
ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS  

AJALUGU 7. KLASS  

Õpetaja 

Tundide arv: 2 nädalatundi, 70 tundi aastas 

Õpitulemused 7. klassis:  
Õpilane: 
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 

 

Õppematerjalid:  

Inna Põltsam-Jürjo. Pärtel Piirimäe, Ursula Vent. Keskaeg. I osa. Ajalooõpik 7. klassile. Avita 2011 

Inna Põldsam-Jürjo, Juhan Kreem, Pärtel Piirimäe, Marika Mägi, Regina-Maria Blauhut, Kattri Ezzoubi. Keskaeg. II osa. Ajalooõpik 7. klassile. Avita 2012 

Inna Põldsam-Jürjo, Pärtel Piirimäe, Ursula Vent. Keskaeg. I osa. Töövihik 7. klassile. Avita 2011 

Inna Põldsam-Jürjo, Juhan Kreem, Pärtel Piirimäe, Marika Mägi, Regina-Maria Blauhut, Kattri Ezzoubi. Keskaeg. II osa. Töövihik 7. klassile. Avita 2012 

Ajaloo atlas põhikoolile. Regio 2000 

 



 

 

Keskaeg : Keskaegne ühiskond- 4 tundi 
Õppesisu: Keskaja koht maailma ajaloos,  Keskaja ühiskonna üldiseloomustus, Keskaja periodiseering Ühiskonnakorraldus  Läänikord  Keskaja eluolu ja maailmapilt 

 
Põhimõisted: Keskaeg, lään, läänikord, feodaal, pärisori, naturaalmajandus, vasall, senjöör, rüütel, vara- , kõrg-  ja hiliskeskaeg 

 
Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ praktilised 
tööd ja IKT kasutamine/ 

hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
kasutamine 

  

1 Sissejuhatus. Keskaja 
ühiskonna iseloomustus. 

Mõiste: keskaeg, antiikaeg 

Ajurünnak eelteadmiste 
väljaselgitamiseks: Mis on 
keskaeg? 

Arutelu: ajaloo mõiste, 
ajalooperioodid. 

Töö ajajoonega (keskaja 
dateerimine - Eesti ja vana 
Euroopa võrdlus) 

PowerPoint esitlus: 

http://www.slideshare.net/sanl
il/keskaeg-
presentation#btnNext    
Seosed eelneva 
ajalooperioodiga. PowerPoint 
esitlus. 

Õpilane oskab selgitada 
keskaja mõistet, teab 
keskaja alguse ja lõpu 
sajandeid, oskab nimetada 
piirsündmuseid keskaja 
määratlemisel. 

 

Matemaatika: arvud, 
sajandid, rooma 
numbrid 

Kirjandus:  suuline 
eneseväljendus 

Geograafia: Euroopa 
piirid 

Elukestev õpe ja karjääri 
areng: ajaloolase ja 
arheoloogi elukutse 

Keskkond ja jätkusuutlik 
areng: arheoloogiliste 
leidudega seotud tegevus 

Õpik: Inna Põltsam-Jürjo. 
Pärtel Piirimäe, Ursula 
Vent. Keskaeg. Ajalooõpik 
7. klassile. Avita 2011 lk  
8-12, ptk. 1 

Töövihik lk 4 

PP esitlus: 
http://www.slideshare.net/
pkajalugu/7ajal08092010 

  

2 Keskaja periodiseering 

Mõiste: vara- , kõrg-  ja 
hiliskeskaeg 

Arutelu: Keskaja sündmused, 
muutused keskaja jooksul 
ühiskonnas 

Praktiline töö: keskaja 

Õpilane teab, millised 
muutused ühiskonnas 
toimusid keskaja jooksul, 
oskab õpiku abil paigutada 
olulisi sündmusi 

Matemaatika: 
sajandid, aastakümned 

Loodusõpetus: 
põlvkonna mõiste 

Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine: iseseisva 
õppimise oskuse 
arendamine 

Töövihik I osa. Lk 5 

Õpetaja poolt valmistatud 
sedelid sündmuste 
nimedega, mida õpilased 

  



protsesside paigutamine  
perioodidesse.  

Töö ajajoonega (eelmisel 
tunnil tehtud ajajoone 
täiendamine) 

Teemantluuletuse koostamine 
ühe konkreetse perioodi kohta 
(vara-, kõrg- ja hiliskeskaeg) 

ajalooperioodidesse. 
Järgmise tunni 
tunnikontrollis: 

Hinnatakse õpilase 
teadmisi keskaja piiride 
kohta, oskust 
iseloomustada keskaja 
perioode, oskust kasutada 
ajalooatlast: tunnikontroll 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus ja 
arutlusoskuse 
arendamine.  

Teabekeskkond: info 
otsimine ja leidmine, 
kriitiline lähenemine 
allikatele 

saavad paigutada 
ajajoonele 

3 Ühiskonnakorraldus. 
Läänikord. 

 

Mõisted. Lään. Läänikord, 
läänimees, feodaal, 
pärisori, vasall, senjöör, 
rüütel, feood 

 

Arutelu, õpetaja selgitused; 
slaidikava koostamine 

Tööleht: 
www.kke.meis.ee/images/faili
d/pdf/toolehed/Ajalugu1-
66.pdf lk 9 

Slaidikava: 
http://www.slideshare.net/javi
to0506/medieval-society-
9634251#btnPrevious 

Jutu kirjutamine: Rüütlid ja 
nende varustus 

http://www.slideshare.net/Hel
ga/medieval-suits-of-armor 

Ristsõna koostamine: (uute 
mõistete kinnistamine) 
Läänikord 

 

 

Õpilane iseloomustab 
läänikorda, feodaalset 
hierarhiat, seisuslikku 
ühiskonda, 
naturaalmajandust ning 
talupoegade ja feodaalide 
elulaadi. 

Kasutab mõisteid õiges 
kontekstis 

Oskab iseloomustada 
rüütlite osa ühiskonnas 

Oskab kirjeldada rüütlite 
varustust 

Hinnatakse sõnavara ja 
mõistete  kasutamist õiges 
kontekstis; töö vastamist 
teemale 

Inglise keel: 
võõrkeelse materjali 
kasutamine ja tõlkimine 

Informaatika:  
otsingumootori 
kasutamine internetis 

Eesti keel ja 
kirjandus : Kirjalik 
eneseväljendus, 
kokkuvõtte tegemine 
nähtust ja loetust; 
korrektsete lausete 
moodustamine 

Kunst:  keskaja inimese 
esteetika; ilumeel, töö 
korralik teostatus, 
keskaegne maalikunst. 

Elukestev õpe ja karjääri 
areng: muuseumitöötaja; 
käsitööline (köösner või 
kullasepp) 

 

 

Huvilistele. 

http://www.youtube.com/w
atch?v=zO-8f3XpNMg 

Rüütlivarustus 

http://www.youtube.com/w
atch?v=sEuhKRhrvRM  

 

Huvilistele. 

http://www.slideshare.net/
gsill/daily-life-in-middle-
ages#btnNext 

 

  



4 Keskaja eluolu ja 
maailmapilt. 

 

Mõisted: feodaal, pärisori, 
naturaalmajandus 

Rollimäng: vaimulik; aadlik; 
talupoeg 

Suuline arutlus: keskaja 
eluolu ja maailmapilt 

Hinnangu andmine keskaja 
eluolule 

Keskaegne ühiskond: 

http://www.slideshare.net/javi
to0506/medieval-society-
9634251#btnPrevious  

RATT: Roll - vaimulik; 
aadlik või talupoeg; 
Adressaat - vaimulik; 
aadlik või talupoeg: Teksti 
vorm – isiklik kiri: Teema – 
omal valikul) 

 

Õpilane oskab kasutada 
mõisteid õiges kontekstis; 
omab oma arvamust ja 
oskab seda faktidega 
põhjendada 

Hinnatakse õpilase oskust 
kasutada fakte oma 
seisukoha põhjendamisel 

Kirjandus:   Suuline ja 
kirjalik loominguline 
eneseväljendus 

Matemaatika: 
naturaalmajanduse 
kaubavahetuse 
arvutamine 

 

Kodanikualgatus: õpilane 
kujundab oma seisukoha ja 
argumenteerib seda 
faktidega ajalooõpikust või 
nähtud filmidest 

 

Keskkond allalaadimiseks: 

http://middleages.pppst.co
m/manorlife.html  

Õpik: Keskaeg. Ajalooõpik 
7. klassile.I osa  ptk. 23 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kirik keskajal- 8 tundi  

Õppesisu:  Ristiusu õpetuse alused Kiriku osa ühiskonna  Ristisõjad  Keskaja ülikoolid ja teadus. Romaani ja gooti stiil 

Mõisted: paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, romaani stiil, gooti stiil, sakrament 

 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ IKT 
vahendid 

1 Ristisusu õpetuse põhi-
alused 

Mõisted: püha, patt, 
puhastustuli; viimne 
kohtupäev; sakrament, 
ketser, inkvisitsioon 

Õpetaja slaidikava: ristiusu 
põhimõtetest 

Õpilaste töö 
põhimõistetega: püha, patt, 
puhastustuli; viimne 
kohtupäev; sakrament, 
ketser, inkvisitsioon 

Tund arvutiklassis: õpilased 
koostavad rühmadena 
slaidikava ristiusu alustest. 
Slaidide teemad: Uus 
Testament;Vana Testament; 
Jeesus Kristuse elu; Jeesuse 
õpetus; piibliloo 
lühiülevaade omal valikul 
(raamatust Piiblilood) 

Iseloomustab kiriku osa 
keskaja ühiskonnas 
kultuuripärandi 
säilitajana ja 
maailmapildi 
kujundajana. 

Oskab kasutada mõisteid 
õigesti kontekstis 

Hinnatakse õpilase 
oskust rakendada 
mõisteid kontekstis 

Kunstiõpetus: maal 
ja skulptuur keskajal 

Informaatika:  
PowerPoint esitluse 
koostamine arvutis 

Religiooniõpetus: 
kristluse kujunemine 

Väärtused ja kõlblus: 
teab, et Euroopa 
maailmapildi aluseks on 
10 käsku 

Kultuuriline identiteet:  
on kultuuriliselt salliv 

Õpik, töövihik, õpetaja 
slaidikava 

Huvilistele: 

http://www.youtube.co
m/watch?v=Ra2t3S8jp8
w 

Õpik: Keskaeg. 
Ajalooõpik 7. klassile.I 
osa, ptk. 22 

Slaidikavad Google´i 
pildiotsingu abil 

2 Kiriku osa ühiskonnas 

 

Mõiste: sakrament, kirik, 
munk, nunn, klooster 

Arutelu: Kiriku roll 
ühiskonnas; 
kirikutegelased;  
vaimulikud ja ühiskond 

Rühmatöö: Seitse 
sakramenti ja keskaegne 

Tunnikontroll: ristiusu 
mõisted 

Oskab iseloomustada 
kiriku juhtivat rolli; 
kasutab mõisteid 
(sakramentide 

 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus 

Kunst:  kirik kui 
sakraalehitis 

Kodanikualgatus- 
õpilane kujundab oma 
seisukoha ja 
argumenteerib seda 
faktidega ajalooõpikust 
või nähtud filmidest 

Õpik I osa, ptk 21 

Õpetaja koostatud 
sedelid erinevate 
tegevuste nimetustega; 
õpilased tõmbavad 
kordamööda sedeleid ja 



inimene. Tunni lõpus 
õpilased arutlevad, kuivõrd 
tihedalt oli inimese elu 
seotud kirikuga. 

