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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine: ajalugu 

Ajaloo algõpetus 
Klass: 5. 

 

 

Eesmärgid: 

5. klassi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi mineviku vastu; 

2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige 

enam iseloomustavate sündmuste ja isikute kaudu; 

3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 

4) leiab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 

5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest; 

6) mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust;  

7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma arvamust; 

8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi ning 

oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

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

lähiajalugu. 

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

muuseum ja arhiiv. 

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

traditsioonid, nende muutumine ajas. 

Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas õpetaja 

valikul. 

 

 

Õppetulemused: 

1. Ajaarvamine 
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. 

2. Ajalooallikad 

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. 

3. Eluolu 

Õpilane: 

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust ning inimeste eluolu minevikus; 
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2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

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

4) kasutab ajalookaarti. 

4. Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud 

Õpilane: 

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste elu minevikus; 

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

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

4) kasutab ajalookaarti. 

 

Hindamine: 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on mitmekesised, sisaldavad suulist ja kirjalikku 

küsitlust, tööd kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist. 

Ajalooallikatega töötades analüüsitakse lisaks allika sisule allika usaldusväärsust info 

edasikandmisel. Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste 

analüüsi nõudvaid ülesandeid. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja 

terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja õigekirja. 

 

Kuna 5. klassis ei taotleta süstemaatiliste teadmiste ega oskuste kujundamist, järgitakse sama 

põhimõtet ka hinnates. Kontrolltöödega ei kontrollita enamat kui üht õpitud teemat korraga. 

 

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

õppeprogrammid jt): 

Õpik 

Töövihik 

Põhikooli ajalooatlas 

Eesti ajalooatlas 

Seinakaardid 

… 

 

 


