
     Töökava näidis  2013/2014. õppeaasta 

ÕPETAJA TÖÖKAVA  
 
 
Õpetaja:  
 
Õppeaine:  Usundiõpetus    
 
Tundide arv:  1  nädalatundi, kokku 35 õppetundi õppeaastas 
 
Kasutatav   
õppekirjandus:         Jürgenstein, Toomas; Schihalejev, Olga. Usundimaailma suured küsimused. Koolibri, 2011 

Halme, Lasse; Parvilo, Jarno; Sjöblom, Tom; Vaaramo Riita. Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid. Koolibri, 2010 
Self, David. Suurusundid. Koolibri, 1998. 
Schulz-Reiss, Christine. Mida maailm usub? Viis suurt religiooni. Koolibri, 2008. 
Breuilly, Elizabeth, O'Brien, Joanne, Palmer, Martin. Maailma usundid: ülevaade uskumustest, traditsioonidest ja pühadest. Avita, 1999. 
Bowker, John. Maailma usundid. Varrak, 2004. 
Bruce-Mitford, Miranda. Kogu maailma sümbolid., Tallinn: Varrak, 1997. 
Wilson, Collin. Pühapaikade atlas. Ersen, 2000. 

 
 

Õpitulemused: 
9. klassi lõpetaja: 

 1) oskab religioone klassifitseerida ja nimetada maailma erinevates paikkondades levinumaid religioone; teab Eestis levinud suuremaid religioone, eristab suuremaid 
konfessioone ning usulisi rühmitusi; 

2) selgitab käsitletud religioonide õpetuse ja eetika põhiseisukohti ning tunneb nende religioonide teket, tähtsamaid suurkujusid, usulisi rituaale ja kultuuriväljundeid; 
3) toob esile erinevate religioonide sarnasusi ja erinevusi, analüüsib näiteid tuues erinevate maailmavaadete mõju inimese ning ühiskonna elus nii positiivsete kui ka 

probleemsete ilmingutena; 
4) oskab analüüsida religioossete konfliktide põhjuseid; tunneb ära eelarvamusliku ja sildistava suhtumise; pakub võimalusi erinevate religioossete vaadetega 

inimeste dialoogiks ning koostööks; 
5) sõnastab oma maailmavaate mõningaid jooni; analüüsib enda maailmavaatelisi tõekspidamisi käsitletud maailmavaadete valguses. 

Teemad: 
I. Sissejuhatavad probleemid (3 tundi) 

II. Põlisrahvaste usund (eesti rahvausundi näitel) ( 5 tundi) 
III. Hinduism (4 tundi) 
IV. Budism (6 tundi) 
V. Judaism (4 tundi) 

VI. Kristlus (5 tundi) 
VII. Islam (4 tundi) 

VIII. Religioonidevahelised suhted (4 tundi) 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 

praktilised tööd ja IKT kasutamine 
Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 
Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

I. Sissejuhatavad probleemid (3 tundi) 
1.  Sissejuhatus.  

 
Millesse inimesed 
usuvad ning kuidas 
avaldub usk inimeste 
elus? Usundite ja 
maailmavaadete 
mitmekesisus 

1. Tunneb ära 
mõningaid religioosseid 
ilminguid erinevates 
elusfäärides. 
2. Nimetab religioonide 
tundmise põhjuseid. 
3. Kasutab õpitud 
mõisteid kontekstis. 

Õpieesmärkide seadmine 
kooliaastaks. 
Õpilased toovad näiteid, missuguseid 
religiooniga seotud ilminguid nad 
tunnevad. 
Pildivalik: religiooni ilmnemine 
erinevates elusfäärides 
Ajurünnak: miks on vaja religioone 
tunda? 
Mõisted: ateism, monoteism, 
polüteism, panteism 
Rühmatöö: miks ei nimetata 
religiooniks jalgpalli? 

