teresa. 

Abiorganisatsio

onid.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Suuline diskusioon teemal: 

globaalprobleemid. Teema 

käsitlemise sügavuse ja 

rõhuasetuse valib õpetaja.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

positiivsed 

hoiakute 

kujundamine 

erinevate 

kultuuride vastu. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

globaalprobleemi

de kohta 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

tehnoloogilised 

uuendused 

4. Väärtused ja 

kõlblus 

5. Tervis ja 

ohutus – hügieeni 

eest hoolitsemine 

ja haiguste 

vältimine, 

vaktsineerimine. 

6. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

vabatahtlik töö. 

 

Arvutiõpetus: 
arvutid ja 

informatsioon.  

Loodusõpetus: 
globaalprobleemi

d. 

Geograafia: 
globaaplrobleemi

d tänapäeva 

maailmas. 

Ühiskonnaõpetu

s: humaniaarabi, 

ÜRO, 

kriisikolded.  

Õp II osa lk 92-

95. 

TV II osa lk 52-

53. 

II osa 

kokkuvõte.  

 

Tagasivaade 

poolaasta vältel 

õpitud 

teemadele. 

Ajatelg.  

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Kirjeldab mõnda 

Kirjalik ülesanne: õpilased 

täidavad töövihiku ülesanded. 

Töövihiku esitatud daatumitele  

märkida juurde sajandid nii 

araabia kui rooma numbriga. 

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

  

Õp II osa lk 96–

98.  

TV II osa lk 54-

55. 
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minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Kordamine 

35 

Õpilaste valitud 

teemal 

PowerPoint 

ettekanded. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kordamine paaristööna: 

õpilased valivad õpikust enda 

meelisteema ning esitavad 

esitluse, kus toovad 

kaasõpilasteni enda valitud 

teemakäsitluse. 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

erinevate 

elukutsete 

tutvustamine. 

2. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

– keskkonna hoid 

ja säästmine. 

5. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist. 

6. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

teaduse ja tehnika 

areng sajandite 

vältel. 

 

Arvutiõpetus: 
PowerPointis 

esitluse 

koostamine. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
viitamine 

allikatele, 

õigekirja reeglite 

järgimine. 

 

Kokkuvõttev 

hinne: Esitluse 

koostamine 

vabalt valitud 

teemal ja 

esitlemine. 

 

Õpilaste valitud 

teemal 

PowerPoint 

ettekanded. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kordamine paaristööna: 

õpilased valivad õpikust enda 

meelisteema ning esitavad 

esitluse, kus toovad 

kaasõpilasteni enda valitud 

teemakäsitluse. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

rahvuse 

kujunemine 

ajaloo vältel. 

2. Tervis ja 

ohutus – enda 

tervise eest 

hoolitsemine. 

Tehnikaseadmete 

ohutusnõuete 

järgimine. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

kaasõpilaste 

aktsepteerimine ja 

viisakas 

väljendusoskus. 

Arvutiõpetus: 
PowerPointis 

esitluse 

koostamine. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
tekstide viitamine 

allikatele, 

õigekiri. 
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V klass – inimeseõpetus 

Õppeaastas on 35 ainetundi. 

EESMÄRGID: 

 õpib tundma oma keha ja oskab selle eest hoolitseda; 

 oskab hoida puhtust ja korda; 

 teadvustab ennastkahjustava käitumise kahjulikku mõju organismile 

 aktsepteerib inimeste erinevusi, on tolerantne; 

 mõistab murdeeast tulenevaid võimalusi ja ohte, iseenda otsustavat osa oma tuleviku 

kujundamises; 

 õpib oma tegevusi planeerima. 

 omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ning hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava käitumise ning 

tervisliku eluviisi 

 hindab õigeid väärtusi, on lugupidav enda, teiste inimeste ja keskkonna vastu 

NR T 

A

R

V 

TEEMA ÕPPESISU INTEGR. LÄBIV 

TEEMA 

1 3 TERVIS Tervise olemus. Tervist mõjutavad 

tegurid. Tervise hindamine. 

 Turvalisus 

2 4 TERVISLIK 

ELUVIIS 

Tervisliku eluviisi komponendid. 

Päevakava ning töö ja puhkuse 

vaheldumine. Uni.  Keha puhtus. 

Karastamine. 

Kunstiõp. Keskkond 

Turvalisus 

3 3 VAIMNE TERVIS Vaimse tervise komponendid. Hea ja 

halb stress. Keha reaktsioonid stressile. 

Pingete maandamise võimalused. 

Positiivne mõtlemine. 

 Turvalisus 
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4 3 TERVISLIK 

TOITUMINE 

Toitumist mõjutavad tegurid. 

Tervisliku toitumise põhimõtted. 

Tervislik päevamenüü. 

Tööõpetus,  Turvalisus  

5 3 KEHALINE 

AKTIIVSUS 

Kehalise aktiivsuse vormid. Kehaline 

aktiivsus tervise tugevdajana. 

Tervistava kehalise aktiivsuse 

põhimõtted. Enesetestimine. Sobiva 

spordiala valik. Tippsport. 

Kehal. Kasv. Turvalisus  

6 4 MURDEIGA JA 

KEHALISED 

MUUTUSED 

Murdeiga inimese elukaares. Kehalised 

ja emotsionaalsed muutused murdeeas. 

Kehaliste muutuste erinev tempo 

murdeeas. Suhtumine kehasse ja oma 

keha eest hoolitsemine. Suguline 

küpsus ja soojätkamine. 

 Turvalisus 

7 3 UIMASTID Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 

oskused uimastitega seotud 

olukordades. Valikud ja vastutus 

seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja 

teiste levinud uimastite tarbimisega 

seonduvad riskid tervisele. 

 Turvalisus 

8 3 TURVALISUS JA 

RISKIKÄITUMINE 

Õnnetusjuhtude vältimine. Ohutu 

käitumine koolis, kodus, tänaval ja 

õues. Eakaaslaste ning meedia mõju 

tervise ja ohukäitumise alaseid valikuid 

tehes. Iseenda vastutus. Vahendatud 

suhtlemine. 

Loodusõp, Keskkond

Turvalisus 

9 3 ESMAABI Esmaabi põhimõtted ja oskused 

tegutsemiseks. Esmaabi erinevates 

olukordades. Koduapteek. Käitumine 

õnnetusjuhtumi korral. 

Loodusõp. Keskkond

Turvalisus 

10 3 HAIGUSED Enamlevinud laste ja noorte haigused 

ja nende ennetamine. Nakkuslikud ja 

mittenakkuslikud haigused. Haigustest 

hoidumine. HIV, selle levikuteed ja 

sellest hoidumise võimalused. AIDS. 

Loodusõp. Keskkond

Turvalisus 

11 3 KESKKOND JA 

TERVIS 

Tervislik elukeskkond. Tervislik 

õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 

 Keskkond 

ja säästev 

areng. 
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Turvalisus 

 

ÕPITULEMUSED:  

 väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet 

 teab, mis on füüsiline, sotsiaalne ja vaimne tervis ning oskab järgida tervislikke 

eluviise (tervise ohutegurid, traumade vältimine, hädaabi teenused), oskab anda 

esmaabi ning vajadusel abi kutsuda 

 teab erinevaid terviseriske ja uimastite kahjulikku mõju inimorganismile; väärtustab 

tervislikku elu uimastiteta; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja 

teisi kahjustavast tegevusest 

 teab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas, 

aktsepteerides  nende individuaalsust 

 teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel 

 mõistab, et inimesed on erinevad, oskab teistega arvestada ja teeb koostööd 

 kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tervist 

tugevdavaks 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS:  5. klassi inimeseõpetuse õpik TERVIST, TERVIS!, 

5. kl. inimeseõpetuse töövihik TEVIST, TERVIS! KOOLIBRI 

 

HINDAMINE: : Hindamine inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutatuse 

ja õppija arengu toetamist, kusjuures rõhk on viimasel. Eesmärk on, et õpilasel kujuneks 

positiivne minapilt ja adekvaatne enesehinnang, oluline on õpilase enda roll hindamisel, mis 

pakub võimalusi enesehindamiseks. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi, mitte hoiakuid ega 

väärtusi, kuid nende kohta saab õpilane tagasisidet.  Hinne pannakse välja 2 korda 

õppeaastas.Arvestuslik hinne saadakse iga teema kokkuvõtva töö eest, milleks võib olla 

kontrolltöö, rühmatöö, loovtöö. Samuti TV täitmise ja konspekti esitamise eest. Protsessi 

hinneteks on suulised vastused, rühmatööd ja tunnikontrollid ning praktilised tööd. 

Arvestuslikud tööd peavad olema tehtud õigeaegselt. Kui õpilane puudus, tuleb töö järele teha 

kahe nädala jooksul. 

  

TUNNIS KASUTATAVAD MEETODID: Vaatlemine 

 Võrdlemine 

 Vestlus 

 Küsimuste esitamine 

 Küsimustele vastamine 
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 Kooliõde tunnis 

 Erinevate erialade spetsialistid tunnis 

 Rühmatöö 

 Paaristöö  

 Plakati koostamine 

 Esitlused 

 Töö arvutiga 

 Töö töölehtedega 

 Skeemide vaatlemine ja võrdlemine 

 Töövihik 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI klass – ajalugu 

 

 6. klass. Muinasaeg ja vanaaeg, 70 tundi 

 

Teema „Muinasaeg” läbimise järel õpilane: 

1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid; 

2) näitab kaardil ning põhjendab, miks ja millistes piirkondades sai alguse põlluharimine; 

3) teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik 

ebavõrdsus, sugukond, hõim; 
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5) teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasula, ja näitab neid 

kaardil. 

 

Õppesisu 

6. klass 

Sissejuhatus, 2 tundi  

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

2 1. Aeg ja ajaarvamine, muinas- ja 

vanaaja periodiseerimine 

2. Ajalugu ja ajalooallikad, kuidas 

allikmaterjale tõlgendada 

 

 

Muinasaeg, 8 tundi 

8 Muinasaja arengujärgud ja nende 

üldiseloomustus 

1) kiviaja inimese tegevusalad 

2) põlluharimise algus, loomade 

kodustamine, käsitöö areng 

3) metallide kasutuselevõtmine 

4) Eesti muinasaja üldiseloomustus: 

Pulli, Kunda 

1. Inimasustuse teke ja levik 

antropogenees 

2. Taime- ja loomakasvatuse algus 

esimeste põlluharijate ja karjakasvatajate 

asualad 

3. Eesti ala vanim asustus 

1) viimane jääaeg – Eesti ajaloo künnis 

2) keskmise kiviaja Kunda kultuuri 

asulad 

3) Kunda kultuuri asukad ja nende 

päritolu 

4. Eesti nooremal kiviajal 

1) varaneoliitikum ja savinõude 

valmistamine 

2) kammkeraamika levik 

5. Metalliaeg Eestis 

1) ajajärgu üldiseloomustus 

2) viljelusmajanduse arenemine 
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3) vanimad põllud: Saha-Loo, Rebala 

4) kindlustatud asulad 

5) kivikirstkalmed 

 

 

 

 

Teema „Vanad Idamaad” läbimise järel õpilane: 

1) selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, näitab kaardil Egiptust ja 

Mesopotaamiat; 

2) selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni 

Egiptuse ning Mesopotaamia näitel; 

3) tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, 

kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid, Babüloni rippaiad; teab, et esimesed 

kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;  

4) teab, et Iisraelis tekkis monoteistlik religioon, selgitab, mis on Vana Testament; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks, 

tempel, püramiid, preester; 

6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Thutmosis III, Ramses 

II, Tutanhamon, Hammurapi, Mooses, Taavet. 

 

Õppesisu 

 

6. klass 

Vanad Idamaad, 20 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

2 Vanaaja sisu ja üldiseloomustus 

1) ajalised piirid 

2) looduslikud olud 

 

 

8 Vana-Egiptus 

1) Egiptuse riigikorraldus. Thutmosis 

1. Lähis-Ida kultuurivahendajad 

1) hetiitide kultuurisild 
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6. klass 

III, Ramses II, Tutanhamon 

2) eluolu 

3) religioon 

4) kultuurisaavutused 

 

2) Foiniikia meresõitjad ja tähestik 

3) Pärsia impeerium 

2. Vana-Ida kõrgkultuuride põhijooned ja 

koht maailma ajaloos 

8 Mesopotaamia  

1) sumerite linnriigid, leiutised: ratas, 

potikeder 

2) Hammurapi seadused  

3) eluolu 

4) religioon 

5) kultuurisaavutused  

 

1. Vana-India 

1) suurlinnad Induse ääres 

2) aarjalaste sisserändamine 

3) kastikord 

4) India kultuur: usulised tõekspidamised, 

budism ja selle levik, kunst, kirjandus, 

arvutussüsteem, male 

2. Vana-Hiina 

1) riikide tekkimine 

2) Hiina keisririigi algus 

3) Hiina Hani dünastia ajal 

4) Hiina kultuur 

5) Hiina müür 

6) Siiditee 

2 

 

Iisraeli ja Juuda riik  

1) ainujumala usk 

2) Vana Testament 

Teema „Vana-Kreeka” läbimise järel õpilane: 

1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Spartat, riigi laienemist 

hellenismi perioodil; 

2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist; 

3) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid 

kirjelduse põhjal; 

4) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: 

kirjandus, teater, religioon, kunst, sport; 
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5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, 

aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, 

komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik; 

6) teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles, Aleksander Suur. 

 

6. klass 

Vana-Kreeka, 20 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

3 Vanim kõrgkultuur Euroopas 

1) Kreeka loodus ja rahvastik 

2) Kreeta ja Mükeene kultuur 

 

 

8 Kreeka linnriigid  

1) ühiskonnakorraldus ja kasvatus 

Ateenas ning Spartas 

2) linnriikide nõrgenemine ja 

alistamine Makedooniale 

3) Aleksander Suure sõjaretk ja 

maailmariigi tekkimine 

1. Vana-Kreeka kolonisatsioon 

1) Kreeka kolooniad Vahemere ja Musta 

mere rannikul 

2) kreeklased ja barbarid 

2. Kreeka linnriikide kaubanduslikud ja 

kultuurisidemed kohalike hõimudega ning 

Kreeka-Pärsia sõjad 

1) pärslaste vallutused Väike-Aasias 

2) Maratoni, Termopüülide ja Salamise 

lahingud 

 

9 Vana-Kreeka kultuur ja eluolu  

1) kultuur ja religioon Hellase maailma 

ühendajana 

2) olümpiamängud 

3) religioon ja mütoloogia  

4) Homerose kangelaseepika 

5) ajalookirjutus: Herodotos 

6) teater 

 

1) Vana-Kreeka näitekirjandus, 

kõnekunst, filosoofia (Demokritos, 

Sokrates, Platon, Aristoteles), skulptorid 

(Pheidias, Myron), muud teadused 

2) maailmaimed 
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6. klass 

7) kunst: arhitektuur (Ateena akropol), 

skulptuur, vaasimaal 

8) hellenite igapäevaelu  

9) hellenistlik kultuur 

10) Vana-Kreeka kultuuri tähtsus 

 

Teema „Vana-Rooma” läbimise järel õpilane: 

1) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, 

Ida-Roomat ja Lääne-Roomat; 

2) teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle 

laienemist; 

3) selgitab Rooma riigikorda eri aegadel; 

4) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, 

patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, 

kodusõda, kristlus, piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, 

Konstantinoopol, ladina keel;  

6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Romulus, Hannibal, 

Caesar, Augustus, Jeesus Kristus. 

 

6. klass 

Vana-Rooma, 20 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

3 Rooma riigi tekkimine  

1) looduslikud olud 

2) Rooma linna tekkimine 

3) kuningad 

4) vabariigi algus 

Etruskid 

1) linnriigid 

2) kultuur 

 

4 Rooma vabariik  

1) ühiskondlik korraldus 

2) Rooma võimu laienemine Vahemere 

maades. Hannibal 

3) kodusõjad Roomas. Caesar. 

Orjandus ja talupoegade laostumine 

1) orjus Roomas ja Spartacuse ülestõus 

2) vendade Gracchuste reformiliikumine 
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6. klass 

Vabariigi lõpp 

 

4 Rooma keisririik  

1) ühiskondlik korraldus. Augustus 

2) Rooma impeerium ja selle 

lõhenemine 

 

 

suur rahvasterändamine ja Lääne-Rooma 

riigi lõpp 

 

9 Vana-Rooma kultuur ja eluolu 

1) rahvas ja eluolu  

2) Rooma kui impeeriumi keskus ja 

antiikaja suurlinn 

3) kunst ja arhitektuur 

4) avalikud mängud 

5) Rooma õigus 

6) ristiusu teke. Uus Testament 

1. Vana-Rooma 

1) kõnekunst ja kirjandus: Cicero, Caesar, 

Vergilius 

2) teadus: Tacitus 

3) usund 

4) kultuuripärand, kreeka kultuuri mõju 

2. Ristiusu levik Rooma riigis 

1) Jeesus Kristuse elu 

2) kristlaste suhted Rooma riigivõimuga 

3) Uus Testament 

 

Õppetegevus 

 

Õpitakse seletama ja kasutama ajaga, ajaloo periodiseerimisega ning käsitletavate teemadega 

seonduvaid mõisteid ja fraase. Õpiku ning lisamaterjali abil tutvutakse muinasaja ja vanaaja 

kohta käivate ajalooallikatega, õpitakse nendest infot leidma ning seda kriitiliselt hindama. 

Õpitakse kirjeldama inimese elu ja tegevust muinas- ja vanaajal, selgitama muutusi, mis 

leidsid ühiskonnas aset seoses tehnoloogiliste, kultuuriliste ja poliitiliste muutustega. Õpitakse 

tundma olusid, milles kujunesid kõige vanemad kõrgkultuurid Egiptuses ja Mesopotaamias. 

Õpitakse kirjeldama vanaaja riiklikku korraldust ning elulaadi, muinas- ja vanaaja kultuuri- ja 

teadusesaavutusi, tähtsamate vanaaja valitsejate tegevust ning võrdlema nendega seonduvaid 

aspekte Egiptuse, Mesopotaamia, Kreeka linnriikide ja Rooma riigi näitel. Kasutatakse IKT 

vahendeid õppe tõhustamiseks ning õpilaste vastavate oskuste kujundamiseks nii õppides kui 

ka töötulemusi esitledes. 

 

 

Õpikeskkond 
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Oluline on kasutada õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, seostada, täiendada ja 

rakendada. Õpikeskkonda kujundades saab õpetaja kasutada järgmisi materjale: 

1) töövihik, töölehed; 

2) ajalooatlas, seina- ja kontuurkaardid; 

3) filmid, nt Arheoloogiakeskuse õppefilm „Raua sulatamine” (J. Peets, K. Kello); 

4) ETV saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php); 

5) IKT-põhine õppematerjal, nt Eesti muinasaeg, CD (Regio), interaktiivsed 

õppematerjalid, www.koolielu.ee ja www.miksike.ee;  

6) skeemid ja tabelid, illustratiivne materjal; 

7) temaatiline lisakirjandus: ajaloolugemikud, aimekirjandus. 

 

 

http://www.etv.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.ee/
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Näidistöökava 

 

Teema 

Alateema 
Tunde 

Märksõnad, 

isikud, 

põhimõisted 

Õpitulemused Õppetegevus Õpikeskkond Lõiming  
Kontroll/ 

hindamine 

Sissejuhatus  2       

1. Maa, inimene, aeg, 

ajaarvamine 

2. Ajalugu ja 

ajalooallikad, 

allikmaterjalide 

tõlgendamine 

 

1 

 

1 

Ajaarvamine, 

sajand, aastatuhat, 

eKr, pKr, araabia 

number, Rooma 

number, 

periodiseerimine, 

jääaeg, muinasaeg, 

vanaaeg, inimese 

kujunemine, 

kirjalikud allikad, 

suulised allikad, 

esemelised allikad 

 

1. Mõistab, kuidas 

toimib 

ajaarvamine. 

2. Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest. 

3. Töötab 

lihtsamate 

allikatega, kasutab 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: kirjalik 

allikas, suuline 

allikas, esemeline 

allikas. 

 

Vestlus, töö 

ajajoonega, sajandite 

määramine, töö 

visuaalsete 

materjalidega; 

töö eri liiki 

allikatega: esemed, 

objektid, pildid, 

tekstid; 

õppekäik 

arheoloogilise 

mälestisega / 

ajaloolise objektiga / 

koduloomuuseumiga 

tutvumiseks 

 

Jooniste tegemise 

vahendid (joonlaud, 

harilik pliiats jne), 

esitlustehnika 

visuaalsete 

materjalidega 

töötamiseks 

 

Õppeained 

1. Matemaatika: 

Rooma ja araabia 

numbrid, positiivsed 

ja negatiivsed arvud 

2. Geograafia: 

informatsiooni 

leidmine kaardilt 

Pädevused 

1. Analüüsib enda 

teadmisi ja oskusi. 

2. Organiseerib 

õpikeskkonda ja 

hangib õppimiseks 

vajaminevat teavet. 

3. Väljendab end 

selgelt ja 

asjakohaselt. 

Läbivad teemad 

Daatumi 

märkimine 

sajandiga, 

kasutades nii 

araabia kui ka 

Rooma numbrit; 

sajandite 

arvutamine  
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Teema 

Alateema 
Tunde 

Märksõnad, 

isikud, 

põhimõisted 

Õpitulemused Õppetegevus Õpikeskkond Lõiming  
Kontroll/ 

hindamine 

1. Teabekeskkond 

2. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

 

Muinasaeg 8       

Muinasaja 

arengujärgud ja nende 

üldiseloomustus 

1. Kiviaja inimese 

tegevusalad 

2. Põlluharimise algus, 

loomade kodustamine, 

käsitöö areng 

3. Metallide kasutusele 

võtmine 

8 

 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Kiviaeg, 

pronksiaeg, 

rauaaeg, korilus, 

põlluharimine, 

sugukond, hõim, 

Pulli, Kunda 

 

1. Kirjeldab 

muinasaja inimese 

eluviisi ja 

tegevusalasid. 

2. Näitab kaardil 

ning põhjendab, 

miks ja mis 

piirkondades sai 

alguse 

põlluharimine. 

Õpetaja selgitus, töö 

tekstiga ja kaardiga, 

vestlus; 

rühmatöö: nt 

vastastikune 

õpetamine; 

magnetkaardid 

 

Seinakaart, 

ajalooatlas, 

kontuurkaart;  

värvilised pliiatsid 

kontuurkaartide 

täitmiseks; 

rühmatöö jaoks 

suured paberilehed; 

visuaalsed materjalid 

Õppeained 

1. Loodusõpetus: aed 

ja põld 

elukeskkonnana 

2. Tehnoloogia-

õpetus: tehnika areng 

ajastute kaudu, 

lähtudes 

materjalidest ja 

töötlusviisidest  

Muinasaja 

inimeste eluviisi 

ja tegevusalade 

kirjeldamine; 

kontuurkaardi 

täitmise oskus: 

kus tekkis 

põlluharimine; 

mõistete 

kasutamine ja 
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Teema 

Alateema 
Tunde 

Märksõnad, 

isikud, 

põhimõisted 

Õpitulemused Õppetegevus Õpikeskkond Lõiming  
Kontroll/ 

hindamine 

4. Eesti muinasaja 

üldiseloomustus: Pulli, 

Kunda  

5. Kordamine 

 

1 

 

 

1 

 

3. Teab, 

missuguseid 

muudatusi 

ühiskonnaelus tõi 

kaasa metallide 

kasutusele 

võtmine. 

 

3. Geograafia: 

põlluharimise 

esimesed piirkonnad 

kaardil, kiviaja 

asulad Eesti alal 

Pädevused 

1. Mõistab inimese 

eluviisis ajaloo 

jooksul toimunud 

arengut ja 

väärtushinnanguid. 

2. Teeb koostööd ja 

arvestada teisi. 

Läbivad teemad 

1. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

2. Väärtused ja 

kõlblus 

 

seletamine  
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Vanad Idamaad  20       

Vanaaja sisu ja 

üldiseloomustus 

1. Ajalised piirid 

2. Looduslikud olud 

 

 

2 

 

2 

Tsivilisatsioon, 

Egiptus,  

Alam-Egiptus, 

Ülem-Egiptus, 

Mesopotaamia  

1. Selgitab miks, 

kus ja millal 

tekkisid vanaaja 

kõrgkultuurid.  

2. Oskab näidata 

kaardil Egiptust ja 

Mesopotaamiat. 

 

Õpetaja selgitus, 

vestlus, töö tekstide 

ja kaardiga 

 

Kaart, ajalooatlas, 

kontuurkaart, 

visuaalsed materjalid 

 

Pädevused 

Analüüsib põhjusi ja 

tagajärgi. 

Läbivad teemad 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

 

Kontuurkaardi 

täitmine ja 

kommen-

teerimine 

 

Vana-Egiptus 

1. Egiptuse 

riigikorraldus 

2. Egiptus võimsuse 

tipul: Thutmosis III, 

Ramses II, 

Thutanhamon 

3. Egiptlaste eluolu 

4. Egiptlaste religioon  

5. Egiptlaste 

kultuurisaavutused  

6. Kordamine 

 

8 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

Vaarao, preestrid, 

piltkiri, silpkiri, 

templid, 

püramiidid, 

ametnikud, orjad, 

hieroglüüfid, 

papüürus, 

palsameerimine, 

sarkofaag, 

muumia, kalender, 

aritmeetika 

 

1. Teab, milline oli 

vanaaja riiklik 

korraldus ning kes 

olid järgmised 

isikud: Thutmosis 

III, Ramses II, 

Tutanhamon. 

2. Kirjeldab 

vanaaja elulaadi ja 

religiooni Egiptuse 

näitel, tunneb 

Egiptuse kultuuri- 

ja teadussaavutusi 

meditsiinis, 

matemaatikas, 

astronoomias, 

oskab tuua näiteid 

kirjandusest, 

Ajurünnak, 

mõistekaart, 

rühmatöö; 

iseseisev töö 

õppetekstiga; 

kava koostamine; 

vestlus, iseseisev töö 

õpiku ja töövihikuga, 

kaart; 

õpetaja jutustus; 

ristsõna; 

kirjalik töö, 

vabakirjutamine 

 

Erinevad visuaalsed 

õppematerjalid; 

esitlus Egiptuse 

usundist ja 

kultuurist; 

interaktiivsed 

õppematerjalid, 

www.miksike.ee, 

www.koolielu.ee; 

Idamaade 

ekspositsioon 

muuseumis 

Õppeained 

1. Kunstiõpetus 

2. Arhitektuur: 

püramiidid, templid 

3. Kirjandus 

4. Mütoloogia 

5. Tehnoloogia-

õpetus 

6. Tehnika areng 

Pädevus 

1. Mõistab 

põhjuseid, tagajärgi 

ning nendevahelisi 

seoseid. 

2. Analüüsib oma 

teadmisi ja oskusi. 

Mõistekaardi 

koostamine; 

Egiptuse 

valitsejate 

valitsemise 

sarnasuste ja 

erinevuste 

leidmine 

kirjeldusest; 

lühijutu 

kirjutamine: 

kuidas elati 

Vana-Egiptuses; 

kontrollimiseks 

avatud ja 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
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kujutavast kunstist, 

teab Egiptuse 

püramiide. 

3. Teeb koostööd 

ning arvestab 

erinevaid arvamusi. 

4. Mõistab 

minevikus toimunu 

seoseid tänapäevaga. 

Läbivad teemad 

1. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus 

 

allikateksti 

analüüs, 

küsimused 

Mesopotaamia  

1. Sumerid: linnad ja 

linnriigid, leiutised 

(ader, potikeder, ratas) 

2. Babüloonia: 

Hammurapi seadused 

3. Kultuurisaavutused 

Mesopotaamias, 

religioon 

4. Eluolu  

5. Kordamine 

7 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

Sumerid, linnriik, 

semiidid; 

Babüloonia, 

Hammurapi, 

seaduste kogu, 

rippuvad aiad; 

kiilkiri, 

ennustuskunst, 

astroloogia, 

tsikuraat, Ištar, 

Marduk, 

savitahvel, linnad 

1. Teab, milline oli 

Mesopotaamia 

riiklik korraldus. 

2. Teab, kes oli 

Hammurapi. 

3. Mõistab vanaaja 

kultuuripärandi 

tähtsust inimkonna 

ajaloos ning oskab 

tuua näited 

Mesopotaamia 

ajaloost. 

Õpetaja selgitus, töö 

õpikuga ja kaardiga; 

töö allikaga; 

Hammurapi 

seadused; 

rühmatöö; 

ajurünnak, juhitud 

lugemine; 

vestlus 

 

Kaart, ajalooatlas; 

esitlus: 

Mesopotaamia; 

pildimaterjal 

Õppeained 

1. Tehnoloogia-

õpetus: ratas kui 

pöördeline leiutis 

inimkonna ajaloos  

2. Kunstiõpetus: 

keraamika. 

Skulptuur. 

Skulptuuride 

modelleerimine 

savist. Reljeef 

Pädevused 

Kontuurkaardi 

täitmine; 

Hammurapi 

seadused – teksti 

analüüs, 

küsimuste 

koostamine ja 

neile vastamine; 

lünkteksti 

täitmine;  

kontrollimiseks 

avatud ja 
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 3. Kirjeldab 

vanaaja elulaadi 

Mesopotaamias.  

1. Mõistab põhjuseid 

ja tagajärgi ning 

nendevahelisi 

seoseid. 

2. Analüüsib oma 

teadmisi ja oskusi. 

3. Teeb koostööd 

ning arvestab 

erinevaid arvamusi. 

4. Mõistab 

minevikus toimunu 

seoseid tänapäevaga. 

Läbivad teemad 

1. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus 

 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

allikateksti 

analüüs, 

küsimused 

Iisraeli ja Juuda riik 

1. Ainujumala usk 

2. Vana Testament 

 

2 

1 

1 

Esiisa Abraham, 

jumal Jahve, 

Mooses, Israel, 

Vana Testament, 

kümme käsku, 

prohvetid 

1. Teab, et Iisraelis 

tekkis monoteistlik 

religioon. 

2. Teab, mis on 

Vana Testament. 

TTS, õpetaja jutustus, 

töö tekstiga 

Seinakaart, 

ajalooatlas, 

visuaalsed 

õppematerjalid 

Õppeained 

Kirjandus: piiblilood, 

erinevate rahvaste 

müüdid 

Läbivad teemad 

Jutukese 

koostamine ja 

selle esitamine 

klassis 

 



 

69 

 

1. Teabekeskkond 

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Väärtused ja 

kõlblus 

 

Kokkuvõte Idamaade 

ajaloost 

 

1 

 

 Mõistab, mida 

ühist ja 

iseloomulikku on 

Idamaade 

tsivilisatsioonides. 

Venni diagramm: 

Egiptuse ja 

Mesopotaamia 

võrdlus; 

viktoriin 

 

 Pädevus 

1. Mõistab põhjuseid 

ja tagajärgi ning 

nendevahelisi 

seoseid. 

2. Analüüsib oma 

teadmisi ja oskusi. 

3. Teeb koostööd 

ning arvestab 

erinevaid arvamusi. 

4. Mõistab 

minevikus toimunu 

seoseid tänapäevaga. 

Läbivad teemad 

1. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

Kaardil 

Idamaade 

näitamine, 

kontuurkaardi 

täitmine, töö 

allikatega: 

tekstid, pildid, 

lünkteksti 

täitmine; 

kontrollimiseks 

avatud ja 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

allikateksti 

analüüs, 

küsimused 
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kõlblus 

 

Vana-Kreeka  20        

Vanim kõrgkultuur 

Euroopas 

1. Kreeka loodus ja 

rahvastik 

2. Kreeta ja Mükeene 

kultuur  

2 

 

2 

Hellas, barbarid, 

Kreeta, Kreeka, 

Balkani poolsaar, 

Ateena, Sparta, 

Mükeene loss  

1. Oskab näidata 

kaardil Kreetat, 

Kreekat, Balkani 

poolsaart, Ateenat, 

Spartat. 

2. Teab, et Vana-

Kreeka 

tsivilisatsioon sai 

alguse Kreeta-

Mükeene 

kultuurist. 

Õpetaja jutustus; töö 

kaardiga; 

kontuurkaart; 

magnetkaardid 

Seinakaart, 

ajalooatlas, 

kontuurkaart; 

visuaalsed 

materjalid; 

interaktiivsed 

õppematerjalid, 

www.miksike.ee, 

www.koolielu.ee 

 

Pädevus 

1. Analüüsib oma 

teadmisi ja oskusi. 

2. Teeb koostööd 

ning arvestab 

erinevaid arvamusi. 

Läbivad teemad 

1. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus 

 

Kontuurkaardi 

täitmisoskuse 

hindamine; 

sobivate 

märksõnade 

leidmine nähtuse 

või ühiskonna 

iseloomusta-

miseks 

http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
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Kreeka linnriigid  

1. Ühiskonna-korraldus 

ja kasvatus Ateenas 

ning Spartas 

2. Linnriikide 

nõrgenemine ja 

alistamine 

Makedooniale 

3. Aleksander Suure 

sõjaretk ja 

maailmariigi tekkimine 

4. Kordamine 

 

8 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Kodanikud, 

poliitika, 

demokraatia, 

türann, polised, 

Soloni reformid, 

strateeg, Perikles, 

spartiaat, perioik, 

heloot, 

lakooniline, 

faalanks; 

Peloponnesose 

sõda, Makedoonia 

riik; 

Aleksander Suur, 

palgasõdurid, 

Aleksandria 

1. Kirjeldab Vana-

Kreeka ühiskonna-

korraldust Ateena ja 

Sparta näitel, 

võrdleb neid 

kirjelduse põhjal. 

2. Seletab ja kasutab 

järgmisi mõisteid: 

polis, 

rahvakoosolek, 

akropol, agoraa, 

türann, aristokraatia, 

demokraatia, 

kodanik, ori, 

hellenid. 

3. Tunneb 

Aleksander Suure 

osa ajaloos, teab 

tema vallutuste 

tagajärgi ning oskab 

näidata riigi 

laienemist 

hellenismi 

perioodil. 

 

Õpetaja jutustus, 

rühmatöö, Venni 

diagramm; 

õpetaja jutustus, 

rühmatöö, Venni 

diagramm, ristsõna, 

õiged/valed väited; 

jututäht, jutukese 

koostamine; 

aktiivõppemeetodid, 

nt TTS; 

empaatiaülesanne: 

päeviku või jutustuse 

koostamine 

Kaart, ajalooatlas, 

kontuurkaart, 

visuaalsed materjalid 

 

Õppeained 

Kirjandus: teater 

 

Mõistete 

seletamine ja 

kasutamine; 

tabeli täitmine; 

jutukese, esitluse 

koostamine; 

Aleksander 

Suure sõjaretk; 

sündmuste 

ajaline 

järjestamine; 

sobivate 

märksõnade 

leidmine 

Aleksander 

Suure 

maailmariigi 

iseloomus-

tamiseks 

Vana-Kreeka kultuur 

ja eluolu 

10 

 

Kolonisatsioon, 

kreeka tähestik, 

1. Teab Vana-

Kreeka kultuuri ja 

Segipaisatud faktid, 

laused või lõigud; 

Esitlused: Kreeka 

kangelased, 

Õppeained 

1. Kehaline kasvatus: 

Tabeli 

koostamine ja 
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1. Kultuur ja religioon 

Hellase maailma 

ühendajana 

2. Religioon ja 

mütoloogia: Homerose 

kangelaseepika 

3. Olümpiamängud 

4. Ajalookirjutus ja 

filosoofia 

5. Kreeka teater 

6. Kunst: arhitektuur 

(Ateena akropol), 

skulptuur, vaasimaal 

7. Hellenite 

igapäevaelu 

8. Hellenistlik kultuur 

9. Kordamine. Vana-

Kreeka kultuuri tähtsus 

10. Kordamine 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Zeus, Hera, 

Poseidon, Delfi 

oraakel, Homeros, 

„Ilias”, 

„Odüsseia”, 

Herakles, atleet, 

Olümpia, 

staadion, 

ülekreekaline 

vaherahu, 

Herodotos, 

filosoofia, 

Sokrates, Platon, 

Aristoteles, 

Homeros, lüüra, 

teater, orkestra, 

tragöödia, 

komöödia, 

arhitektuur, 

templid, 

skulptuur, 

maalikunst, 

akropol, agoraa, 

pottsepp, Atika, 

mõis, kõnekunst, 

kitoon 

 

eluolu 

iseloomulikke jooni 

järgmistes 

valdkondades: 

kirjandus, teater, 

religioon, kunst, 

sport. 

2. Jutustab olümpia-

mängudest ja kreeka 

kunstist.  

3. Oskab nimetada 

tähtsamaid kreeka 

kultuuritegelasi. 

4. Püüab vaadelda 

maailma minevikus 

elanud inimeste 

pilgu läbi ning aru 

saada nende 

inimeste elulaadist. 

 

kava järgi 

kirjutamine, õpetaja 

jutt, rühmatöö; 

tabeli koostamine; 

teeviit, 

lünkharjutused; 

tund muuseumis, 

rühmatöö, juhitud 

lugemine; 

küsimusmängud, 

sõnamängud  

olümpiamängud 

Vana-Kreekas; 

pildid, 

videokatkendid (nt 

leitavad 

www.youtube.com); 

töölehed 

olümpiamängud 

2. Kirjandus: teatri 

võlumaailm, müüdid, 

eepos 

Pädevused 

1. Mõistab põhjuseid 

ja tagajärgi ning 

nendevahelisi 

seoseid. 

2. Analüüsib oma 

teadmisi ja oskusi. 

3. Teeb koostööd 

ning arvestab 

erinevaid arvamusi. 

4. Mõistab 

minevikus toimunu 

seoseid tänapäevaga. 

Läbivad teemad 

1. Tervis ja ohutus  

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Väärtused ja 

kõlblus 

Õppeained 

Kunstiõpetus: 

skulptuur, 

skulptuuride 

modelleerimine 

täitmine; 

osalemine 

muuseumitunni 

tegevuses; 

lühijutu või 

kirjelduse 

koostamine 

märksõnade toel; 

kontrollimiseks 

avatud ja 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

allikateksti 

analüüs, 

küsimused 
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savist 

 

Vana-Rooma  20       

Rooma riigi tekkimine 

1. Looduslikud olud 

2. Rooma linna 

tekkimine 

3. Kuningad, vabariigi 

algus  

 

8 

1 

1 

 

1 

 

Apenniini 

poolsaar, 

Vahemeri, 

etruskid, 

roomlased, Itaalia, 

Latium, Tiber, 

Rooma 

1. Teab Rooma riigi 

tekkelugu ning 

näitab kaardil 

Apenniini poolsaart, 

Vahemerd, 

Kartaagot ja 

Roomat.  

2. Selgitab Rooma 

vabariigi riigikorda. 

Õpetaja jutustus, töö 

kaardi ja 

kontuurkaardiga; 

õiged/valed väited; 

töö õppetekstidega, 

olulise leidmine, 

jutustamine 

Seinakaart, 

ajalooatlas, 

kontuurkaart; 

visuaalsed materjalid 

 

Pädevused 

1. Analüüsib oma 

teadmisi ja oskusi. 

2. Teeb koostööd 

ning arvestab 

erinevaid arvamusi. 

Läbivad teemad 

1. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

2. Kultuuriline 

identiteet 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus 

 

Kontuurkaardi 

täitmine; 

õppeteksti põhjal 

küsimustele 

vastamine; 

jutukese 

koostamine 

märksõnade abil 

Rooma vabariik 

1. Rooma vallutab 

Itaalia. 