Tunniteema 
visualiseerimine/loovülesan
ne: õpetaja jagab klassi 
seitsmeks rühmaks ning iga 
rühma ülesanne on 
etendada üks sakrament.  

nimetused) kontekstis 
õigesti 

Oskab iseloomustada 
kiriku rolli inimeste 
igapäevaelus 

Religiooniõpetus: 
kristluse olemus 

arutavad, kuivõrd seda 
tegevust sai kirik 
normeerida 

3 Ristisõjad Töö ajalookaardiga: 
Ristisõjad Idamaadesse ja 
Läänemere äärde 

Ajajoone ülesanded: 
ristisõdade periood 

Muusikavideo: 
laulusõnades on edasi 
antud ristisõdade 
eesmärgid ja tulemused 

http://www.youtube.com/w
atch?v=weMhSSYoRi4 

Loovtöö rühmades: 
õpilased koostavad 
reklaamklipi, et meelitada 
rüütleid  ristisõtta.  

 

 

Teab ristisõdade 
puhkemise põhjusi 

Oskab kasutada kaarti, et 
iseloomustada nelja 
ristisõda 

Oskab selgitada 
ristisõdade tagajärgi, 
teab, kuidas ristisõjad 
muutsid eurooplaste 
kultuuri ja hügieeni 

Oskab ennast asetada 
keskaja inimese 
olukorda 

Töö atlasega; hinnatakse 
õpilase oskust kasutada 
atlast; teadmisi 
ristisõdade põhjuste ja 
tagajärgede kohta 

Geograafia: 
Vahemere-piirkond, 
atlase kasutamine 

Inimeseõpetus: 
hügieen 

Eesti keel: erinevad 
tekstiliigid- 
reklaamitekst 

Kunstiõpetus: 
reklaami 
kujundamine 

Meediaõpetus: 
reklaami olemus 

Kultuuriline identiteet:  
erinevate ajastute ja 
erinevate piirkondade 
inimesed on erineva 
maailmavaatega 

Tervis ja ohutus: 
puhtad käed ja puhas 
joogivesi 

 

Huvilistele: keskaegne 
muusika: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=QnHyFaM
Vi1ku 

Ladinakeelne laul 

http://www.youtube.co
m/watch?v=tqNt9IbwP
Qw&feature=related 

 

 

4 Keskaja ülikoolid ja Suuline arutelu: kirik ja Teab, kuidas oli 
korraldatud keskaegne 

Inimeseõpetus: 
kasvatusest 

Väärtused ja kõlblus: 
õpilase positsioon 

Tööleht videode 



teadus 

Mõisted 

Rektor, dekaan, dispuut, 
kursiivkiri, skolastika 

haridus; ladina keel 

 

Iseseisev töö tekstidega: 
Loetud materjali põhjal 
saavad õpilased koostada 
akrostihhoneid või ka 
cinquine. Õpetajale- vaata  

http://www.abcteach.com/fr
ee/h/howto_cinquain.pdf  

Tunniteema kinnistamiseks 
tähemäng sõnaga 
HARIDUS (ühe tähe alla 
võib kirjutada ka mitu 
teemakohast sõna) 

 

 

hariduselu, mida sai 
õppida keskaegses 
ülikoolis 

Oskab iseloomustada 
keskaegseid 
haridusolusid. 

 

erinevates ajastutes 

Muusika:  keskaegne 
muusika, pillid 

Kunstiõpetus: 
kirjakunst, 
maalikunst 

Filosoofia: 
keskaegne filosoofia, 
skolastika 

Eesti keel: tekstide 
loomine, korrektne 
kirjaviis 

keskajal; kehaline 
karistamine jne 

Elukestev õpe: hariduse 
ja teaduse valdkond kui 
karjäärivõimalus 

Teabekeskkond: 
õpilane tajub ja 
teadvustab ümbritsevat 
teabekeskkonda 

Kultuuriline identiteet:  
mõistab kultuuride 
muutumist ajaloo vältel, 
on kultuuriliselt salliv 

jälgimiseks 

Video: 

http://www.youtube.co
m/watch?v=Ly9BPvFJf
qo 

 

 

 

5 Keskaja kunst. Gooti ja 
romaani stiil 

Arutelu: kirikud kodulinnas, 
maakonnas,  

 Gooti stiil: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=O5Z1gxGhRQQ&f
eature=related 

gooti ja romaani stiil: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=IwKg4ESvYG4&fe
ature=related 

Töölehtede täitmine: koos 
õpetajaga külastatakse 

Õpilane oskab 
iseloomustada romaani 
ja gooti stiili, oskab neid 
eristada; teab 
kuulsamaid gooti ja 
romaani stiilis kirikuid 
Euroopas ja oma 
kodukohas 

Kunstiõpetus: 
arhitektuuriajalugu 
(kirikud kui 
sakraalehitised) 

Inglise keel: 
sõnavara arendamine 

Geograafia: 
kirikuhoone ja 
ilmakaared 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
ehitusmeister, sajandeid 
kestva ehitise teostus 

Väärtused ja kõlblus: 
hästi tehtud töö väärtus 
ajaloos 

 

Videode vaatamise järel 
täitmiseks töölehed 



kodulinna/maakonna  
kirikut/kirikuid ning 
täidetakse saadud 
informatsiooni ja 
vaatluse põhjal töölehed 

6 Tehnika ja meditsiin 

 

Tehniliste leiutiste 
paiknemine ajajoonel: 
mõistatamine, mis leiutati 
varem, mis hiljem, seejärel 
järjestuse täpsustamine 
õpiku abil. 

Keskaegne ajamõõtmine 

Piret Pihu slaidikava 
tehnika arengust 

http://www.slideshare.net/u
hisgum/tehnika-areng-
keskaja-lpul#btnPrevious 

Õpilased koostavad 
slaididel nähtu kohta 
küsimusi ja esitavad neid 
siis üksteisele 

Tunnitöö kahes osas: 1) 
viktoriin; 2) töö ajajoonega. 
(Viktoriin võib olla 
koostatud interneti 
keskonnas valikvastustega 
testi kujul)   1) Millisest 
leiutisest/avastusest on 
juttu?; 2) 
Leiutiste/avastuste 
paigutamine ajajoonele 

Õpilane iseloomustab 
tehnika arengut keskajal, 
teab, millal tähtsamad 
leiutised/avastused 
tehti/avastati 

Oskab näha põhjuse ja 
tagajärje seost 

Matemaatika: 
ajamõõtmine, 
ajaühikud 

Loodusõpetus:  
tuule- ja vee-energia 
kasutamine; 
päikesekell 

Inimeseõpetus: 
tervis 

 

Kunst:  
tehnikasaavutuste 
joonistamine 

Eesti keel: 
küsimuste 
koostamine ja 
vastamine. 
Lauseehitus 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon: õpilane 
saab aru, et maailm ongi 
pidevas muutumises 

 

Keskkond: tehnika 
arengu mõju 
keskkonnale ja kuidas 
saame 
loodust/keskkonda 
kaitsta; tehnika ja müra- 
kuidas saame ennast 
müra eest kaitsta 

Õpik ja töövihik II osa, 
ptk. 47 



õpiku abil 

7 Kordamine 

Mõisted: paavst, 
patriarh, piiskop, 
preester, munk, nunn, 
romaani stiil, gooti stiil, 
sakrament 

Rühmatööd: Kirik keskajal 

Reklaamiklippide 
vaatamine, nendele 
hinnangu andmine. 
Mõistete rakendamine 

Juhitud kujutluspilt: 
õpetaja jutustab 
õpilastele Giordano 
Bruno eluloost ja 
vaadetest. Õpilastel tuleb 
jutustuse lõpp ise 
kirjutada – mis sai 
Giordano Brunost? 
(õpilane kasutab loo lõpu 
kirjutamisel oma teadmisi 
keskaja inimese 
maailmapildist ja kiriku 
ning religiooni rollist 
ühiskonnas) 

Õpilane kordab õpitu 
üle, leiab oma „nõrgad 
kohad“; õpib teadlikult 

Reklaamiklippide puhul 
hinnatakse teemakohaste 
mõistete kasutamist 

Õpilane oskab kasutada 
oma olemasolevaid 
ajalooteadmisi, et 
tuletada kontekstist 
lähtuvaid seaduspärasusi 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik väljenduslaad 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: õpilane 
on rühmatöös aktiivne; 
abistab vajadusel 
klassikaslast, kes ehk nii 
edukas ei ole. 

Elukestev õpe: 
õpivõtete kasutamine 

Suur paber, vildikad 

8 Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Kirik 
keskajal. 

Õpetaja saab rakendada 
slaidikava, et õpilane 
tunneks ära näiteks romaani 
ja gooti ehitisi; õpetaja 
annab ette sõnad, mida 
õpilane rakendab õiges 
kontekstis jne 

Õpilane rakendab oma 
teadmisi, on loov. 
Hinnatakse mõistete 
teadmist ja nende 
rakendamist õigesti; 
õpilase teadmisi gooti ja 
romaani stiili kohta, 
kiriku mõjuvõimu kohta; 
ristisõdade põhjuste ja 
tagajärgede kohta; 
oluline on, et õpilane 

Eesti keel: õigekiri 
on korrektne, 
väljenduslaad 

Elukestev õpe: 
õpivõtete rakendamine 

 



toob näiteid. 

 

Frangi riik- 5 tundi  

Õppesisu: Frangi riigi teke; Riik Karl Suure ajal; Frangi riigi jagunemine;  Kolm tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa 

 

Põhimõisted. Frangi riik, Karl Suur, keiser, keisririik  Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Frangi riigi teke 

Mõisted dünastia, 
Merovingid, Karolingid 

Õpilased koostavad 6 
punktilise kava Frangi riigi 
sünniloo kohta 

Õpetaja annab õpilastele 
kätte A5 paberid õigete ja 
valede väidetega. Tunni 
lõpuks on õpilased materjali 
läbi töötanud ja oskavad 
väiteid kinnitada või ümber 
lükata. 

