
5. klass AJALUGU 

 

 Ajaloo algõpetus, 35 tundi 

 

5. klassi lõpuks õpilane: 

1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine; 

2) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega, 

kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, 

esemeline allikas; 

3) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu; 

4) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

5) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 

6) kasutab ajalookaarti. 

 

I teema. Ajaarvamine (10 tundi) 

 

Õpitulemused 

Teema „Ajaarvamine“ läbimise järel õpilane: 

1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine; 

2) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus; 

3) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

4) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 

5) kasutab ajalookaarti. 

 

Õppesisu 

Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, 

lähiajalugu. 

 

II teema. Ajalooallikad (8 tundi) 

 

Õpitulemused  

Teema „Ajalooallikad” läbimise järel õpilane: 

1) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest; 

2) töötab lihtsamate allikatega; 



3) kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline 

allikas, esemeline allikas. 

 

Õppesisu  

Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, 

esemeline allikas, muuseum ja arhiiv. 

 

III teema. Eluolu (8 tundi) 

 

Õpitulemused 

Teema „Eluolu” läbimise järel õpilane: 

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu; 

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 

4) kasutab ajalookaarti. 

 

Õppesisu 

Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja 

traditsioonid, nende muutumine ajas. 

 

IV teema. Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud (9 tundi) 

 

Õpitulemused 

Teema „Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud“ läbimise järel õpilane: 

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu minevikus; 

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 

4) kasutab ajalookaarti. 

 

Õppesisu 

Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas 

õpetaja valikul. 

 

Õppetegevus 

 



5. klassi ajalooõpetuses on soovitatav kasutada õpilase aktiivse tegutsemise keskset, 

mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist käsitlust, millega ei taotleta tervikliku ajaloopildi 

loomist, vaid äratatakse huvi ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast vahetult 

ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma ajaloole. 

Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja lugusid, toetudes 

varasematele teadmistele.  

Õppes tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid 

oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja 

kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus. 

Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate 

ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate 

esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja 

ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile 

tooma, koostama kava ning lühijuttu. Võimaluse korral tehakse õppekäike ning 

muuseumi- ja arhiivitunde, kutsutakse tunnikülalisi (nii mineviku vahetuid tunnistajaid 

kui ka uurijaid), õpitakse tundma ajaloolisi paiku. Toetutakse koduloolisele ainestikule, 

õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku. Teretulnud on (arvutipõhised jm) 

matkemängud.  

 

Õpikeskkond 

 

Mitmekesised õppematerjalid, eri liiki allikad (fotod, kirjad, esemed nt perekogust), 

ajalookaart, teemaraamatud, filmid, muuseumid. 



6. klass. Muinasaeg ja vanaaeg, 70 tundi 

 

Teema „Muinasaeg” läbimise järel õpilane: 

1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid; 

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

põlluharimine; 

3) teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele 

võtmine; 

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

ebavõrdsus, sugukond, hõim; 

5) teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasula, ja näitab neid 

kaardil. 

 

Õppesisu 

6. klass 

Sissejuhatus, 2 tundi  

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

2 1. Aeg ja ajaarvamine, muinas- ja 

vanaaja periodiseerimine 

2. Ajalugu ja ajalooallikad, kuidas 

allikmaterjale tõlgendada 

 

 

Muinasaeg, 8 tundi 

8 Muinasaja arengujärgud ja nende 

üldiseloomustus 

1) kiviaja inimese tegevusalad 

2) põlluharimise algus, loomade 

kodustamine, käsitöö areng 

3) metallide kasutuselevõtmine 

4) Eesti muinasaja üldiseloomustus: 

Pulli, Kunda 

1. Inimasustuse teke ja levik 

antropogenees 

2. Taime- ja loomakasvatuse algus 

esimeste põlluharijate ja karjakasvatajate 

asualad 

3. Eesti ala vanim asustus 

1) viimane jääaeg – Eesti ajaloo künnis 

2) keskmise kiviaja Kunda kultuuri 

asulad 

3) Kunda kultuuri asukad ja nende 

päritolu 

4. Eesti nooremal kiviajal 

1) varaneoliitikum ja savinõude 

valmistamine 

2) kammkeraamika levik 

5. Metalliaeg Eestis 

1) ajajärgu üldiseloomustus 

2) viljelusmajanduse arenemine 



3) vanimad põllud: Saha-Loo, Rebala 

4) kindlustatud asulad 

5) kivikirstkalmed 

 

 

 

 

Teema „Vanad Idamaad” läbimise järel õpilane: 

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

Egiptust ja Mesopotaamiat; 

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

religiooni Egiptuse ning Mesopotaamia näitel; 

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

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

kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;  

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

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

sfinks, tempel, püramiid, preester; 

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

Ramses II, Tutanhamon, Hammurapi, Mooses, Taavet. 

