
Õpetaja:  

Õppeaine: Ajalugu   

Klass: 6. kl  

Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku  70 tundi õppeaastas 

Kasutatav õppekirjandus:   

Inimesed ajas. I osa. Ajalooõpik 5. klassile. Milvi Martina Piir. Avita 2008 

Inimesed ajas. II osa. Ajalooõpik 5. klassile. Milvi Martina Piir. Avita 2009 

Inimesed ajas. I ja II osa. Ajaloo töövihik 5. klassile. Milvi Martina Piir. Avita 2008,2009 

Ajaloo atlas põhikoolile. Regio 2000 

Õppesisu: Tunde 

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.  
2 

Miks on 

minevik tähtis? 

Kus me 

minevikku 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

Arutelu koos õpilastega: lk 8–

11 jooksva ajatelge kujutava 

„filmilindi“ üle. „Filmilint“ kui 

ajatelg. Tasuks ka arutleda, 

1. Kultuuriline 

identiteet – Eesti 

rahvuse päritolu 

2. Tehnoloogia ja 

Kunstiõpetus: 
ajalooline 

arhitektuur ja 

filmikunst. 

Õp. I osa lk 8–

11.  

TV I osa lk 4–7. 



kohtame? Mis 

on ajalugu? 

Kust algab 

ajalooline aeg? 

Kuidas ajalugu 

uuritakse? 

Kuidas 

minevikku 

hinnata? 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

kuidas me teame eri ajastute 

kohta.  

innovatsioon – 

interneti 

kasutamine 

infootsingu 

eesmärgil. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: film 

„Nimed 

marmortahvlil“. 

Käsitöö ja 

tööõpetus: 
mõõdulint kui 

ajatelg.  

Muusika: 

Mozart.  

Aja mõõtmine.  

3 

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 

ajalugu.  

Õp. I osa  lk 12–

15. 

TV I osa lk 8–

11. 

Ajalooallikad.  

4 

Kuidas 

minevikust 

teada saada? 

Miks on 

kirjalikud 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

Esemelised ja kirjalikud 

allikad: Õpilastele tuleks 

näidata erinevaid 

kultuuriloolise väärtusega 

esemeid, raamatud, vanu 

1. Kultuuriline 

identiteet – vanad 

dokumendid 

arhiividest. 

2. Teabekeskkond 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

kirjalikud 

ajalooallikad. 

Tehnoloogiaõpet

Õp I osa lk 16–

19. 

TV lk 12–13. 



ajalooallikad 

tähtsad? Kuidas 

kirjalikke 

allikaid 

uuritakse? 

Kuidas 

kirjalikke 

allikaid hinnata? 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

ajalehti. Vanemad ja 

vanavanemad kui otsesed 

ajalooallikad (suulise pärimuse 

edasikandjad).  

– ajaloolised 

teadmised 

erinevates 

allikatest. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

internet kui 

ajalooallikas. 

 

us: pärgamendi 

tegemine.  

Kunstiõpetus: 
reljeef, skulptuur.  

Arheoloogia. 

5 

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 

6 

Ajalooüriku 

koostamine.  

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

Suuline arutelu klassis: õpetaja 

kirjeldab õpilastele üriku 

olulisust ajaloo uurimisel. 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

Eesti keel ja 

kirjandus: üriku 

teksti koostamine. 

 



kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

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?  

 

arheoloogi, 

arhivaari ja 

ajaloolase 

elukutse 

tutvustamine. 

2. Teabekeskkond 

– informatsiooni 

leidmine 

ajaloolistest 

allikatest. 

 

Kunstiõpetus: 
ajalooüriku 

kaunistamine. 

Tehnoloogiaõpet

us ja käsitöö: 
üriku 

valmistamine. 

Arhiivid ja 

muuseumid. 

7 

 
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.  
8 

Arutelu all 

samad 

küsimused, mis 

eelmisel tunnil 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

Töölehe täitmine muuseumis: 

õpetaja või 

muuseumipedagoogi poolt 

koostatud tööleht, mis 

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

muuseumitöötaja 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
töölehe 

küsimustele 

Tööleht „Tund 

muuseumis“. 



klassiruumis. töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

konkretiseerib teema, mida 

käsitletakse. Pigem külastada 

koduloo-, maja- või tarbekunsti 

muuseumi.  