 

 

Õpilane oskab 
iseloomustada Frangi 
ühiskonda 

Oskab kaardi peal 
näidata Frangi riigi piire 

Geograafia: 
Euroopa alad ja 
piirid; informatsiooni 
leidmine kaardilt 

Kunstiõpetus: 
Frankide riided ja 
ehted 

 

Elukestev õpe: 
erinevate õpitehnikate 
omandamine 

Õpik, töövihik I osa. 
Ptk. 3 

2 Frangi riik Karl Suure 
ajal 

Karl Suur: 

http://www.miksike.ee/docs
/elehed/4klass/7riik/elutuba/
karl.htm 

Slaidikava: Aire Murd 
http://www.slideshare.net/A

Õpilane oskab 
iseloomustada Karl 
Suure osa Frangi riigi 
ajaloos 

Oskab kirjeldada 8.-9. 
saj sõjapidamises 

Geograafia:  Karl 
Suure riigi piirid, 
atlase kasutamine 

 

Kunstiõpetus: 
riietus ja ehted 

Kultuuriline identiteet-  
euroopaliku 
maailmavaate lugu 

 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 

Slaidikava PowerPointis 

Õpik ja tv I osa. Ptk. 4 

 

Slaidikavade 
jälgimiseks töölehed 



ire68/frangi-riik#btnNext 

Tiina Kull 
http://www.slideshare.net/ti
inakull/frangi-riigi-
kujunemine 

Slaidikava jälgides märgib 
õpilane üles märksõnu 

Cinquine Karl Suure kohta 

TTS (Tean/Tahan 
teada/Sain teada) 
meetodi kasutamine – 
õpik lk 26 „Koolid ja 
hariduse väärtustamine“) 

toimunud muudatusi  

 

Õpilane läheneb 
ülesannetele loovalt 

 

Cinquine hindamisel 
jälgitakse, et õpilane 
kasutaks Karl Suurega 
seonduvat 
terminoloogiat 

 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine 

üksikisiku roll ajaloos  

3 Frangi riigi jagunemine, 
tuumikalad 

Mõisted: Viikingid, 
saratseenid 

Põhjuse ja tagajärje seosed 

Jutustamine: Frangi riigi 
lagunemine ja Viikingite 
rüüsteretked 

Materjali konspekteerimine, 
olulise eristamine 
ebaolulisest 

Aktiivõppemeetod „Pildi 
sisse minek“  – õpk lk 
28-29 olevat pilti 
kasutades 

 

Õpilane oskab nimetada 
põhjuseid, miks Karl 
Suure riik lagunes; 

Oskab kaardil näidata 
Frangi riigi 
moodustanud alasid 

Hinnatakse õpilase 
oskust kasutada atlasel 
olevat infot;   

Geograafia: 
Euroopa riikide piirid 

Kunstiõpetus: 
ajaloolised 
raamatuillustratsioon
id 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus 

Teabekeskkond: 
õpikuillustratsioonide 
põhjal järelduste 
tegemine 

Õpik, töövihik I osa. 
Ptk. 5 

kontuurkaart 

4 Kordamine Rühmatöö: märksõnade 
leidmine tekstist ja nende 

Õpilane vaatab üle oma 
teadmistepagasi, areneb 
enesekriitika- mida ma 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: õpilane 
vastutab oma 

Vihik; paber, vildikad. 
Õpik ja töövihik I osa. 



defineerimine 

Jutu struktuuri selgitamine: 
sissejuhatus, teema-
arendus, kokkuvõte; 
kavapunktide koostamine 

tean, mis vajab veel 
arendamist 

eneseväljendus 

Kirjandus:  eri liiki 
tekstide lugemine, 
analüüsimine 

õpiedukuse eest 

5 Kokkuvõttev hindamine. 
Jutu kirjutamine 

Jutu kirjutamine teemal 
„Frangi riik“: õpetaja annab 
õpilastele ette sõnad, mis 
peavad kirjutatud tekstis 
(korrektses kontekstis) 
sisalduma: dünastia, 
Merovingid, Karolingid, 
Karl Suur, Viikingid, 
saratseenid 

Õpilane koostab 
kirjaliku ülevaate Frangi 
riigi arengust ja 
lagunemisest, oskab tuua 
välja Frangi riigi mõju 
tänapäevasele Euroopale 

Hinnatakse mõistete 
kasutamist kontekstis; 
jutu vastamist teemale 

Eesti keel: kuidas 
kirjutada head juttu; 
korrektse sõnavara 
kasutamine, slängi 
vältimine, õigekiri 

 Paber või kontrolltööde 
vihik 



 

Araablased- 4 tundi 

Õppesisu:  Araabia ühiskond  Muhamed. Islam Araabia kultuur ja selle mõju Euroopale 

 

Põhimõisted: Araablased, islam, Muhamed, koraan, Meka 

 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ IKT 
vahendid 

1 Araabia ühiskond http://www.miksike.ee/docs
/referaadid2005/araablased_
keskajal_liina.htm 

Töö tekstidega; olulise ja 
ebaolulise eristamine: 
Araablaste eluolu 

Rühmatöö 
ettevalmistamine: 
slaidikavade 
ettevalmistamine: araabia 
arhitektuur; araabia kunst; 
araabia köök; -tants; jne 

Õpilane oskab 
iseloomustada araabia 
ühiskonda; oskab näha 
seoseid looduse ja 
ühiskonna arengu vahel 

Eesti keel:  kirjalik 
eneseväljendus 

Geograafia: kaardi 
kasutamine 

Arvutiõpetus:  
esitluse koostamine 

Kunst:  võrdleb 
kultuuride sarnasusi 
ja erinevusi ning 
väärtustab neid 

Väärtused ja kõlblus: 
erinevate 
maailmavaadete 
sarnased ja erinevad 
jooned 

Tervis ja turvalisus: 
äärmuslike loodusolude 
mõju inimesele; puhtad 
käed ja puhas vesi! 

Õpik II osa. Ptk.33. 

Ajalooatlas 

Huvilistele 

http://www.hot.ee/ajaloo
st/text/keskaeg/araablase
d.htm 

 

2 Muhamed, islam TTS (Tean/Tahan 
teada/Sain teada): 

http://www.slideshare.net/J
arveotsaajalugu/islam-
phikoolile#btnPrevious 

Piret Pihu esitlus 

Õpilane teab islami 5 
sammast, oskab neid 
võrrelda ristiusu 
põhimõtetega: usu 
sekkumine inimese ellu 

Oskab võrrelda, leida 

Eesti keel:  kirjalik 
ja suuline 
eneseväljendus 

Matemaatika: oskus 
püstitada probleemi, 
loogiliselt arutleda, 
lugeda materjalist 

Teabekeskkond: 
kriitiline suhtumine 
infosse. 

Väärtused ja kõlblus: 
erinevate 
maailmavaadete 
sarnased ja erinevad 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 33. 

interneti materjalid 

 



http://www.slideshare.net/u
hisgum/araabia#btnPreviou
s 

Venn-diagramm: Islami ja 
kristlus 

seoseid;  

 

välja vajalikku infot 

Kirjandus:  eri liiki 
tekstide lugemine, 
analüüsimine 

jooned 

 

3 Araabia kultuur ja selle 
mõju Euroopale 

Loeb veebilehelt: 
http://oppematerjalid.blogsp
ot.com/2010/02/araabia-
kultuur.html 

Muusikanäide: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=386MbjGXhCs 

Tantsunäide:  Meeste tants 

http://www.youtube.com/w
atch?v=DjIXMZLxL-I 

kõhutants: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=MnCIBwVMib8 

Venni diagramm: Araabia 
ja Euroopa kultuuri 
erinevused ja sarnasused 

Õpilane oskab 
iseloomustada araabia 
kultuuri, oskab 
põhjendada selle 
erinevust Euroopa 
omast, oskab kasutada 
mõisteid õiges 
kontekstis 

Teab, milline mõju on 
olnud araabia kultuuril 
Euroopa kultuurile 

Kunstiõpetus:  
islami arhitektuur 

Muusikaõpetus: 
araabia muusika 

Kehaline kasvatus: 
Kõhutantsu 
elemendid 
võimlemises 

Ühiskonnaõpetus: 
meeste ja naiste roll 
ühiskonnas 

Väärtused ja kõlblus: 
idamaise maailmapildi 
areng läbi ajaloo, 
kontrastid euroopa 
maailmapildiga 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
kultuuritöötaja; 
tantsuõpetaja; 
turismindus 

Kultuuriline identiteet:  
mõistab kultuuride 
muutumist ajaloo vältel, 
on kultuuriliselt salliv 

Videomaterjal; tööleht 
videote jälgimiseks 

 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk.34. 

Huviline õpilane võib 
teha kokkuvõtte mõnest 
„1001 öö muinasjutu“ 
loost 

4 Kordamine.  Kokkuvõttev 
hindamine: esitluse 
koostamine ja ettekanne. 

Rühmatöö esitluste 
kuulamine/vaatamine ja 
nendele hinnangu andmine 

 

Õpilane kasutab esitluse 
valmistamiseks ja 
näitamiseks vastavaid 
programme 

Õpilane jälgib ja kuulab 
oma kaasõpilaste 
ettekandeid 

Hinnatakse etteantud 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus; 
autoriõiguse 
järgmine 

Kunstiõpetus: 
sobivate slaidide 
valimine 

Arvutiõpetus:  

Elukestev õpe: teiste 
õpilaste esitluste 
vaatamisega 
omandatakse kogemusi 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon: 
kaasaegse tehnika 
kasutamine 

Arvuti ja projektor 

Õpilaste jaoks 
hindamise maatriks- 
näiteks 

http://arvutiopetus.kiq.e
e/?p=422 

 



 

 

 

Bütsants – 6 tundi 

Õppesisu: 1. Bütsantsi tugevuse põhjused     2. Justinianus I    3. Vana-Vene 

Põhimõisted:  Bütsants, Ida-Rooma, Konstantinoopol, ikoon, mosaiik, Hagia Sophia, Justinianus I, Vana-Vene riik, Kiiev 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 
kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Bütsantsi keisririik 

Mõisted: Ida-Rooma, 
Konstantinoopol, keiser, 
Hagia Sophia, 
Justinianus I 

Tekstid ja pildid õpikus, 
olulise eristamine 
vähemolulisest 
http://www.slideshare.net/A
PWorldHistory/byzantine-
empire-9214981#btnNext 

Paaristöö: õpilane koostab 3 
erineva raskusastmega 
küsimust: 1. millal (vastus 
õpikutekstist leitav); 2. kas 
(vastus võib olla tekstist 
leitav, ent vastaja peab 
oskama seda ka 