2. Rooma vallutused 

Ida-Vahemere maades 

3. Kodusõjad Roomas, 

Caesar, vabariigi lõpp 

4. Kordamine 

 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Ladina keel, 

Romulus, 

patriitsid, plebeid, 

vabariik, senat, 

konsul, foorum, 

Kapitoolium, 

gallid, samniidid, 

leegion, Kartaago, 

Puunia sõjad, 

Hannibal, Cannae 

lahing, provints, 

asevalitseja, 

triumf, vendade 

Gracchuste 

reformid, 

kodusõda, 

1. Oskab näidata 

kaardil Rooma riigi 

laienemist. 

2. Teab, kuidas said 

roomlased 

Vahemere maade 

valitsejateks. 

3. Seletab, miks ja 

kuidas lõppes 

vabariigi ajajärk. 

Teeviit, õiged/valed 

väited; 

õpetaja selgitus, töö 

kaardiga, 

segipaisatud faktid, 

laused või lõigud; 

rühmatöö „Sik-sak“; 

kava koostamine, 

kava järgi 

kirjutamine 

Kaart, ajalooatlas, 

kontuurkaart; 

töölehed; 

suured lehed, 

värvilised pliiatsid, 

virtuaalsed 

õppematerjalid, 

www.miksike.ee, 

www.koolielu.ee 

 

Rooma 

vallutussõdade 

sündmuste 

järjestamine 

ajaliselt; 

kava 

koostamine, 

kava järgi 

kirjutamine; 

kontrollimiseks 

avatud ja 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

allikateksti 

analüüs, 

http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
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diktaator, Caesar 

 

küsimused 

 

Rooma keisririik 

1. Ühiskondlik 

korraldus. Augustus 

2. Rooma impeerium ja 

selle lõhenemine 

3. Kordamine 

 

4 

1 

 

2 

 

1 

 

Keiser, Augustus, 

Traianus, Daakia, 

Partia, Nero, 

provints, triumf, 

asevalitseja, 

lääneprovintsid, 

idaprovintsid, 

Lääne-Rooma 

keisririik, Ida-

Rooma keisririik, 

Constantinus, 

rahvaste-

rändamine, 

Konstantinoopol 

1. Selgitab Rooma 

keisririigi 

valitsemiskorda. 

2. Tunneb Rooma 

ühiskonna üldist 

arengut keisriajal. 

3. Teab, miks 

lõhenes Rooma 

keisririik. 

Magnetkaardid; 

õpetaja jutustus, töö 

tekstiga, kava 

koostamine; 

õiged/valed väited: 

vale väite 

parandamine õigeks 

 

Esitlus, visuaalsed 

materjalid 

Sobivate 

märksõnade 

leidmine Rooma 

ühiskonna 

iseloomus-

tamiseks; 

kava järgi 

jutustamine; 

allikateksti 

analüüsimine; 

kontrollimiseks 

avatud ja 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

allikateksti 

analüüs, 

küsimused 

 

Vana-Rooma kultuur 

ja eluolu 

1. Rahvas ja eluolu 

2. Rooma kui 

impeeriumi keskus ja 

antiikaja suurlinn 

3. Avalikud mängud  

9 

 

2 

1 

 

1 

Maailmalinn, 

akvedukt, termid, 

amfiteatrid, 

patriits, plebei, 

patroon, klient, 

proletaar, ori; 

Rooma õigus, 

1. Iseloomustab 

eluolu ja kultuuri 

Rooma riigis, 

tunneb rooma 

kultuuri tähtsamaid 

tegelasi. 

2. Teab, kes oli 

Kava koostamine, 

kava järgi 

kirjutamine, 

magnetkaardid, 

lünkharjutused; 

juhitud kirjutamine, 

loovtöö, õpetaja 

Esitlus, roomlaste 

eluolu, Rooma 

ehituskunst; 

visuaalsed materjalid 

Õppeained 

1. Kirjandus: 

müüdid, piiblilood 

2. Emakeel: 

kõnekunst 

3. Kunstiõpetus: 

arhitektuur, 

Referaadi 

koostamine;  

vastuste 

leidmine 

õppeteksti abil; 

jutukese 

koostamine 
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4. Rooma õigus 

5. Kunst ja arhitektuur 

6. Ristiusu teke. Uus 

Testament  

7. Kordamine 

8. Üldistav kordamine 

1 

1 

1 

 

1 

1 

juristid, 

gladiaatorid, 

latifundiumid; 

Cicero, kirjandus, 

Vergilius, kunst ja 

arhetektuur, 

Colosseum; 

Palestiina, Pontius 

Pilatus, kristlased, 

kristlus, apostlid, 

kogudused, Piibel, 

Vana Testament, 

evangeeliumid 

 

Jeesus Kristus, 

mõistab kristluse 

tähtsust inimkonna 

ajaloos. 

3. Tunneb olulisi 

sündmusi Euroopa 

ajaloost, seostab 

neid omavahel; 

mõistab vanaaja 

kultuuripärandi 

tähtsust inimkonna 

ajaloos; kasutab 

ajalookaarti. 

 

selgitus, kaheosaline 

päevik, referaadi 

kava koostamine; 

RAFT; 

töö õpikuga, jututäht; 

töö tekstiga, 

lünkharjutused; 

viktoriin 

„Kuldvillak“ 

skulptuur 

Pädevused 

Teeb koostööd ning 

arvestab erinevaid 

arvamusi. 

Läbivad teemad 

1. Kultuuriline 

identiteet  

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

3. Väärtused ja 

kõlblus 

 

õppeteksti või 

allika põhjal; 

mõistete 

seletamine ja 

kasutamine; 

kontrollimiseks 

avatud ja 

etteantud 

vastusega 

ülesanded, kaart, 

allikateksti 

analüüs, 

küsimused 
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VI klass – inimeseõpetus 

35 ainetundi on õppeaastas 

EESMÄRGID: 

• õpib tundma ja teadvustama oma mina, oskab anda hinnangut oma tegevusele; 

• õpib probleeme ja olukordi hindama teiste inimeste seisukohalt, aktsepteerib inimeste 

erinevusi, on tolerantne; 

• õpib teistega arvestama, on koostöövõimeline, peab kinni kokkulepetest, vastutab oma 

tegude eest; on valmis suhtlema; 

• õpib tundma ja järgib üldkehtivaid käitumisnorme ja -reegleid; tuleb oma 

emotsioonidega toime kaaslasi häirimata; 

• hakkab väärtustama perekonda, kodu ja kodumaad; 

• mõistab murdeeast tulenevaid võimalusi ja ohte, iseenda otsustavat osa oma tuleviku 

kujundamises; 

• tajub enesekasvatuse vajalikkust ja võimalusi, oskab rakendada enesekasvatuse võtteid; 

• õpib oma tegevusi planeerima.  

N

R 

T 

A

R

V 

TEEMA ÕPPESISU INTEGR. LÄBIV 

TEEMA 

1 5 INIMENE 

SOTSIAALSETES 

SUHETES. 

Vajadused. Vajaduste hierarhia. 

Inimene sotsiaalsetes suhetes 

kaasinimestega. Väärtused ja 

väärtuste hierarhia. Hariduse 

omandamine kui väärtus. 

Kõlblusnormid. 

Loodusõp

. 

Turvalisus 

2 4 SUHTLEMINE 

TEISTEGA. 
Verbaalne ja mitteverbaalne 

suhtlemine. Suhtlemisakt. 

Aktiivne kuulamine. Tunnete 

väljendamine. Eneseavamine 

inimestevahelistes suhetes.  

 

 Keskkond 

Turvalisus 

3 4 SUHTLEMINE 

ISEENDAGA, 

POSITIIVNE 

MÕTLEMINE 

 Mina-pilt. Enesehinnang. 

Eneseanalüüs. Oma 

väärtuste selgitamine ja 

väärtusorientatsiooni 

kujunemine. Konfliktid 

 Turvalisus 
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iseendaga.  

Positiivne mina-pilt. Terviklik 

mina.  

 

4 4 ENESEKEHTEST

AMINE JA 

ENESEKONTROL

L 

«Ei» ütlemine. Agressiivne, 

ennastkehtestav ja alistuv 

käitumine. Teistest hooliv 

käitumine vastukaaluks 

agressiivsele käitumisele. 

Vabandamine ja süüteo 

ülestunnistamine. 

Enesekontroll ja 

enesepiiramine.  

 

loodusõp Turvalisus  

5 4 KONFLIKTID. Konfliktide olemus ja põhjused. 

Efektiivsed ja ebaefektiivsed 

konfliktide lahendamise teed. 

Kriitikaga hakkamasaamine. 

Läbirääkimiste pidamine. 

 Turvalisus  

6 4 KRIIS. Kriisi olemus. Põhjused. 

Kriisi kulg. Reaktsioonid ja 

käitumine kriisiolukorras. 

Šokiseisund ja sellega 

hakkamasaamine. Kriisiabi. 

Nõustamisabi võrgustik. 

Psühholoogilise nõustamise 

võimalused noortele.  

Keh. 

Kasv. 

Turvalisus 

7 4 SOTSIAALNE 

KOMPETENTSUS 
Üksteise aitamine, jagamine, 

koostöö ja hoolitsemine. 

Efektiivsed ja ebaefektiivsed 

sotsiaalsed oskused. Sõprus. 

Empaatia. Vastutus. 

Eakaaslaste mõju. 

Konformsus ja sõltumatus. 

Sõltumatu inimese sõltuvus 

teistest inimestest. Toetus ja 

abi teistelt inimestelt.  

 Turvalisus 
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8 3 PROBLEEMIDE 

LAHENDAMINE 
Erinevate alternatiivsete 

käitumisviiside leidmine 

probleemide lahendamisel. 

Tagajärgedest mõtlemine. 

Vahend-eesmärk-mõtlemine. 

Sotsiaalsete dilemmade 

lahendamine.  

Loodusõp

, 

KeskkondTurv

alisus 

9 3 ERINEVUSTE 

AKTSEPTEERIMI

NE. 

Sallivus enda ja teiste vastu. 

Individuaalsed erinevused. 

Erivajadustega inimesed. 

Soolised erinevused. Erinevused 

multikultuurilises ühiskonnas. 

Loodusõp

. 

KeskkondTurv

alisus 

 

ÕPITULEMUSED:  

6. klassi lõpetaja: 

• teab erinevaid terviseriske ja uimastite kahjulikku mõju inimorganismile; 

• teab olulist seksuaalelust ja suguhaigustest; 

• teab efektiivseid suhtlemis- ja käitumisviise; 

• teab konfliktide võimalikke põhjusi; 

• oskab ennast väärtustada, oma võimeid ja käitumist hinnata; 

• mõistab, et inimesed on erinevad, oskab teistega arvestada ja teeb koostööd; 

• austab kõlbelisi väärtusi ja üldinimlikke põhimõtteid.  

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS: 6.kl. inimeseõpetuse õpik SUHTLEMINE ON 

LAHE ja 6. kl. inimeseõpetuse tööviik SUHTLEMINE ON LAHE, KOOLIBRI  

HINDAMINE: : Hinne pannakse välja 2 korda õppeaastas.Arvestuslik hinne saadakse iga 

teema kokkuvõtva kontrolltöö või testide eest. . Samuti TV täitmise ja konspekti 

esitamise eest. Protsessi hinneteks on suulised vastused, rühmatööd ja tunnikontrollid. 

Arvestuslikud tööd peavad olema tehtud õigeaegselt. Kui õpilane puudus, tuleb töö järele 

teha kahe nädala jooksul. 

  

TUNNIS KASUTATAVAD MEETODID: vaatlemine, võrdlemine, küsimuste esitamine, 

küsimustele vastamine, kooliõde tunnis, rühmatöö, paaristöö, plakati koostamine, kava 
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VII klass – ajalugu 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 

teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud 

sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning 

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes 

õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat 

arengut. 

Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Eesti ajalugu õpitakse lõimituna 

maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas eraldi esitatud Eesti ajaloo teemasid käsitletakse 

põhjalikult ja süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõte 

on liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava 

teema ja paikadega isiklik seos. Tähtsustatakse õpilasele jõukohast, inimesekeskset 

ajalookäsitlust, eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Maailma ajalugu 

käsitletakse valitud teemade kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest tervikpildi 

kujunemist. Tähtis on luua sild mineviku ja nüüdisaja ajaloosündmuste ja -nähtuste vahel ning 

kujundada arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva ning paljusid Eesti 

ajaloo probleeme. 

 

Õpitulemused 

Keskaeg ja varauusaeg 

 

Õpilane: 
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K
E

S
K

A
E

G
  
4
7
6
–
1
4
9
2

 

 1) iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, 

naturaalmajandust, 

talupoegade ja feodaalide elulaadi; kiriku osa keskaja ühiskonnas ning kultuuripärandi 

säilitajana ja maailmapildi kujundajana; teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, 

iseloomustab keskaegse linna eluolu; 

2) iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi 

jagunemist; 

3) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste 

vallutusi; 

4) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi; 

5) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused; 

6) nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu 

muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust; 

7) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik; 

8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, 

nunn, 

senjöör, vasall, feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, 

Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, 

Meka; 

9) teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust. 

V
A

R
A

U
U

S
A

E
G

  
1
4
9
2
–

1
6
0
0
 1) teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng 

ja reformatsioon; 

2) iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning 

reformatsiooni mõju; 

3) seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, 

luteri usk, renessanss, humanism; 

5) teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab 

nende tegevust. 

 

 

 

Õppesisu 

Keskaeg ja varauusaeg 
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K
E

S
K

A
E

G
  
4
7
6
–
1
4
9
2

 
 

Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja ühiskonna üldiseloomustus.  

Keskaja periodiseering, ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu ja maailmapilt.  

Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse alused, kiriku osa ühiskonnas, ristisõjad, 

keskaja ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil. 

Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm 

tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. 

Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju 

Euroopale. 

Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik. 

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, 

tsunftikord, linnade valitsemine. 

Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. 

Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja 

ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. 

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma keisririik, 

parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, eluolu keskajal. 

V
A

R
A

U
U

S
A

E
G

  
1
4
9
2
–

1
6
0
0

  

Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, 

majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci. 

Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja 

Euroopa mõju avastatud maades. 

Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther. 

Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused ja 

tagajärjed. 

 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline 

tunnustada ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning 

mis on hindamise kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, 

kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.   

 

Kokkuvõttev hindamine toimub veerandi lõpus arvestuslike hinnete põhjal 

Arvestuslik hindamine: 

 Kontrolltöö/ test 

“5” – 90% 

“4” – 75% 

“3” – 50% 

“2” – 25 % 

 Arutlus, allikaülesanne,  või loovtöö 

“väga hea-5”  

töö vastab teemale ning lähtub etteantud tööjuhendist 

Õpilane on omandanud teadmised ja oskused õpetaja seatud eesmärgi piires 
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Töö on loominguline, sisaldab oma arvamust või individuaalset lähenemist 

töö vormistus vastab nõuetele  

Töö valmib etteantud aja piires 

“hea-4” 

Eelpool toodud nõuded avalduvad vähem või on üks neist rahuldav 

“rahuldav-3” 

Vähemalt kolm eelpool toodud nõuetest on täidetud rahuldavalt 

“puudulik-2” 

Kõik eelpool toodud nõuetest avalduvad puudulikult 

Töö on esitamata 

 Vihiku hinne. Õpilane koondab järjepidevalt  vihikusse õppevara, kuhu kogub kõik 

jaotusmaterjalid, kontrolltööd, loovtööd jm ainega seotud materjali. 

 TPL-i 7. klassi ajalookursus lõppeb suulise eksamiga. Eksamipiletid koosnevad kahest 

punktist, mis kattuvad aasta jooksul õpitud teemadega. Eksami hinne on võrdne 

veerandihindega ning seda arvestatakse aastahinde väljapanemisel. 
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VII klass – Inimeseõpetus 

35 ainetundi on õppeaastas 

EESMÄRGID: 

 õpib tundma oma keha ja oskab selle eest hoolitseda; 

 teadvustab ennastkahjustava käitumise kahjulikku mõju organismile, teab ja oskab 

määratleda uimastitega seotud riske ning oskab langetada otsuseid uimastitega seotud 

olukordades; 

 õpib probleeme ja olukordi hindama teiste inimeste seisukohalt, aktsepteerib inimeste 

erinevusi, on tolerantne; 

 õpib teistega arvestama, on koostöövõimeline, peab kinni kokkulepetest, vastutab oma 

tegude eest; on valmis suhtlema; 

 hakkab väärtustama perekonda, kodu ja kodumaad; 

 mõistab murdeeast tulenevaid võimalusi ja ohte, iseenda otsustavat osa oma tuleviku 

kujundamises; 

 mõistab seksuaalsuse olemust ja sellega kaasnevat vastutust; 

 tajub enesekasvatuse vajalikkust ja võimalusi, oskab rakendada enesekasvatuse 

võtteid; 

N

R 

T 

A

R

V 

TEEMA ÕPPESISU INTE

GR. 

LÄBIV 

TEEMA 

1 5 INIMESE 

ELUKAAR 

JA 

MURDEEA 

KOHT 

SELLES. 

Areng ja kasvamine. Inimese elukaar ja 

selle perioodid. Murde- ja noorukiiga. 

Inimese võimalused ise oma eluteed 

kujundada. Enesekasvatuse alused ja 

probleemid. 

Kunsti

õp. 

Turvalisus 

2 4 INIMENE 

JA TEMA 

SOTSIAAL

NE 

KÄITUMI

NE. 

Erinevad grupid ja indiviidi osa nendes. 

Kooselu normid ja seadused. Juhtimine, 

võim ja autoriteet grupis. 

 Keskkond Turvalisus 

3 4 INIMENE 

JA TEMA 

TERVISLI

K ELUVIIS 

Tervisliku eluviisi sisu ja vormid. 

Tervisliku eluviisi kujundamine. Tervist 

tugevdavad ja kahjustavad tegurid. 

Välise mina aktsepteerimine tervikliku 

mina aspektina. Ohud ja probleemid 

seoses füüsilise minaga. 

 Turvalisus 
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4 4 TERVISEO

HUD. 

Erinevad uimastid ja nende tarvitamisest 

tulenevad tervise-, sotsiaalsed ja 

juriidilised riskid. Uimastiseotuse 

olemus. Sõltuvus. Käitumine ja otsuste 

langetamine uimastitega seotud 

olukordades. Abi saamise võimalused. 

loodus

õp 

Turvalisus  

5 4 HAAVUV, 

HAAVAV 

JA 

HAAVATA

V 

MURDEEA

LINE 

Suhtlemise ABC. Suhtlemise tasemed. 

Suhtlemine eakaaslastega ja sõpradega. 

Konfliktid suhetes. Sallivus suhetes. 

Stressiga toimetulek. 

Kehal. 

kasv. 

Turvalisus  

6 4 TÜTARLA

PSEST 

NEIUKS, 

POISIST 

NOORME

HEKS. 

Varajane ja hiline küpsemine – igaühel 

oma tempo. Nooruki põhimured 

küpsemisperioodil. Neiu, keda 

noormehed hindavad, ja noormees, keda 

neiud hindavad. Seksuaalhuvi tärkamine 

ja ilmnemine. Vabadus valida. Vastutus 

seksuaalsuhetes. Pereplaneerimine. 

Keh. 

Kasv. 

Turvalisus 

7 3 UUED 

SUHTED 

PEREKON

NAGA. 

Murdeealise õigused ja kohustused. 

Arusaamatused ja konfliktid kodus. 

Konfliktide ennetamine ja lahendamine. 

Sõltumatus, selle olemus. 

 Turvalisus 

8 3 ESIMESED 

KIINDUM

USED 

Kiindumussuhete olemus. Noorukite 

kiindumussuhted. Käimine. 

Lahkumineku tragöödia. 

Loodu

sõp, 

KeskkondTurvalisus 

9 3 ÕNN. Toimetulek iseenda ja oma eluga õnne 

eeldusena. 

Loodu

sõp. 

