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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kursusekava 

 
Kursuse nimetus: EESTI KULTUUR 

MAAILMA KULTUURIPILDIS 

 

 

Kursuse järjenumber:    3 

 

 

Õppeaine: EESTI JA MAAILMA 

KULTUURILUGU 

 

Klass:                             12 
 

 

Eesmärgid: 

Õpitakse: 

- orienteeruma eesti ja maailma kultuuri põhilistes etappides ja küsimustes; 

- tundma kultuurisuundade põhimõisteid ning seostama ja interpreteerima neid  

  tänapäeva kultuurilooalaste mõistetega; 

- tajuma tänapäeva kultuuri seost kultuuri ajalooliste protsessidega; 

- lõimima kultuuriloo kursuse teadmisi teistel kursustel (ajalugu, kunst,   

  kirjandus, muusika jt) omandatuga. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

- Nimekultuur maailmas: ees- ja perekonnanimed 

- Üldist nimetraditsioonist Eestis 

- Eesti perekonnanimed ja nende päritolu. 

- Arengud eesti nimekultuuris 

- Oma ees- ja perekonnanime päritolu uurimine 

- Pseudonüümid kultuuriloos 

- Piibel kui maailma keelte sõnavara ja väljendite rikastaja 

- Piiblisententsid ja -fraseoloogia eesti keeles 

- Piiblinimed ja eesti rahvakalender 

- Eesti põlisvähemuste kultuur: rannarootslased 

- Eesti põlisvähemuste kultuur: baltisakslased 

- Eesti põlisvähemuste kultuur: vene vanausulised 

- Eesti põlisvähemuste kultuur: juudid 

- Eesti põlisvähemused ja Eesti. Kultuurautonoomia 

- Eestlaste ajaloolised keelekontaktid 

- Maailma arhitektuuri ja kujutava kunsti suundade kajastusi Eesti arhitektuuris ja 

kujutavas kunstis 

Õppetulemused:  

Õpitakse:: 

- orienteeruma kultuuriloo põhilistes etappides ja küsimustes; 

- seletama kultuuriloo põhimõisteid ja interpreteerima neid  

  tänapäeva kultuurilooalaste mõistete kontekstis; 

- mõistma tänapäeva kultuuri seost kultuuri ajalooliste protsessidega; 

- lõimima kultuuriloo kursuse teadmisi teistel kursustel (ajalugu, kunst,   

  kirjandus, muusika jt) omandatuga. 
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Hindamine: 

- 4 vahetesti, 

- kodutöö ees- ja perekonnanime päritolust ning selle ettekandmine klassile; 

- arhitektuuri ja kujutava kunsti suundade kokkuvõtva tabeli koostamine; 

- materjali kordavate ristsõnade lahendamine. 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

Jaan Õispuu koostatud lüümikud, töölehed, ristsõnad ja powerpoint´id: 
„Nimekultuurist maailmas“, „Eesti eesnimed ja nende päritolu“, „Eesti perekonnanimed 

ja nende päritolu“; „Pseudonüümid kultuuriloos“, „Eesti rahvakalender“, „Piibel maailma 

keelte sõnavara rikastajana“, „Eesti põlisvähemuste kultuur: rannarootslased“, „Eesti 

põlisvähemuste kultuur: baltisakslased“, „Eesti põlisvähemuste kultuur: vene 

vanausulised“, „Eesti põlisvähemuste kultuur: juudid“, „Ülevaade eesti arhitektuuri 

ajaloost“. 

 


