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1. Valikaine „Kultuurilugu“ 

 

1.1. Üldalused 

 

1.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Aineõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tutvub Eesti kultuuripärandiga ja väärtustab seda; 

2) arenevad/rikastuvad õpilaste tunde- ja kogemusmaailm, kujutlus- ja 

mõtlemisvõime, loovus ja eneseväljendusoskus; 

3) hoiab ja väärtustab minevikupärandit; 

4) väärtustab loometegevust ühiskonna ja inimese elu rikastajana. 

 

1.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Kultuuriloo tundides õpitakse tundma lugusid inimese ja kultuuri tekkimisest. Tavasid 

ja kombeid eesti kultuuris. Rahvakalendrit ning sellega seonduvaid traditsioone vanal 

ajal ning tänapäeval, peretraditsioone, seoses elutähtpäevadega. Esivanemate 

loodustunnetust, uskumusi ja elutarkusi, mis on tähtsad ka tänapäeval. Folkloori ja selle 

olemust nüüdisajal. 

 

1.1.3. Õppetegevust kavandades ja korraldades 

1) käsitletakse aasta ringi keskseid rahvakalendri pühi, nende tähistamist ja 

nendega seotud tavasid; 

2) taotletakse kultuurilise järjepidevuse ja traditsioonide tundmaõppimist; 

3) arendatakse õpilase lugemis-, kirjutamis- ja tekstimõistmisoskust; 

4) tundides kasutatakse käelist tegevust, liikumismänge, laulmist ja 

muusikakuulamist. 

5) laiendatakse õpikeskkonda (korraldatakse õppekäike, arvutiklass jne). 

 

1.1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine: 

1) erinevad töölehed, küsimustikud; 

2) kirjanduse kättesaadavus valla raamatukogus; 

3) arvutiklassi kasutamine. 

 

1.1.5. Hindamine 

 
Kultuuriloo õpitulemusi hinnates lähtutakse Ridala Põhikooli hindamisseadusest. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. 

Hindamisel väärtustatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, isikupära, individuaalseid võimeid ja 

toetatakse arengut. Õpilaneon hindamises aktiivne partner, kuna see toetab eneseanalüüsi 

oskuste kujunemist. 

Õpilasele tutvustatakse kursuse alguses, mida, millal ja mille alusel hinnatakse.  
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1.2. I kooliaste  

 

1.2.1. Õpitulemused ja õppesisu 

 

2. klass Kultuurilugu 

1 ainetund nädalas, 35 ainetundi õppeaastas 

Õppesisu Õpitulemused Lõiming 

 

Mis on kultuur? 

Kuidas me siia saime? 

Piibel maailma loomisest. 

 Teab mis on kultuur; 

 Oskab selgitada, kus ta 

ise on kultuuriga 

kokku puutunud; 

 Mõistab kultuuri 

tähtsust inimesele. 

 

Kodulugu, eesti keel 

 

Inimene ja tema areng. 

 
 Teab erinevaid Maa 

tekke lugusid; 

 Tunneb Piibli 

maailmaloomise lugu. 

 

Loodusõpetus 

 

Rahvakalender. 

 
 Teab erinevaid 

rahvakalendri 

tähtpäevi ja nendega 

seonduvaid kombeid 

ja tavasid. 

 

Eesti keel, matemaatika, 

kunstiõpetus 

 

Kõne ja keel. 

Keel ja rahvused. 

 

 Teab kuidas inimesed 

on läbi aegade 

suhelnud; 

 Mõistab kõne ja kirja 

tähtsust inimese jaoks. 

 

Eesti keel 

 

Muistne usund. 

 
 Teab millesse vanad 

eestlased uskusid; 

 Teab hingedeaja 

kombeid 

 Mõistab elavate 

inimeste tähtsust enda 

jaoks 

Kunstiõpetus, eesti keel 

 

Talu ja taluõu. 