Kehaline kasvatus 
 
Kunstiõpetus: 
sümboolne 
eneseväljendus 
 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond 

http://usundiopetus.
weebly.com/materjal
e.html 
 
http://usundiopetus.
weebly.com/uploads/
7/6/8/2/7682621/juh
end_esitluse.pdf 
 
http://usundiopetus.
weebly.com/uploads/
7/6/8/2/7682621/usu
lised_probleemid_eil
e_ja_tna.ppt 

2. Mis on religioon? 
Miks on vaja tunda 
usundeid? 

1. Tunneb erinevaid 
religiooni definitsioone 
ja oskab religioone 
klassifitseerida  
2. Mõistab religioonide 
uurimise põhjuseid. 

Lühiloeng: erinevad religiooni 
definitsioonid ja klassifikatsioonid 
Arutelu: mis neis definitsioonides on 
ühist, mida erinevat? 

Ühiskonnaõpetus: 
ühiskonna sidusus 

 http://arhiiv.err.ee/se
eria/ajalik-ja-
ajatu/kultuur/0/defau
lt/1 
 

3. Ülevaade religioonide 
levikust maailmas 
(levikugeograafia ja 
statistika) 

1. Leiab informatsiooni 
religioonide leviku ja 
statistika kohta Eestis 
ning maailmas. 
2. Nimetab suuremaid 
usundeid ning nende 
levikupiirkondi. 
3. Nimetab mõningaid 
Eesti usulist maastikku 
kujundanud faktoreid. 

Religioonide levik ning statistika, 
eraldi Eesti statistika. 
Arutelu rühmades: miks on Eestis 
võrreldes Soomega vähe 
religioonidega seotud inimesi? 
Rühmad esitlevad oma põhjendusi. 

Geograafia: kaardi 
tundmine. 
Matemaatika: 
statistilised andmed 
Emakeel: debatt 
 

Kultuuriline 
identiteet, 
teabekeskkond,  
väärtused ja kõlblus 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

II. Põlisrahvaste usund (eesti rahvausundi näitel) ( 5 tundi) 
4. Sissejuhatav tund 

loodususundisse 
1. Klassifitseerib eesti 
muinasusundit 
loodususundina. 
2. Toob esile 
loodususundile 
iseloomulikke jooni.  
3. Kasutab kontekstis 
mõisteid tootem, tabu. 

Rühmatöö „Mulle eriline ese” 

Loeng „Põlisrahvaste usundile 
iseloomulikud jooned“ 
Individuaalne tekstianalüüs 
maausulistel leitavatest põlisrahvaste 
usundite joontest  
Diskussioon. Arvamusskaala 
meetodil tuttavast ja võõrast maausus 
Kiri maausulistele 

Geograafia: kaart. 
Maade klimaatilised 
tingimused. 
Emakeel: kirja 
kirjutamise etikett. 
 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
kultuuriline 
identiteet  
 

http://www.maaval
d.ee/maausk.html 

5. Pöördepunktid Eesti 
ajaloos, mis on 
mõjutanud eestlaste 
usundit 

1. Nimetab Eesti jaoks 
olulisi pöördelisi 
sündmusi. 
2. Mõistab, et usund on 
pidevas muutumises. 
3. Eristab muinasusundit 
ja rahvausundit ning 
oskab neid ajaliselt 
piiritleda. 

Katkend filmist „Malev” 

Loeng 

Individuaalne töö tekstiga „Surma 
käsitluse muutumine”  
 

Ajalugu: Eesti ajaloo 
ülevaade. 
  

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond,  
tervis ja ohutus 

 

6. Eestlaste läbisaamine 
loodusega 

1. Mõistab looduse 
olulist rolli inimese 
jaoks. 
2. Toob näiteid eestlaste 
suhtumise kohta 
loodusesse ajaloos. 
3. Toob näiteid 
rahvapärimuslike ütluste 
kohta. 