 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

või arhivaari 

elukutse 

tutvustamine 

2. Kultuuriline 

identiteet – 

muuseumid kui 

kultuuri oluline 

osa. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

muuseumis 

käitumisreeglid 

 

vastamine, 

õigekirja 

järgimine. 

 

Vanade asjade 

päev 

9 

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 

allikas. 

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 

ajalooallikaid. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: arhiiv, 

ajalooallikad. 

Kunstiõpetus: 
muuseumid, 

arhiivid, 

eestlastest 

maalikunstnikud. 

Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Eri liiki 

ajalooallikad. 

Eelajalooline 

aeg. Mägilane 
10 

Inimese 

eellased. 

Kasutab 

kontekstis aja 

Õpilased joonistavad 

koopamaalingu.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 
Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Õp I osa lk 28–

31. 



Ötzi. Neandertali 

inimene. Homo 

sapiens. 

Koduloomad ja 

põlluharimine. 

Ötzi.  

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Lühijutukese kirjutamine 

teemal: „Milline nägi välja 

muinasaja inimese üks 

argipäev“. 

kultuuri 

erinevuste 

mõistmine. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

eelajaloolise 

perioodi kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

teaduse ja tehnika 

areng kiviajast 

tänapäevani. 

 

Kunstiõpetus: 
koopamaalingute 

joonistamise 

tehnikad. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 

jutukese 

koostamine.  

TV I osa lk 22–

25 

Vana-Egiptus. 

Ehitusmeister 

Imhotep. 

11 

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. 12 Kirjalikud ja Teab, et Õpilased võtavad tundi kaasa  Eesti keel ja A3 paber ajatelje 



esemelised 

ajalooallikad 

Egiptuse kohta. 

Töö ajateljega. 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas.  

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

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. 

 kirjandus: töö 

erinevate 

teatmeteostega.  

Matemaatika: 
töö ajateljega.  

Kunstiõpetus: 
postkaardid, 

esemete 

joonistamine 

ajateljele.  

 

valmistamiseks. 

Vana-Kreeka. 

Kirjanik 

Aristophanes.  13 

Kreeka 

geograafiline 

asend (töö 

kaardiga). 

Ateena – 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

Töö kaardiga: märgib 

töövihiku kaardile Balkani ps, 

Ateena, Egeuse meri, 

Vahemeri, Kreeta saar.  

1. Kultuuriline 

identiteet – Vana-

Kreeka kui 

Euroopa kultuuri 

häll. 

Geograafia: 
Balkani ps, 

Ateena linn, 

Egeuse meri, 

Vahemeri, Kreeta 

Õp I osa lk 36-

39. 

TV I osa lk 30–

33. 



demokraatia 

häll. 

Aristophanes.  

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist. 

 

saare kaardil 

näitamine. 

Ühiskonnaõpetu

s: demokraatia ja 

kodaniku olemus.  

Eesti keel ja 

kirjandus: Vana-

Kreeka teater, 

tragöödiad ja 

komöödiad. 

Kunstiõpetus: 
vaasimaal. 

Vana-Kreeka. 

14 

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, 

esemeline 

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“ 



Vana-Rooma. 

Väejuht Julius 

Caesar. 

15 

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. 
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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 

Kunstiõpetus: 
väljakaevatud 

Pompei 

arhitektuur ja 

kunst, fresko. 

Loodusõpetus: 
vulkaanid, 

looduskatastroofi

d. 

 

Õp I osa lk 44–

47. 

TV I osa lk 38–

41. 



planeerimine – 

arheoloogi 

elukutse 

tutvustamine. 

Ristiusu teke. 

Jeesus Kristus.  
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Jeesuse elu ja 

õpetus. Jeesuse 

surm. Piibel. 

Kristluse levik.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

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 

käsku tänapäeval. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: piibel. 

Ühiskonnaõpetu

s: usundid. 

Matemaatika: 
ajatelg. 

Õp I osa lk 48–

51. „Piiblilood“ 

TV I osa. lk 42–

45. 

Bütsantsi 

keisririik. 

Keisrinna 

Theodora. 
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Konstantinoopol 

– kaubateede 

ristumispunkt. 

Riigi õitseng. 

Justinianuse 

koodeks. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

Arutelu klassis: naiste 

positsiooni üle antiik- ja 

varakeskajal. Keisrinna 

Theodora ja preestrinna 

Eumachia võrdlus. 