Õpilane oskab kaardil 
leida Bütsantsi riigi 
piirid, iseloomustab 
Büts. ühiskonda; oskab 
põhjendada, miks Ida-
Rooma jäi püsima, kui 
Lääne-Rooma kokku 
varises 

Õpilane oskab leotu 
põhjal ka järeldusi teha 

Geograafia: kaardi 
tundmine, 
kaardipassi 
kasutamise oskus 

Matemaatika: 
võrdlemine, loogiline 
arutlemine; 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus; 
funktsionaalne 
lugemine 

Ühiskonnaõpetus: 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
erialad, mis on läbi 
sajandite ühiskonnas 
olnud 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk.31. 

ajalooatlas, kontuurkaart 

Esitluse vaatamiseks 
tööleht 

teemale vastamist; 
slaidide koostamise 
selgust- ühtlane taust, 
piltide kasutamine, 
tähesuurus; 
ettekandmise sujuvus 

programmide 
kasutamine 
praktilises töös 

Tervis ja ohutus: 
lugupidamine oma 
klassikaasalaste töö 
vastu 



põhjendada); 3. miks 
(vastus ei tohi olla tekstist 
otse leitav vaid sellest 
tuletatav). Paarilised 
esitavad teineteisele 
kordamööda oma 
küsimused.  

maksusüsteem, 
maksude maksmise 
tähtsus 

2 Bütsantsi kultuur, 
Justinianus I 

Mõisted: mosaiik, ikoon 

Õpikutekst, töövihik, 
pildimaterjal 

 

Ehitised 
http://www.youtube.com/w
atch?v=oUdGWRn67YE 

Kolmeosaline Venni 
diagramm – Kreeka-, Vana 
Rooma ja Bütsantsi kultuuri 
erinevused ja sarnasused 

 

Õpilane iseloomustab 
Bütsantsi kultuuri, leiab 
seoseid Vana-Kreeka ja 
Vana Rooma kultuuriga 

Hinnatakse õpilase 
teadmisi Büts. 
ühiskonna ja kunsti 
kohta; tunnikontroll 
Bütsantsi kohta- 
hinnatakse mõistete ja 
isikute tundmist, 
põhjendust loogilisust 
(nt miks Ida-Rooma 
püsima jäi, kui Lääne-
Rooma kokku varises) 

Geograafia: 
Vahemere kliima ja 
loodusolud 

Kunstiõpetus: 
piltide vaatlemine 
õpikus; ehitiste 
iseloomustamine, 
arhitektuur, võrdleb 
kultuuride sarnasusi 
ja erinevusi ning 
väärtustab neid 

Tööõpetus: ehete 
valmistamine 

Matemaatika: 
maksusüsteemi 
iseloomustamine 

 

Teabekeskkond: info 
leidmine ja selle 
kasutamine, 
allikakriitika 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
ajalooliste ehitiste 
säilitamine 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 32. 

YouTube videod 

Huvilistele 

http://www.youtube.co
m/watch?v=vCVYF_XI
fvk 

Bütsantsi häving: 

http://www.youtube.co
m/watch?v=ijcfjqvOfQE 

 

 

Vana-Vene riik 

Mõisted: slaavlased, 
varjaag 

Teksti lugemine, olulise 
eristamine ebaolulisest; 
märksõnade abil 
konspekteerimine; 

Akrostihhon rühmatööna- 
igale rühmale erinevad 
mõisted või ajalooliste  

Õpilane iseloomustab 
Vana-Vene ühiskonda, 
teab seoseid 
Skandinaavia viikingite 
ja Vene riigi vahel; 
oskab iseloomustada 
Vana- Vene  ja muistsete 

Geograafia: 
Euroopa kaardi 
tundmine 

Loodusõpetus: 
loodusolud ja 
inimasustuse teke 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
arheoloog, 
muuseumitöötaja, 
turismitöötaja,ehtekunst
nik; tekstiilikunstnik 

Kultuuriline identiteet:  

Huvilistele: 

Vene riigi algus 
http://www.youtube.co
m/watch?v=nhot6_TTh
wA 



isikute nimed 

 

eestlaste suhteid 

Hinnatakse akrostihhoni 
vastavust teemale, 
mõistete kasutamist 
kontekstis 

Kunstiõpetus: 
piltide vaatlemine 

Ühiskonnaõpetus: 
ühiskondlik 
korraldus- vürst, 
družiina jne; naiste 
positsioon 

Eesti keel: kirjaliku 
ja suulise 
eneseväljenduse 
arendamine; loovus 

 

mõistab kultuuride 
muutumist ajaloo vältel, 
on kultuuriliselt salliv 

Suur paber, vildikad 

 

 

Vana-Vene kultuur 

Mõisted: kirillitsa, 
ikoonimaal 

Vana-Vene kultuuri seos 
Bütsantsiga; piltide vaatlus, 
tähelepanu 
kirikuarhitektuurile 

Ehitised: 

www.pelgulinna.tln.edu.ee/
pelgukool/kuajalugu/vanave
ne.ppt 

Jutustamine (suuline 
eneseväljendus): Vana-
Vene kultuur 

Õpilane oskab kirjeldada 
vanavene kunsti, teab 
vene kultuuri ja 
bütsantsi kultuuri 
sarnaseid ja erinevaid 
jooni. 

Toob näiteid 
kodukohast. 

 

Vene keel: kirillitsa, 
vene tähestik 

Kunst:  Vene ja 
Bütsantsi kultuuri 
sarnasused, 
ikoonimaal 

Tööõpetus: ehted;  

Kultuuriline identiteet : 
mõistab kultuuri osa 
inimeste mõtte- ja 
käitumislaadi 
kujundajana ning 
kultuuride muutumist 
ajaloo vältel, omab 
ettekujutus kultuuride 
mitmekesisusest ja 
kultuuriga määratud 
elupraktikate eripärast ; 
on koostööaldis 

Slaidikava 
PowerPointis. 

 Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 36. 

Õpetajale: 

http://kodu.ut.ee/~silvi1
1/lotmanitolked/kultsem
teesid.htm 

 

Kordamine Rühmatöö: Intervjuu 
näiteks Bütsantsi 
kaupmehega; jutu 
kokkuvõte 

Rühmatööna ajalehe 

Õpilane vaatab üle oma 
teadmised, kordab 
mõistete tähendust, et ta 
oskaks neid kasutada 
kontekstis õigesti 

Õpilane oskab õpitut 

Eesti keel: 
küsimuste 
moodustamine; 
suuline 
eneseväljendus; 
loovus 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: õpilane 
on aktiivne tunneb 
ennast 
ühiskonnaliikmena. 

Õpilased teevad oma 
kokkuvõtted vihikusse 
või õpimappi. 



koostamine süstematiseerida Matemaatika: 
probleemi leidmise ja 
sõnastamise oskus 

Kokkuvõttev hindamine: 
A. kontrolltöö B. jutu 
kirjutamine 

Olulised on seoste loomise 
ülesanded 

Õpilased teevad oma 
kokkuvõtted vihikusse või 
õpimappi. 

Hinnatakse õpilase 
oskust  seostada 
seniõpitud teadmisi 
omavahel, näeb põhjuse-
tagajärje seost; kasutab 
mõisteid õiges 
kontekstis, oskab 
kasutada kaarti 

Eesti keel: kirjalik 
eneseväljendus;  

Väärtused ja kõlblus: 
Bütsantsi käitumine oma 
vastaste ja liitlastega 

 



 

Linnad ja kaubandus 6 tundi 

Õppesisu: 1. Linnade teke ja eluolu 2. Hansakaubandus Põhja-Euroopas 3. Tsunftikord 4. Linnade valitsemine 

 

Põhimõisted: Käsitöö, kaubandus, raad, raekoda, Tallinn, Reval, tsunft, gild, Hansa Liit 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Linnade teke ja eluolu 

Mõisted: käsitöö, 
kaubandus, raad, 
raekoda, turuplats 

Õpikutekstid ja pildid; 
linnade tekke põhjenduse 
väljatoomine 
http://arhiiv.koolielu.ee/pag
es.php/03070102?txtid=386
6 

Referaadi/ ettekande 
koostamine. Näiteks 
keskaegse Tallinna ehitisi 
on piisavalt, et lasta igaühe 
kohta üks ettekanne teha 

Õppekäik keskaegsesse 
linna (Tallinna vanalinn) 

Õpilane teab, kuhu 
tekkisid keskajal linnad, 
teab linnade tekkimise 
eeldusi, oskab kaardil 
näidata olulisemaid 
linnu, iseloomustab elu-
olu linnades 

Õpilane oskab märgata 
ja iseloomustada 
keskaegseid hooneid 
oma kodukohas 

Geograafia:  atlase 
ja kaardi kasutamine. 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Matemaatika: 
probleemi leidmine 
ja sõnastamine, 
protsesside loogiline 
kirjeldamine 

 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
õpilane oskab näha 
peamisi põhjusi, miks 
kõik linnad ei ole olnud 
jätkusuutlikud 

Ajalooatlas 

Õpik, töövihik I osa. 
Ptk.  14. 

2 Tsunftikord 

Mõisted: tsunft, skraa, 
käsitööline, šedööver 

Loe iseseisvalt: 

http://www.miksike.ee/docs
/lisa/2klass/2joostes/tsunft.h
tm 

Õppekäik muuseumisse 
(keskaegne käsitöö) 

Õpilane oskab jutustada 
tsunftikorrast keskaegses 
linnas, kasutab mõisteid 
õigesti 

Hinnatakse õppekäigu 
lehe korrektset täitmist; 

Eesti keel: kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendus, 
loovus, küsimuste 
moodustamine. 
Kokkuvõtte tegemine 
intervjuust 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
elukutsed läbi sajandite 

Õpik, töövihik I osa. 
Ptk. 15.  

Õppekäigul tööleht; 

 



Rühmatöö:  nt tsunfti 
reeglite analüüsimiseks; 
tsunftijänese püüdmine;  

Jutu kirjutamine:  „Kui ma 
oleksin keskaegses linnas 
….“. 

Paaristöö: Intervjuu 
keskaegse käsitöölisega 

Rühmatöös antud 
ülesande täitmist, 
mõistete kasutamist; 

Jutus hinnatakse õpilase 
püsimist teemas, 
mõistete kasutamist 
korrektses kontekstis. 