KeskkondTurvalisus 

 

ÕPITULEMUSED:  

• oskab hinnata oma võimeid, võimalusi ja rolle; 

• mõistab, et inimesed on erinevad; 

• tunneb kooselu norme ja seadusi, tunnetab oma kohta teiste hulgas; 

• mõistab üldinimlike kõlblusnormide tähtsust ja tähendust inimühiskonnas; 

• teab, missugused muudatused toimuvad murdeeas, mõistab murdeea eripära teiste 

eluperioodide seas; 
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• teab, kuidas toimub suguline küpsemine, olulist seksuaalelust ja raseduse vältimise 

võimalusi; 

• tunneb peamisi tervist tugevdavaid ja kahjustavaid tegureid ning terviseriske, stressiga 

toimetuleku võimalusi, oskab oma tervislikku seisundit jälgida ja hinnata. 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS: I. Kraav , K.Kõiv„Inimeseõpetus 7. klassile“ õpik, 

töövihik ja õpetajaraamat KOOLIBRI 

 

HINDAMINE: : Hinne pannakse välja 2 korda õppeaastas.Arvestuslik hinne saadakse iga 

teema kokkuvõtva kontrolltöö või testide eest. . Samuti TV täitmise ja konspekti esitamise 

eest. Protsessi hinneteks on suulised vastused, rühmatööd ja tunnikontrollid. Arvestuslikud 

tööd peavad olema tehtud õigeaegselt. Kui õpilane puudus, tuleb töö järele teha kahe nädala 

jooksul. 

  

TUNNIS KASUTATAVAD MEETODID: vaatlemine, võrdlemine, küsimuste esitamine, 

küsimustele vastamine, kooliõde tunnis, rühmatöö, paaristöö, plakati koostamine, kava 

koostamine, töö töölehtedega, skeemide vaatlemine ja võrdlemine 
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VIII klass – ajalugu 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 

teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud 

sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning 

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes 

õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat 

arengut. 

Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Eesti ajalugu õpitakse lõimituna 

maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas eraldi esitatud Eesti ajaloo teemasid käsitletakse 

põhjalikult ja süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõte 

on liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava 

teema ja paikadega isiklik seos. Tähtsustatakse õpilasele jõukohast, inimesekeskset 

ajalookäsitlust, eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Maailma ajalugu 

käsitletakse valitud teemade kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest tervikpildi 

kujunemist. Tähtis on luua sild mineviku ja nüüdisaja ajaloosündmuste ja -nähtuste vahel ning 

kujundada arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva ning paljusid Eesti 

ajaloo probleeme. 

 

Õpitulemused 

Uusaeg 

Õpilane: 

M
A

A
IL

M
  
1
6
0
0

–
1
8
1
5

 

1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva 

elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile; 

2) iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, 

valgustatud absolutism, parlamentarism; 

3) selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju; 

4) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel 

ning saab aru, mille poolest need erinevad; 

5) teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini 

kongressi tulemusena, ning näitab neid kaardil; 

6) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide 

riigikorraldust; 

7) iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni; 

8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, reform, revolutsioon, 

restauratsioon, absolutism, parlamentarism; 

9) teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende 

tegevust.. 

M
 A

A
IL

M
  
1
8
1
5

–
1
9
1
8

 1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite; 

2) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas; 

3) selgitab Eesti iseseisvumist; 

4) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 

5) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik 

liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, 

sotsialism. 
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Õppesisu 

Keskaeg ja varauusaeg 

 

 

M
A

A
IL

M
  
1
6
0
0

–
1
8
1
5

 Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, 

valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. 

sajandi valgustatud absolutism Preisimaa näitel, Friedrich II. 

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti 

erikord, Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses ja 

poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna). 

USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus. 

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused ja kulg, 

Napoleoni reformid, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa 

ajaloos. Kultuur: barokk, klassitsism. 

M
 A

A
IL

M
  

1
8
1
5
–
1
9
1
8

 

 

Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, vabrikutootmine, linnastumine, 

industriaalühiskonna 

sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused. 

Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa 

näitel, Saksa 

keisririik. 

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene impeeriumi äärealade poliitika, 

talurahvaseadused, 

rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused, venestusaeg, 1905. aasta 

revolutsiooni 

tagajärjed. 

Esimene maailmasõda, uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas, sõja põhjused, 

kulg ja 

tagajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani. 

Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine. 

 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline 

tunnustada ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning 

mis on hindamise kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, 

kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.   

 

Kokkuvõttev hindamine toimub veerandi lõpus arvestuslike hinnete põhjal 

Arvestuslik hindamine: 

 Kontrolltöö/ test 

“5” – 90% 

“4” – 75% 

“3” – 50% 

“2” – 25 % 
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 Arutlus, allikaülesanne, uurimuslik- või loovtöö 

“väga hea-5”  

töö vastab teemale ning lähtub etteantud tööjuhendist 

Õpilane on omandanud teadmised ja oskused õpetaja seatud eesmärgi piires 

Töö on loominguline, sisaldab oma arvamust või individuaalset lähenemist 

töö vormistus vastab nõuetele  

Töö valmib etteantud aja piires 

“hea-4” 

Eelpool toodud nõuded avalduvad vähem või on üks neist rahuldav 

“rahuldav-3” 

Vähemalt kolm eelpool toodud nõuetest on täidetud rahuldavalt 

“puudulik-2” 

Kõik eelpool toodud nõuetest avalduvad puudulikult 

Töö on esitamata 

 Vihiku hinne. Õpilane koondab järjepidevalt  vihikusse õppevara, kuhu kogub kõik 

jaotusmaterjalid, kontrolltööd, loovtööd jm ainega seotud materjali. 

 8. klassi ajalookursuse raames pööratakse tähelepanu koostööoskuste kujundamisele ja 

meeskonnatööle, meeskonna ja grupitööde hinnatakse kõigi grupi liikmete tööd võrdselt, 

kui tööjuhendis või kokkuleppes pole öeldud teisiti. 
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IX klass – ajalugu 

Lähiajalugu, 70 tundi 

 

Teema „Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939” läbimise järel õpilane: 

 1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles´ süsteem); 

 2) toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail; 

 3) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 

 4) iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi 

aastail ja vaikival ajastul; 

 5) iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab 

uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;  

 6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, 

totalitarism, ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, 

Versailles` süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu; 

 7) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab nende tegevust: Jossif Stalin, Benito 

Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson; 

  

 Õppesisu 

9. klass 

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939, 25 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

3 Rahvusvaheline olukord  

1) Pariisi rahukonverents 

2) poliitiline kaart pärast Esimest 

maailmasõda 

3) Rahvasteliidu tegevus ja mõju 

4) sõjakollete kujunemine Aasias ja 

Euroopas 

 

 

1) Saksamaa taasrelvastumine 

2) Berliini-Rooma telg 

3) Antikominterni pakt 

4) kodusõda Hispaanias 

 

 

2 Maailmamajandus  

ülemaailmse majanduskriisi põhjused, 

olemus ja tagajärjed 

 

 

majanduskriisi mõju erinevatele riikidele 

8 Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. 

aastail 

1) demokraatia ja diktatuuri põhijooned 

2) demokraatia Ameerika Ühendriikide 

 

1) demokraatia laienemine 

2) demokraatlikud ja 

mittedemokraatlikud liikumised 
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9. klass 

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939, 25 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

näitel 

3) autoritarism Itaalia näitel 

4) totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa 

näitel 

 

3) demokraatia Suurbritannia ja 

Prantsusmaa näitel 

4) diktatuuririikide vägivallapoliitika: 

näljahäda Ukrainas, repressioonid, 

rassipoliitika Saksamaal 

8 Eesti Vabariik 

1) Vabadussõda 

2) Asutav Kogu: maareform ja 

põhiseadus 

3) demokraatliku parlamentarismi 

aastad 

4) vaikiv ajastu 

5) majandus 

6) kultuur ja eluolu 

7) välispoliitika 

 

 

1) 1. detsember 1924 

2) Eesti Vabariigi poliitikud K. Päts. 

J. Tõnisson, A. Larka, J. Laidoner, 

J. Poska 

3) Eesti Vabariigi põhiseadused 

4) Balti Liit 

4 Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel  

1) uued kultuurinähtused 

2) teadus  

3) tehnika areng: aatomiuuringud, auto 

ja lennuk, raadio, kino ja film 

4) kirjandus ja kunst 

5) uued propagandavahendid 

 

 

1) mood, muusika, tants 

2) kirjandus ja kunst 

3) naine ja ühiskondlik elu 

4) propaganda 

 

Teema „Teine maailmasõda 1939–1945” läbimise järel õpilane: 

 1) näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel 

ookeanil ja Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel;  

 2) iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel, ja toob 

esile Teise maailmasõja puhkemise põhjusi; 

 3) selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos; 

 4) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;  

 5) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja 

tulemused ning tagajärjed; 
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 6) teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ja mis riikidest moodustus Hitleri-

vastane koalitsioon; 

 7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside 

leping, okupatsioon, Atlandi Harta, ÜRO. 

 

Õppesisu 

9. klass 

Teine maailmasõda 1939–1945, 10 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

2 Rahvusvaheline olukord  

lääneriikide järeleandmised 

Saksamaale. München. MRP 

 

lepituspoliitika/rahustamispoliitika ja 

selle mõju. Anschluss 

4 Sõjategevuse üldiseloomustus 

1) sõja algus ja lõpp 

2) sõdivad pooled, rinded 

3) holokaust 

4) ÜRO asutamine 

 

1) Saksamaa ja NSV Liidu kallaletung 

Poolale. Katõn 

2) Talvesõda 

3) sõjategevus Euroopas ja NSV Liidu 

territooriumil 

4) Saksamaa ja Jaapani kapituleerumine. 

Tuumarelva kasutamine USA poolt 

Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemine 

1. Atlandi Harta 

2. Ühinenud Rahvaste deklaratsioon 

3. Teherani, Jalta ja Potsdami 

konverentsid. F. D. Roosevelt, J. Stalin, 

W. Churchill  

4 Eesti Teise maailmasõja ajal  

1) baaside ajastu 

2) iseseisvuse kaotamine 

3) juuniküüditamine 

4) sõjategevus Eesti territooriumil 

5) Nõukogude ja Saksa okupatsioonid 

 

1) eestlased Saksa ja Nõukogude 

sõjaväes 

2) soomepoisid 

3) iseseisvuse taastamise katse 

4) massiline pagemine Eestist 

 

Teema „Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000” läbimise järel õpilane: 

1) iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust, toob esile selle avaldumise 

valdkonnad ja vormid; 

2) näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma 

poliitilisel kaardil 1990. aastail; 

3) iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel; 
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4) iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV 

Liidu koosseisus; 

 5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed; 

 6) analüüsib Eesti iseseisvumise taastamist ja Eesti Vabariigi arengut; 

 7) iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil; 

 8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, 

kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, 

Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon; 

 9) teab, kes olid järgmised isikud, ja iseloomustab nende tegevust: Mihhail Gorbatšov, 

Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar, Mart Laar. 

Õppesisu 

9. klass 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000, 35 tundi  

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

4 Külm sõda  

1) külma sõja põhijooned ja 

avaldumisvormid  

2) kahepooluselise maailma 

kujunemine: Trumani doktriin, 

Marshalli plaan, Berliini blokaad ja 

Saksamaa lõhestamine 

3) kriisid ja sõjad: Kuuba kriis, Berliini 

müür, Vietnami sõda 

 

 

1) NATO moodustamine 

2) Korea sõda 

3) 1956. aasta ülestõus Ungaris 

4) Praha kevad 1968. aastal 

5) Suessi kriis, Berliini kriis 

6) pingelõdvendus 

4 Läänemaailm USA ja Saksamaa 

Liitvabariigi näitel 

1) USA ühiskond: sisepoliitika, 

ühiskondlikud liikumised, välispoliitika 

2) Saksamaa Liitvabariigi majanduse 

areng. Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted 

Koloniaalsüsteemi lagunemine 

1) uute sõltumatute riikide tekkimine 

2) iseseisvumisjärgsed arengusuunad ja 

probleemid 

3) J. Kennedy, R. Reagan 

4) Vietnami sõja mõju 

5) K. Adenauer, W. Brandt, uus 

idapoliitika 

6) sotsiaalne turumajandus 

7) Euroopa Ühenduse rajamine, 

laienemine ja areng 

 

6 Kommunistlikud riigid 

1) kommunistliku süsteemi teke 

2) NSV Liit: stalinism, sula, 

 

kommunistlike riikide poliitika ja 

majanduse iseloomulikud jooned 
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9. klass 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000, 35 tundi  

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

stagnatsioon Hiina RV 

1) Mao Zedong, kommunistlikud 

ümberkujundused 

2) HRV välissuhted 

3) liberaliseerimine, Deng Xiaoping 

 

1) VLO, VMN 

2) sotsialismimaad Euroopas 

3) „Solidaarsus” Poolas 

 

6 Eesti Nõukogude okupatsiooni all  

1) piiride muutumine 

2) repressioonid 

3) kollektiviseerimine 

4) industrialiseerimine 

5) poliitiline juhtimine 

6) kultuur ja eluolu 

 

 

1) EKP KK VIII pleenum 

2) vastupanuliikumine 

3) Välis-Eesti 

 

 

4 Kommunistliku süsteemi lagunemine  

1) perestroika ja glasnost 

2) M. Gorbatšov 

3) B. Jeltsin 

4) Saksamaa ühinemine 

 

1) riigipöördekatse NSV Liidus 

2) VLO ja VMNi lagunemine 

3) Berliini müüri langemine 

4) Läti ja Leedu iseseisvuse taastamine 

 

5 Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 

1) Laulev revolutsioon 

2) Balti kett 

3) põhiseadusliku korra taastamine 

 

 

1) fosforiidikampaania 

2) IME 

3) Eesti Muinsuskaitse Selts 

4) Rahvarinde moodustamine 

5) suveräänsusdeklaratsioon 

6) Eesti Vabariigi kodanike komiteede 

liikumine 

7) Põhiseaduse Assamblee 

moodustamine 

8) rahareform 

9) võõrvägede väljaviimine 
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9. klass 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000, 35 tundi  

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

 

2 Maailm 1990. aastail 

1) üldülevaade 

2) Euroopa Liidu laienemine 

3) NATO laienemine 

4) uued vastasseisud 

 

1) ÜRO ülesanded ja põhitegevus 

nüüdismaailmas 

2) maailmamajandus pärast II 

maailmasõda 

3) Rahvusvaheline Valuutafond, 

Maailmapank 

 

4 Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel  

1) teaduse ja tehnika areng: 

aatomiuuringud, infotehnoloogia 

2) massikultuur 

3) naine ja ühiskondlik elu  

4) muutused mentaliteedis 

 

1) globaalprobleemid 

2) kirjandus ja kunst 

3) kino ja film 

4) muusika 

5) mood 

6) tants 

 

 

Õppetegevus 

 

Kaardi alusel õpitakse tundma, mis territoriaalsed muutused toimusid Versailles’ rahulepingu 

järel: Saksamaa piirid, impeeriumide lagunemine, iseseisvunud riigid. Võrreldakse kaardiga 

enne Esimest maailmasõda. Kaardi alusel õpitakse tundma muutusi Teise maailmasõja järel: 

Saksamaa piirid, Saksamaa lõhestamine, iseseisvate riikide kadumine, tähtsamad rinded ja 

lahingud, MRP mõjusfäärid. Võrreldakse kaardiga enne Teist maailmasõda. 

Õpitakse tundma rahvusvahelise elu sündmusi ja erinevate riikide välispoliitilisi taotlusi, 

analüüsitakse Versailles’ süsteemi mõju ning ülemaailmse majanduskriisi mõju, tehakse 

järeldusi, miks rahvusvaheline olukord teravnes. Iseloomustatakse ja võrreldakse 

demokraatiat ning diktatuuri. Analüüsitakse diktatuuri eri vormide sarnasusi ja erinevusi. 

Õpitakse tundma Teise maailmasõja eelset rahvusvahelist olukorda ja riikidevahelisi suhteid 

ning esile tooma Teise maailmasõja põhjusi. 

Analüüsitakse allikaid, sh dokumente, ning õpitakse tundma baaside lepingu ja MRP 

lisaprotokollide sisu ning olukorda, milles lepingud sõlmiti, tehakse dokumentidele tuginedes 

järeldusi ja antakse hinnanguid. Õpitakse tundma sündmuste kronoloogiat Eestis ning 

sündmuste seotust rahvusvahelise olukorraga. Analüüsitakse Eesti Vabariigi võimalusi ja 

valikuid Teise maailmasõja eel ning ajal.  
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Õpitakse tundma ajalooliste isikute elu ja tegevust. Suunatakse õpilasi ise informatsiooni 

otsima, erinevaid infokanaleid kasutama. Õpitakse tundma Eesti Vabariigi ajaloo põhisisu 

ning arengu põhijooni. Õpitakse tundma üldisi muudatusi nii maailma kui ka eesti kultuuri 

arengus. Õpilased koostavad esitlusi individuaalselt või rühmatöö tutvustamiseks IKT 

vahendeid kasutades.  

Ajalooalane uurimistöö võib olla elusolevate vanema põlvkonna esindajate või sugulaste 

elukäigu uurimine, seoste loomine õpitud lähiajaloo, pereloo ja kodukoha ajaloo vahel. 

 

Õpikeskkond 

 

1. Ajalooatlas, kontuurkaardid, seinakaardid, skeemid ja tabelid. 

2. Illustratiivne pildimaterjal, fotod, kroonikafilmid, näiteks filmid „Detsembrikuumus“, 

„Nimed marmortahvlil“. 

3. Eesti Vabariigi põhiseadused, dokumendikogumikud (nt Asutava Kogu dokumendid), 

allikakogumikud (nt Baltimaade ajaloo lugemik. Avita, 2002; Eesti ajaloo pöördepunktid. 

Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile. Argo, 2008). 

4. Ajalooõpetaja käsiraamatud (nt Tagasivaade minevikku, erinevad vaatenurgad. 

Zvaigsne, 2000; Ajalugu ei ole ainult minevik, minevik ei ole veel ajalugu. EAS, 2004; 

Holokaust, õppematerjal. EAS, 2007; Kommunistlike režiimide kuritegudest, õppematerjal. 

Infotrükk, 2009).  

5. Elulooraamatud, teemakirjandus, ajalooalane ilukirjandus.  

6. Digitaliseeritud ajalehed (www.dea.ee). 

7. ERRi saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php). 

8. Dokumentaalsarjad, nt „Tuulepealne maa“, „Eesti aja lood“. 

9. IKT-põhised õppematerjalid: interaktiivsed töölehed, nt www.koolielu.ee ja 

www.miksike.ee. 

10. Muuseum ja ajalooline keskkond. 

 

 

http://www.dea.ee/
http://etv.err.ee/arhiiv.php
http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.ee/
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Näidistöökava 

Teema 

Alateemad 

Tunde Põhimõisted Õpitulemused Õppetegevus Õpikeskkond Lõiming Hindamine 

Tagasiside 

Maailm kahe 

maailmasõja vahel 

1919–1939  

25       

Rahvusvaheline olukord 

Esimese maailmasõja 

järel  

1. Pariisi rahukonverents 

2. Poliitiline kaart pärast 

Esimest maailmasõda 

3. Rahvasteliidu tegevus 

ja mõju 

4. Sõjakollete 

kujunemine Aasias ja 

Euroopas. 

3 Versailles’ 

süsteem. 

Rahvasteliit 

1. Näitab kaardil 

Esimese maailmasõja 

järel toimunud 

territoriaalseid 

muutusi (Versailles’ 

süsteem). 

2. Nimetab 

rahvusvahelise 

olukorra teravnemise 

põhjusi 1930. 

aastatel. 

Töö ajalookaardiga, 

tekstidega, 

allikmaterjaliga; 

seoste ja erinevuste 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga, töö 

ajajoonega, küsimuste 

koostamine, arutlus ja 

hinnangu andmine 

Esimese maailmasõja 

järgsele ühiskonnale 

 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

1. Mõistab 

sõjajärgse inimese 

eluviisi ja 

väärtushinnanguid. 

2. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus  

Õppeained 

Geograafia: 

Euroopa ja maailma 

poliitiline kaart 

 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine 

 

Maailmamajandus  

Ülemaailmse 

majanduskriisi põhjused, 

olemus ja tagajärjed 

2   Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid);  

põhjuse-tagajärje 

Tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

Pädevused 

Näeb probleeme, 

analüüsib põhjusi ja 

tagajärgi. 

Allikatest 

arusaamine; 

seoste leidmine; 

arutlusoskuse 
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seoste leidmine; 

küsimuste koostamine;  

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

majanduskriisi üle 

 

temaatiline 

lisakirjandus,  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Õppeained 

Kirjandus: 

kirjeldused 

majanduskriisist 

 

kujunemine;  

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

Demokraatia ja 

diktatuurid 1920.–1930. 

aastail 

1. Demokraatia ja 

diktatuuri põhijooned 

2. Demokraatia 

Ameerika Ühendriikide 

näitel 

3. Autoritarism Itaalia 

näitel 

4. Totalitarism NSV 

Liidu ja Saksamaa näitel 

8 Demokraatia, 

parlamentarism, 

ideoloogia, 

diktatuur, 

autoritarism, 

totalitarism, 

repressioon, 

fašism, 

kommunism, 

natsionaal-

sotsialism; 

F. D. Roosevelt, 

B. Mussolini, 

J. Stalin, 

A. Hitler 

1. Iseloomustab 

demokraatlikku 

ühiskonda. 

2. Iseloomustab 

diktatuurset 

ühiskonda. 

3. Võrdleb 

demokraatlikku ja 

diktatuurset 

ühiskonda. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid);  

töö mõistetega;  

mõistekaart;  

kaardi analüüs;  

seoste ja erinevuste 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine;  

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

ning hinnangu 

andmine 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

1. Mõistab 

ühiskonnas 

kehtivaid norme ja 

väärtusi. 

2. Analüüsib põhjusi 

ja tagajärgi. 

3. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna jätku-

suutlikkus  

Õppeained 

Kirjandus, muusika 

ja kunst: 

sõdadevaheline 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine; 

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine;  

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 
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demokraatlikule ja 

diktatuuriühiskonnale;  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine 

 

olustik 

Eesti Vabariik 

1. Vabadussõda 

2. Asutav Kogu: 

maareform ja põhiseadus 

3. Demokraatliku 

parlamentarismi aastad 

4. Vaikiv ajastu 

5. Majandus 

6. Kultuur ja eluolu 

7. Välispoliitika 

 

8 Tartu rahu, 

vaikiv ajastu, 

K. Päts ja 

J. Tõnisson 

 

1. Iseloomustab Eesti 

Vabariigi arengut 

demokraatliku 

parlamentarismi 

aastatel ja vaikival 

ajastul. 

2. Võrdleb Eesti 

Vabariigi arengut 

demokraatliku 

parlamentarismi 

aastatel ja vaikival 

ajastul. 

3. Iseloomustab 

kultuuri arengut ja 

eluolu Eesti 

Vabariigis, nimetab 

uusi kultuurinähtusi 

ja tähtsamaid 

kultuurisaavutusi. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

mõistekaart; 

kaardi analüüs, 

kontuurkaardi 

täitmine;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine; 

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

Eesti Vabariigi 

iseseisvumisest;  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

1. Mõistab 

sõjaaegse ja 

sõjajärgse inimese 

eluviisi ning 

väärtushinnanguid. 

2. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna jätku-

suutlikkus 

Õppeained 

kirjandus ja kunst: 

eestiaegne elu 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine; 

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine;  

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 
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muuseumis käik 

 

Kultuur ja eluolu kahe 

maailmasõja vahel  

1. Uued kultuurinähtused 

2. Teadus  

3. Tehnika areng: 

aatomiuuringud, auto ja 

lennuk, raadio, kino ja 

film 

4. Uued 

propagandavahendid 

 

4  Iseloomustab 

kultuuri arengut ja 

eluolu maailmas ning 

nimetab uusi 

kultuurinähtusi ja 

tähtsamaid 

kultuurisaavutusi. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid); 

kirjeldamine;  

seoste ja erinevuste 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel);  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

muuseumis käik 

 

Tekstid, 

allikmaterjalid, 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

Võrdleb erinevate 

ajastute 

väärtushinnanguid, 

oskab neid 

aktsepteerida ning 

mõista 

tehnoloogiliste 

komponentide osa 

ühiskonna arengus.  

Läbivad teemad 

Tervislik eluviis, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Õppeained 

1. Reaalained ja 

loodusained: 

muutused 

igapäevaelus 

2. Kirjandus, 

muusika, kunst: 

olustik 

 

Info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

Teine maailmasõda 

1939–1945 

10       
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Rahvusvaheline olukord  

Lääneriikide 

järeleandmised 

Saksamaale. München. 

MRP 

2  MRP 

 

Iseloomustab, milline 

oli rahvusvaheline 

olukord Teise 

maailmasõja eel ja 

toob esile Teise 

maailmasõja 

puhkemise põhjusi. 

 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kaardi analüüs, 

kontuurkaardi 

täitmine;  

seoste leidmine 

eelmise 

ajalooperioodiga;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) ja 

hinnangu andmine 

sõjaeelsele 

ühiskonnale; 

rühmatöö; infootsing, 

referaadi koostamine 

ja esitlemine  

 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid;  

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus; 

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus 

Õppeained 

Geograafia: 

Euroopa poliitiline 

kaart 

Allikatest 

arusaamine;  

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine; 

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine 

 

Sõjategevuse 

üldiseloomustus 

1. Sõja algus ja lõpp 

2. Sõdivad pooled, rinded 

3. Holokaust 

4 Holokaust. ÜRO 1. Teab, millal algas 

ja lõppes Teine 

maailmasõda.  

2. Näitab kaardil 

muudatusi Teise 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kaardi analüüs, 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

Pädevused 

Mõistab sõjaaegse 

inimese eluviisi ja 

väärtushinnanguid. 

Läbivad teemad 

Sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 
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4. ÜRO asutamine 

 

maailmasõja järel. 

3. Toob esile Teise 

maailmasõja 

tulemused ja 

tagajärjed. 

4. Teab, mis riigid 

tegutsesid koostöös 

Saksamaaga ja mis 

riikidest moodustus 

Hitleri-vastane 

koalitsioon. 

5. Näitab kaardil 

Teise maailmasõja 

sõjategevust 

Idarindel, 

Läänerindel, Vaiksel 

ookeanil ja Põhja-

Aafrikas. 

 

kontuurkaardi 

täitmine;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) ja 

hinnangu andmine 

sõjaaja ühiskonnale;  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

muuseumis käik 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Õppeained 

Geograafia: 

Euroopa ja maailma 

poliitiline kaart 

andmine; 

seoste leidmine;  

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine;  

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

Eesti Teise maailmasõja 

ajal  

1. Baaside ajastu 

2. Iseseisvuse kaotamine 

3. Juuniküüditamine 

4. Sõjategevus Eesti 

territooriumil 

5. Nõukogude ja Saksa 

okupatsioon 

4  Baaside 

leping;  

 küüditam

ine, okupatsioon  

 

1. Selgitab MRP ja 

baaside lepingu 

tähtsust Eesti ajaloos. 

2. Iseloomustab Eesti 

Vabariigi iseseisvuse 

kaotamist. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kirjeldamine;  

töö mõistetega;  

mõistekaart;  

kaardi analüüs, 

kontuurkaardi 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

Pädevused 

Peab lugu erinevate 

rahvaste 

traditsioonidest ning 

analüüsib põhjusi ja 

tagajärgi. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  
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 täitmine;  

seoste ja erinevuste 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) ja 

hinnangu andmine  

Eesti sõjaaegsele 

olukorrale;  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

muuseumis käik 

IKT-põhine 

õppematerjal;  

filmid ja 

filmikatked 

Õppeained 

Kirjandus: elulood 

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine;  

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

 

Maailm pärast Teist 

maailmasõda 1945–

2000  

35       

Külm sõda  

1. Külma sõja 

põhijooned ja 

avaldumisvormid, 

kahepooluselise maailma 

kujunemine: Trumani 

4 Külm sõda. 

Euroopa Liit. 

NATO. 

Kriisikolle 

1. Iseloomustab 

külma sõja 

kujunemist ja 

olemust, toob esile 

selle avaldumise 

valdkonnad ning 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kirjeldamine;  

töö mõistetega; 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid;  

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

Pädevused 

1. Mõistab erinevate 

keskkondade 

reegleid. 

2. Analüüsib põhjusi 

ja tagajärgi. 

Allikatest 

arusaamine;  

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 
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doktriin, Marshalli plaan, 

Berliini blokaad ja 

Saksamaa lõhestamine 

2. Kriisid ja sõjad: Kuuba 

kriis, Berliini müür, 

Vietnami sõda 

vormid. 

2. Näitab kaardil 

olulisemaid külma 

sõja aegseid 

kriisikoldeid.  

mõistekaart;  

kaardi analüüs, 

kontuurkaardi 

täitmine;  

töö ajajoonega;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

külma sõja üle;  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine 

 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

3. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Jätkusuutlikkus, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Õppeained 

1. Geograafia: 

Euroopa ja maailma 

poliitiline kaart 

2. Kirjandus: 

inimene sõjas, 

valikute ees 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine 

Läänemaailm USA ja 

Saksamaa Liitvabariigi 

näitel 

1. USA ühiskond: 

sisepoliitika, 

ühiskondlikud 

liikumised, välispoliitika 

2. Saksamaa Liitvabariigi 

majanduse areng. Ida- ja 

Lääne-Saksamaa suhted 

 

4  Iseloomustab 

tööstusriikide 

arengut USA ja SLV 

näitel. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kirjeldamine;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

Tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

Näeb probleeme 

ning analüüsib 

põhjusi ja tagajärgi.  

Õppeained 

Kirjandus, muusika, 

kunst: elulaad 

Arutlusoskuse 

kujunemine;  

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 
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märksõnade alusel) ja 

hinnangu andmine 

Lääne ühiskonna 

arengule;  

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine 
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Kommunistlikud riigid 

1. Kommunistliku 

süsteemi teke 

2. NSV Liit: stalinism, 

sula, stagnatsioon 

 

6 Plaanimajandus, 

massi-

repressioon, 

kollektivi-

seerimine, 

industriali-

seerimine 

Iseloomustab 

kommunistlikku 

ühiskonda NSV 

Liidu näitel. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

töö mõistetega; 

mõistekaart; 

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) ja 

hinnangu andmine 

kommunistliku 

süsteemi arengule; 

rühmatöö;  

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

muuseumis käik 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus;  

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

Näeb probleeme, 

analüüsib põhjusi ja 

tagajärgi.  

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus 

Õppeained 

Kirjandus, muusika, 

kunst: elulaad 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  

arutlusoskuse 

kujunemine; 

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

 

Eesti Nõukogude 

okupatsiooni all  

1. Piiride muutumine 

2. Repressioonid 

3. Kollektiviseerimine 

4. Industrialiseerimine 

6  Iseloomustab Eesti 

arengut NSV Liidu 

koosseisus. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kirjeldamine;  

seoste ja erinevuste 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid; 

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

Pädevused 

1. Väärtustab 

ühiskonnas 

toimunut. 

2. Mõistab seoseid 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 
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5. Poliitiline juhtimine 

6. Kultuur ja eluolu 

 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga;  

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) ja 

hinnangu andmine 

ENSV ühiskonna 

arengule; 

rühmatöö; 

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

muuseumis käik 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus; 

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus  

Õppeained 

Kirjandus, muusika, 

kunst: elulaad 

ning hinnangu 

andmine; 

seoste leidmine;  

arutlusoskuse 

kujunemine; 

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

 

Kommunistliku süsteemi 

lagunemine  

1. Perestroika ja glasnost 

2. M. Gorbatšov 

3. B. Jeltsin 

4. Saksamaa ühinemine 

 

4 Perestroika, 

glasnost, 

M. Gorbatšov, 

B. Jeltsin 

Toob esile 

kommunistliku 

süsteemi 

kokkuvarisemise 

põhjused ja 

tagajärjed. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid);  

töö mõistetega; 

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

kommunistliku 

Tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus; 

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

1. Näeb probleeme 

ning analüüsib 

põhjusi ja tagajärgi.  

2. Väärtustab 

ühiskonnas 

toimunut. 

3. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

Sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  

arutlusoskuse 

kujunemine 
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süsteemi lagunemise 

põhjustest; 

rühmatöö; 

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine 

jätkusuutlikkus 

Õppeained 

Geograafia: 

Euroopa ja maailma 

poliitiline kaart 

Eesti Vabariigi 

iseseisvuse taastamine 

1. Laulev revolutsioon 

2. Balti kett 

3. Põhiseadusliku korra 

taastamine 

 

5 Laulev 

revolutsioon, 

Balti kett, 

E. Savisaar, 

A. Rüütel, 

L. Meri, M. Laar 

Analüüsib Eesti 

iseseisvuse 

taastamist ja Eesti 

Vabariigi arengut. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kirjeldamine;  

töö mõistetega; 

mõistekaart; 

töö ajajoonega; 

seoste ja erinevuste 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga; 

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

Eesti Vabariigi 

iseseisvuse 

taastamisest; 

rühmatöö; 

Tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus; 

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

1. Näeb probleeme 

ning analüüsib 

nende põhjusi ja 

tagajärgi. 

2. Väärtustab 

ühiskonnas 

toimunut.  

3. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus 

Õppeained 

Kirjandus, muusika: 

elulood, ühislaulud 

Allikatest 

arusaamine; 

sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine; 

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 
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infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine;  

muuseumis käik 

Maailm 1990. aastatest 

alates 

1. Üldülevaade 

2. Euroopa Liidu 

laienemine 

3. NATO laienemine 

4. Uued vastasseisud 

 

2  Näitab kaardil 

muutusi maailma 

poliitilisel kaardil 

1990. aastatel. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

kaardi analüüs, 

kontuurkaardi 

täitmine; 

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

nüüdisühiskonna 

probleemide 

põhjustest; 

rühmatöö; 

infootsing, referaadi 

koostamine ja 

esitlemine 

Ajalookaardid, 

kontuurkaardid;  

tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus; 

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

Pädevused 

1. Teeb koostööd 

ning peab lugu 

erinevate rahvaste 

traditsioonidest. 

2. Oskab võrrelda 

erinevate ajastute 

väärtushinnanguid, 

aktseptib neid ning 

mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus, 

tervislik eluviis, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Sündmuste ja 

protsesside 

kirjeldamine, 

analüüsimine 

ning hinnangu 

andmine;  

seoste leidmine;  

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 

kujunemine; 

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

 

Kultuur ja eluolu 

20. sajandi teisel poolel  

1. Teaduse ja tehnika 

areng: aatomiuuringud, 

4  Iseloomustab 

kultuuri ja eluolu 

20. sajandi II poolel. 

Töö allikmaterjaliga 

(tekstid, 

illustratsioonid, 

diagrammid, skeemid); 

Tekstid, 

allikmaterjalid 

(illustratsioonid, 

skeemid, 

Pädevused 

1. Mõistab 

tehnoloogiliste 

komponentide osa 

Seoste leidmine;  

ajalookaardi 

kasutamise oskus; 

arutlusoskuse 
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infotehnoloogia 

2. Massikultuur 

3. Naine ja ühiskondlik 

elu  

4. Muutused 

mentaliteedis 

 

seoste ja erinevuste 

leidmine eelmise 

ajalooperioodiga; 

võrdlemine, analüüs, 

põhjuse-tagajärje 

seoste leidmine;  

küsimuste koostamine; 

arutlus (küsimuste või 

märksõnade alusel) 

kultuurimuutustest 

 

diagrammid), 

temaatiline 

lisakirjandus; 

IKT-põhine 

õppematerjal; 

filmid ja 

filmikatked 

ühiskonna arengus 

ning. oskab 

rakendada teavet 

õppetöös. 

2. Mõistab seoseid 

tänapäeva ja varem 

toimunu vahel. 

Läbivad teemad 

Ühiskonna 

jätkusuutlikkus, 

tervislik eluviis, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Õppeained 

1. Reaalained ja 

loodusained: 

muutused 

igapäevaelus  

2. Kirjandus, kunst, 

muusika: eluolu 

 

kujunemine; 

info leidmine, 

analüüsimine ja 

kasutamine 

 

 



 

 

Õppetegevus 

 

Õppe korraldamisel III kooliastmes on väga oluline õppetegevuste eakohane organiseerimine ning varem omandatu arvestamine. Tähtis on, et 

õpilastel ei kaoks huvi ajaloo õppimise vastu.  

Töötatakse individuaalselt, paaris ja rühmas. Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlus, projektõpe, 

loovülesanne; küsimuste, kava, ajajoone, võrdleva tabeli, skeemi ja plaani ning õpimapi koostamine; rolli- ja otsustusmängud, praktilised ja 

uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs); 

tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine); õppekäigud ning muuseumis käigud. 

 

Hindamine 

 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema mitmekesised, sisaldama suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, 

dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Üksikfaktide tundmisele tuleb 

eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, 

selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Pildi- või fotoülesande puhul 

hinnatakse äratundmist, ajaloolise kontekstiga seostamist ning iseloomustamist. 

Kaardiülesandes kontrollitakse kaardilt informatsiooni leidmist ning kaardile kandmist. Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu 

ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute 

kaudu.  

Kolmandas kooliastmes sobivad kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka etteantud vastusega ülesanded. Avatud vastusega ülesanded on 

jutukese, arutluse kirjutamine märksõnade abil, kava koostamine; kaardi, pildi, allika analüüs; näidete esitamine olukorra, perioodi, sündmuse 

kirjeldamise ja iseloomustamise kohta, oma valiku ja seisukoha põhjendamine ning mõistete selgitamine. Etteantud vastusega ülesanded on 

järjestamine ajaliselt varasemast sündmusest alates, valikvastustega ülesanded – etteantud tunnuste klassifitseerimine. Muude ülesannetega 

kontrollitakse, kas õpilane on omandanud ajaloo kronoloogilised piirid, teab ja iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid, kultuurinähtusi 

ja -panust; seob Eesti ajaloo sündmusi kodukoha, naabermaade, Euroopa ning maailma ajalooga; leiab ajaloosündmuste ja -nähtuste sarnasusi 

ning erinevusi, põhjuseid ja tagajärgi; saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti; kujundab oma seisukohta ning põhjendab seda, 

annab hinnangut; asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 
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Kirjalikku arutlust hinnates on soovitatav aluseks võtta 15-palline skaala. Hinnatakse arutluse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste 

faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. Kindlasti on 

7. klassis vaja harjutada koos klassiga arutluse kirjutamist, kasutades esialgu etteantud märksõnu. 
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IX klass – ühiskonnaõpetus 

Õppeaine:  Ühiskonnaõpetus    

Klass:   9. klass  

Tundide arv:  2  nädalatundi, kokku 70  õppetundi õppeaastas 

Kasutatav  

õppekirjandus:  

 

Õpitulemused: 

9. klassi lõpetaja:  

1)   tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud 

enesearendamisele;    

2)   määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning 

maailmas;  

3)   tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub 

sallivalt;  

4)   tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; 

järgib seadusi; kasutab  kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise  põhimõtteid ja eesmärke;  

5)   tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;   

6)   selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses; mõistab riigi ja turu vahekorda,  teab, mis on avalik ja erasektor; 

tunneb maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;   

7)   hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab oma karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt 

analüüsides ning tegevuse tagajärgi prognoosides;  

8)   hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana;  

9)   analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid;  

10)    teab, mis on üleilmastumine ja toob  näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, kultuurile, keskkonnale jne. 
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Teemad: 

I  Ühiskond ja sotsiaalsed suhted (22 tundi) 

II  Riik ja valitsemine (16 tundi) 

III Kodanikuühiskond (15 tundi) 

IV Majandus (17 tundi) 
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I teema. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted (22 tundi):  

1. Meedia ja teave (7 tundi) 

2. Ühiskonna sotsiaalne struktuur (6 tundi) 

3. Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, erasektor, kolmas sektor (3 tundi) 

4. Ühiskonnaliikmete õigused (6 tundi) 

Mõisted: avalik  arvamus,  avalik  elu,  eraelu, ajakirjandusvabadus, ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, reklaam , plagiaat, sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, 

sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus, avalik  sektor,  riigiasutus,  avalik-õiguslik asutus, erasektor, eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus, 

inimõigused,   põhiõigused,   sotsiaal- majanduslikud õigused, poliitilised õigused, kultuurilised õigused 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

1.-2. Sissejuhatus 

 

Ajakirjanduse roll 

ühiskonnas: 

informeerimine, 

tähelepanu juhtimine 

probleemidele, avaliku 

arvamuse kujundamine, 

meelelahutus jne.  