 Töö kaardiga: 

1. Väärtused ja 

kõlblus – 

sallivuse ja 

lugupidava 

suhtumise oskuste 

kujundamine 

Geograafia: 
Konstantinoopol, 

Egeuse meri, 

Must meri, 

Vahemeri, Väike-

Aasia, Kreeka, 

Õp I osa lk 52–

55.  

TV I osa lk 46–

47. 



Keisrinna 

Theodora. 

Bütsantsi 

geograafiline 

asend (töö 

kaardiga). 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Konstantinoopol, Egeuse meri, 

Must meri, Vahemeri, Väike-

Aasia, Kreeka, Egiptus. 

Egiptuse kaardil 

näitamine. 

Ühiskonnaõpetu

s: naiste 

positsioon 

ühiskonnas.  

Kunstiõpetus: 
Hagia Sophia 

kirik, mosaiik.  

Ekskursioon 

kodukandi 

kirikusse 

(soovituslikult 

luteri 

kirikusse). 19 

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. 
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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. 



kloostrielu 

reeglite järgimine. 

 

Islami 

tekkimine. 

Prohvet 

Muhamed. 
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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. 
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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. 
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Rüütel Roland.  Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

Diskussioon klassis: erinevate 

ajastute kangelaste kohta: 

Achilleus, Odysseus, Roland, 

kuningas Arthur. Teemat võiks 

siduda ka Eesti rahvuseepos 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

Eestlaste päritolu.  

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

Eesti keel ja 

kirjandus: eepos 

„Kalevpoeg“, 

müüdid, 

kangelased. 

Õp I osa lk 68–

69. 

TV I osa lk 59. 



põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

„Kalevipojaga“. Olulisel kohal 

kasvatuslik pool: ausus, 

sangarlikkus, väärikus.  

innovatsioon 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

positiivsete 

iseloomuomadust

e kujundamine. 

 

Diskussiooni 

reeglid. 

 

Viikingite 

retked. Norra 

kuningas Olav 

Tryggvason. 
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Kes olid 

viikingid? 

Viikingite 

avastusretked, 

„varjaagide tee“ 

(töö kaardiga). 

Norra kuningas 

Olav 

Tryggvason.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

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 

tänapäeva 

Skandinaavia 

maade kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

viikingite laevad 

maadeavastused. 

 

Geograafia:  
Skandinaavia ps, 

Läänemeri, Briti 

saared, 

Gröönimaa, 

Ameerika. 

„Varjaagide tee“ 

kaardil näitamine.  

Kunstiõpetus:   
viikingilaeva, 

ruunikivi ja 

viikingi 

joonistamine. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
ruunikivid, 

saagad ja nende 

päritolu. 

Õp I osa lk 70–

73. 

TV  I osa lk 60–

63. 

Vana-Vene 

riik. Suurvürst 

Jaroslav Tark.  25 

Vana-Vene riigi 

sünd 

(paiknemine 

kaardil). 

Venemaa võtab 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

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 

Geograafia:  
Skandinaavia ps, 

Läänemeri, Briti 

saared, 

Gröönimaa, 

Õp I osa lk 74–

77. 

TV I osa lk 64–

65. 



vastu ristiusu. 

Suurvürst 

Jaroslav Tark. 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

internetist. 

 

Ameerika. 

„Varjaagide tee“, 

Vana-Vene riik, 

Kiiev.  

Ühiskonnaõpetu

s: õigeusk. 

Kunstiõpetus: 
Vana-Vene 

sakraalehitised. 

Ekskursioon 

õigeusu 

kirikusse. 

26 

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. 
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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. 
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Veneetsia – 

merede valitseja. 

Marco Polo 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

Videote vaatamine: filmi 

katkeid Veneetsiast või 

Peterburist (Põhjamaade 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

idamaade rahvad 

Kunstiõpetus: 
kaasaegne 

filmikunst.  

Õp I osa lk 82–

85. 

TV I osa lk 68–



Marco Polo lapsepõlv. Pikk 

teekond itta. 

Hiinas 

mongolite 

khaani 

teenistuses. 

Tagasi kodus. 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Veneetsiast). Õpilased võiksid 

luua iseenda reisipäeviku. 

Aluseks võiks võtta reaalse 

reisi Eestisse või välisriiki. 