Rühmatöö: kas olen visanud münte 
purskkaevu ja miks ma seda teen / 
miks seda tehakse?   
Loeng 

Töö tekstiga „Linnud rahvausundis“ 
(M. Hiiemäe artiklist „40 lindu Eesti 
rahvausundis”, ilmunud Mäetagused 
nr 1–3.  
Analüüs : mõjud muinasusundist ja 
kristlusest 

Bioloogia: linnud; 
suhtumine 
loodusesse 
Emakeel: 
rahvapärimus 
 

Kultuuriline 
identiteet  
 

http://www.folklore.e
e/tagused/nr1/linnud.
htm) 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

7. Kokkuvõte eesti 
muinas- ja 
rahvausundist 

1. Mõistab 
muinasusundi 
rekonstrueerimise 
võimalusi ja raskusi. 
2. Talletab varem õpitut. 

Ajurünnak ning rühmatöö 
erinevate ajalooliste allikate 
tugevustest ja nõrkustest 
Maausuliste kirja ettelugemine  
 

Ajalugu: teaduslik 
uurimine; 
rahvakombed 
 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus,  
kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond 

 

8. Kordamine ja  läbitud 
teemablokkide jooksul 
omandatud teadmiste 
ja oskuste 
kontrollimine. 

Rakendab omandatud 
teadmisi ja oskusi. 
 

Praktilised ülesanded. 
Enesehinnang: saavutatud 
õpitulemuste kohta  
Arutlev kirjand „Religioon, 
kontekst ja mina“ 

Emakeel: arutlev 
kirjand 

Elukestev õpe   

  



     Töökava näidis  2013/2014. õppeaasta 

 
Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 

praktilised tööd ja IKT kasutamine 
Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 
Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

III. Hinduism (4 tundi) 
9. Kujunemine ja 

tähtsamad uskumused 
1. Tunneb hinduismi 
põhimõisteid ning 
põhijooni.  
2. Eristab lääne ja ida 
ajakäsitlust ning sellega 
seotud arusaama 
inimesest ja maailmast.  

Sissejuhatav rühmatöö: mida sa 
tead hindudest? Lühiloeng: 
hinduismi kujunemisest ning 
tähtsamatest uskumustest: 
reinkarnatsioon, karma, atman, 
brahman, kastisüsteem 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Geograafia: kaart. 
Matemaatika: aja 
mõiste. 
Ajalugu: india 
ajalugu 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond,  
väärtused ja kõlblus 

Ajalik ja 
ajatu: Maailma 
usundid. Hinduism, 1 
(2008) 
 

10. Ülima ilmingud 1. Tunneb olulisemaid 
jumalailminguid ning 
hinduistlikke sümboleid. 
2. Mõistab, et 
hinduismis võib korraga 
olla esindatud mitmeid 
arusaamu brahmanist. 

Erinevad rühmad saavad erinevad 
jumalakäsitlused hinduismis: 
Višnu, Šiva, Rama, Hanuman, 
Brahma. Polüteism, monoteism, 
ateism hinduismis. 
Arutelu: kuidas saavad kõik need 
mahtuda ühe religiooni alla? 

Kirjandus: 
kujundlik mõtlemine, 
metafoor. 
  

Kultuuriline 
identiteet 

 

11. Pühakirjad 1. Teab, et hinduismis 
on suulisel pärimusel 
niisama oluline kaal kui 
kirjalikul. 
2. Tunneb hinduistlike 
pühakirjade nimesid ja 
teab nende üldist sisu.  

Lühiloeng: veedad, upanišadid, 
Ramajana.  
Töö tekstiga  
Rühmatöö: vastata teksti alusel 
esitatud küsimustele  
Töö tekstiga „Olen hindu“ 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Kirjandus: india 
kirjandus 
 

 Ajalik ja 
ajatu: Maailma 
usundid. Hinduism, 2 
(2008) 
 

12. Rituaalid ja pühad 1. Tunneb pühade 
nimetusi, rituaalidega 
seotud mõisteid ning 
pühasid paiku.  
2. Tunneb templi 
külastamise etiketti. 
3. Teeb kodutööna 
lühireferaadi hindude 
jumala(te)st või 
püha(de)st.  