 

Teabe tõlgendamine ja 

kriitiline analüüs; fakti ja 

arvamuse eristamine 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid avalik 

arvamus, 

ajakirjandusvabadus. 

2. Analüüsib ühe teema 

meediakäsitlust ning 

kasutab lihtsamaid 

uurimismeetodeid. 

3. Orienteerub Eesti 

meediasüsteemis, suudab 

informatsiooni kriitiliselt 

hinnata ja kasutada. 

4. Arutleb meedia rolli üle 

ühiskonnas eakohaseid 

näiteid kasutades. 

Õpieesmärkide 

seadmine kooliaastaks. 

 

Arutelu „Ajakirjandus – 

neljas võim“ 

Töö allikaga: 

P.Vihalemm “Kas avalik 

arvamus on meedia või 

küsitlus?“ 

(http://www.epl.ee/news/

arvamus/peeter-

vihalemm-kas-avalik-

arvamus-on-meedia-voi-

kusitlus.d?id=65203158)  

Eesti keel: 

meediatekstide 

kommenteerimine 

Võõrkeeled: teema 

„Vaba aeg“ all 

erinevad meedia 

vahendid ja 

reklaam, kirjandus 

 

Teabekeskkond: 

sobiva teabe leidmine 

erinevates 

teabekeskkondades, 

kriitiline 

teabeanalüüs 

 

Oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised 

ajalehed, ajalehtede elektroonilised 

väljaanded (nt Postimees 

www.postimees.ee jne), „Meediaõpetus 

üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat” 

(2004), tuntumad otsingumootorid (nt 

Google, Neti jne), kooliga seotud 

infoportaalid (nt Miksike 

http://www.miksike.ee/, Koolielu 

www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised 

teatmeteosed (nt Wikipedia), 

noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/), 

suhtluskeskkonnad (nt Rate, Twitter jne); 

e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja 

video vahetuskeskkonnad (nt YouTube 

jne) 

http://www.epl.ee/news/arvamus/peeter-vihalemm-kas-avalik-arvamus-on-meedia-voi-kusitlus.d?id=65203158
http://www.epl.ee/news/arvamus/peeter-vihalemm-kas-avalik-arvamus-on-meedia-voi-kusitlus.d?id=65203158
http://www.epl.ee/news/arvamus/peeter-vihalemm-kas-avalik-arvamus-on-meedia-voi-kusitlus.d?id=65203158
http://www.epl.ee/news/arvamus/peeter-vihalemm-kas-avalik-arvamus-on-meedia-voi-kusitlus.d?id=65203158
http://www.epl.ee/news/arvamus/peeter-vihalemm-kas-avalik-arvamus-on-meedia-voi-kusitlus.d?id=65203158
http://www.postimees.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.kuut.ee/


 

116 

 

 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

3.-4. Kommunikatsiooni-

eetika, avaliku ja eraelu 

piir; suhtlemiskultuur 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid avalik 

elu, eraelu, 

kommunikatsioonieetika. 

2. Tunneb autori (ka enda 

kui autori) õigusi ja 

vastutust erinevates 

suhtluskogukondades 

Juhtumi arutelu 

„Printsess Diana juhtum“ 

(http://www.ohtuleht.ee/

274589)  

Rühmatöö: Isikliku elu 

valdkonnad, mis ka 

avaliku elu tegelastel 

peaksid jääma eraasjaks. 

EV Põhiseaduse alusel. 

Eesti keel: suuline 

ja kirjalik suhtlus 

Inimeseõpetus: 

inimestevahelised 

suhtled 

Muusikaõpetus: 

muusikavahetus-

programmid 

internetis, 

autoriõigused 

Kunstiõpetus: 

autoriõigused, 

sümbolid 

Teabekeskkond: 

mõistab meedia rolli 

ühiskonnas 

Väärtused ja 

kõlblus: ühiskonnas 

tunnustatud 

põhimõtete järgimine. 

 

Oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised 

ajalehed, ajalehtede elektroonilised 

väljaanded (nt Postimees 

www.postimees.ee jne), autoriõiguse 

seadus, „Meediaõpetus üldhariduskoolis. 

Õpetaja käsiraamat” (2004), kooliga 

seotud infoportaalid (nt Miksike 

http://www.miksike.ee/, Koolielu 

www.koolielu.ee jne), noorteportaalid (nt 

http://www.kuut.ee/), suhtluskeskkonnad 

(nt Rate jne); 

ajakirjaniku eetikakoodeks 

(http://www.eal.ee), muusika ja video 

vahetuskeskkonnad (nt YouTube jne 

http://www.ohtuleht.ee/274589
http://www.ohtuleht.ee/274589
http://www.postimees.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.kuut.ee/
http://www.eal.ee/


 

117 

 

5. 

 

Turundus-

kommunikatsioon, selle 

funktsioon ja liigid: 

valimisreklaam, 

sotsiaalreklaam, 

kommertsreklaam jne.  

Meediamajanduse 

põhitõed (sisu ja 

reklaami vahekord, tulud 

ja kulud meedias) 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

reklaam, valimisreklaam, 

sotsiaalreklaam, 

kommertsreklaam, 

tootepaigutus. 

2. Eristab infovoost 

reklaami erinevaid liike ja 

mõistab nende 

suhtluseesmärki. 

 

Praktiline töö: 

valimisreklaami 

koostamine. 

Rollimäng: „Kampaania 

maailma muutmiseks“ – 

kodanikualgatusekampaa

nia reklaamimine 

(vt. 

http://www.enl.ee/UserFi

les/kasulikku/osaluse_tee

malised_oppemeetodid_

yhiskonnaopetuse_tunnik

s.pdf)  

Eesti keel: 

reklaamtekstid 

Võõrkeeled: teema 

„Vaba aeg“ all 

erinevad meedia 

vahendid ja reklaam 

Matemaatika: 

tulude ja kulude 

arvutamine, 

andmete 

teisendamine 

Teabekeskkond: 

mõistab meedia rolli 

ühiskonnas 

 

Oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised 

ajalehed, ajalehtede elektroonilised 

väljaanded (nt Postimees 

www.postimees.ee), autorikaitse seadus, 

„Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja 

käsiraamat” (2004), noorteportaalid 

(nt http://www.kuut.ee/), 

suhtluskeskkonnad (nt Rate jne); 

ajakirjaniku eetikakoodeks 

(http://www.eal.ee), muusika ja video 

vahetuskeskkonnad (nt YouTube jne) 

http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.postimees.ee/
http://www.kuut.ee/
http://www.eal.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

6.-7. Autoriõigused ja -

vastutus, teoste 

kasutamine: viitamine, 

tsiteerimine, 

allalaadimine. 

Plagieerimine 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõistet plagiaat. 

2. Kasutab töid vormistades 

nõuetekohast viitamist ja 

tsiteerimist. 

 

Juhtumi arutelu: 

http://www.microsoft

.com/eesti/haridus/ve

ebivend/koomiksid/es

t/solmuja_ja_sattumu

ksia.html  

„Segadused ja 

juhtumid“. 

Iseseisev töö: 

viitekirje koostamine.  

Plagiaadi kontroll: 

http://www.dustball.c

om/cs/plagiarism.che

cker/ vahendi 

demonstreerimine 

 

Eesti keel: 

viitamisreeglid 

 

Kirjandus: 

autorsus 

 

Kunstiõpetus: 

autoriõigused 

 

Muusikaõpetus: 

autoriõigused 

Väärtused ja 

kõlblus: ühiskonnas 

tunnustatud 

põhimõtete järgimine. 

 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: IKT 

vahendite kasutamine 

oma töö 

tõhustamiseks 

Oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised 

ajalehed, ajalehtede elektroonilised 

väljaanded (nt Postimees 

www.postimees.ee), autorikaitse seadus, 

„Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja 

käsiraamat” (2004), kooliga seotud 

infoportaalid (nt Miksike 

http://www.miksike.ee/, Koolielu 

www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised 

teatmeteosed (nt Wikipedia), 

noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/), 

suhtluskeskkonnad (nt Rate jne), 

ajakirjaniku eetikakoodeks 

(http://www.eal.ee); 

e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja 

video vahetuskeskkonnad (nt YouTube 

jne); 

intellektuaalomandi kohta käiv info (nt 

http://www.autor.ee/est jne) 

http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/est/solmuja_ja_sattumuksia.html
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/est/solmuja_ja_sattumuksia.html
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/est/solmuja_ja_sattumuksia.html
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/est/solmuja_ja_sattumuksia.html
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/est/solmuja_ja_sattumuksia.html
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://www.postimees.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.kuut.ee/
http://www.eal.ee/
http://www.autor.ee/est
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

8. Sotsiaalne kihistumine ja 

selle põhjused. 

Sotsiaalne sidusus. 

Sotsiaalne tõrjutus 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid sotsiaalne 

kihistumine, sotsiaalne 

sidusus, sotsiaalne tõrjutus. 

2. Väärtustab sotsiaalset 

sidusust. 

Ideeskeem 

„Sotsiaalse tõrjutuse 

põhjused“, arutelu. 

 

Infootsing – Eesti 

inimarengu aruandest 

näiteid sotsiaalse 

kihistumise kohta 

Inimeseõpetus: 

inimene ja 

sotsiaalne 

käitumine. 

Geograafia: teema 

„Euroopa ja Eesti 

rahvastik“ all 

rahvastiku sooline 

ja vanuseline 

koosseis ning 

rahvastiku 

vananemine; teema 

„Euroopa ja Eesti 

asustus“ all 

linnastumisega 

seotud probleemid 

Matemaatika: 

statistika 

kasutamine 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Väärtused ja 

kõlblus: sallivuse ja 

lugupidava suhtumise 

oskuste kujundamine  

Sidususega tegelevate organisatsioonide 

koduleheküljed (nt Eesti Koostöö Kogu 

http://www.kogu.ee jne), Eesti inimarengu 

aruanded, soolise võrdõiguslikkusega 

seotud elektroonilised materjalid (nt 

Sotsiaalministeeriumi kodulehel 

http://www.sm.ee/index.php?id=98 jne), 

statistilised andmebaasid (nt 

Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/ jne) 

http://www.kogu.ee/
http://www.sm.ee/index.php?id=98
http://www.stat.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

9. Sotsiaalne õiglus ja 

võrdõiguslikkus. 

Solidaarsus 

Väärtustab sotsiaalset õiglust. 

 

Arutelu „Kas 

õpilased või poisid ja 

tüdrukud?” uuringu 

materjalide põhjal: 

http://www.saarpoll.e

e/index.php?lang=est

&m1=15&news=41  

Iseseisev töö: otsi 

internetist materjale 

soolise 

võrdõiguslikkuse 

voliniku tõstatatud 

juhtumitest 

Inimeseõpetus: 

inimene ja 

sotsiaalne 

käitumine 

Ajalugu: võitlus 

võrdõiguslikkuse 

eest 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Väärtused ja 

kõlblus: sallivuse ja 

lugupidava suhtumise 

oskuste kujundamine 

Eesti inimarengu aruanded, soolise 

võrdõiguslikkusega seotud elektroonilised 

materjalid (nt Sotsiaalministeeriumi 

kodulehel 

http://www.sm.ee/index.php?id=98 jne), 

statistilised andmebaasid 

(nt Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/ jne);  

sidususega tegelevate organisatsioonide 

koduleheküljed (nt Eesti Koostöö Kogu 

http://www.kogu.ee jne) 

http://www.saarpoll.ee/index.php?lang=est&m1=15&news=41
http://www.saarpoll.ee/index.php?lang=est&m1=15&news=41
http://www.saarpoll.ee/index.php?lang=est&m1=15&news=41
http://www.sm.ee/index.php?id=98
http://www.stat.ee/
http://www.kogu.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

10.-11. Väärtused ja identiteedid. 

Mitmekultuuriline 

ühiskond ja selle 

võimalused ning 

probleemid 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõistet 

mitmekultuurilisus. 

2. Mõistab kultuuride 

erinevusi ja oskab suhelda 

teiste kultuuride esindajatega. 

Diskussioonivõrgusti

k rühmatööna 

„Erinevus rikastab“ 

http://www.kontuur.e

e/index.php/3/38/223/

408  -põhjal 

 

Interaktiivne test: 

http://www.erinevusri

kastab.ee/kompass/  

 

 

Inimeseõpetus: 

inimene ja 

sotsiaalne 

käitumine 

Geograafia: teema 

„Rahvastik“ all 

erinevad rassid ja 

rahvad 

Võõrkeeled: teema 

„Vaba aeg“ all 

kultuuriline 

mitmekesisus 

Ajalugu: 

äärmuslikud 

liikumised, 

seisuslik ühiskond, 

kolonialism 

Kunst: teema 

avamine 

omaloomingus 

Muusika: 

mitmekultuurilisus 

Väärtused ja 

kõlblus: sallivuse ja 

lugupidava suhtumise 

oskuste kujundamine 

 

Kultuuriline 

identiteet: õpib 

respekteerima erisusi 

ja hindama 

mitmekesisust 

Eesti inimarengu aruanded, soolise 

võrdõiguslikkusega seotud elektroonilised 

materjalid (nt Sotsiaalministeeriumi 

kodulehel 

http://www.sm.ee/index.php?id=98 jne), 

statistilised andmebaasid 

(nt Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/ jne), sidususega 

tegelevate organisatsioonide 

koduleheküljed (nt Eesti Koostöö Kogu 

http://www.kogu.ee jne), integratsiooniga 

tegelevad asutused (nt Integratsiooni 

Sihtasutus http://www.meis.ee/ jne), 

maailmahariduse portaal 

http://www.maailmakool.ee 

12. Avalik sektor ja selle 

institutsioonid 

(riigiasutused, kohalik 

omavalitsus, avalik-

õiguslikud asutused) 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid avalik 

sektor, avalik-õiguslik asutus, 

riigiasutus. 

2. Selgitab avaliku sektori 

spetsiifikat ja rolli ühiskonnas 

Mõistekaart 

„Ühiskonna sektorid“ 

Ajalugu: riikluse 

kujunemine ja 

areng 

Matemaatika: 

statistiliste andmete 

kasutamine 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

mõistab ühiskonna 

toimimise 

põhimõtteid 

Riigiasutuste kodulehed (nt Haridus- ja 

Teadusministeerium http://www.hm.ee/, 

Riigikogu http://www.riigikogu.ee/, 

Vabariigi President 

http://www.president.ee/et/ jne) 

http://www.kontuur.ee/index.php/3/38/223/408
http://www.kontuur.ee/index.php/3/38/223/408
http://www.kontuur.ee/index.php/3/38/223/408
http://www.erinevusrikastab.ee/kompass/
http://www.erinevusrikastab.ee/kompass/
http://www.sm.ee/index.php?id=98
http://www.stat.ee/
http://www.kogu.ee/
http://www.meis.ee/
http://www.hm.ee/
http://www.riigikogu.ee/
http://www.president.ee/et/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

13. Erasektor kui kasumile 

suunatud sektor 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid erasektor, 

eraettevõte. 

2. Selgitab erasektori 

spetsiifikat ja rolli ühiskonnas.  

Infootsing: oma 

kodukohas 

tegutsevate 

eraettevõtete loendi 

koostamine. 

Geograafia: 

rahvusvaheline ja 

Eesti majandus 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

mõistab ühiskonna 

toimimise 

põhimõtteid 

Eestis asuvate ettevõtete kodulehed (nt 

Kalev http://www.kalev.eu/ jne), Eesti 

Tööandjate Keskliit 

http://www.tooandjad.ee/ 

14. Kolmas sektor kui 

mittetulundussektor. 

Sihtasutused, heategevus, 

vabatahtlik töö, 

kodanikualgatused 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

mittetulundussektor, 

sihtasutus.  

2. Teab sotsiaalse ettevõtluse 

ja vabatahtliku töö võimalusi 

ning oskab neid kasutada. 

Töö allikaga, 

tööleht: Koostöö 

elukeskkonna 

kaitsmise nimel 

(Inimene ja ühiskond, 

2006, lk.67-68) 

Ajalugu: rahvuslik 

ärkamisaeg 

Geograafia: 

rahvastik 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Inimeseõpetus: 

altruism 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

mõistab ühiskonna 

toimimise 

põhimõtteid 

Mittetulundusühingute koduleheküljed (nt 

Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liit http://www.ngo.ee/ jne), 

vabatahtlike tööd tutvustavad materjalid 

(nt http://www.vabatahtlikud.ee/ jne) 

15.-16. Inimõigused meie 

igapäevaelus, riigi ja 

üksikisiku roll nende 

tagamisel 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõistet 

inimõigused. 

2. Selgitab inimõiguste 

olemust. 

3. Oskab nimetada tähtsamaid 

inimõigusi. 

4. Märkab inimõiguste 

rikkumist ning astub samme, 

et edendada inimõiguste 

järgimist. 

Ajurünnak 

„Inimõigused“ vt 

näide 

http://www.enl.ee/Us

erFiles/kasulikku/osal

use_teemalised_oppe

meetodid_yhiskonnao

petuse_tunniks.pdf -

Kõnelevad pildid 

Inimeseõpetus: 

inimene ja 

sotsiaalne 

käitumine Ajalugu: 

ÜRO inimõiguste 

ülddeklaratsioon 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Väärtused ja 

kõlblus: 

üldtunnustatud 

väärtuste ja 

kõlbluspõhimõtete 

tundmaõppimine 

Tähtsamad inimõigustealased dokumendid 

(nt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, 

Euroopa Nõukogu inimõiguste 

konventsioon jne); 

Eesti Vabariigi põhiseadus; 

lapse õiguste konventsioon 

http://www.kalev.eu/
http://www.ngo.ee/
http://www.vabatahtlikud.ee/
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

17.-18. Põhiõigused; sotsiaal-

majanduslikud, 

poliitilised ja 

kultuurilised õigused 

Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

põhiõigused, sotsiaal-

majanduslikud õigused, 

poliitilised õigused, 

kultuurilised õigused. 

 

Mõistekaart – 

sotsiaalmajandusliku

d, poliitilised ja 

kultuurilised õigused 

Inimeseõpetus: 

inimene ja 

sotsiaalne 

käitumine 

Ajalugu: 

põhiseaduslikud 

tekstid, 

rahvusvaheliste 

organisatsioonide 

tegevus 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Väärtused ja 

kõlblus: 

üldtunnustatud 

väärtuste 

tundmaõppimine 

Tähtsamad inimõigustealased dokumendid 

(nt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, 

Euroopa Nõukogu inimõiguste 

konventsioon jne); 

Eesti Vabariigi põhiseadus; 

ICRC rahvusvaheline humanitaarõigus; 

vastused teie küsimustele; 

Eesti Punane Rist, 

http://www.icrc.org/eng/war/index.jsp 

19. Lapse õigused, 

kohustused ja vastutus 

1. Tunneb lapse õigusi ja 

lastekaitse põhimõtteid. 

2. Tunneb õiguste ja 

kohustuste ning vabaduse ja 

vastutuse seost. 