Kirjeldus peaks sisaldama 

ülevaadet geograafilistest 

objektidest, ehitistest, 

kultuurist.  

ja kultuuriruum.  

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

internetist Aasia 

maade kohta. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

hiinlaste leiutised. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

idamaade 

kombestik. 

 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
reisipäeviku 

loomine ja 

õigekirja 

jälgimine. 

Geograafia: 
Marco Polo retk 

kaardil 

tähistamine. 

71. 

Eestlaste 

Muistne 

vabadusvõitlus

. 

Kroonikakirjut

aja Henrik.  
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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 

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. 



ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Eestlaste 

allajäämise 

põhjused 

Muistses 

vabadusvõitlus

es. 
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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, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

 

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. 

 

Saja-aastane 

sõda. 

Prantsusmaa 

rahvuskangela

ne Jeanne 

d`Arc. 
31 

Sõda 

Prantsusmaa 

trooni pärast. 

Jeanne d`Arc 

tuleb kuningale 

appi. Orleansi 

vabastamine. 

Kroonimine 

Reimsis. 

Jeanne`i surm. 

Väljendab oma 

teadmisi nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult, 

koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

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.  

Õp I osa lk 90–

93. 

TV  I osa lk 76–

77. 



Jeanne d`Arci 

mõistatus.  

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

Matemaatika: 
Sajandite ja 

aastaarvude 

märkimine 

ajateljele. 

Kaubandus ja 

linnad. 

Kaupmees 

Hans Bouwer.  
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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.  
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Kodukandi 

tundmaõppimin

e.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

Kaardi ülesanne: Õpilastele 

võiks anda vanema kaardi, mis 

kajastab varasemat linnapilti. 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kodukoha 

Geograafia: töö 

kaardiga. 

Eesti keel ja 

Tööleht. 



inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Kaart peaks sisaldama tänaseni 

tuntud ehitisi, mille abil saaks 

võrrelda kunagist kaarti 

tänasega. Oluline on kodukandi 

ajalooliste objektide 

tundmaõppimine. Tööleht aitab 

teemad konkretiseerida, 

vajadusel üldistusi teha.  

 

mineviku 

tundmaõppimine 

ja tähtsustamine. 

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

kodukoha tuntud 

inimeste kohta. 

 

kirjandus: 
töölehe täitmine.  

Kunstiõpetus: 
hansalinnade 

ehitised.  

Ekskursioon 

Tallinna 

vanalinnas. 

Vanade rae- ja 

gildihoonete 

külastamine.  
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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 
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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, 

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 

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.  



koostab kava ja 

lühijuttu. 

Kasutab 

kontekstis aja 

mõistega 

seonduvaid 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

 

saavutamise kohta. 

Suured 

maadeavastuse

d. Meresõitja 

Kolumbus. 
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Kaubatee 

Indiasse. Kas 

maakera on 

kerakujuline? 

Meresõitja 

Kolumbus. 

Indiaanlased. 

Edasised 

maadeavastused.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

Töö kaardiga: töövihikus 

ülesande 2. lahendamisel 

paluge õpilastel võrrelda 

õpikus lk 11 esitatud kaarti M. 

Behaimi gloobuse 

poolkeradega. Võimalusel 

kasutage õppetöös gloobust. 

Kirjalik ülesanne: Õpilased 

sõnastavad õpetaja abiga 

maadeavastuste põhjused ning 

tagajärjed/tulemused.  

1. Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine – 

meremehe 

elukutse 

tutvustamine 

2. Teabekeskkond 

– 

globaliseerumine. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

uued laevatüübid 

ja tulirelvad. 

4. Tervis ja 

ohutus – kesk- ja 

uusajal levinud 

haigused. 

Geograafia: 
gloobus, 

Kolumbuse 

maadevastused 

kaardil. 

Kunstiõpetus: 
gravüür, 

Ameerika 

kõrgkultuuride 

kultuurisaavutuse

d. 

Inimeseõpetus: 
skorbuut. 

Loodusõpetus: 
maakera. 

 

Õpiku II osa lk 

6-11. 

TV II osa lk 4-7. 



 

Kunst ja 

teadus. 
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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. 
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„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. 
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Rahulolematus 

kirikuga. 

Jutlustaja Martin 

Luther. 