Soojendusharjutus: meditatsiooni- 
ja joogaharjutus. Esitlus: hindu 
eluviis, puudžad ja siirderiitused. 
Pühad paigad. Näiteid India 
templitest. Ühe olulisema 
hinduistliku tähtpäeva tutvustus 
(Diwali, Holi) Iseseisev töö: võrrelda 
eestlase ja hindu pühade veetmise 
viise, erinevused ja sarnasused 

Kehaline kasvatus: 
jooga, kehaline tervis 
ja vaimne tasakaal. 
Geograafia : India 
kaart. 
Ühiskonnaõpetus: 
kombed eri 
kultuurides. 

 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
väärtused ja kõlblus 

Krishna Teadvuse 
Eesti Kogudus:  
http://iskcon.ee/ 

http://www.sea.ee/~ys/

VEEL/PIN.HTM 

 

http://www.sea.ee/~ys/

KARAK/PAKIND.HT

M 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 

praktilised tööd ja IKT kasutamine 
Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 
Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

VI. Budism (6 tundi) 
13. Siddharta Gautama 

lugu 
Tunneb Siddharta 
Gautama elu 
olulisemaid sündmusi. 

Sissejuhatav rühmatöö: mida sa 
tead budistidest?  
Lühikese sissejuhatuse järel loevad 
õpilased iseseisvalt Siddharta 
Gautama elulugu ning joonistavad 
sellest 8-osalise pildiriba. 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Geograafia: töö 
kaardiga. 
Ajalugu: india 
ajalugu. 

 Ajalik ja ajatu: 
Maailma usundid. 
Budism, 1 (2008) 
 

14. Õpetus: 4 õilsat tõde ja 
8-osaline tee 

1. Tunneb budismi 
põhiseisukohti ja 
õpetust.  
2. Oskab oma seisukohti 
esitada ja kaitsta. 

Lühiloeng budismi olulisematest 
seisukohtadest. Nirvaana. Bodishatva  
Esialgu ise, siis väikerühmades 
järjestavad õpilased 8-osalise tee 
sammud tähtsuse järjekorras. Töö 
tulemusi esitletakse. 

Kunstiõpetus: 
budistlik kunst. 
Emakeel: oma 
seisukohtade 
põhjendamine. 
 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 

15. Kombed ja pühad 1. Nimetab pühade 
nimetusi, rituaalidega 
seotud mõisteid ning 
pühasid paiku.  
2. Teab, et eri maades 
tähistatakse pühi 
erinevalt. 

Ringlev ülevaade: budismi pühad ja 
traditsioonid eri paigus 
Rühmatöö: millisest traditsioonist 
sooviksin osa võtta ja miks? 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Geograafia: töö 
kaardiga. 
 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 

Ajalik ja ajatu: 
Maailma usundid. 
Budism, 2 (2008) 
 

16. Eluviis. Munklus Kirjeldab budisti eluviisi 
ja arusaamu. 

Töö ettevalmistatud tekstiga „Ma 
olen budist". Õpilastel on võimalus 
küsimustele vastates reflekteerida 
oma eluviisi.  
Kaastunne, mõtlus. Lühiloeng: 
munklus budismis 

Geograafia: 
erinevad kultuurid. 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

17. Budismi levik ja areng 
tänapäeval 

1. Teab budismi 
suuremaid harusid ning 
nimetab peamisi 
erinevusi.  
2. Tunneb mõistet dalai-

laama. 
3. Koostab kodutööna 
lühireferaadi „Budism ja 
budistid Eestis“. 

