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ULA ajalooõpetuse ainekava

1. Üldalused
1.1.  Ajalooõpetuse pädevus
Teise kooliastme lõpus õpilane:

1. hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli ühiskonnaliikmena;

2. peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest;

3. oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele,

4. oskab suunamise abil kasutada eakohaseid õpivõtteid;

5. väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvaste ning kultuuride seas,

6. suhtub inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab kompromisside vajalikkust;

7. oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning

oma tegevust korrigeerida;

8. oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides;

9. oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja

kirjalikke tekste ning mõista suulist kõnet;

10. oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste; oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida

erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada;

11. oskab teha vahet faktil ja arvamuse;

12. väljendab oma teadmisi kirjalikult korrektse vormistuse ja õigekirjaga.

1.2 Ajalooõpetuse maht
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse ajalugu II kooliastmes 4 nädalatundi (- / 2 / 2).
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1.3.  Ajalooõpetuse kirjeldus
Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse

teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende seoseid omavahel ja tänapäevaga ning

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi.

Õppeaine algab sissejuhatava algõpetusega ning jätkub muinas- ja vanaaja. Ainekavas eraldi esitatud Eesti ajaloo teemasid käsitletakse põhjalikult ja

süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõte on liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on

oluline luua käsitletava teema ja paikadega isiklik seos.

Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede dimensioon. Põhikoolis tähtsustatakse õpilasele jõukohast,

inimesekeskset ajalookäsitlust, eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Tähtis on luua seosed mineviku ning nüüdisaja ajaloosündmuste

ja -nähtuste vahel ning kujundada arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva, nt kriisikollete olemust ning paljusid Eesti ajaloo

probleeme.

Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline lõiming ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, lähtudes erinevatest aspektidest.

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:

1. oskus orienteeruda ajas ning analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist;

2. ajaloo mõistete tundmine ja kontekstis kasutamine;

3. küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine;

4. funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja

põhjendamine;

5. empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades; koostöö- ja konfliktilahendusoskus;

6. allikaanalüüs ja töö ajaloo kaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine ja hindamine, suuline ja kirjalik eneseväljendus ning

IKT vahendite kasutamine.

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate õppeteemade ja õppemeetodite kaudu. Oskuste saavutatuse taset

kirjeldatakse ajaloo õpetamise eesmärkidena kooliastmeti.

Ajalootundides peab õpilastele tutvustama erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtegi peale surumata. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ja

ajaloouurija seisukohast, tuleb kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse ning võrrelda ajaloo sündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri

allikates.
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1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalused

Ajalooõpetuses on tähtis luua sild mineviku ja nüüdisaja sündmuste vahel, näidata, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva sündmuseid ja

probleeme. Seejuures on oluline nii kriitiline suhtumine allikatesse, ainetevaheline integratsioon, infotehnoloogiavahendid kui ka õppekäigud.

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja

lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse jätkusuutlikku ja

vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate ühiskondlike muutuste

põhjusi ja tagajärgi;

Enesemääratluspädevus. Käsitletakse inimese anatoomia, füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid, selgitatakse individuaalset energia- ja

toitumisvajadust, tervisliku treeningu individualiseeritust, haigestumisega seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid aspekte. Rahvastiku teema

käsitlemisel võimalik õpilasel määratleda ennast kui mingi piirkonna, riigi jne liikmena. Erinevate rahvaste käsitlemisel õpitakse mõistma erinevuste

põhjuseid, rõhutatakse tolerantsuse olulisust. Õpilastes kujundatakse arusaama, et nemad on osa loodusest, mistõttu on oluline teada looduse toimimise

mehhanisme ning säästva tegutsemise vajadust. Õpitakse ka looduskeskkondadest tulenevaid ohte ning neis tegutsemise reegleid.

Õpipädevus. Erinevate õpitegevuste kaudu arendatakse probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamise oskust: õpilased omandavad oskused

leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katseid või vaatlusi ning koostada kokkuvõtteid. Õpipädevuse

arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja individualiseeritud tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid.