Trükikunst. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

Õpetaja kirjutab tahvlile 

Martin Lutheri nime, aasta 

1517 ja sõna reformatsioon. 

Eesmärk ei ole, et õpilane seda 

kindlasti mäletaks, samas võib 

1. Kultuuriline 

identiteet - 

kristlus 

2. Teabekeskkond 

– vanade 

Eesti keel ja 

kirjandus: piibel, 

Uus Testament, 

raamatu ajalugu 

(1535), mõiste 

Õp I osa lk 16-

19. 

TV I osa lk 10-

11. 



Hariduse 

väärtustamine. 

Luterlus 

tänapäeval. 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

korrektne mõiste paljudele 

meelde jääda.  

Õpetaja näitab õpilastele 

mõnda vana raamatut ning 

üheskoos arutleda, kuidas 

tuleks raamatuid hoida. 

raamatute 

hoidmine. 

 

 

pastor. 

Tehnoloogiaõpet

us: trükikunst. 

Ühiskonnaõpetu

s: jutlus, 

katekismus. 

Hariduse levik. 

Kooliõpetaja 

Forselius. 
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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 
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Külastamiseks 

võiks valida ühe 

objekti 

järgnevast 

loetelust: Tartu 

ülikooli 

peahoone, 

kodukandi vana 

mõisakool, 

muuseumina 

tegutsev vana 

koolihoone 

(näiteks J. V. 

Jannseni 

majamuuseum 

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“ 



Pärnus), 

Palamuse 

koolimaja.  

Venemaa 

tugevnemine. 

Tsaar Peeter 

Suur. 
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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 

sõnu, lühendeid 

ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, 

pKr, araabia 

number, Rooma 

number, ajaloo 

periodiseerimine

. 

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. 

Tsaar Peeter 43 Peetri Väljendab oma Empaatiaülesanne: õpilased  Eesti keel ja Õp II osa lk 25, 



Suur. ümberkorraldus

ed. 

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. 

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“.   

kirjandus: 

katked raamatust 

„Lood Suvorovist 

ja vene 

sõduritest“.  

Kunstiõpetus: 
Peterburi linna 

arhitektuuriväärtu

sed.   

27. 

Raamat „Lood 

Suvorovist ja 

vene sõduritest“.   

Tehnika areng. 

Leiutaja James 

Watt. 
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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 

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 

Loodusõpetus / 

füüsika: 
aurumasina 

tööpõhimõte, 

aurik, auruvedu. 

Tehnoloogiaõpet

us: aurumasina 

komponendid, 

aurik, auruvedur. 

Ühiskonnaõpetu

s: patendi 

Õp II osa lk 28-

31. 

TV II osa 16-17. 



mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

– keskkonna hoid 

ja looduse 

saastumine. 

 

tähendus.  

Eesti keel ja 

kirjandus: töö 

tekstiga ja 

õigekirja 

jälgimine. 

Prantsuse 

revolutsioon. 

Kuninganna 

Marie-

Antoinette. 
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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. 
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Prantsusmaa 

asub end 

kaitsma. 

Napoleon 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Paaristöö ajateljega: õpetaja 

jagab õpilastele paberilipikud 

erinevate sündmustega. Osad 

sündmused peavad puudutama 

1. Teabekeskkond 

2. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

18. sajandi 

Matemaatika: 
töö ajateljega. 

Geograafia: 
Napoleoni 

Õp II osa lk 36-

39. 

TV II osa lk 20-

21. 



muudab 

Prantsusmaa 

keisririigiks. 

Sõjakäik 

Egiptusesse. 

Napoleoni 

sõjad. Napoleon 

Venemaal. 

Rahvuslik 

vabadusliikumin

e.  

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

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. 

relvastus. 

4. Väärtused ja 

kõlblus – 18. 

sajandi kombestik 

5. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

seaduste 

algatamine. 

vallutused.  

Kunstiõpetus: 
Louis Davidi 

maalid.  

Ühiskonnaõpetu

s – Napoleoni 

koodeks kui 

tänapäeva 

õigussüsteemi 

alus. 

Arstiteaduse 

edusammud. 

Halastajaõde 

Florence 

Nightingale. 
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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 – 

vabatahtlik töö 

erinevates 

organisatsioonide

s. 

4. Tervis ja 

ohutus – hügieeni 

eest hoolitsemine. 

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. 