Töö allikaga: Lapse 

õiguste konventsioon. 

Juhtumi arutelu: lapse 

õiguste rikkumine 

Inimeseõpetus: 

inimene ja 

sotsiaalne 

käitumine 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Väärtused ja 

kõlblus: 

üldtunnustatud 

väärtuste ja 

kõlbluspõhimõtete 

tundmaõppimine 

Lapse õiguste konventsioon, ÜRO 

inimõiguste ülddeklaratsioon; 

noorte abitelefonid (nt Lasteabi telefon 

116 111 jne) 

20. Lastekaitse 

rahvusvahelised 

probleemid. 

Inimkaubandus, tööorjus, 

seksuaalne 

ekspluateerimine, 

elundikaubandus jm. 

UNISEFi tegevus 

1. Tunneb riske ja oskab 

vältida ohte. 

2. Teab, kust otsida abi. 

Töö allikaga: 

Inimkaubandus 

(Inimene ja ühiskond, 

2006, lk.92-94) 

Inimeseõpetus: 

turvalisus ja 

riskikäitumine 

Ajalugu: 

orjakaubandus 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Väärtused ja 

kõlblus: 

üldtunnustatud 

väärtuste ja 

kõlbluspõhimõtete 

tundmaõppimine 

Lapse õiguste konventsioon, ÜRO 

inimõiguste ülddeklaratsioon, 

„Inimkaubanduse ennetamine: 

metodoloogia tööks noortega” (2005); 

noorte abitelefonid (nt Lasteabi telefon 

116 111 jne) 

http://www.icrc.org/eng/war/index.jsp
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

21.-22 Kordamine ja  läbitud 

teemabloki jooksul 

omandatud teadmiste ja 

oskuste kontrollimine. 

 

Rakendab omandatud teadmisi 

ja oskusi. 

 

Praktilised 

ülesanded. 

Enesehinnang: 

saavutatud 

õpitulemuste kohta 

 Elukestev õpe: 

omandatud teadmiste 

ja oskuste kasutamine 

praktilises tegevuses. 
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II teema. Riik ja valitsemine (16 tundi) 

1. Demokraatia 

2. Eesti valitsemiskord 

Mõisted: demokraatia, autokraatia, totalitarism; võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, kodanikualgatus, põhiseadus, 

põhiseaduslik institutsioon, põhiseaduslikud õigused, seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, president, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik omavalitsus (KOV), 

kohus, õigusakt; erakond, valimised, kodakondsus, kodanik, alaline elanik. 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

23. Demokraatliku ja 

mittedemokraatliku 

ühiskonna erinevused 

1. Eristab demokraatiat ja 

autokraatiat, tunneb ning 

selgitab demokraatliku, 

autoritaarse ja totalitaarse 

ühiskonna põhijooni ning 

annab neile hinnangu. 

2. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

demokraatia, autokraatia, 

totalitarism, võimude lahusus 

ja tasakaal. 

Venni diagrammi 

koostamine 

„Demokraatia v. 

totalitarism“ 

Ajalugu: 

demokraatia ja 

diktatuuri võrdlus 

 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

väärtustab 

demokraatlikku 

elukorraldust 

Esitlus „Demokraatia“ 

http://www.slideshare.net/Jarveotsaajalugu

/demokraatia-2276782 

Õpetaja käsiraamatud (nt „Inimene ja 

ühiskond“), kaart, kontuurkaart, 

ajakirjanduses ilmunud teemakohased 

artiklid, teemakohased filmid jm 

 

http://www.slideshare.net/Jarveotsaajalugu/demokraatia-2276782
http://www.slideshare.net/Jarveotsaajalugu/demokraatia-2276782
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24. Demokraatliku 

valitsemise põhijooned: 

võimuorganite valitavus 

ja aruandlus ning 

võimude lahusus ja 

tasakaal 

1. Selgitab demokraatia 

põhimõtteid ja nende 

rakendamist riigivalitsemises. 

2. Iseloomustab ja väärtustab 

demokraatlikus ühiskonnas 

kehtivaid reegleid (nt 

kaasamine, enamuse ja 

vähemuse arvestamine, igaühe 

võrdsus seaduse ees, 

seisukohtade mitmekesisus).  

3. Käitub demokraatia 

põhimõtete järgi. 

Ideeskeem – 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtted 

 

Ajalugu: 

ühiskonnateooriate 

areng ja 

rakendumine 

 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

 

Matemaatika: 

statistiliste 

materjalide 

kasutamine 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

väärtustab 

demokraatlikku 

elukorraldust, tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid 

E-riik (nt Riigiportaal http://www.eesti.ee 

jne); 

Eesti Vabariigi põhiseadus 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

25. Õigusriik. 

Kodanikuvabadused ja -

õigused 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid õigusriik, 

kodanikuõigused, 

kodanikuvabadused. 

2. Selgitab õigusriigi 

toimimise põhimõtteid. 

3. Väärtustab demokraatlikke 

vabadusi ja tunneb 

demokraatlikus ühiskonnas 

kehtivaid reegleid (nt 

pluralismi, kaasamist, 

vähemusega arvestamist, 

igaühe võrdsust seaduse ees); 

käitub demokraatia 

põhimõtete järgi. 

E-materjalide õigused 

ja kohustused 

kasutamine  

Inimeseõpetus: 

turvalisus 

 

Ajalugu: õigusriigi 

kujunemine 

 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

väärtustab 

demokraatlikku 

elukorraldust 

 

Väärtused ja 

kõlblus: võrdleb 

erinevaid seisukohti, 

suhtub lugupidavalt 

erinevatesse 

arusaamadesse 

E-materjalid: õigused ja kohustused: 

http://lemill.net/community/people/maiduv

/collections/kodanikud-ja-

demokraatia/content/webpages/oigused-ja-

kohustused 

E-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal 

http://www.eesti.ee jne); 

Eesti Vabariigi põhiseadus, elektrooniline 

Riigi Teataja 

http://www.eesti.ee/
http://lemill.net/community/people/maiduv/collections/kodanikud-ja-demokraatia/content/webpages/oigused-ja-kohustused
http://lemill.net/community/people/maiduv/collections/kodanikud-ja-demokraatia/content/webpages/oigused-ja-kohustused
http://lemill.net/community/people/maiduv/collections/kodanikud-ja-demokraatia/content/webpages/oigused-ja-kohustused
http://lemill.net/community/people/maiduv/collections/kodanikud-ja-demokraatia/content/webpages/oigused-ja-kohustused
http://www.eesti.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

26.-29. Põhiseadus. 

Põhiseaduslikud 

institutsioonid. Riigikogu 

koosseis ja ülesanded. 

Valitsuse moodustamine 

ja ülesanded. Vabariigi 

President. 

Kontrollorganid: 

õiguskantsler, 

riigikontroll. Kohus. 

Kohalik omavalitsus 

(KOV) 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

põhiseadus, põhiseaduslik 

institutsioon, põhiseaduslikud 

õigused, seadusandlik võim, 

opositsioon, koalitsioon, 

täidesaatev võim, president, 

õiguskantsler, riigikontroll, 

kohalik omavalitsus. 

2. Tunneb ja oskab kasutada 

Eesti Vabariigi põhiseadust.  

3. Iseloomustab Eesti riigi 

poliitilist ja halduskorraldust 

(kaart). 

4. Suhtleb riigi- ja 

omavalitsusasutustega, sh 

riigi- ja omavalitusasutuste 

portaale kasutades. 

Mõistekaart: Eesti 

Vabariigi 

võimuorganid. 

Iseseisev töö: 

Eesti Vabariigi 

institutsioonide 

kodulehtedelt info 

otsimine. 

 

 

Ajalugu: 

võimuinstitutsiooni

de kujunemine 

 

Matemaatika: 

statistiline analüüs 

 

Geograafia: teema 

„Kaardiõpetus“ all 

trüki- ja 

arvutikaardid 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid 

E-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal 

http://www.eesti.ee, 

http://www.ria.ee/xtee-tutvustus/), Eesti 

Vabariigi põhiseadus, institutsioonide ja 

õigusorganite koduleheküljed (nt 

Riigikogu http://www.riigikogu.ee/, 

president http://www.president.ee/et/, 

valitsus http://www.valitsus.ee/, 

õiguskantsler http://www.oiguskantsler.ee/ 

jne), kohalike omavalitsuste ja 

maavalitsuste koduleheküljed;  

Eesti kohtusüsteemi tutvustavad materjalid 

(nt http://www.kohus.ee/ jne); 

riigikaitsega seotud materjalid (nt Eesti 

Kaitsevägi http://www.mil.ee/ jne) 

http://www.eesti.ee/
http://www.riigikogu.ee/
http://www.president.ee/et/
http://www.valitsus.ee/
http://www.oiguskantsler.ee/
http://www.kohus.ee/
http://www.mil.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

30.-31. Õigussüsteem: Eesti 

kohtusüsteem. 

Õigusaktide kasutamine. 

Alaealiste õiguslik 

vastutus  

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid kohus, 

kolmeastmeline kohtusüsteem, 

õigusakt. 

2. Mõistab seaduste järgimise 

vajadust ja seaduste eiramise 

tagajärgi ning teab, kuhu oma 

õiguste kaitseks pöörduda. 

3. Oskab leida vajalikku 

õigusakti ning kasutada 

elektroonilist Riigi Teatajat 

(eRT). 

Mõistekaart „Eesti 

Vabariigi 

kohtusüsteem“ 

Vaidluse 

lahendamine kohtus 

– õppefilm: 

http://www.youtube.c

om/watch?v=riBRgW

TrQGM&feature=plc

p  

Kohtukaasuse 

arutelu: 

http://www.riigikohu

s.ee/vfs/1247/2012ko

gumik.pdf  

Inimeseõpetus: 

riskikäitumine 

 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid 

E-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal 

http://www.eesti.ee), Eesti Vabariigi 

põhiseadus, elektrooniline Riigi Teataja, 

õigusorganite koduleheküljed (nt kohtud 

http://www.kohus.ee/ jne) 

http://www.youtube.com/watch?v=riBRgWTrQGM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=riBRgWTrQGM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=riBRgWTrQGM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=riBRgWTrQGM&feature=plcp
http://www.riigikohus.ee/vfs/1247/2012kogumik.pdf
http://www.riigikohus.ee/vfs/1247/2012kogumik.pdf
http://www.riigikohus.ee/vfs/1247/2012kogumik.pdf
http://www.eesti.ee/
http://www.kohus.ee/
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32.-33. Kodakondsus. Eesti 

kodakondsuse saamise 

tingimused. 

Kodanikuõigused ja -

kohustused. Euroopa 

Liidu liikmesriikide 

kodanikud, 

kodakondsuseta isikud 

ning kolmandate riikide 

kodanikud, nende 

õigused ja kohustused 

Eestis 

 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

kodakondsus, 

kodanikuõigused, 

kodanikukohustused, 

kodakondsuseta isik. 

2. Tunneb kodanikuõigusi ja -

kohustusi; väärtustab Eesti 

Vabariigi ja Euroopa Liidu 

kodakondsust. 

Mõistekaart 

„Kodakondsuse 

saamise viisid“ 

Venni diagramm 

Kodaniku- ja 

inimõigused“ 

Diskussioonikaart 

„Kodakondsuse 

saamise tingimusi 

tuleks muuta“ 

Ajalugu: kodaniku 

mõiste ajaloo kaudu 

Kultuuriline 

identiteet: 

positiivsete hoiakute 

kujundamine 

erinevate kultuuride 

ja inimeste suhtes 

Kodaniku käsiraamatud 

http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=

109&view=view, „Inimene ja ühiskond. 

Ühiskonnaõpetuse õppematerjal” (2006); 

suvekooli materjalid: Ühiskonnaõpetuse 

õpetajate suvekool, Narva-Jõesuu, 26.–29. 

juuni 2007; 

e-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal 

http://www.eesti.ee jne), Eesti Vabariigi 

põhiseadus, kodakondsusseadus, 

tõsielufilm „Kodanik – riigi alus” (2000); 

Integratsiooni Sihtasutuse kodulehekülg 

http://www.meis.ee/ 

http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view
http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view
http://www.eesti.ee/
http://www.meis.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

34.-35. Erakonnad. Erakonna 

ülesanded 

demokraatlikus riigis. 

Eesti 

parlamendierakonnad 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõistet erakond. 

2. Nimetab Eesti parlamendi 

erakondi. 

Mõistekaart „Eesti 

parlamendierakonnad 

Iseseisev ülesanne: 

Eesti erakondade 

juhtide loetelu 

koostamine. 

Ajalugu: 

erakondade 

kujunemine ja roll 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid 

E-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal 

http://www.eesti.ee jne), Eesti Vabariigi 

põhiseadus, institutsioonide 

koduleheküljed (nt Riigikogu 

http://www.riigikogu.ee/ jne), erakondade 

koduleheküljed (nt Eesti erakondade 

ajalugu http://erakonnad.instituut.ee/), 

valimistega seotud materjalid (nt 

http://www.vvk.ee/ jne) 

36.-37. Valimised. Valimiste 

üldine protseduur. 

Kandidaadid ehk 

valitavad ja hääletajad 

ehk valijad; nende rollid. 

Valimiskampaania. 

Teadlik hääletamine 

 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

demokraatlikud valimised, 

valimisõigus, hääleõigus. 

2. Selgitab valimiste üldiseid 

põhimõtteid ning kujundab 

oma poliitilisi eelistusi.  

 

Infootsing: Vabariigi 

Valimiskomisjoni 

lehelt (http://vvk.ee/) 

valmisstatistika 

viimastest valimistest 

osavõtt kodukohas 

Simulatsioonimäng: 

valimiskampaania ja 

valimised. 

Ajalugu: 

valimisõiguse 

laienemine 

Matemaatika: 

statistiline analüüs 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid ja  

üksikisiku või 

huvirühma osalemis- 

ja 

mõjutamisvõimalusi 

kohaliku  

ja ühiskonna tasandi 

otsuste tegemisel. 

E-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal 

http://www.eesti.ee jne, Eesti Vabariigi 

põhiseadus, institutsioonide 

koduleheküljed (nt Riigikogu 

http://www.riigikogu.ee/ jne), erakondade 

koduleheküljed (nt Eesti erakondade 

ajalugu http://erakonnad.instituut.ee/), 

valimistega seotud materjalid (nt 

http://www.vvk.ee jne) 

http://www.eesti.ee/
http://www.riigikogu.ee/
http://www.vvk.ee/
http://vvk.ee/
http://www.eesti.ee/
http://www.riigikogu.ee/
http://erakonnad.instituut.ee/
http://www.vvk.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

38. Eesti Euroopa Liidu 

liikmena. Eesti 

rahvusvahelistes 

organisatsioonides 

1. Oskab nimetada olulisemaid 

rahvusvahelisi 

organisatsioone, mille liige 

Eesti on. 

2. Teab Euroopa Liidu 

liikmelisusest tulenevaid 

õigusi, võimalusi ja kohustusi. 

 

Esitlused Euroopa 

Liit slaidides- 

http://europa.eu/abc/e

uslides/index_et.htm  

Virtuaalne mäng 

„Euroopat avastama“ 

http://europa.eu/euro

pago/explore/init.jsp?

language=et  

 

Ajalugu: 

rahvusvaheliste 

organisatsioonide 

teke 

Geograafia: teema 

„Kaardiõpetus“ all 

trüki- ja 

arvutikaardid 

Kultuuriline 

identiteet: 

positiivsete hoiakute 

kujundamine 

erinevate kultuuride 

ja inimeste suhtes 

Ajakiri Eurokratt, tõsielufilm „Euroopa 

Liit”, Euroopa Liidu infoportaal 

http://europa.eu/index_et.htm, 

elektroonilised väljaanded ELi kohta (nt 

„Peamised faktid ja arvandmed Euroopa ja 

eurooplaste kohta” (2006) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/e

u_glance/66/index_et.htm, „12 lugu 

Euroopa Liidust” (2006) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/e

u_glance/60/index_et.htm, „Ülevaade 

Euroopa Liidust” (2007) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/e

u_glance/69/index_et.htm, „Kuidas 

Euroopa Liit toimib” (2007) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/e

u_glance/68/index_et.htm jne), DVD 

„Euroopa Liit selgeks” (2008); 

Euroopa Nõukogu tutvustavad materjalid 

(nt http://www.coe.ee/ jne), NATO 

materjalid (nt http://www.vm.ee/nato/ jne), 

ÜRO info (nt http://www.un.org/en/ jne) 

http://europa.eu/abc/euslides/index_et.htm
http://europa.eu/abc/euslides/index_et.htm
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=et
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=et
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=et
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_et.htm
http://www.coe.ee/
http://www.vm.ee/nato/
http://www.un.org/en/


 

132 

 

 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

39. Kordamine ja  läbitud 

teemabloki jooksul 

omandatud teadmiste ja 

oskuste kontrollimine. 

 

Rakendab omandatud teadmisi 

ja oskusi. 

 

Praktilised 

ülesanded. 

Enesehinnang: 

saavutatud 

õpitulemuste kohta 

 Elukestev õpe 

(omandatud 

teadmiste ja oskuste 

kasutamine 

praktilises tegevuses) 

Kodanikupäeva mälumäng: 

http://www.slideshare.net/nataljadovgan/k

odanikupeva-mlumng  

Ülesanded enesekontrolliks: 

https://www.oesel.ee/maidu/demokraatlikv

alitsemine1.htm 

http://www.slideshare.net/nataljadovgan/kodanikupeva-mlumng
http://www.slideshare.net/nataljadovgan/kodanikupeva-mlumng
https://www.oesel.ee/maidu/demokraatlikvalitsemine1.htm
https://www.oesel.ee/maidu/demokraatlikvalitsemine1.htm
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III. Kodanikuühiskond (15 tundi) 

Mõisted: kodanikuühiskond, vabaühendus, kodanikuosalus, kodanikualgatus 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

40.-45. Kodanikuühiskonna 

olemus ja põhijooned. 

Vabaühendused ja 

MTÜd. Kirik ja 

usuühendused 

 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

kodanikuühiskond, 

vabaühendus, 

mittetulundusühing. 

2. Mõistab kodanikuühiskonna 

ning vabaühenduste toimimise 

põhimõtteid ja eesmärke. 

3. Iseloomustab 

kodanikuühiskonna rolli 

demokraatia tagamisel. 

 

Arutelu - Hea 

kodaniku tunnused: 

http://www.ngo.ee/hk

-pohimotted  

Mäng „Hea kodaniku 

omadused ja 

tunnused“ (vt. 

Inimene ja ühiskond, 

2006, lk. 9) 

Inimeseõpetus: 

grupikuuluvus 

 

Ajalugu: nt 

fosforiidikampaania 

 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

väärtustab 

demokraatlikku 

elukorraldust, tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid, 

osalemis- ja 

mõjutamisvõimalusi 

kohaliku  

ja ühiskonna tasandi 

otsuste tegemisel. 

Mittetulundusühingute koduleheküljed (nt 

Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liit http://www.ngo.ee/, 

Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/ jne), 

noorteorganisatsioonid (nt kodutütred 

http://www.kodutytar.ee, skaudid 

http://www.skaut.ee/, ELO 

http://www.elo.ee/ jne), „Osale. Ütle, kui 

mõtled” (2008);  

usuühenduste kodulehed (nt Eesti Kirikute 

Nõukogu http://www.ekn.ee jne) 

 

http://www.ngo.ee/hk-pohimotted
http://www.ngo.ee/hk-pohimotted
http://www.ngo.ee/
http://www.nip.ee/
http://www.kodutytar.ee/
http://www.skaut.ee/
http://www.elo.ee/
http://www.ekn.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

46.-51. Kodanikuosalus ja 

kodanikualgatus. 

Kodanikuajakirjandus. 

Vabatahtlik tegevus, 

kaasatus ühendustesse ja 

organisatsioonidesse. 

Noorte 

osalusvõimalused. 

Õpilasomavalitsus ja 

õpilasorganisatsioonid. 