Suhtluspädevus. Õppes on tähtsal kohal loodusteadusliku info otsimine erinevatest allikatest, sh internetist, leitud teabe analüüs ja tõepärasuse

hindamine. Olulisel kohal on vaatlus- ja katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitus. Ühtlasi arendab loodusõpetus

ainele iseloomulike mõistete ja sümbolite korrektset kasutamist nii abstraktses teaduslikus kui ka konkreetses igapäevases kontekstis.

Matemaatika- ja loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Õpitakse mõistma loodusteaduslikke küsimusi, teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning

mõju ühiskonnale, kasutama uut tehnoloogiat ja tehnoloogilisi abivahendeid ülesandeid lahendades ning tegema igapäevaelus tõenduspõhiseid otsuseid.

Uurimusliku õppe vältel esitatakse katse- või vaatlus andmeid tabelitena ja arv joonistena ning seostatakse arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga.
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Ettevõtlikkuspädevus. Loodusainete rakendusteaduslikke teemasid käsitledes ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -teooriate igapäevaelulised väljundid.

Koos sellega saadakse ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava valdkonnaga tegelevatest teadusasutustest ja ettevõtetest.

Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt plaanitakse katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse tulemusi. Tähtsal kohal on

keskkonnaga seotud dilemmade lahendamine ja pädevate otsuste tegemine, mis peale teaduslike seisukohtade arvestavad sotsiaalseid aspekte.

Digipädevus. Digipädevus tähendab suutlikkust kasutada erinevaid digivahendeid ja –keskkondi valdkonnaainete õppimisel. Loodusõpetuses kasutatakse

erinevaid videosid, animatsioone erinevate loodusnähtustega tutvumiseks. Õpetajatel on kasutada kirjastuste poolt välja antud visuaalne materjal ja

võimalus kasutada e-tundi õppetöö läbiviimisel. Õpilased koostavad nutivahendi abil lihtsamaid esitlusi, mõistekaarte ja uurimuslikke töid; kasutavad

ilmajaamade andmeid, prognoose võrdlemiseks tegeliku ilmaga; otsivad infot, süstematiseerivad seda ning vormistavad oma töö; kasutavad erinevaid

kaardiservereid, GoogleEarthi võimalusi maailma avastamisel, aga ka kodupaiga õppimisel. Õpilastes kujundatakse digivahendite abil iseseisva õppimise ja

enese kontrollimise oskust.

Robootika. Hariduslike robotite ja õpetaja antud juhendi järgi koostatakse toitumisahelaid, jagatakse organisme rühmadesse, mängitakse läbi erinevaid

loodushoiu ja keskkonnaga seotud stenaariume.

1.5. Ajaloo lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled
Teksti lugemine, mõistmine – funktsionaalne lugemine. Tekstiloome – referaadid, uurimistööd, ülevaated, Õigekiri -
suur ja väike algustäht nimedes. Mõisted, võõrsõnad. Teabe hankimine võõrkeeles. Võõrkeelsete õppefilmide
vaatamine, mõistmine. Intellektuaalse omandi kaitse.Tööde vormistamine.

Matemaatika
Ajaarvamine,mõõtmine. Rooma numbrid. Positiivsed,negatiivsed arvud.Matemaatiline kirjaoskus.Arvandmete
esitlemine ja tõlgendamine.

Kunstiained Rahvakultuur.Maailma rahvaste kultuur.Eneseteostus.

Loodusained Uurimisoskus.Looduskeskkond.Rahvastikuprotsessid.Keskkonnaprobleemid.Kaartide kasutamine.

Tehnoloogia
Ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades.Tehnika ja tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas. IKT
vahendid.
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Kehaline kasvatus Liikumine. Toitumine. Tervislikud eluviisid ja nende väärtustamine.

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimaluses
Ajaloo õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate teemadega.

● Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes

püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.

● Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute

omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus.

● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.Oluline on õpilase kujunemine aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonna liikmeks, kes mõistab

ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning osaleb poliitiliste ja majandusotsuste tegemises.

● Kultuuriline identiteet. Tähtis on õpilase kujunemine kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi

kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast

nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja

vastukultuur) ning kes väärtustab oma kultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis.

● Teabekeskkond. Kujundatakse õpilast info teadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat info keskkonda ning suudab seda kriitiliselt

analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetikast.

● Tehnoloogia ja innovatsioon. Arendatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks

inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-ja õpikeskkonnas.