Ühiskonnaõpetus: 
reeglid, mis on 
kehtestatud inimeste 
poolt 

Kunstiõpetus: gooti 
arhitektuur Eestis 

3 Hansakaubandus 

Mõisted: gild, Hansa Liit, 
kaupmees, linnaõigus 

Õppekäik: (Tallinna vana 
linn, Mustpeade maja, 
mitmed keskaegsed 
linnused) 

Töö tekstidega, olulise ja 
ebaolulise materjali 
eristamine: 
Hansakaubandus Eestis 

Ettekannete kuulamine koos 
märksõnade märkimisega 
(magnetkaardi koostamine 
kuuldud ettekande põhjal) 

Õpilane teab, mis on 
Hansa Liit, oskab 
iseloomustada Euroopa 
kaubavahetust 

Õpilane oskab kasutada 
õpiku või atlase kaarte 

Matemaatika: 
vahemaa ja kogused 

Geograafia: 
Läänemere-äärne 
piirkond  

Majandusõpetus: 
turumajanduse 
alused 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
müügiesindaja, 
kaubatootmisega seotud 
erialad, turustamine; 
kaugsõidu-vahendid 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: mõistab 
ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja 
mehhanisme 

Ajalooatlas, 
kontuurkaart, töölehed: 
www.kke.ee  

4 Linnade valitsemine 

Mõisted: raad, raehärra, 
bürgermeister, raekoda, 
linnaõigus 

Tekstid, pildid õpikus 
teemal Keskaegse linna 
valitsemine 

 

http://www.slideshare.net/A
ire68/keskaegsed-linnad-
1376658#btnNext 

Rohke pildimaterjaliga 
referaadi koostamine ja 

Õpilane oskab 
iseloomustada keskaegse 
linna elanikkonda 

Teab, kuidas keskaegset 
linna valitseti .Kasutab 
kontekstis mõisteid raad, 
tsunft, gild, Hansa Liit. 
Õpilane oskab teiste 
koostatud materjale  
adekvaatselt 
kommenteerida ning 

Ühiskonnaõpetus: 
linna valitsemine 
minevikus ja 
tänapäeval 

Eesti keel: kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendus 

Matemaatika: 
probleemide 
leidmine ja 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
linnavalitsemisega 
seotud erialad. 

Õpik, töövihik I osa. 
Ptk. 15.  

Töölehed: www.kke.ee 

 



selle üleslaadimine Moodle 
keskkonda, teiste 
(referaatide 
kommenteerimise ja 
küsimuste esitamise 
võimalus) 

materjali kohta 
teemakohaseid küsimusi 
esitada 

sõnastamine, 
loogilised selgitused 

Informaatika:  
Moodle keskkonna 
kasutamine 

5 Kordamine Rollimängud- intervjuud: 
Olen kaupmees/ käsitööline 
/ jne      Esitluste vaatamine: 
Joonistamine: laevad, 
kaupmeeste riietus, 
tähtsamad kaubad.  
Viktoriin: Keskaegne linn 

Õpilane kasutab õpitud 
mõisteid, kirjeldab 
keskaegset elu-olu 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus;  

Informaatika: 
PowerPoint esitluse 
ettevalmistamine  

Kunstiõpetus: 
joonistusoskus, 
kuidas kujutada 
inimest. 

Kultuuriline identiteet:  
kultuuri ja majanduse 
vastastikune seos; 
kaupmees/ käsitööline 
kui kultuuri mõjutaja 

Rollide jagamise jaoks 
võib kasutada kaarte, 
õpetaja valmistab ette 
rolli kirjeldavad 
punktid, millele õpilane 
ise õpitust saadud 
teadmisi lisab 

6 Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Keskaegsed 
linnad ja kaubandus. 

Keskaegse kaubanduse 
kirjeldamine; õpilane oskab 
võrrelda naturaalmajandust 
ja rahamajandust jne 

Hinnatakse mõistete 
kasutamise õigsust, 
kaardi kasutamise 
oskust; elu-olu-alaste 
küsimuste vastamist, 
põhjus-tagajärje seose 
mõistmist 

Eesti keel: korrektne 
keelekasutus 

Matemaatika: 
võrdlemine ja 
loogilisus 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
õppimise iseseisvus 

Küsimused ja paber. 

 

 

 

 

 



Põhja-Euroopa 3 tundi 

Õppesisu: . Skandinaavia eluviis ja ühiskond;  Viikingite retked 

Põhimõisted: Skandinaavlased, viikingid, viikingite laevad, reisid Islandile, Gröönimaale ja Ameerikasse 

 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Skandinaavia eluviis ja 
ühiskond 

Mõisted: viikingid, 
maadeavastused, ting, 
bond 

Arutelu: Skandinaavia 
loodus ja ühiskonna areng 

Ideekaardi koostamine- 
loodusolud – 
majandustegevus- inimeste 
hõivatus jne 

Ajurünnak tunni alguses – 
õpilaste eelteadmiste 
väljaselgitamine 

Õpilane oskab kirjeldada 
Skandinaavia 
loodusolusid ning selle 
mõju ühiskonnale ja 
teab, miks osa 
skandinaavlasi oli 
sunnitud kodumaalt 
lahkuma 

Õpilane oskab oma  
olemasolevaid teadmisi 
äsjaõpituga siduda 

Matemaatika: 
loogilise arutlemise 
oskus 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus; 

Geograafia: kaardi 
kasutamine, 
Skandinaavia loodus 
ja kliima 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
keskkonnast tulenevate 
probleemide 
lahendamine tänapäeval 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 35 

Ajalooatlas 

 

2 Viikingid Esitlus ja tööleht: 
http://arhiiv.koolielu.ee/pag
es.php/03070203?txtid=366
9 

Töö tekstidega, olulise ja 
ebaolulise eristamine: 
Viikingid  

Mõiste-
/definitsioonikaardi 
koostamine (mõiste - 

Õpilane oskab 
iseloomustada viikingite 
elukorraldust 

Kirjeldab viikingite elu 
ning nimetab ja näitab 
kaardil nende retkede 
põhisuundi 

Kunstiõpetus: 
viikingite 
joonistamine, 
viikingilaevade 
joonistamine 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus, 
viikingite 
kirjeldamine 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
arheoloogid, 
etnograafid; 
filmikunstige seotud 
erialad 

 

Huvilistele:Saagadest:ht
tp://www.youtube.com/
watch?v=taVsvYWp1U
U&feature=related 

Viikingite ehitised ja 
laevad: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=m_vVUK-
gick&feature=related  



viikingid) 

3 Viikingid ja Euroopa 

Mõisted: varjaag, 
normann 

Arutelu: Viikingite 
rüüsteretked   Võrdlemine: 
araablased ja viikingid- 
sarnased ja erinevad jooned 

Venn-diagramm: Viikingite 
jäljed maailma ajaloos 

Arutelu: Miks nimetati 
USA-s ringreisi tegeva 
Metsatöllu liikmeid 
viikingiteks? 

 

Õpilane teab, kuidas ja 
kuhu viikingid oma 
retkedel jõudsid, 
millised on viikingite 
kultuuri mõjud 
tänapäevases 
maailmas.Hinnatakse 
õpilase oskust kasutada 
mõisteid ja selgitada 
põhjus-tagajärg seoste 
loomist 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Matemaatika: 
loogiline selgitamine 

Geograafia: 
maadeavastused 

Kultuuriline identiteet:  
viikingite kultuur kui 
maailma kultuuride osa 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 35 

Ajalooatlas 

Video: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=dC3Q9q4cR
ZA 

 

Eesti keskajal- 8 tundi 

Õppesisu:  Eluolu muinasaja lõpu;  Muinasmaakonnad; Muistne vabadusvõitlus ja ristiusustamine; Ühiskonna struktuur;  Valitsemine;  Liivi ordu. Linnad 

 

Põhimõisted: Muinasmaa-konnad, ristiusk, Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu 

 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 
kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Eluolu muinasaja lõpul 

Mõisted: hiied, arbujad, 
vanem, kihelkond, 
maakond, alepõllundus 

Arutelu videos nähtu üle: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=Ri7UQmVMqvc 
Õppekäik: muinaslinnuste 
asukohtades nt. Lehola 

 Nimetab Eesti 
muinasmaakondi, 
suuremaid linnuseid, 
iseloomustab eestlaste 
eluolu muinasaja lõpul 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus 

Geograafia: 
Läänemerepiirkond 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
arheoloogi elukutse; 
ajaloolane, 
muuseumitöötaja, giid; 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 37 

Atlas: Kaart – Muinas-
Eesti maakonnad 



muinaslinnus. 

Eesti kultuuriloo 
õppematerjal on 
kättesaadav aadressil 

http://www.eays.edu.ee/aja/
index.php?option=com_con
tent&view=category&layou
t=blog&id=19&Itemid=62 

Ajurünnak : Mida me teame 
kodukoha kohta muinasaja 
lõpul? 

Hinnatakse 
muinasmaakondade 
tundmist- kontuurkaart 

Õpilane oskab oma  
olemasolevaid teadmisi 
äsjaõpituga siduda 

kaardil, Eesti loodus 

Loodusõpetus: 
taimestik ja 
loomastik 

turismindus; 
meelelahutustööstuskirja
nikud, filmikunst 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
eesti loodus kui 
miljonite aastate arengu 
tulemus. Inimese 
sõltuvus looduse 
andidest 

Huvilistele 

http://kuusemets.planet.
ee/dokument/ajalugu.ht
ml 

 

 

2 Maakonnad, suhted 
maakondade vahel 

Arutelu: Eesti maakonnad 
muinasajal. Töö kaardiga: 
jutustamine kaardi abil 

Õpilane oskab nimetada 
maakondi ja näitab neid 
kaardil, oskab 
iseloomustada 
maakondade 
omavahelisi suhteid 

 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus,  

Geograafia: kaardi 
kasutamine, 
informatsiooni 
leidmine kaardilt 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: arusaam 
koostegutsemise 
efektiivsusest 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 37 

Kontuurkaart ja atlas 

3 Muistne vabadusvõitlus 
ja ristiusustamine 

Mõisted: kristlus, 
Mõõgavendade ordu, 
malev, liivlased, latgalid 

Ajajoonele sündmuste 
lisamine: Muistne 
vabadusvõitlus 

Arutelu: eestlaste 
allajäämise põhjused 
vabadusvõitluses 

Laiendatud kava 
koostamine- saab teostada 
ka rühmatööna 

Probleemi akna koostamine 
paaristööna (1. Muistse 
vabadusvõitluse puhkemise 

Õpilane iseloomustab 
Eesti ristiusustamist ja 
muistset 
vabadusvõitlust. 