Budismi eri suunad, budismi ja 
hinduismi võrdlus.  
Valitud lõigud filmist „Seitse aastat 
Tiibetis"  
Tutvumine mõne dalai-laama 
tekstiga (nt Vabadus paguluses. XIV 
dalai-laama Tendzin Gjatso 
autobiograafia. Elmatar, 1999) 
Väitlus: budism on eestlasele 
lähedane usk. Väitlusrühmad 
valmistavad ette oma poolt- ja 
vastuargumendid. Need kantakse 
tunnis ette. 

Kirjandus: 
budistlikud tekstid 
 
Ühiskonnaõpetus 
 
Emakeel: väitlus 
 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 

Budismiinstituut:  
http://www.budismiinst

ituut.ee/uldinfo.htm 
Eesti Budistliku 
Koguduse Drikung 
Kagyu Ratna Shri 
Keskus: 
http://www.drikung.ee 
Tiibeti Budismi 
Nyingma Eesti 
Kogudus: 
http://www.tiibetimedit

siin.ee/kooskaimised.ht

ml#nyingma 
18. Kordamine ja  läbitud 

teemablokkide jooksul 
omandatud teadmiste 
ja oskuste 
kontrollimine. 

Rakendab omandatud 
teadmisi ja oskusi. 
 

Praktilised ülesanded. 
Enesehinnang: saavutatud 
õpitulemuste kohta 

 Elukestev õpe   
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

V. Judaism (4 tundi) 
19. Kesksed tegelased Tunneb juutluse 

tekkimist ja keskseid 
tegelasi ning nende 
tegevuse olulisemaid 
aspekte.  

Sissejuhatav rühmatöö: mida sa 
tead juutidest?  
Lühiloeng: tuntud kunstiteoste abil 
juutluse teke ja kesksed isikud: 
Aabraham, Mooses, Taavet 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Ajalugu: Lähis-Ida. 
Kunstiõpetus: 
religioosne kunst. 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 

Ajalik ja ajatu: 
Maailma usundid. 
Judaism, 1/2 (ETV 
2008) 
 

20. Toora, prohvetid ja 
kirjutised 

1. Nimetab juutide 
pühakirja põhiosi.  
2. Teab, et Tanahis on 
ühes loos põimunud 
mitme ajastu mõjutused, 
eristab käsuteksti, 
prohvetlikku teksti ja 
psalmi teksti. 
3. Oskab nimetada 
mõnd vanasõna või 
kõnekäändu Vanast 
Testamendist.  
4. Kasutab kontekstis 
mõisteid Toora, psalm, 
prohvetid ja kirjutised. 

Sissejuhatav lühiloeng (Tanahi ehk 
Vana Testamendi tekkeloost, keelest)  
Töö alustekstiga: valitud lõigud 
Vanast Testamendist. Töölehe 
täitmine. Käsud ja keelud, vanasõnad 
ja kõnekäänud Vanast Testamendist. 

Kirjandus: Vana 
Testament; 
tekstižanrid 
 

Kultuuriline 
identiteet,   
väärtused ja kõlblus 

Ajalik ja ajatu: 
Maailma usundid. 
Judaism, 2/2 (ETV 
2008) 
 

21. Sabat ja pühad, 
jumalateenistus 

1. Teab olulisemaid 
sabatireegleid, 
siirderiitusi ja juutluse 
pühi ning sümboleid.  
2. Teab juutide erinevast 
ajaarvestusest.  
3. Tunneb sünagoogis 
käimise etiketti. 

Esitlus: kuidas tähistatakse sabatit, 
siirderiitusi ja juutluse pühi. 
Suminarühm: milliseid erilisi aegu, 
päevi ja tegevusi on enda elus? 
Jeruusalemm – püha linn või 
sünagoog Eestis („Ajalik ja ajatu“, 
sobiva filmilõigu vaatamine ) 

Geograafia: Iisrael. 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

22. Juutlus maailmas. 
Sionism, holokaust, 
oma religiooni 
hoidmine 

1. Tunneb mõisteid 
tõotatud maa, 
Jeruusalemma tempel, 
diasporaa, holokaust, 
Iisrael.  
2. Oskab oma teadmisi 
kasutada arutelus.  
3. Koostab kodutööna 
lühireferaadi „Judaism 
Eestis. Judaismi mõjud 
lääne kultuurile“. 