● Tervis ja ohutus. Arendatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma

turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda.

● Väärtused ja kõlblus. Arendatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud

väärtusi ja kõlblus põhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma

võimaluste piires.
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1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine
Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut

teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ja jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks

kui ka puhkuseks;

3. võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, praktilised tööd), mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseks ning

iseseisvaks õppijaks;

4. kasutatakse õpiülesandeid, mis toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

6. laiendatakse õpikeskkonda: arvuti/multimeediaklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;

7. kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh rakendatakse aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine,

praktilised ja uurimuslikud tööd (I kooliastmes loodusobjektide ja protsesside vaatlemine, kirjeldamine ning järelduste tegemine, II kooliastmes

lisaks analüüs, objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete probleemide lahendamine).

Peamiselt toimub õppetöö klassiruumis tundides. Haapsalu muuseumide külastamine võimaldab ajaloo tunde kodukohaga seostada.

1.8. Hindamise alused
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade

ajalooõpetuse õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks.

Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste

tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid

hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste

(ajaloolise sõnavara) ja oskuste tasakaalu. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut

ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma, mida ja millal

hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.
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Ulatusliku materjali (peatükk, mitu teemat) omandamise kontrollimiseks võib õpetaja korraldada kontrolltöö, praktilise töö vms, mille täitmine võib

toimuda peast või õpiku jt materjalide abil. Töö juures on välja toodud numbriline hindamine, millele on lisatud kriteeriumid, mis on erinevate tööliikide

puhul konkreetse hinde saamise tingimuseks:

hinne “5” – 90–100% õigeid lahendeid;

hinne “4” – 75–89% õigeid lahendeid;

hinne “3” – 50–74% õigeid lahendeid;

hinne “2” – 20–44% õigeid lahendeid;

hinne “1” – 0–19% õigeid lahendeid.

1.9. Füüsiline õppekeskkond

Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada, on internetiühendus ja audiovisuaalse materjali

kasutamise võimalus. Vähemalt kaks korda õppeaastas võimaldatakse korraldada õpet ja õppekäike väljaspool õpperuume (muuseumis, arhiivis, näitusel,

raamatukogus). Õppe-eesmärkide täitmiseks võimaldab kool kasutada ajalootundides toetavaid õppe materjale ja –vahendeid: ajalooatlased, kontuur- ja

seinakaardid, allikakogumikud, käsiraamatud, elulooraamatud, teabekirjandus, illustratiivne pildimaterjal, IKT-põhised õppematerjalid.

2. Ajalooõpetuse  ainekava
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Teise kooliastme lõpus õpilane:

● kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase aeg, muinasaeg, vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number,

Rooma number;

● tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid omavahel;

● teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi;

● hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;
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● toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;

● mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate kultuuri valdkondade kohta;

● mõistab, et ajaloosündmustel ja –nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel;

● teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab neid kriitiliselt;

● väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust ning kasutab ajaloo kaarti.

2.2.  Õppevara

V klass - Karolina Antons, Terje Hallik ,,Eesti ajaloo õpik 5.klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo.” ja töövihik; Maurus Kirjastus OÜ

VI klass - Mait Kõiv, Milvi Martina Piir ,,Vanaaeg - ajalooõpik 6.klassile.“  ja töövihik; Avita kirjastus

2.3. Õppesisu

5. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd

AJAARVAMINE
Ajalooperioodid: muinasaeg,
vanaaeg, keskaeg, uusaeg,
lähiajalugu

Õpilane:
● kasutab kontekstis aja mõistega seotud sõnu,

lühendeid ja fraase;
● kirjeldab mõnda mineviku sündmust ja inimeste

eluolu minevikus;
● leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
● väljendab oma teadmisi nii kirjalikult kui ka

suuliselt, koostab lühijuttu;
● kasutab ajalookaarti.