Õpilane oskab selgitada 
eestlaste allajäämise 
põhjuseid ning muistse 
vabadusvõitluse 
tagajärgi maale ja 
rahvale 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Geograafia: Eesti 
geograafiline asend 
ja  
muinasmaakonnad 

Kirjandus:  muistne 
vabadusvõitlus 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
tegevuse kavandamine 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 40 



eeldused; 2. Sõja käik – 
olulisemad sündmused; 3. 
Eestlaste allajäämise 
põhjused; 4. Muistse 
vabadusvõitluse tagajärjed 
maale ja rahvale) 

4 Keskaegne ühiskond 
Eesti aladel. Valitsemine. 

Arutelu: meenutatakse 
kursuse jooksul õpitut- mida 
juba teatakse keskaja kohta 

Võrdlus: mis Euroopa ja 
Eesti keskajas sarnast, mida 
erinevat  . Võrdleva tabeli 
koostamine Eesti ja vana 
Euroopa kohta (ilmalik 
võim, kirik, linnad ja 
rahvas) 

Õpilane teab, kuidas 
jagati Eesti alad 
keskajal, oskab 
iseloomustada 
võõrvõimude 
tegutsemist Eesti aladel, 
teab, mille poolest Eesti 
keskaeg sarnaneb/ erineb 
euroopa keskajaga 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Väärtused ja kõlblus: 
ühiskonnas valitsevad 
hoiakud ja põhimõtted 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 41 

5 Liivi ordu Õpiku tekst ja töövihiku 
küsimustele vastamine. 

Akrostihhon nii 
individuaalselt kui 
paaristööna: näiteks Liivi 
ordu poliitika 

 

Õpilane teab, mis oli 
Liivi ordu ja oskab 
iseloomustada Liivi ordu 
poliitikat Läänemere 
ääres. Õpilane kasutab 
kontekstis mõisteid 
Mõõgavendade Ordu, 
Liivi Ordu 

Geograafia: kaardi 
kasutamine 

Kirjandus:  luule 
koostamine ja 
ettekanne 

Väärtused ja kõlblus: 
koostöö ajaloo jooksul 

Teabekeskkond: info 
otsimine ja leidmine 

Huvilistele 

http://www.histrodamus.
ee/index.php?&event=S
how_main_layers&layer
_id=149 

 

6 Linnad Eesti aladel Õpikutekst, töövihik,esitlus: 

http://www.slideshare.net/u
hisgum/keskaegne-linn 

õpilane uurib välja linnade 
keskaegsed nimed 

Töö tekstiga – hügieen 
keskaja linnades (näiteks H. 

Oskab nimetada Eesti 
linnu keskajal, 
iseloomustab ja toob 
näiteid elukorralduse 
kohta 

Võrdleb eesti ja euroopa 
linnu 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine 

Geograafia: 
terminid põhjarannik, 
läänerannik jne 

Kirjandus:  eri liiki 

Keskkond: inimese elu-
olu keskaegses linnas; 

 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 44 

Ajalooatlase kaart 



Piirimäe raamatu põhjal). 
TTS meetodi kasutamine.  

Ristsõna koostamine – 
keskaegsete linnanimede 
õppimine 

 tekstide lugemine, 
analüüsimine 

7 Kordamine Rühmatöö: Eesti keskaeg, 
selle jooksul toimunud 
muudatused- näiteks 
talupoegade silmade läbi, 
kaupmeeste seisukohast jne 

Ülevaateartiklite 
koostamine kooli lehte – 
eluolu keskajal (talupoja, 
kaupmehe, vaimuliku 
vaatenurk). Artiklite 
avaldamine aine/kooli 
kodulehel või kooli lehes 

Õpilane teab, millised 
muudatused toimusid 
Eesti aladel 13.-15. 
sajandil, oskab anda 
hinnanguid protsessidele 
ja oma seisukohta 
põhjendada 

Eesti keel: kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendus 

Meediaõpetus: 
ajalehe artikli 
koostamine 

 Õpik, atlas, töövihik. 

8 Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Eesti 
keskajal. 

 Hinnatakse õpilase 
orienteerumist ajajoonel, 
mõistete kasutamise 
oskust, kontuurkaardi 
kasutamist, hinnangute 
andmist ja põhjendamist. 

Nimetab Eesti 
muinasmaakondi ja 
suuremaid linnuseid, 
iseloomustab eestlaste 
eluolu muinasaja lõpul, 
Eesti ristiusustamist ja 
muistset 
vabadusvõitlust; 

   



 

 

 

 

 

 

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel – 6 tundi 

Õppesisu:  Saksa-Rooma keisririik, Parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, Eluolu keskajal 

Põhimõisted: Inglise parlament, generaalstaadid, katk, must surm, keskvõimu tugevnemine 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Saksa-Rooma keisririik 

Mõisted: keiser, 
kuurvürst,  

Teksti lugemine; olulise 
info leidmine; 

Laiendatud kava 
koostamine näiteks 
paaristööna- sellisel juhul 
saab järgmises tunnis 
jutustada; 

Arutelu- slaidikava  
http://www.slideshare.net/J
arveotsaajalugu/pha-rooma-
keisririik#btnNext  

Iseseisev töö: Canossas käik 

http://entsyklopeedia.ee/arti

Õpilane oskab siduda 
saadavat infot 
varemõpituga- Rooma 
keisririigiga 

Teab, mida tähendab 
väljend „Canossas 
käima“ 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine 

Geograafia: 
Euroopa kaart, 
tänapäeva Saksamaa 

Võõrkeel: Euroopa 
keeled 

Matemaatika: 
loogiline 
põhjendamine 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
üksikisiku osa ajaloos; 
inimese vastutus oma 
tegude eest; paaristööna 
valminud laiendatud 
kava juhib õpilase 
tähelepanu koostöö 
kasulikkusele 

Õpik, töövihik I osa. 
Ptk. 27 

Ajalooatlas 

 

Huvilistele: 

http://www.epl.ee/news/
arvamus/canossa-
teekond-valest-ja-
vastutusest-poliitikas-ja-
meedias.d?id=51290897 



kkel/canossa1 

2 Parlamendi kujunemine 
Inglismaal 

Mõisted: parlament, 

Tekstid ja pildid 

Laiendatud kava 
koostamine: Parlamendi 
kujunemine Inglismaal 

Ajajoone kasutamine ja 
märksõnad: Inglismaa 
keskajal 

Minu definitsioon 
(parlamentaarne monarhia) 

 

Õpilane teab, miks 
Inglismaal kujunes 
parlament; oskab 
iseloomustada 
ühiskonna arengut 

Geograafia: 
Euroopa kaart, 
Inglismaa, 
Prantsusmaa ja meri 

Tööõpetus: 
tikkimine- 
Bayeux´vaip 

Inglise keel: 
sõnavara  

Kunstiõpetus: 
piltide vaatlemine 

Väärtused ja kõlblus: 
demokraatia arengust 
Euroopas ja 
inglisekeelses maailmas 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: 
demokraatliku 
ühiskonna areng 

Õpik, töövihik. I osa. 
Ptk. 28  

Ajalooatlas 

3 Prantsusmaa ühendamine 

Mõisted: generalstaadid, 
Saja-aastane sõda 

Ajajoone kasutamine: 

www.kuuste.ee/ajalugu/kes
kaeg/SAJA-
AASTANE%20SÕDA.pps 

Piret Pihu materjal: 

http://www.slideshare.net/u
hisgum/prantsusmaa-ja-
100-aastane-sda 

Õpilane koostab kava 
Prantsusmaa 
ühendamisest (kasutab 
ajalookaarti) ja oskab 
selle abil jutustada 

Õpilane teab, kuidas 
Prantsuse kuningad 
riigis oma võimu 
kehtestasid. Teab, miks 
Inglismaa ja 
Prantsusmaa omavahel 
sõdisid. 

Oskab kasutada kaarti 
sõja käigust 
jutustamiseks 

Oskab iseloomustada 
relvastuse arengut; 
oskab näha seoseid 
tehnika arengu ja 
relvastuse uuenemise 
vahel. 

Geograafia: 
Inglismaa ja 
Prantsusmaa asend, 
loodus; 
informatsiooni 
leidmine kaardilt 

Eesti keel: kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendaus 

Kunstiõpetus: 
portreemaal; inimese 
kujutamine 
ajaloolisel maalil 

 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: isiku osa 
ajaloos Jeanne d´Arci 
näitel 

Teabekeskkond: 
maalid kui teabe 
kandjad: riided, ehted 
jne. Kriitiline 
lähenemine infole, eriti 
ajalooliste filmide 
kontekstis 

Õpik, töövihik. I osa. 
Ptk. 29 

Ajalooatlas 

 

Huvilistele 

http://www.miksike.ee/d
ocuments/main/referaadi
d/sajaaastane.htm 

 

Videod 

http://www.youtube.co
m/watch?v=aBSH3IoFZ
sc 

4 Eluolu keskajal Rühmatöö: Rühmades Õpilane tegutseb rühma Eesti keel: suuline ja Kodanikualgatus ja Paber ja viltpliiatsid 



vaadeldakse keskaegse 
eluolu erinevaid aspekte- 
vaimulike eluolu; aadlike 
eluolu; talupoegade eluolu; 
linnaelanike eluolu; 
valitsemine keskajal; 
sõjapidamine keskajal.  

Õpilaste jaotamine 
rühmadesse toimub õpetaja 
juhendamisest lähtudes; 
rühmatöö teema saab rühm 
loosi teel. 

Kokkuvõte tehtud tööst 
esitatakse järgmise tunni 
alguses; hinde rühmatöös 
osalemise eest paneb 
rühmaliikmetele rühma 
juhtinud õpilane; õpetaja 
võib hinnet korrigeerida. 

liikmena, oskab oma 
teadmisi rakendada, 
õpikust infot otsida 

Õpilane meenutab 
õpitut, on aktiivne õppija 

Hinnatakse aktiivsust, 
viisakust, osalemist töös 
omapoolsete 
märksõnadega 

kirjalik 
eneseväljendus 

Kunstiõpetus: 
rühmatöö kokkuvõtte 
kujundamine 

ettevõtlikkus: 
rühmatöös osalemine 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
Aktiivse õppimise 
kogemus 

5 Kordamine Rühmatöö ettekandmine 

Slaidikava kordamiseks 

http://www.slideshare.net/J
arveotsaajalugu/tsentralisee
ritud-riikide-teke-lne-
euroopas-phikoolile 

Õpilane annab 
kokkuvõtva ülevaate 
õpitust 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: oma 
seisukoha väljendamine 
ja selle toetamine 
faktidega 

Eelmises tunnis tehtud 
rühmatööd esitlemiseks. 

 

6 Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Keskaja 
ühiskond Inglismaa, 
Saksamaa ja Prantsusmaa 
näitel. 

Hinnatakse mõistete sisu 
teadmist ja mõistete 
kasutamise oskust; õpilase 
oskust paigutada tunnuseid 
õigesse jaotusesse; ajajoone 
rakendamist, oma seisukoha 

Seletab ja kasutab 
kontekstis mõisteid 
paavst, patriarh, piiskop, 
preester, munk, nunn, 
senjöör,  vasall,  feodaal,  
pärisori,  Inglise 

   



põhjendamist faktidega; 
oskust kasutada ajalooatlast 
info leidmisel 

parlament. 