5. Väärtused ja 

kõlblus – 

kaasinimeste 

aitamine ja 

hoolitsemine. 

 

Ameerika 

Ühendriigid. 

President 

Abraham 

Lincoln. 
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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 
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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 

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. 



lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Eesti rahvuslik 

ärkamisaeg 
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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 

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. 



mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Vene tsaaririigi 

lõpp. Tsaar 

Nikolai II. 
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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. 
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Eestlased 

hakkavad 

osalema 

poliitikas. Eesti 

Vabariigi 

loomine. Eesti 

Vabadussõda. 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

Võimalus kasutada H. 

Palametsa helisalvestusi. „Eesti 

Vabadussõja lugu”. 

 Töö atlasega:  õpilased loovad 

põhikooli ajalooatlase abiga 

oma legendi Vabadussõja 

rinnete ja lahingute kohta.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

iseseisvuse 

saavutamine ja 

oma riigi 

rajamine. 

2. Teabekeskkond 

Kunstiõpetus: 
Vabadussõjale 

pühendatud 

monumendid. 

Tehnoloogiaõpet

us: monumentide 

valmistamine.  

Õp II osa lk 56. 

TV II osa lk 32-

33. 

Atlas lk 18-19 



seoseid. 

Teab, et 

mineviku kohta 

saab teavet 

ajalooallikatest, 

töötab 

lihtsamate 

allikatega, 

kasutab 

kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Hindamine: õpilase 

enesehinnang õpitulemuste 

saavutamise kohta. 

– Vabadussõja 

tähtsamad isikud 

ja sündmused. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

20. sajandi 

relvastus. 

 

Geograafia: töö 

atlasega. Eesti 20. 

Sajandi alguses. 

Vabadussõda. 
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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 

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: 

Film „Nimed 

marmortahvlil”. 



allikas. mõisaarhitektuur, 

Tartu raekoda.   

Vabadussõda. 
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Vabadussõda. 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 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

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. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

20. sajandi 

relvastus. 

Eesti keel ja 

kirjandus: film 

„Nimed 

marmortahvlil“. 

Tehnoloogiaõpet

us: eestlaste 

relvastus, tehnika, 

autod, 

soomusrongid. 

aastal 1918. 

Käsitöö: 
rõivakunst aastal 

1918. 

Kunstiõpetus: 

mõisaarhitektuur, 

Tartu raekoda.   

Film „Nimed 

marmortahvlil”. 

Elu Eesti 

Vabariigis. 

President 

Konstantin 

Päts. 
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Vaimuelu Eesti 

Vabariigis: 

kultuur, sport, 

filmikunst, 

haridus, 

teatrikunst, 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

Õpetaja toob näiteid 

loovinimeste töödest Eesti 

Vabariigis perioodil 1918-

1940.  

Eesti Vabariigis toimunu tuleks 

siduda kodukandi ajalooga. 

1. Kultuuriline 

identiteet – eluolu 

1920-30 ndatel. 

2. Teabekeskkond 

– tähtsamad EV 

aegsed 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
ristsõna 

koostamine.  

Õp II osa lk 57-

59. 

TV II osa lk 33-

35. 



helilooming. 

President 

Konstantin Päts. 

Minu kodukant 

aastatel 1918–

1940. 

lihtsamaid 

seoseid. 

 

Olulisel kohal huvi äratamine 

ajaloo (ka kodukandi ajaloo) 

vastu. 

Kodune ülesanne: ristsõna 

koostamine õpitud materjali 

kohta. 

kultuuritegelased. 

 

Naiste rolli 

muutumine. 

Moekunstnik 

Coco Chanel. 

56 

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. 
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Teaduse 

edusammud. 

Vaktsineerimine 

rõugete vastu. 

Füüsik Albert 

Einstein. Nobeli 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

Empaatiaülesanne: Mida võis 

tunda Albert Einstein olles 

sunnitud kodumaalt 

(Saksamaalt) lahkuma 

Ameerika Ühendriikidesse? 

Õpetaja roll on teemat 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

teaduse roll 

ühiskonnas. 

2. Teabekeskkond 

– füüsikalised 

Loodusõpetus / 

füüsika: Albert 

Einsteini töö 

tuumapomm. 

Tehnoloogiaõpet

us: lennuk, 

Õp II osa lk 64-

67. 

TV II osa lk 38-

39. 



preemia. 