Muinasaeg, vanaaeg,
keskaeg, uusaeg,
lähiajalugu, sajand,
aastatuhat, Araabia ja
Rooma numbrid

* Mälestuste kogumine
* Näituse korraldamine
* Arheloogiliste kaevamiste
läbiviimine või esemete
otsimine
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AJALOO ALLIKAD
Ajalugu ja ajalooallikad.
Allikate tõlgendamine:
kirjalik allikas, suuline allikas,
esemeline allikas, muuseum ja
arhiiv

Õpilane:
● teab ,et mineviku kohta saab teavet

ajalooallikatest;
● töötab lihtsamate allikatega;
● kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid

mõisteid.

Kirjalik allikas, suuline
allikas, esemeline
allikas, arhiiv, muuseum

* Lihtsamate allikatega
töötamine
* Õppekäik muuseumi

ELUOLU
Elu linnas ja maal
sõja ja rahu ajal,eluolu
tegevusalad,elamud,
rõivastus, toit
kultuur ja traditsioonid,
nende muutumine ajas.

Õpilane:
● kirjeldab mõnda minevikusündmust,mineviku

inimeste eluolu;
● leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
● väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka

kirjalikult, koostab lühijuttu;
● kasutab ajaloo kaarti.

Eluolu, traditsioonid * Filmi vaatamine
* Rahvakalendripäevade
tähistamine koolis - nende
ajaloolise tausta sidumine koolis
korraldatavaga
* Vabariigi aastapäeva
tähistamine koolis
* Kodanikupäev - ametid läbi
aegade

AJALOOSÜNDMUSED JA
AJALOOLISED ISIKUD
Ajaloosündmused ja
silmapaistvad isikud kodukohas,
Eestis, Euroopas ning maailmas.

Õpilane:
● kirjeldab mõnda minevikusündmust,inimeste

eluolu minevikus;
● kava ja lühijutu koostamine;
● ajaloo kaardi kasutamine.

Ajaloosündmus,
ajalooline isik

* Eesti ajalooga seotud filmi
vaatamine
* Kava  ja lühijutu koostamine

6. klass

Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd
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ULA ajalooõpetuse ainekava

MUINASAEG
Aeg ja ajaarvamine, muinas-
ja vanaaja periodiseerimine.
Ajalugu ja ajalooallikad.
Allikmaterjalide tõlgendamine.
Muinasaja arengujärgud ja
nende üldiseloomustus; kiviaja
inimeste tegevusalad,
põlluharimise algus, loomade
kodustamine, käsitöö areng,
metallide kasutusele võtmine,
Eesti muinasaja üldiseloomustus,
Pulli, Kunda.

Õpilane:
● kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja

tegevusalasid;
● näitab kaardil ja põhjendab, miks ja mis

piirkonnas sai alguse põlluharimine;
● teab, missuguseid muudatusi ühiskonna elus tõi

kaasa metallide kasutusele võtmine;
● oskab kasutada mõisteid kiviaeg, pronksiaeg,

rauaaeg, sugukond ja hõim;
● teab, et Eesti esimesed asustatud alad olid Pulli

ja Kunda ning oskab neid kaardilt näidata.

Kiviaeg, muinasaeg
pronksiaeg, rauaaeg,
varanduslik ebavõrdsus,
sugukond, hõim.

* Filmide vaatamine
* Muinasaja inimese eluviisi ja
tegevusalade kirjeldamine
* Ajalookaartide joonistamine
* Matk Eesti muinasaja
mälestuste radadel

VANAD IDAMAAD
Vanaaeg:  vanaaja sisu ja
üldiseloomustus, ajalised piirid,
looduslikud olud.
Vana-Egiptus: riigikorraldus.
Thutmosis  III,  Ramses II,
Tutanhamon; eluolu, religioon,
kultuurisaavutused.
Mesopotaamia: sumerite
linnriigid, leiutised (ratas,
potikeder), Hammurapi
seadused, eluolu, religioon,
kultuurisaavutused.
Hetiitide, pärslaste ja foiniiklaste
saavutused. Iisraeli ja Juuda riik,
ainujumala usk, Vana Testament.
Hiina ja India kultuurisaavutused.

Õpilane:
● selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja

kõrgkultuurid ning näitab kaardil Egiptust ja
Mesopotaamiat;

● selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus,
kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse ja
Mesopotaamia näitel;

● tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi;
meditsiini, matemaatikat, astronoomiat,
kirjandust, kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide
ja Babüloni rippaedu;

● teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja
hieroglüüfkiri;

● teab, et Israelis tekkis monoteistlik religioon;
● selgitab, mis on Vana Testament;
● seletab ja kasutab kontekstis õpitud mõisteid;
● teab, kes olid Thutmosis III, Ramses II,

Tutanhamon, Hammurabi, Mooses ja Taavet ning
iseloomustab nende tegevust.