 

 

 

 

 

Maailm varauusajal (1492–1600), 20 tundi 

Õpetamise eesmärgid ja olulisus 

Varauusaja sündmuste ja saavutuste õppimine avardab õpilase silmaringi, aitab siduda varasema ajaloo ja tänapäeva.  

Õpilane saab ülevaate maailmavaate muutumisest, Euroopa kultuuri avardumisest 

Varemõpitu, millele tuginetakse 

Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kultuuripärand kui renessansi eeskuju 

Ühiskond varauusajal 5 tundi 

Õppesisu: . Tehnoloogia; Uue maailmapildi kujunemine: tehnoloogia areng, majandussuhted, humanism. Kujutav kunst, Leonardo da Vinci 

Põhimõisted: Tulirelvad, kompass, gloobus, trükikunst, manufaktuur; humanistid, Leonardo da Vinci, renessanss 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Tehnika areng 

Mõisted: trükikunst, 
vesiratas, gloobus, 

Esitlus: Tehnika areng. 
Tekstid ja pildid. Ajajoone 
rakendamine. Loominguline 

Õpilane teab tehnika 
arengu  tausta.Oskab 
iseloomustada tehnika 

Loodusõpetus: 
füüsika rakendamine 
tehnika arengus 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
õppemeetodite 

PowerPoint esitlus 
arvutis. 

Õpik, töövihik. II osa. 



tulirelvad, malm ülesanne - luuletuse 
kirjutamine „Kuidas 
mõjutas (mõjutasid) 
trükikunsti 
leiutamine/arstiteaduse 
edusammud/tehnilised 
uuendused/aja mõõtmine 
Euroopa kultuuri ja 
arengut?“ (Õpilane valib 
ühe konkreetse teema). 
Luuletuste ettekandmine 
klassis. 

arengu põhijooni, oskab 
näha seoseid tehnika 
arengu ja ühiskonna 
arengu vahel. Õpilane 
oskab kasutada oma 
ajalooteadmisi ka 
loomingulises võtmes 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Matemaatika: oskus 
probleeme püstitada  

 

harjutamine, tekstist 
olulise leidmise: 
Inseneri elukutse- nii 
minevikus kui tulevikus 

Ptk. 47 

2 Uue maailmapildi 
kujunemine. 

Mõisted: renessanss 

Töö tekstide ja piltidega. 
Tabeli täitmine. 

Esitlus: Uue maailmapildi 
kujunemine 

Referaadi koostamine ja 
esitamine: Renessanss .   
CV koostamine ühele 
järgnevatest isikutest: 
Leonardo da Vinci, Niccolo 
Macchiavelli, Mikolaj 
Kopernik, Erasmus 
Rotterdamist. CV 
üleslaadimine moodle 
keskkondas 

Õpilane oskab selgitada, 
mis on renessanss 

Teab, kes oli Leonardo 
da Vinci, Niccolo 
Macchiavelli, Mikolaj 
Kopernik, Erasmus 
Rotterdamist. 
Hinnatakse ajajoone 
rakendamist, isikute 
tundmist, mõistete 
rakendamist, näidete 
toomist 

Loodusõpetus: 
füüsikareeglite 
rakendumine 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine 

Kunst:  Leonardo da 
Vinci, Michelangelo 

 

Tehnoloogia: tehnika 
areng ja selle mõju 
ühiskonnale 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
tehnika arengu mõju 
looduskeskkonnale 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
erinevate elualade 
hindamine 

Õpik, töövihik. II osa. 
Ptk. 48. 

3 Humanism Ajalooliste isikute tegevuse 
iseloomustamine: tekstide 
lugemine, olulise 
väljatoomine; 
konspekteerimine 
märksõnade abil; 
Mõistekaartide koostamine 

Õpilane oskab selgitada 
humanismi mõistet; 
oskab selgitada seoseid 
antiikkultuuri ja uusaja 
alguse maailmavaate 
vahel 

Eesti keel: kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendus 

Kunstiõpetus: 
õpikus olevate piltide 
kirjeldamine, 

Väärtused ja kõlblus: 
keskaegse ja uusaegse 
maailmapildi võrdlus 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: isiku osa 

Õpik ja töövihik. II osa. 
Ptk. 48 



Jutustamine märksõnadele 
toetudes. Teemantluuletuse 
koostamine - humanism 

kunstiõpetuses 
õpitud terminite 
kasutamine 

ajaloos 

4 Kujutav kunst Esitluste kasutamine: 
http://arhiiv.koolielu.ee/pag
es.php/03130105?txtid=365
1 .   Paaristöö: keskaegne 
kunst ja uusaegne kunst- 
sarnased ja erinevad 
jooned- Venn-diagramm 

Õpilane oskab 
iseloomustada kunstielus 
toimunut, oskab võrrelda 
kunsti keskajal ja 
uusajal, toob välja 
olulismad erinevused 

Kunstiõpetus: 
õpikus olevate piltide 
kirjeldamine, 
kunstiõpetuses 
õpitud terminite 
kasutamine 

Eesti keel: kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendus 

Väärtused ja kõlblus: 
tugeva inimese kuju; 
hariduse tähtsus 
ühiskonnas- kes sai osa 
uuest maailmapildist ja 
kes mitte 

Huvilistele 

http://www.paideyg.ee/k
unstiajalugu/kunstilugu/
renessanss/index.htm 

 

5 Kordamine. 

Kokkuvõttev hindamine: 
esitluse koostamine ja 
ettekanne. 

PowerPoint esitlused 

Rühmatöö: Ühiskond 
varauusajal. 

Kodune töö: arutlus 
maailmavaate teemal: 
näiteks Keskaegne ja 
uusaegne maailmapilt- 250 
sõna 

 

Õpilase oskab anda 
ülevaate uusajal 
toimuvatest 
muudatustest; oskab 
võrrelda keskaega ja 
uusaega; oskab tuua 
näiteid oma 
seisukohtade toetuseks 

Hinnatakse probleemi 
püstitamist, seisukoha 
sõnastamist ja näidete 
toomist oma seisukoha 
toetamiseks 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendus, 
erialaste terminite 
kasutamine 

Kirjalik 
eneseväljendus: 
sissejuhatus, teema-
arendus, kokkuvõte; 
näidete toomine 

Väärtused ja kõlblus: 
humanistliku 
maailmavaate 
seisukohad 

Kultuuriline identiteet:  
keskkonna ja kultuuri 
omavahelised mõjud 

 

 

 

 

 



Suured maadeavastused – 5 tundi 

Õppesisu :  Ameerika avastamine;  Maade-avastuste tähendus Euroopale ja Euroopa mõju avastatud maades 

 

Mõisted: maadeavastused; Kolumbus 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Maadeavastused 

Mõisted: 
maadeavastused,  

Esitlused. Tekstide 
lugemine ja piltide abil 
jutustamine. 

Lühikonspekt: 
http://www.miksike.ee/docs
/referaadid2007/maadeavast
used_reformatsioon_karolii
nekorol.htm 

Piret Pihu esitlus: 

http://www.slideshare.net/u
hisgum/suured-
maadeavastused 

Pildi sisse minek (õpik lk 
92-93) 

Õpilane teab, miks 
algasid suured 
maadeavastused 

Oskab kasutada atlast 
info leidmiseks ja 
jutustamiseks/küsi-
mustele vastamiseks 

Geograafia: 
ajalooatlase 
kasutamine; 
ookeanite ja mandrite 
nimetuste 
kasutamine; mõisted 
põhi-lõuna-ida-lääs 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
Keskkond kui 
maadeavastajate 
mõjutaja; 
maadeavastustega 
seotud 
keskkonnamuutused 

Tervis ja ohutus: 
pikkade merereiside 
mõju keskajal; 
vitamiinide olulisus; 
puhas joogivesi 

Õpik, töövihik. II osa. 
Ptk. 49 

Ajalooatlas 

Huvilistele:         The 
Age of Explorations: 
Kolumbus: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=o9W1G3Tn
31A Magalhaes: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=I_LyY8UPI
M4 

2 Maadeavastuste 
tagajärjed 

Tekstid ja pildid. Paaristöö: 
õpilased arutavad koos 
läbi, mida tõid 
maadeavastused kaasa 
eurooplastele ja avastatud 
maade elanikele; tagajärjed 
liigitatakse positiivseteks ja 

Õpilane oskab 
iseloomustada 
maadeavastuste tagajärgi 
nii Euroopa kui muu 
maailma inimeste jaoks 

Geograafia: 
ajalooatlase 
kasutamine 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik eneväljendus 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
maadeavastustega 
seotud 
keskkonnamuutused 

Väärtused ja kõlblus: 

Õpik, töövihik. II osa. 
Ptk. 50 

Ajalooatlas 



negatiivseteks; tähelepanu 
tuleks juhtida ka ajaloo ja 
tänapäeva seostele 

inimeste tegevuse 
tagajärjed; vastutus oma 
tegude eest 

3 Maadeavastused ja 
Euroopa 

Jätkub eelmises tunnis 
alustatud tegevus 

Esitlus: Maadeavastused ja 
Euroopa 

Video.  Koloniaalajastu 
mõjud tänapäeva maailmas 
(tunnitöö maailmakool.ee 
keskkonnas, temaatilise 
dokumantaalfilmi 
vaatamine) 

Õpilane oskab 
iseloomustada 
maadeavastuste 
tagajärgi, oskab näha 
ajaloo mõju tänases 
päevas. Õpilane oskab 
välja pakkuda 
võimalikke lahendusi 
ajaloolistel põhjustel 
tekkinud probleemide 
leevendamiseks/lahenda
miseks 

Geograafia: 
ajalooatlase 
kasutamine 

Eesti keel: suuline 
eneseväljendaus 

Väärtused ja kõlblus: 
inimeste tegevuse 
tagajärjed; vastutus oma 
tegude eest 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon: tehnika 
arenemise mõju; 

Õpik, töövihik. II osa. 
Ptk. 50  

Ajalooatlas 

4 Kordamine  Rühmatöö: Suured 
maadeavastused. 
Rollimängud: üks osa 
õpilasi on eurooplased, 
teine osa aafrikalased, 
kolmas oma Ameerika 
põliselanikud jne 

Iga rühm esitleb 
maadeavastuste tagajärgi 
oma rühma seisukohalt 

Õpilane oskab 
iseloomustada 
maadeavastuste tagajärgi 
erinevate inimrühmade 
seisukohtalt 

Eesti keel: suuline 
eneseväjendus 

Väärtused ja kõlblus: 
ajaloolise olukorra mõju 
väärtustele; 10 käsu 
rakendamine ajaloos 

 

5 Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Suured 
maadeavastused ja selle 
tagajärjed. 

