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Vajalikud õppevahendid: 

 Õpik, töövihik, arvuti, projektor 

Õppesisu: 

Ajaarvamine ja ajalooallikad. 

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. Ajatelg. 

Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu 

Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning 

maailmas. Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, 

toit, kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas. 

 



Õpitulemused: 

Õpilane: 

1. kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, eKr, pKr, 

araabia number, Rooma number, kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline 

allikas; 

2. teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid; 

3. leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

4. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega. 

5. kirjeldab mõnda kodukohas aset leidnud minevikusündmust ja inimeste eluolu 

minevikus; 

6. teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikuid ja nende saavutusi; 

7. kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi 

minevikus ja nüüdisajal; 

8. oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu ajaloolisest isikust ning mineviku 

eluolust. 

Hindamise kirjeldus: 

 Hindamise vormid sisaldavad 5. klassis suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd 

kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist, samuti 

allika usaldusväärsust info edasikandmisel.  

 Tunda tuleb nii üksikfakte kui ka osata analüüsida olulisemaid ajaloosündmusi 

ja nähtusi. 

 Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, 

mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja.  

 5. klassis ei kontrollita kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga.  

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

Kokkuvõttev hinne (aastahinne) on kolme trimestri hinde keskmine. 

  

 