 

Õppesisu 

 

6. klass 

Vanad Idamaad, 20 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

2 Vanaaja sisu ja üldiseloomustus 

1) ajalised piirid 

2) looduslikud olud 

 

 

8 Vana-Egiptus 

1) Egiptuse riigikorraldus. Thutmosis 

III, Ramses II, Tutanhamon 

2) eluolu 

3) religioon 

4) kultuurisaavutused 

 

1. Lähis-Ida kultuurivahendajad 

1) hetiitide kultuurisild 

2) Foiniikia meresõitjad ja tähestik 

3) Pärsia impeerium 

2. Vana-Ida kõrgkultuuride põhijooned ja 

koht maailma ajaloos 



6. klass 

8 Mesopotaamia  

1) sumerite linnriigid, leiutised: ratas, 

potikeder 

2) Hammurapi seadused  

3) eluolu 

4) religioon 

5) kultuurisaavutused  

 

1. Vana-India 

1) suurlinnad Induse ääres 

2) aarjalaste sisserändamine 

3) kastikord 

4) India kultuur: usulised 

tõekspidamised, budism ja selle levik, 

kunst, kirjandus, arvutussüsteem, male 

2. Vana-Hiina 

1) riikide tekkimine 

2) Hiina keisririigi algus 

3) Hiina Hani dünastia ajal 

4) Hiina kultuur 

5) Hiina müür 

6) Siiditee 

2 

 

Iisraeli ja Juuda riik  

1) ainujumala usk 

2) Vana Testament 

Teema „Vana-Kreeka” läbimise järel õpilane: 

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

laienemist hellenismi perioodil; 

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

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

neid kirjelduse põhjal; 

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

valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, 

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

tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik; 

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

 

6. klass 

Vana-Kreeka, 20 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

3 Vanim kõrgkultuur Euroopas 

1) Kreeka loodus ja rahvastik 

2) Kreeta ja Mükeene kultuur 

 

 

8 Kreeka linnriigid  

1) ühiskonnakorraldus ja kasvatus 

Ateenas ning Spartas 

2) linnriikide nõrgenemine ja 

alistamine Makedooniale 

3) Aleksander Suure sõjaretk ja 

1. Vana-Kreeka kolonisatsioon 

1) Kreeka kolooniad Vahemere ja 

Musta mere rannikul 

2) kreeklased ja barbarid 

2. Kreeka linnriikide kaubanduslikud ja 

kultuurisidemed kohalike hõimudega ning 



6. klass 

maailmariigi tekkimine Kreeka-Pärsia sõjad 

1) pärslaste vallutused Väike-Aasias 

2) Maratoni, Termopüülide ja Salamise 

lahingud 

 

9 Vana-Kreeka kultuur ja eluolu  

1) kultuur ja religioon Hellase 

maailma ühendajana 

2) olümpiamängud 

3) religioon ja mütoloogia  

4) Homerose kangelaseepika 

5) ajalookirjutus: Herodotos 

6) teater 

7) kunst: arhitektuur (Ateena 

akropol), skulptuur, vaasimaal 

8) hellenite igapäevaelu  

9) hellenistlik kultuur 

10) Vana-Kreeka kultuuri tähtsus 

 

 

1) Vana-Kreeka näitekirjandus, 

kõnekunst, filosoofia (Demokritos, 

Sokrates, Platon, Aristoteles), 

skulptorid (Pheidias, Myron), muud 

teadused 

2) maailmaimed 

Teema „Vana-Rooma” läbimise järel õpilane: 

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

Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat; 

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

laienemist; 

3) selgitab Rooma riigikorda eri aegadel; 

4) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis; 

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

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

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

Konstantinoopol, ladina keel;  

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

Hannibal, Caesar, Augustus, Jeesus Kristus. 

 

6. klass 

Vana-Rooma, 20 tundi 

Tunde Kohustuslikud teemad Süvendavad/laiendavad teemad 

3 Rooma riigi tekkimine  

1) looduslikud olud 

2) Rooma linna tekkimine 

3) kuningad 

Etruskid 

1) linnriigid 

2) kultuur 

 



6. klass 

4) vabariigi algus 

4 Rooma vabariik  

1) ühiskondlik korraldus 

2) Rooma võimu laienemine 

Vahemere maades. Hannibal 

3) kodusõjad Roomas. Caesar. 

Vabariigi lõpp 

 

Orjandus ja talupoegade laostumine 

1) orjus Roomas ja Spartacuse ülestõus 

2) vendade Gracchuste 

reformiliikumine 

4 Rooma keisririik  

1) ühiskondlik korraldus. Augustus 

2) Rooma impeerium ja selle 

lõhenemine 

 

 

suur rahvasterändamine ja Lääne-

Rooma riigi lõpp 

 

9 Vana-Rooma kultuur ja eluolu 

1) rahvas ja eluolu  

2) Rooma kui impeeriumi keskus ja 

antiikaja suurlinn 

3) kunst ja arhitektuur 

4) avalikud mängud 

5) Rooma õigus 

6) ristiusu teke. Uus Testament 

1. Vana-Rooma 

1) kõnekunst ja kirjandus: Cicero, 

Caesar, Vergilius 

2) teadus: Tacitus 

3) usund 

4) kultuuripärand, kreeka kultuuri mõju 

2. Ristiusu levik Rooma riigis 

1) Jeesus Kristuse elu 

2) kristlaste suhted Rooma riigivõimuga 

3) Uus Testament 

                       

 

 

 