Töö tekstiga „Ma olen juut". 
Vastamine küsimustele. Arutelu: mis 
on teinud juudiusu nii mõjusaks? 

Ajalugu: juutide 
ajalugu. 
 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus,  
kultuuriline 
identiteet,  
tervis ja ohutus,  
väärtused ja kõlblus 

Eesti Juudiusu 
Kogudus:  
http://www.ejc.ee/D
efault_cdo/lang/et 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

VI. Kristlus (5 tundi) 
23. Tekkimine ja kesksed 

isikud 
1. Tunneb üldjoontes 
Jeesuse elu ja ristiusu 
teket.  
2. Kasutab kontekstis 
mõisteid lunastus, 
misjon, apostel. 

Lühiloeng „Tuntud kunstiteoste 
esitlus: ristiusu tekkimine – Jeesus, 
Paulus“  
Tööleht 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Ajalugu: vana aeg. 
Kunstiõpetus: 
kristlik kunst. 
 

Kultuuriline 
identiteet  
 

Ajalik ja 
ajatu: Maailma 
usundid. Kristlus, 1 
(2008) 
 

24. Pühakiri – Vana ja 
Uus Testament 

1. Kasutab kontekstis 
mõisteid evangeelium, 
epistel.  
2. Teab, et 
evangeeliumite tekstid 
pärinevad erinevatest 
allikatest. 
3. Võrdleb erinevaid 
tekste. 
4. Nimetab Uue 
Testamendi 
põhikomponente 
(evangeeliumid, kirjad). 

Sissejuhatav lühiloeng Uuest 
Testamendist, tutvumine valitud 
lõikudega Uuest Testamendist  
Töölehe täitmine: üks sündmus, mitu 
lugu (erinevate evangeeliumite 
tunnistuste võrdlemine)  

Kirjandus: Uus 
Testament. 
Tekstikriitika. 
 

 http://sahtel.eelk.ee/ 
 

25. Sakramendid ja pühad 1. Tunneb mõistet 
sakrament, on tuttav 
kristlike talituste ja 
siirderiitustega.  
2. Nimetab kristlikke 
pühi ning nende peamist 
usulist sisu.   

Sissejuhatav esitlus: sakramendid ja 
kiriklikud talitused  
Arutelu: missugused kristlikud 
pühad on meie kalendris ja mis on 
nende usuline sisu?  
Vestlus paarides: missugune püha 
on sinu kodus kõige olulisem ja 
kuidas seda tähistatakse? 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Ajalugu: vana-ja 
keskaeg. 
 

Kultuuriline 
identiteet  
 

Ajalik ja 
ajatu: Maailma 
usundid. Kristlus, 2 
(2008) 
 

26. Kirikute paljusus ja 
oikumeenia 

1. Tunneb kirikus 
käimise etiketti. 
2. Nimetab kristlike 
kirikute ühisosa ja 
erinevusi.  

Sissejuhatav lühiloeng: katoliiklus, 
evangeelne usk, õigeusk. Erinevused 
ja sarnasused. EKN. Töö paarides: 
koostada internetist infot kogudes. 
lühikokkuvõte ühe loosiga võetud 
EKNi liimeskiriku eripärast ja 
ajaloost  

Ühiskonnaõpetus: 
riigi ja kiriku suhted 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond ja  
tehnoloogia 

http://www.ekn.ee/ 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

27. Kristlikud sümbolid 1. Tunneb peamist 
kristlikku sümboolikat 
ning oskab märgata 
ristiusu sümboleid 
ümbritsevas. 
2. Koostab lühireferaadi 
„Kristlikud sümbolid 
kunstis“ ning tutvustab 
valitud kristlikku 
konfessiooni. 