Tuumasõja oht.  

lihtsamaid 

seoseid. 

 

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”. 

valemid. 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

tuumatehnoloogia

. 

4. Tervis ja 

ohutus – 

füüsikaliste 

katsete 

ohutusnõuete 

järgmine. 

 

tramm, raadio, 

teadussaavutuse 

meisterdamine.  

 

Teine 

maailmasõda. 

Diktaator 

Hitler.  
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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 

1. Kultuuriline 

identiteet – 

kommunism ja 

küüditamine. 

2. Teabekeskkond 

3. Tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

rongid ja raudtee. 

Ühiskonnaõpetu

s: diktatuuririigi 

tunnused.  

Kunstiõpetus: 
propagandaplakat

id, fotokunst.  

Eesti keel ja 

kirjandus: 

Õp II osa lk 72-

75. 

TV II osa lk 42-

43. 



 küsimused, saavad vajadusel 

õpetajapoolset suunamist 

küsimuste koostamisel.    

4. Väärtused ja 

kõlblus – 

kodumaast kaugel 

elamise mõju. 

intervjuud.  

Elu 

Nõukogude 

Eestis. 

Sportlane 

Heino Lipp.  
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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 

rasketööstus. 

4.Kodanikualgatu

s ja ettevõtlikkus 

– rahumeelsed 

miitingud.  

 

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. 

Ekskursioon 
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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 

 

Tööleht 



kõlblus – 

metsavenna elu. 

 

Heaoluühiskon

d. Popstaar 

John Lennon.  
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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. 
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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. 



Laste 

kasvatamine ja 

kooliharidus 

Eestis 20. 

sajandi 

alguses. 
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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 

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” 



kontekstis 

ajalooallikatega 

seonduvaid 

mõisteid: 

kirjalik allikas, 

suuline allikas, 

esemeline 

allikas. 

Eesti 

taasiseseisvumi

ne. President 

Lennart Meri. 
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Eestis algab 

muutuste ajastu. 

Laulev 

revolutsioon. 

Balti kett. 

President 

Lennart Meri. 

Eesti Euroopa 

Liidus ja 

NATO-s 

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Kasutab 

ajalookaarti. 

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 

aegset muusikapala ning ühises 

arutelus võiks mõelda 

laulusõnade tähenduse üle. 

Näiteks „Koit”. 

1. Kultuuriline 

identiteet -  

2. Teabekeskkond 

– infootsing 

taasiseseisvumise 

kohta. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

kodumaa 

austamine. 

4. 

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus – 

ürituste 

organiseerimine.  

 

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. 

Maailm 

tänapäeval. 

Ema Teresa. 
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Arvutid ja 

informatsioon. 

Rahvaarv 

kasvab. 

Linnastumine. 

Ema Teresa. 

Abiorganisatsio

onid.  

Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Leiab õpitu 

põhjal 

lihtsamaid 

seoseid. 

Suuline diskusioon teemal: 

globaalprobleemid. Teema 

käsitlemise sügavuse ja 

rõhuasetuse valib õpetaja.  

1. Kultuuriline 

identiteet – 

positiivsed 

hoiakute 

kujundamine 

erinevate 

kultuuride vastu. 

2. Teabekeskkond 

Arvutiõpetus: 
arvutid ja 

informatsioon.  

Loodusõpetus: 
globaalprobleemi

d. 

Geograafia: 
globaaplrobleemi

Õp II osa lk 92-

95. 

TV II osa lk 52-

53. 



Kasutab 

ajalookaarti. 

– 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. 

 

d tänapäeva 

maailmas. 

Ühiskonnaõpetu

s: humaniaarabi, 

ÜRO, 

kriisikolded.  

II osa 

kokkuvõte.  
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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

. 

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. 



Kirjeldab mõnda 

minevikusündm

ust, mineviku 

inimeste eluolu. 

Kordamine 
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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. 
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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. 

Arvutiõpetus: 
PowerPointis 

esitluse 

koostamine. 

Eesti keel ja 

kirjandus: 
tekstide viitamine 

allikatele, 

õigekiri. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnikaseadmete 

ohutusnõuete 

järgimine. 

3. Väärtused ja 

kõlblus – 

kaasõpilaste 

aktsepteerimine ja 

viisakas 

väljendusoskus. 

 



 

 

 

 

 

 

 