Hinnatakse õpilase teadmisi 
maadeavastuste põhjuste ja 
tagajärgede osas; oma 
seisukoha omamist ja selle 
põhjendamist; isikute 
tundmist, mõistete tundmist 
ja nende rakendamist 

Teab, kuidas mõjutasid 
varauusaegset ühiskonda 
maadeavastused, 
tehnoloogia areng ja 
reformatsioon; 

   



 

Reformatsioon- 5 tundi 

Õppesisu: Reformatsioon Saksamaal;Martin Luther 

Mõisted reformatsioon, protestandid, luteri usk. 

 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 
kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Katoliku kirik ja 
reformatsioon 

Mõisted: kirik, 
reformatsioon, Martin 
Luther. 

Tekstide lugemine ja piltide 
vaatlemine (õpik). Olulise 
ja ebaolulise eristamine. 
Konspekti tegemine. 
Mõistekaardi koostamine: 
Reformatsioon. Minu 
definitsioon – 
reformatsioon. 

Õpilane oskab 
iseloomustada  katoliku  
maailmavaate 
põhimõtteid; õpilane 
teab, miks reformatsioon 
alguse sai.Õpilane oskab 
oma sõnadega selgitada 
õpitud mõisteid 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine; kirjalik ja 
suuline 
eneseväljendus 

Väärtused ja kõlblus: 
ristiusu väärtused, 
reformatsiooni 
väärtused; inimese 
vastustus Kultuuriline 
identiteet: mõistab 
kultuuride muutumist 
ajaloo vältel, on 
kultuuriliselt salliv 

Õpik, töövihik. II osa. 
Ptk. 52 

Ajalooatlas 

2 Reformatsioon 
Saksamaal. Martin Luther 

Tekstide lugemine ja piltide 
vaatlemine 

Ajajoon: Reformatsioon 
Saksamaal. 

Tähemäng (MARTIN 
LUTHER) 

 

Õpilane teab, kes oli 
Martin Luther; oskab 
iseloomustada Lutheri 
tegevust. Teab, kuidas 
kulges reformatsioon 
Saksamaal 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine; isiku 
iseloomustamine. 

Väärtused ja kõlblus: 
inimeste tegevuse 
tagajärjed; vastutus oma 
tegude eest; isiku osa 
ajaloos. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: mõistab 
ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja 
mehhanisme 

 

3 Reformatsioon Euroopas Ajalootekstid. Pildid (õpik). 
Olulise eristamine 
ebaolulisest. Ajajoone 

Õpilane oskab kasutada 
ajalooatlast, et 
iseloomustada 

Geograafia; 
Euroopa riigid 

Väärtused ja kõlblus:  
arendame inimeste 
sõnade ja käitumise taga 

Õpik, töövihik. II osa. 
Ptk. 53 



kasutamine: Reformatsioon 

Rühmatöö - illustreeritud 
skeemide koostamine 
(klassiruumi seinale 
riputamine) kiriku 
jagunemise kohta 

reformatsiooni levikust 
Euroopas; teab 
kalvinismi ja anglikaani 
kiriku mõisteid 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Kunstiõpetus: 
lutheri kiriku 
sisekujundus 

olevate 
väärtussüsteemide 
mõistmist, mõtete, 
sõnade ja tunnete 
kooskõla ning oma 
valikute põhjendamist 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: mõistab 
ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja 
mehhanisme 

Ajalooatlas: 
Kontuurkaar 

4 Kordamine Rühmatöö: õpilased 
arutlevad omavahel, mida 
reformatsioon Euroopas 
muutis; positiivsed ja 
negatiivsed muutused; 
reformatsiooni mõju 
tänapäeval;  

 Tunnitöö arvutiklassis – 
uurimus - protestantlikud 
kirikud minu kodukohas 

Õpilane oskab kasutada 
oma teadmisi ja õpikut 
info leidmiseks; oskab 
tuua näiteid oma 
kodukohast 

Õpilane oskab kasutada 
internetti olemasolevate 
teadmiste täiendamiseks 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Kunstiõpetus: 
lutheri kirik 

Matemaatika: 
probleemi 
püstitamine 

Elukestev õppimine: 
õppimistehnikate 
kasutamine 

Kultuuriline identiteet:  
kultuuri osa inimeste 
mõtte- ja käitumislaadi 
kujundajana ning 
kultuuride muutumist 
ajaloo vältel 

Paber, vildikad 

5 Kokkuvõttev hindamine . 
Arutluse kirjutamine 

Näiteks teemal: 
Reformatsioon ja selle 
tagajärjed Euroopas 

Hinnatakse probleemi 
püstitust, teema arendamist, 
seisukohtade väljendamist 
ja nende toetamist 
faktidega, kokkuvõtte peab 
vastama sissejuhatuses 
püstitatud probleemile 

Õpilane oskab probleemi 
püstitada ja sellel 
vastuseid otsida 

Eesti keel: kirjalik 
eneseväljendus 

Matemaatika: 
probleemi 
püstitamine 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
arutluse kirjutamise 
oskust vajab õpilane 
veel aastaid! 

 

 



Eesti 16. sajandil- 5 tundi 

Õpitulemused: Iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, teab reformatsiooni mõju ja linnade arengut. Selgitab Liivi sõja põhjusi ja tulemusi. 

Õpisisu: Reformatsioon; Haldusjaotus ja linnad; . Liivi sõja põhjused ja tulemused 

 

Mõisted: Vana-Liivimaa, Liivi sõda, Liivi Ordu. 

Õppe- 
tund 

Teema/ mõisted Õppemeetodid/ 
praktilised tööd ja IKT 
kasutamine/ 
hindamine/keskkond 

Õpitulemused Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/IKT 
vahendid 

1 Haldusjaotus ja linnad Info lugemine 
ajalookaardilt (atlas). 

Tekstide lugemine ja piltide 
vaatlemine (õpik). 
Kodulinna/ maakonna 
võimalused (kodukoha 
vaatamisväärsused). 
Materjalid Ajalooõpetajate 
Seltsi koduleheküljelt. 

http://www.eays.edu.ee/aja/
index.php?option=com_con
tent&view=category&layou
t=blog&id=19&Itemid=62 
Fotojaht, selle põhjal 
esitluse tegemine ja 
ettekandmine 

Õpilane teab, milline oli 
Eesti alade haldusjaotus 
16. sajandil 

Oskab kasutada kaarti 
info leidmiseks 

Teab oma kodulinna/ 
kodumaakonna lugu 16. 
sajandi kontekstis 

Geograafia: Eesti 
kaart 

Eesti keel: suuline ja 
kirjalik 
eneseväljendus 

Kunstiõpetus: oma 
kodukoha 
arhitektuuriline 
pärand 

Geograafia: Eesti 
haldusjaotus 16. 
sajandil 

Kultuuriline identiteet 
: taotletakse õpilase 
kujunemist 
kultuuriteadlikuks 
inimeseks, kes mõistab 
kultuuri osa inimeste 
mõtte- ja käitumislaadi 
kujundajana ning 
kultuuride muutumist 
ajaloo vältel,  kes 
väärtustab omakultuuri 
ja kultuurilist 
mitmekesisust. 

Ajalooõpik, töövihik. II 
osa. Ptk. 55-56 

Töölehed www.kke.ee  

2 Reformatsioon Tekstid: kultuurilooline 
materjal 

Uurimuslik ülesanne/töö 
tekstiga – pildirüüste 
Tallinnas (Niguliste kiriku 

Õpilane oskab 
iseloomustada 
reformatsiooni rolli Eesti 
ajaloos 

Oskab näha seoseid 

Eesti keel: 
funktsionaalne 
lugemine 

Kunstiõpetus: 
Kodukoha 

Teabekeskkond: 
kodukoht kui 
infoallikas. 
Allikakriitiline 
lähenemine 

Ajalooõpik, töövihik. II 
osa. Ptk. 56 

Töölehed 



lugu – Niguliste muuseumi 
kodulehe külastamine). 
Küsimustele vastamine – 
millal toimus, kes osalesid 
ja millistel põhjustel uuritav 
sündmus aset leidis. Tööle 
tekstiga ja küsimustele 
vastamisele järgneb 
arutelu. 

Euroopa ja Eesti ajaloo 
vahel; oskab tuua näiteid 
Euroopa ja Eesti ajaloo 
ning kultuuri 
kokkupuute kohta-dest.  

/maakonna kirikud 

Kirjandus:  eri liiki 
tekstide lugemine, 
analüüsimine 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus: mõistab 
ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja 
mehhanisme 

3 Liivi sõda. Sõja 
tagajärjed. 

Tekstid ja pildid (õpik): 
http://www.histrodamus.ee/
index.php?&event=Show_
main_layers&layer_id=163
Märksõnade leidmine, 
skeemi koostamine, tabeli 
koostamine: Liivi sõda: 
eellugu ja tagajärjed.  
Tabeli koostamine ning 
selle alusel jutustamine 
Liivi sõja eeldused; sõja 
käik ja olulisemad 
sündmused; sõja tagajärjed 
maale ja rahvale 

Õpilane teab, miks ja 
millal toimus Liivi sõda, 
kes selles osalesid ja 
millised olid sõja 
tagajärjed 

Oskab nimetada sõjaga 
seotud valitsejaid 

 

 

Geograafia: 
kaubateed, ida-lääs; 
Euroopa riigid 

Eesti keel: vajaliku 
info leidmine, 
funktsionaalne 
lugemine 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
sõda ja keskkond. 
Kultuuriline identiteet:  
rahvastiku taastumine, 
muude kultuuride mõjud 
eesti kultuuris 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  
sõjaväelase elukutse 

Õpik, töövihik II osa. 
Ptk. 56 

Õpetaja või õpilase 
poolt koostatud esitlus 

4 Kordamine Rühmatöö: tekstidega töö 
klassiruumis 

Töö töölehega kodulinnas 

Kuldvillak: materjalide 
peale: Keskaeg. 

 

Õpilane oskab seostada 
tänapäeva ajalooga; 
oskab näha ajaloo jälgi 
ümbritsevas keskkonnas; 
Oskab väljendada oma 
seisukohta ja seda 
faktidega toetada. 
Õpilane oskab kasutada 
aasta jooksul õpitud 
teadmisi 

Eesti keel: 
seisukohtade 
väljendamine. 
Korrektse sõnavara 
kasutamine 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng:  
kodukoha keskkond kui 
väärtus ja selle 
hoidmine-kaitsmine 

 



5 Kokkuvõttev hindamine . 
Kontrolltöö: Eesti 16. 
sajandil. Liivi sõda. 

 Hinnatakse Liivi sõja 
põhjuste ja tagajärgede 
tundmist, ajajoone 
rakendamist, 
ajalookaardi kasutamise 
oskust, info leidmist 
kaardilt; põhjuse- 
tagajärje seost; 
ajalooliste isikute 
tundmist. 

   

 

 