Fotorännak. Õpetaja tutvustab 
lühidalt erinevaid kristlikke 
sümboleid. Sümboleid tutvustava 
lehega lähevad õpilased koolihoonest 
ning püüavad fotografeerida 
neidsamu sümboleid ehitistel, 
looduses, inimeste riietuses. Fotodest 
koostatakse ühiselt väike näitus. 

Kunstiõpetus: 
kristlikud sümbolid 
  

Kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 
praktilised tööd ja IKT kasutamine 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 
teemadega 

Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

VII. Islam (4 tundi) 
28. Tekkimine ja kesksed 

isikud 
Tunneb islami 
tekkeolusid, nimetab 
islami peamisi 
suundasid tänapäeval 
ning levikugeograafiat.   

Sissejuhatuseks rühmatöö „Mida sa 
tead islamiusulistest?“  
Loeng-esitlus: prohvet Muhammad. 
Islami kujunemislugu ja peasuunad. 
Islami levik tänapäeva maailmas 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Ajalugu: Lähis-Ida 
7.-8. sajand. 
Geograafia: töö 
kaardiga. 
 

 Ajalik ja 
ajatu: Maailma 
usundid. Islam, 1 
(2008) 
 

29. Koraan Tunneb Koraani 
saamislugu, ülesehitust 
ja mõningaid lugusid.  

Loeng-esitlus: usuelu alused – 
pühakiri Koraan ning prohvet 
Muhammadi sõnad ja teod 
Tutvumine valitud lõikudega 
Koraanist  
Töölehe täitmine 

Ajalugu: 7.-8. 
sajand. 
Kirjandus: islami 
kirjandus. 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond,  
väärtused ja kõlblus 

 

30. Usu viis alussammast 1. Sõnastab ühe 
alussamba tähtsust 
islamis, nimetab viit 
alussammast. 
2. Kasutab kontekstis 
mõistet umma.  
3. Tähtsustab religiooni 
sotsiaalset dimensiooni. 

Klass on jagatud viide rühma, iga 
rühm tutvustab üht islamiusu 
alussammast. Vajaduse korral õpetaja 
täiendab. 
Arutelu: mis toetab sidusust meie 
ühiskonnas, peres? 
(„Ajalik ja ajatu“, sobiva filmilõigu 
vaatamine ) 

Ühiskonnaõpetus: 
religioon ja 
ühiskond. 
 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus,  
kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 

Ajalik ja 
ajatu: Maailma 
usundid. Islam, 2 
(2008) 
 

Ajalik ja ajatu:  
Rituaal 
islamis (2009) 
 

31. Pühad ja pidustused, 
eluviis 

1. Kasutab mõisteid 
püha sõda, ramadaan, 
väeöö.  
2. Tunneb islami 
siirderiitusi.  
3. Tunneb ära 
eelarvamuslikku 
suhtumist islamisse ning 
vastandub sellele. 
4. Koostab referaadi 
„Kuidas elavad 
moslemid Eestis?“ 
Kirjeldab islami 
pühakodasid maailmas. 

Iseseisev töö tekstiga „Ma olen 
moslem"  
Arutelu: miks läänemaailmas islamit 
kardetakse ja sageli halvustatakse?  
 

Ühiskonnaõpetus: 
tolerantsus. 
 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond, 
väärtused ja kõlblus 

Islamist ja 
islamimaadest 
artikleid          
www.islam.ee 
 
Eesti islami 
koguduse 
koduleht:  
www.islam.pri.ee 
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Tund Teemad Õpitulemused Õppemeetodid/hindamine/ 

praktilised tööd ja IKT kasutamine 
Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 
Õppevahendid/ 
õppekeskkonnad 

VIII. Religioonidevahelised suhted (4 tundi) 
32. Religioonide-vahelised 

konfliktid ja dialoog 
1. Nimetab religioossete 
konfliktide põhjuseid ja 
toob näiteid 
religioonidevahelise 
koostöö kohta. 
2. Väärtustab 
maailmavaatelist 
erinevust.  