Tsivilisatsioon, linnriik,
vaarao, muumia, sfinks,
palsameerimine,
sarkofaag, tempel,
püramiid, preester,
astronoomia,
astroloogia, Suur Hiina
müür, Suur Siiditee,
budism, askeet,
koloonia

* Kuulamise tekstid
* Filmide ja filmi lõikude
vaatamine
* Slaidiesitluste koostamine ja
esitlemine
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ULA ajalooõpetuse ainekava

VANA-KREEKA
Vanim kõrgkultuur Euroopas.
Kreeka loodus ja rahvastik,
Kreeta ja Mükeene kultuur.
Kreeka linnriigid.
Ühiskonnakorraldus ja kasvatus
Ateena ja Spartas. Linnriikide
nõrgenemine ja alistumine
Makedooniale. Aleksander Suure
sõjaretk ning maailmariigi
tekkimine. Vana-Kreeka kultuur
ja eluolu, kultuur ja religioon
Hellase maailma ühendajana,
olümpiamängud, religioon ja
mütoloogia, Homerose
kangelaseepika, ajalookirjutus,
Herodotos, teater, kunst,
arhitektuur, skulptuur, vaasimaal,
hellenite igapäevaelu, hellenistlik
kultuur, Vana-Kreeka kultuuri
tähtsus.

Õpilane:
● näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani

poolsaart, Egeuse merd, Vahemerd, Ateenat ja
Spartat ning kirjeldab riigi laienemist hellenismi
perioodil;

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

● tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena
ja Sparta näitel ning võrdleb neid kirjelduse
põhjal;

● kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu
iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades:
kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;

● seletab ja kasutab õpitud mõisteid;
● teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Perikles

ja Aleksander Suur ning iseloomustab nende
tegevust.

Polis, rahvakoosolek,
akropol, agoraa, türann,
aristokraatia,
demokraatia, kodanik,
ori, eepos,
olümpiamängud, teater,
tragöödia, komöödia,
skulptuur, Trooja sõda,
hellenid, tähestik.

* Vaasimaalide tegemine
* Info otsimine internetist
* Kuulamistekstide kasutamine
* Filmide vaatamine ja analüüs
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ULA ajalooõpetuse ainekava

VANA-ROOMA
Rooma riigi tekkimine,
looduslikud olud, Rooma linna
tekkimine, kuningad, vabariigi
algus, Rooma vabariik,
ühiskondlik korraldus, Rooma
võimu laienemine Vahemere
maades. Hannibal, kodusõjad
Roomas. Caesar, vabariigi lõpp.
Rooma keisririik, ühiskondlik
korraldus. Augustus, Rooma
impeerium ja selle lõhenemine.
Vana-Rooma kultuur, rahvas ja
eluolu, Rooma kui impeeriumi
keskus ja antiikaja suurlinn, kunst
ja arhitektuur, avalikud mängud,
Rooma õigus. Ristiusu teke, Uus
Testament.

Õpilane:
● näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd,

Joonia, Türreeni ja Aadria merd, Sitsiiliat,
Korsikat, Sardiiniat, Kartaagot, Roomat,
Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;

● teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil
Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist;

● selgitab Rooma riigikorda eri aegadel;
● iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
● seletab ja kasutab kontekstis õpitud mõisteid;
● teab, kes olid Romulus, Hannibal, Cesar,

Augustus ja Jeesus Kristus ning iseloomustab
nende tegevust.

Vabariik, foorum,
kapitoolium, Colosseum,
patriits, plebei, konsul,
senat, rahvatribuun,
orjandus, amfiteater,
gladiaator, leegion,
kodusõda, kristlus,
piibel, rooma õigus,
provints, Kartaago,
Konstantinoopol,
ladina keel, metseen,
triumfikaar, termid.

* Filmi vaatamine- analüüs
* Kuulamistekstid
* Info otsimine internetist
* Esitluse koostamine ja
esitlemine
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