 

Rehielamu ja teised 

taluhooned 

 

 

 Teab milleks kasutati 

erinevaid taluhooneid; 

 Oskab nimetada 

taluõue hooneid; 

 Oskab nimetada 

rehielamus asetsevaid 

esemeid ja mööblit; 

 Teab milleks midagi 

kasutati; 

Eesti keel 
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Talurahva tööd ja 

tööriistad 

 

 Oskab nimetada 

talurahva töid ja 

nendeks kasutatavaid 

tööriistu 

 

Eesti keel 

 

Kool vanal ajal 

 
 Oskab võrrelda 

tänapäeva ja vana aja 

kooli 

Eesti keel 

Rahvariided 

 
 Oskab nimetada 

rahvariiete 

riietusesemeid 

 

Kunstiõpetus 

 

Rahvamängud ja  

 rahvamuusika 

 

 Teab eesti rahva pille 

 Oskab mängida mõnd 

eesti rahva mängu 

Muusikaõpetus 

 

Laulu- ja tantsupeod  Teab laulu-ja 

tantsupeotraditsiooni 

tähtsust eesti rahva 

jaoks 

Muusikaõpetus 

Minu sugupuu 

 
 Oskab koostada oma 

lihtsa sugupuu 

 

 

 

1.3. II kooliaste 

 

1.3.1. Õpitulemused ja õppesisu 

 

5. klass Kultuurilugu 

1 ainetund nädalas, 35 ainetundi õppeaastas 

 

Õppesisu Õpitulemused Lõiming/ integratsioon 

Mõiste kultuur. 

 
 Teab, mis on kultuur. 

Oskab nimetada 

erinevad 

kultuurivaldkonnad. 

 

Maailma loomise erinevad 

teooriad. 

 

 

 Teab Suure Paugu 

teooriat. Maailma 

loomist Piibli järgi. 

 Tunneb erinevaid 

loomislugusid. 

 

Ajalugu 

Eesti keel 

 

Inimese areng, korilus, 

tänapäeva inimene, 

esimesed tööriistad, 

rõivad. 

 

 Teab inimese 

arengulugu. 

 Teab, kes on 

neandertallased ja 

kuidas nad elasid. 

 

Ajalugu 
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Ajaarvamise algus. 

 
 Tunneb ajaarvamise 

arengut ja Eesti 

rahvakalendrit. 

 

Ajalugu 

Eesti keel 

 

Kõne ja kirja tekkimine. 

 
 Teab kõne ja kirja 

tekkimise lugu. 

 

 

Muistne usund. 

 
 Tunneb usu ja 

kirikuelu arenguid. 

 

 

Talupojakultuur: 

- elukorraldus; 

- meeste ja naiste 

tööd; 

- tööriistad; 

- söömiskombed. 

 

 Oskab kirjeldada 

talupoegade elu 18.-

19. sajandil. 

 

 

Rahvakalender. 

Traditsioonid ja 

elutähtpäevad: 

- sünd; 

- varrud,  katsikud; 

- ristsed; 

- leerikool; 

- kosjad ja 

abiellumine; 

- surm. 

 

 Teab rahvakalendri 

tähtpäevi ja nendega 

seotud kombeid. 

 

Eesti keel 

Kunstiõpetus 

 

 

Sugupuu uurimine. 

 
 Oskab joonistada 

lihtsat sugupuud. 

 

 

Rahvarõivad ja ehted. 

 
 Teab Eesti rahvariide 

lugu. 

 

Kunstiõpetus 

Muusikaõpetus 

 

Vanaaja kool. 

Tartu Ülikool. 

 

 Teab, kuidas 

kooliharidus Eestis 

alguse sai. 

 

 

Ridala kirik ja 

kalmistukultuur. 

 

 Oskab käituda 

kalmistul ja kirikus. 

 

Folkloor. 

Rahvamängud ja laulud, 

tantsud. 

Mõistatused, vanasõnad ja 

muistendid. 

 

 Oskab mängida 

rahvamänge ja laulda 

mõnda rahvalaulu. 

Eesti keel 

Muusikaõpetus 
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