Lühiloeng: mis tekitab 
religioonidevahelisi konflikte? 
(Konfliktide tekkimise põhjused 
üldisemalt – eelarvamused, hirmud, 
suhtlemistõkked, mittemõistmine.) 
Ristisõjad, religioosne terrorism, 
tagakiusamine. Religioonidevahelise 
koostöö näited 
Väitlus: erinevate maailmavaadetega 
inimeste vahel pole dialoog võimalik 
/ on dialoog huvitav 

Ajalugu: ristisõjad. 
Ühiskonnaõpetus: 
maailmavaatelised 
konfliktid ja koostöö. 
Emakeel: väitlus 
 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
kultuuriline 
identiteet,  
teabekeskkond,  
väärtused ja kõlblus 

http://usundiopetus.
weebly.com/materjal
e.html 
 
http://arhiiv.err.ee/se
eria/ajalik-ja-
ajatu/kultuur/0/defaul
t/1 
 

33. Religioonidevaheline 
dialoog 

1. Kasutab varem õpitut 
oma rolli loomiseks. 
Pakub võimalusi 
erinevate 
maailmavaadetega 
inimeste koostööks.  
2. Tunneb ära 
eelarvamusliku ja 
sildistava suhtumise. 

Rollimäng: kõigi uskude 
kogunemine. Klass jaguneb erinevate 
suurusundite esindajateks, kes 
püüavad ühiselt leida vastuse mõnele 
olulisele probleemile: 
keskkonnareostus, nälg, sõjad. 
Õpetaja on suunaja ja juhendaja 
rollis, protokollib toimuvat ning 
annab tagasisidet. 

Ühiskonnaõpetus: 
demokraatia. 
 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine,   
kultuuriline 
identiteet,  
tehnoloogia ja 
innovatsioon,  
väärtused ja kõlblus 

 

34. Uususundid, usundite 
areng, 
sekulariseerumine 

1. Tunneb 
sekulariseerumise 
mõistet. 
2. Sõnastab oma 
seisukohti religiooni 
tuleviku kohta. 

Lühiloeng: sekulariseerumine ja 
aktuaalsemate uususundite tutvustus: 
new age, uuspaganlus, satanism.  
Arutelu rühmades: missugune on 
religiooni roll maailmas tulevikus?  
Viktoriin: maailma usundid 

Ühiskonnaõpetus: 
religiooni roll 
maailmas. 
 

Kultuuriline 
identiteet,  
väärtused ja kõlblus 

Ringo Ringvee e-
õppe materjalid 
 
 

35. Kordamine ja  läbitud 
teemabloki jooksul 
omandatud teadmiste 
ja oskuste 
kontrollimine. 

Rakendab omandatud 
teadmisi ja oskusi. 
 

Praktilised ülesanded. 
Enesehinnang: saavutatud 
õpitulemuste kohta 
Sõnastab oma maailmavaate 
mõningaid jooni ning analüüsib enda 
maailmavaatelisi tõekspidamisi 
käsitletud maailmavaadete valguses. 

 Elukestev õpe   
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Hindamine  
 
Usundiõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste  hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse 
õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 
tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Hoiakuid ega väärtusi ei hinnata. Hoiakute ja 
väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. Väärtusi ja hoiakuid võimaldavad hinnata rollimängud, juhtumianalüüsid ning rühmatöö. Sel juhul ei hinnata 
mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi. Õpilane peab olema hindamises aktiivne osaline, tema selgitustel, põhjendustel ning eneseanalüüsil on oluline roll.  
Hindamine peab väärtustama lahenduste erinevusi ja õpilaste isikupära. Hindamine on ka vahend õpilase arengu toetamiseks. Hindamismeetodeid valides 
arvestatakse õpilaste vanust, nende individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 
hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.  
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  

 
 
 
 
 