Noorteprojektid 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

kodanikuosalus, 

kodanikualgatus. 

2. Oskab kasutada 

tegutsemisvõimalusi 

kodanikuühiskonnas. 

3. Analüüsib probleeme ja 

pakub lahendusi. 

4. Algatab ning toetab 

koostööd ühiste eesmärkide 

seadmisel ja elluviimisel. 

Rollimäng: 

Osalusmetroo vt. 

http://www.enl.ee/Us

erFiles/kasulikku/osal

use_teemalised_oppe

meetodid_yhiskonnao

petuse_tunniks.pdf  

Infootsing – millega 

tegeleb „Muuda 

maailma“ - 

http://muudamaailma.

ee/  

Aastatuhande 

arengueesmärgid 

http://1maailm.ee/54-

aastatuhande-

arengueesmargid/ 

Arutelu – kuidas 

saavutada. 

Ajalugu: 

kodanikuühiskonna 

areng 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

väärtustab 

demokraatlikku 

elukorraldust, tunneb 

demokraatliku 

valitsemise 

põhimõtteid, 

osalemis- ja 

mõjutamisvõimalusi 

kohaliku  

ja ühiskonna tasandi 

otsuste tegemisel. 

Mittetulundusühingute koduleheküljed (nt 

Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liit http://www.ngo.ee/, 

Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/ jne), 

noorteorganisatsioonid (nt kodutütred 

http://www.kodutytar.ee, skaudid 

http://www.skaut.ee/, ELO 

http://www.elo.ee/ jne), „Osale. Ütle, kui 

mõtled” (2008); 

vabatahtlike tööd tutvustavad materjalid 

(nt http://www.vabatahtlikud.ee/ jne) 

http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/osaluse_teemalised_oppemeetodid_yhiskonnaopetuse_tunniks.pdf
http://muudamaailma.ee/
http://muudamaailma.ee/
http://1maailm.ee/54-aastatuhande-arengueesmargid/
http://1maailm.ee/54-aastatuhande-arengueesmargid/
http://1maailm.ee/54-aastatuhande-arengueesmargid/
http://www.ngo.ee/
http://www.nip.ee/
http://www.kodutytar.ee/
http://www.skaut.ee/
http://www.elo.ee/
http://www.vabatahtlikud.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

52.-54. Käitumine kriisioludes Märkab abivajajat ja abistab 

võimaluse korral 

Arutelu – kuidas 

saaksime aidata 

abivajajaid 

 

Rühmatöö: Kaitse 

end ja aita teist  

Inimeseõpetus: 

turvalisus ja 

riskikäitumine 

Tervis ja ohutus: 

osalemine turvalisust 

suurendavates 

tegevustes 

Eesti-Afganistani sõpruskoolide projekt: 

http://www.maailmakool.ee/meetodid/sopr

uskoolid/eesti-afganistani-sopruskoolid/ 

Tuleohutuse õppeveeb: 

http://opetaja.edu.ee/kustuti/kustuti_conten

t.htm 

Noorte abitelefonid (nt Lasteabi telefon 

116 111 jne)  

http://opetaja.edu.ee/112/   

Juhised esmaabi, liiklusohtude, 

vetelpääste, orienteerumise ja 

hädaolukordades tegutsemise osas. 

55. Kordamine ja  läbitud 

teemabloki jooksul 

omandatud teadmiste ja 

oskuste kontrollimine. 

 

Rakendab omandatud teadmisi 

ja oskusi. 

 

Praktilised 

ülesanded. 

Enesehinnang: 

saavutatud 

õpitulemuste kohta 

 Elukestev õpe 

(omandatud 

teadmiste ja oskuste 

kasutamine 

praktilises tegevuses) 

 

 

 

http://www.maailmakool.ee/meetodid/sopruskoolid/eesti-afganistani-sopruskoolid/
http://www.maailmakool.ee/meetodid/sopruskoolid/eesti-afganistani-sopruskoolid/
http://opetaja.edu.ee/kustuti/kustuti_content.htm
http://opetaja.edu.ee/kustuti/kustuti_content.htm
http://opetaja.edu.ee/112/


 

136 

 

 

IV. Majandus (17 tundi) 

Mõisted: turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, 

sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse; 

Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

56.-60. Riigi roll majanduses: 

planeerimine ja 

regulatsioon. 

Riigieelarve. Maksud, 

maksustamise 

põhimõtted. Tulude 

ümberjagamine. 

Ühishüved ja sotsiaalne 

turvalisus. Aus 

maksumaksmine. 

Sotsiaaltoetused ja 

sotsiaalkindlustus 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid 

riigieelarve, maksud, tulude 

ümberjagamine, ühishüve, 

sotsiaalne turvalisus, vaesus, 

sotsiaalkindlustus, 

sotsiaaltoetus. 

2. Iseloomustab ettevõtluse ja 

riigi rolli majanduses. 

3. Tunneb eelarve koostamise 

põhimõtteid. 

4. Selgitab maksustamise 

eesmärke ja põhimõtteid. 

5. Teab Eestis kehtivaid 

makse ning üksikisiku õigusi 

ja kohustusi seoses 

maksudega. 

Mõistekaart – 

milliseid makse me 

maksame 

 

Arutelu : Miks on 

hinnastabiilsus 

oluline – video 

http://www.ecb.int/ec

b/educational/pricesta

b/html/index.et.html  

 

Ajalugu: 

majanduse areng 

20. sajandil 

 

Matemaatika: 

statistilise materjali 

kasutamine 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

mõistab ettevõtluse 

rolli ühiskonnas ning 

suhtub positiivselt 

ettevõtlusse ja selles  

osalemisse, mõistab 

ühiskonna toimimise 

põhimõtteid 

Statistilised andmebaasid (nt 

Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/ jne), Maksu- ja 

Tolliameti kodulehekülg 

http://www.emta.ee/, 

Rahandusministeeriumi kodulehekülg 

http://www.fin.ee/, Sotsiaalministeeriumi 

kodulehekülg http://www.sm.ee/, Eesti 

Panga kodulehekülg 

http://www.eestipank.info/frontpage/et/ 

http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.et.html
http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.et.html
http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.et.html
http://www.stat.ee/
http://www.emta.ee/
http://www.fin.ee/
http://www.sm.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

61.-63. Tööturg. Tööturu mõiste. 

Tööandja ja töövõtja 

rollid töösuhetes. 

Tööõigus. 

Hõivepoliitika, tööturu 

meetmed tööandjatele ja 

tööotsijatele. Erinevast 

soost, erineva 

haridustaseme ning töö- 

ja erialase 

ettevalmistusega 

inimesed tööturul 

 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõistet tööturg. 

2. Tunneb erineva haridusega 

inimeste võimalusi tööturul. 

3. Teab, mida tähendab olla 

omanik, ettevõtja, tööandja, 

töövõtja, töötu. 

4. Analüüsib ja hindab oma 

huve, võimeid ning võimalusi 

edasiõppimise ja karjääri 

planeerimisel. 

 

Mõistekaart 

„Tööturg“ 

Kelleks saada – 

arutlus 

http://www.youtube.c

om/watch?v=Ufh2vfk

O2kE  

 

Töö allikaga: 

Alaealise töötaja 

õigused ja kohustused 

http://www.zunal.co

m/webquest.php?w=1

31911  

 Geograafia: teema 

„Euroopa ja Eesti 

rahvastik“ all ränne 

ja selle põhjused, 

teema „Euroopa ja 

Eesti asustus“ all 

rahvastiku 

paiknemine 

Ajalugu: 

rahvusvahelise 

tööjaotuse 

kujunemine, 

majanduskriisid 

Matemaatika: 

statistilise materjali 

analüüs 

Tööõpetus: ametid 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Võõrkeeled: teema 

„Igapäevaelu, 

õppimine ja töö“ all 

edasiõppimine ja 

kutsevalik ning 

töökohad 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

Arutlemine 

võimalikest 

tulevastest 

tegevusvaldkondadest 

Elukutsevalikut hõlbustavad lehed (nt 

Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/ jne), 

statistilised andmebaasid (nt 

Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/ jne); 

Töötukassa kodulehekülg 

http://www.tootukassa.ee/; 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

kodulehekülg http://www.eas.ee/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Ufh2vfkO2kE
http://www.youtube.com/watch?v=Ufh2vfkO2kE
http://www.youtube.com/watch?v=Ufh2vfkO2kE
http://www.zunal.com/webquest.php?w=131911
http://www.zunal.com/webquest.php?w=131911
http://www.zunal.com/webquest.php?w=131911
http://www.rajaleidja.ee/
http://www.stat.ee/
http://www.tootukassa.ee/
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

64.-68. Isiklik majanduslik 

toimetulek. Eesmärkide 

seadmine ja ressursside 

hindamine. Palk ja 

palgaläbirääkimised. 

Isiklik eelarve. Elukestva 

õppe tähtsus pikaajalises 

toimetulekus. Säästmine 

ja investeerimine. 

Laenamine. 

Tarbijakäitumine, 

säästlik ja õiglane 

tarbimine. Tarbijakaitse 

kaupade ja teenuste turul. 

Tootemärgistused. Isiklik 

ettevõtlus 

1. Teab ja oskab kasutada 

kontekstis mõisteid brutopalk, 

netopalk, laen, investeering, 

tarbijakaitse. 

2. On orienteeritud 

enesearendamisele ning 

iseseisvale toimetulekule 

ühiskonnas.  

3. Hindab ressursside piisavust 

ning enda oskusi ja võimeid 

tegutseda. 

4. Oskab koostada isiklikku 

eelarvet. 

5. Oskab arvutada netopalka.  

6. Tunneb oma õigusi ja 

vastutust tarbijana. 

7. Tarbib säästlikult. 

 

Praktiline ülesanne: 

isikliku eelarve 

koostamine 

Arutelu video põhjal 

– milline on sinu 

tulevik 

http://www.youtube.c

om/watch?feature=pl

ayer_embedded&v=

MdaTRu0z4L8  

Arutelu - Tarbija 

õigused: 

http://www.nupukas.e

e/sisu/MSwxLDEsM

TUyLDAs/  

 

Säästmise nipid: 

http://www.nupukas.e

e/sisu/MSwxLDEsM

Tg4LDAs/  

 

Viktoriin: pilt ja jutt 

kaupadel  

http://www.dolceta.e

u/eesti/Mod4/Pilt-ja-

jutt-kaupadel.html  

Geograafia: teema 

„Euroopa ja Eesti 

rahvastik“ all ränne 

ja selle põhjused, 

teema „Euroopa ja 

Eesti asustus“ all 

rahvastiku 

paiknemine 

Ajalugu: 

rahvusvahelise 

tööjaotuse 

kujunemine, 

majanduskriisid 

Matemaatika: 

statistilise materjali 

analüüs 

Tööõpetus: ametid 

Kirjandus: teema 

käsitlemine 

ilukirjanduses 

Võõrkeeled: teema 

„Igapäevaelu, 

õppimine ja töö“ all 

edasiõppimine ja 

kutsevalik ning 

töökohad 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

säästev suhtumine, 

väärtustab 

jätkusuutlikkust 

 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

mõistlike 

kutsevalikute 

suunamine 

Tarbimisega seotud kodulehed (nt Eesti 

Tarbijakaitse Liit 

http://www.tarbijakaitse.ee/ jne), raha 

planeerimine (nt tarbijaveeb 

http://www.minuraha.ee jne), 

elektrooniline tarbija- ja pakendiinfo (nt 

http://www.tarbijakaitse.ee/, 

http://www.envir.ee/999 jne); 

elukutsevalikut hõlbustavad lehed (nt 

Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/ jne), 

statistilised andmebaasid (nt 

Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/ jne), 

http://www.fin.ee/euro; 

Euro kasutusele võtmise seadus. RT I 

2010, 22, 108 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MdaTRu0z4L8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MdaTRu0z4L8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MdaTRu0z4L8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MdaTRu0z4L8
http://www.nupukas.ee/sisu/MSwxLDEsMTUyLDAs/
http://www.nupukas.ee/sisu/MSwxLDEsMTUyLDAs/
http://www.nupukas.ee/sisu/MSwxLDEsMTUyLDAs/
http://www.nupukas.ee/sisu/MSwxLDEsMTg4LDAs/
http://www.nupukas.ee/sisu/MSwxLDEsMTg4LDAs/
http://www.nupukas.ee/sisu/MSwxLDEsMTg4LDAs/
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/Pilt-ja-jutt-kaupadel.html
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/Pilt-ja-jutt-kaupadel.html
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/Pilt-ja-jutt-kaupadel.html
http://www.tarbijakaitse.ee/
http://www.minuraha.ee/
http://www.tarbijakaitse.ee/
http://www.envir.ee/999
http://www.rajaleidja.ee/
http://www.stat.ee/
http://www.fin.ee/euro
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/ 

praktilised tööd/ 

hindamine 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

Õppekeskkond/ IKT 

69.-70 Kordamine ja  läbitud 

teemabloki jooksul 

omandatud teadmiste ja 

oskuste kontrollimine. 

 

Rakendab omandatud teadmisi 

ja oskusi. 

 

Praktilised 

ülesanded. 

Enesehinnang: 

saavutatud 

õpitulemuste kohta 

 Elukestev õpe 

(omandatud 

teadmiste ja oskuste 

kasutamine 

praktilises tegevuses) 

Viktoriin – kas ma oskan kaitsta oma 

õigusi 

http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/Kas-

oskan-kaitsta-oma-oigusi.html 

 

Õppetegevus 

 

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimäng, arutelu, diskussioon, väitlus, ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö, 

projektõpe (nt heategevusprojektid; referaadi, uurimistöö, arvamusloo, õpimapi koostamine (viitamisreeglitega tutvumine, töö esitlemine); 

temaatilised mängud, nt tarbijakaitse; infootsing teabeallikatest ja andmete töötlemine ning esitamine IKT võimalusi kasutades; statistika, 

allikate, sh juriidiliste tekstide ja kaardi analüüs; töölehtede täitmine; reklaami, teemakohaste filmide jms kriitiline analüüs; juhtumianalüüs; 

dokumendiplankide täitmine jne; õppekäigud. 

 

Hindamine  

 

1. Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad probleemküsimuse avamine, arvamuslugu, uurimus ja juhtumianalüüs, dokumendi, statistiliste 

andmete ning karikatuuri analüüs, kaardi tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded: mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe 

tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms), informatsiooni rühmitamine. 

2. Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö planeerimise, tegemise, tulemuste tõlgendamise, järelduste tegemise, põhjendamise ning tulemuste 

esitamise oskust.  

http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/Kas-oskan-kaitsta-oma-oigusi.html
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod4/Kas-oskan-kaitsta-oma-oigusi.html
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3. Õppekava põhjal võib põhikoolis korraldada läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid integreeriva loovtöö. Ühiskonnaõpetuse 

spetsiifika eeldab ja võimaldab seda laadi tööd koostada. 

4. Hindamismudelid lubavad luua konkreetsed hindamisvahendid (vt http://www.koolielu.edu.ee/hindamismudelid/). 
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Füüsiline õpikeskkond 

 

1. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada, on internetiühendus ning audiovisuaalse 

materjali kasutamise võimalus. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi. 

2. Kool võimaldab kasutada klassiruumis Eesti Vabariigi põhiseadust, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ning ÜRO lapse õiguste 

konventsiooni. 

3. Kool võimaldab ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale (kontuur- ja seinakaardid, auvised, erialased teatmeteosed, ajalehed ja ajakirjad 

ning statistilised ja metoodilised materjalid). 

 

Ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse järgmisi allikaid: 

1) õppekirjandus (õpik, töövihikud, õpetaja käsiraamatud jne), kaart, kontuurkaart, ajakirjanduses ilmunud teemakohased artiklid, 

teemakohased filmid; 

2) kodaniku käsiraamatud (http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view), „Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse 

õppematerjal” (2006); suvekooli materjalid „Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool“, Narva-Jõesuu, 26.–29. juuni 2007; 

3) oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised ajalehed, ajalehtede elektroonilised väljaanded (nt Postimees www.postimees.ee), 

autorikaitse seadus, „Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat” (2004), tuntumad otsingumootorid (nt Google, Neti jne), 

kooliga seotud infoportaalid (nt Miksike http://www.miksike.ee/, Koolielu www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised teatmeteosed (nt 

Wikipedia), noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/), suhtluskeskkonnad (nt Rate jne), ajakirjaniku eetikakoodeks 

(http://www.eal.ee), e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (nt YouTube, napster, soulseek jne); 

4) rahvusseltside ja usuühenduste koduleheküljed (nt Eestimaa Rahvuste Ühenduse infolehed http://www.nationalities.ee/, Eesti Kirikute 

Nõukogu http://www.ekn.ee jne), raamatusari „Rahvused Eestis”, tõsielufilmid sarjast „Etnomosaiik”, sidususega tegelevad 

organisatsioonide koduleheküljed (nt Eesti Koostöö Kogu http://www.kogu.ee), Eesti inimarengu aruanded, soolise 

võrdõiguslikkusega seotud elektroonilised materjalid (nt Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/index.php?id=98), 

statistilised andmebaasid (nt Statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/); 

5) lapse õiguste konventsioon, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, „Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega” (2005), 

noorte abitelefonid (nt Lasteabi telefon 116 111), tõsielufilm „Tegi pätti”;

http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view
http://www.postimees.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.kuut.ee/
http://www.eal.ee/
http://www.nationalities.ee/
http://www.ekn.ee/
http://www.kogu.ee/
http://www.sm.ee/index.php?id=98
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e-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal http://www.eesti.ee), Eesti Vabariigi põhiseadus, elektrooniline Riigi Teataja, 

institutsioonide ja õigusorganite koduleheküljed (nt Riigikogu http://www.riigikogu.ee/, kohtud http://www.kohus.ee/ jne), 

erakondade koduleheküljed (nt Eesti erakondade ajalugu http://erakonnad.instituut.ee/), R. Toomla, „Eesti erakonnad” (1999), 

valimistega seotud materjalid (nt: http://www.vvk.ee/), kodakondsusseadus, tõsielufilm „Kodanik – riigi alus” (2000); 

6) ajakiri Eurokratt, tõsielufilm „Euroopa Liit”, Euroopa Liidu infoportaal http://europa.eu/index_et.htm, „Peamised faktid ja arvandmed 

Euroopa ja eurooplaste kohta” (2006) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_et.htm, „12 lugu Euroopa 

Liidust” (2006) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm, „Ülevaade Euroopa Liidust” (2007) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm, „Kuidas Euroopa Liit toimib” (2007) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_et.htm, DVD „Euroopa Liit selgeks” (2008); 

7) mittetulundusühingute koduleheküljed (nt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit http://www.ngo.ee/, Noorteportaal NIP 

http://www.nip.ee/ jne), noorteorganisatsioonid (nt kodutütred http://www.kodutytar.ee, skaudid http://www.skaut.ee/, ELO 

http://www.elo.ee/ jne), „Osale. Ütle, kui mõtled” (2008); 

8) maailmahariduse portaal http://www.maailmakool.ee; 

9) tarbimisega seotud kodulehed (nt Eesti Tarbijakaitse Liit http://www.tarbijakaitse.ee/), raha planeerimine (nt Tarbijaveeb 

http://www.minuraha.ee), elektrooniline tarbija- ja pakendiinfo (nt http://www.tarbijakaitse.ee/, http://www.envir.ee/999 jne), 

elukutsevalikut hõlbustavad lehed (nt Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/), statistilised andmebaasid (nt Statistikaameti kodulehekülg 

http://www.stat.ee/). 

 

 

 

http://www.eesti.ee/
http://www.riigikogu.ee/
http://www.kohus.ee/
http://www.vvk.ee/
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_et.htm
http://www.ngo.ee/
http://www.nip.ee/
http://www.kodutytar.ee/
http://www.skaut.ee/
http://www.elo.ee/
http://www.tarbijakaitse.ee/
http://www.minuraha.ee/
http://www.tarbijakaitse.ee/
http://www.envir.ee/999
http://www.rajaleidja.ee/

