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Aktiivõppeprogrammid humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas Tartu põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele 

2019/2020 õppeaastaks 

 

Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid saavad programme valida (sisaldab programmide 

kirjeldust ja mahtu, vajalike ruumide ja vahendite kirjeldust, programmi seost riikliku õppekavaga). 

 

1h = 45 minutit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimene 

põhikooliaste 

1. Jüri ja Mari muuseumimatk(1,5h) 

2. Jüri ja Mari keelesugulastel külas (1,5h) 

3. Rahvuslikud mänguasjad (1,5h) 

4. Rahvakalendri aastaring (2h) 

5. Viie kodu lood (1,5h) 

6. Materjalide saamislugu (2h) 

7. Meie lipu lugu (1,5h) 

 

ERM 

 

 

1. Mina ka võin olla kirjanik (1h) 

2. Mis kell on? (1,5h) 

3. Lähme laulupeole (1,5h) 

4. Toomemägi. Ajalugu ja legendid (1h) 

 

Linnamuuseum 

1. Karu Lillekäpa otsimismäng (1,5h) 

2. Nutikad mänguasjad (2h) 

3. Kuidas teha varjuteatrit (2h) 

4. Karjakuninga mängud (2h) 

Mänguasjamuuseum 

 

 

1. Terves kehas terve vaim (2h) 

2. Aus mäng (2h) 
Spordimuuseum 

1. Lööme kosmoses korra majja (2h) 

2. Loomaaed taevas (1h) 

 

TÜ muuseum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teine 

põhikooliaste 

 

 

 

 

1. Minu asja lugu (2h) 

2. Materjalide saamislugu (2h) 

3. Ellujäämiskursus kiviajal (2h) 

4. Kuidas töötab arheoloog? (2h) 

5. Meie lipu lugu(2h) 

 

ERM 

 

1. Igal asjal oma lugu (1h) 

2. Küünlakuu – elu enne elektrit (1h) 

3. Lähme laulupeole (1,5h) 

4. Otsimismäng (1,5h) 

 

Linnamuuseum 

 

1. Multikatund (2,5h) 

2. Teatridetektiivid (2h) 

3. Orienteerumismäng (1,5h) 

4. Karjapoisi mänguloomad (2h) 

 

Mänguasjamuuseum 
 

1. Aus mäng (2h) 

2. Eesti spordikangelased (2h) 

3. Kuldne Lurich (2h) 

Spordimuuseum 

 

1. Üleannetud (üli)koolis (2h) 

2. Muumiakambri saladused (1,5h) 

3. Vanakreeka kultuur (1,5h) 

4. Vanakreeka kunsti lood (2h) 

5. Müüt kunstis (1,5h) 

6. Vaasimaal (2h) 

7. Ajarändurid (2h) 

 

TÜ muuseum 

 

 

 

 

 

Kolmas 

põhikooliaste 

 

1. Uurime ja näitame keelt (2h) 

2. Kes või mis on eestlane? (2h) 

3. Nõiaprotsessid (2,5h) 

4. Sündinud ENSV-s (2h) 

5. Leiud keskaegsest jäätmekastist (3h) 

ERM 

 

1. Milleks raamatusse pildid? (1,5h) 

2. Bürgeripere köök. Vürtsid ja ürdid (1,5h) 

3. Meie laulupeo lugu (2h) 

Linnamuuseum 
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4. Keskaegne Tartu (1,5h) 

5. Küüditamine (2h) 

6. Animatsioonitund  (2,5h) Mänguasjamuuseum 

1. Aus mäng (2h) 

2. Ühiskond ja sport (2h) 

3. Eesti spordikangelased (2h) 

Spordimuuseum  
 

1. Üleannetud (üli)koolis (2h) 

2. Vanakreeka kunsti lood (2h) 

3. Peata mees ehk keskaeg arheoloogi pilgu läbi 

(2h) 

4. Tartu Ülikool Eesti kultuuriloos (2h) 

5. Eesti ideed ja ideaalid (2h) 

6. Kui ma oleksin olnud…(2h) 

TÜ muuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümnaasium 

1. Usurikas eesti (2h) 

2. Mis eesti keel on? (2h) 

3. Soome-ugri keeled ja meeled (2h) 

4. Vaimsed teetähised (2h) 

5. Kuidas taltsutada plastmassi (2h) 

6. Eesti talurahvaseadused (3,5h) 

ERM  

 

1. Pilk filmimaailma (1,5h) 

2. Juturetk 19. Sajandi Tartusse (1,5h) 

3. Tartu rahu (2h) 

4. Propaganda (2h) 

5. Tartu Teises maailmasõjas (2h) 

Linnamuuseum  

 

1. Ühiskond ja sport (2h) 

2. Spordi roll nüüdisaja ühiskonnas (2h) 
Spordimuuseum  

 

1. Vanakreeka mütoloogia ja kirjandus (1,5h) 

2. Vanakreeka kunsti lood. (2h) 

3. Tartu ülikool Eesti kultuuriloos (2h) 

4. Eesti ideed ja ideaalid (2h) 

TÜ Muuseum  
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Esimene põhikooliaste  

ERM 

Programmi nimetus Kontakttund 

ide maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Jüri ja Mari muuseumimatk* 1,5 Eesti kultuuriloo püsinäitus 

„Kohtumised“. 

Muuseumimatk on mõeldud esmaseks 

tutvumiseks Eesti kultuuriloo ja – pärandiga 

ning muuseumi rolliga selle talletamisel ja 

tutvustamisel. Räägime aja kulgemisest, elust 

erinevatel perioodidel, ajastutele omastest 

nähtustest ja seda, kas need on 

mõjutanud ka meie elu tänapäeval. 

Õppeaine: inimeseõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab kultuuripärandit. 

Enesemääratluspädevus – tutvub 

esivanemate eluoluga. 

Õpipädevus – õpib vaatlema ja 

uurima esemeid. 

 

Õpitulemused: 

- Teab muuseumi põhiülesandeid. 

- Mõistab ainelise 

kultuuri tähtsust. 

- Omandab esmased teadmised 

Eesti aja- jakultuuriloost. 

- - Oskab muuseumis nähtut 

seostada oma isikliku 

kogemusega. 
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Jüri ja Mari 

keelesugulastel külas * 

 

1,5 Soome-ugri rahvaste 

püsinäitus „Uuralikaja“. 

Retk keelesugulaste juurde, mille käigus 

tutvume soome-ugri rahvaste 

argielu ning toimetulekuga erinevates 

elukeskkondades. Uurime, mida 

tähendab keelesugulus. 

Õppeaine: inimeseõpetus, 

loodusõpetus, eesti keel. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab kultuurilist 

mitmekesisust. 

Enesemääratluspädevus – teab 

eestlaste sugulasrahvaid. 

Õpipädevus – õpib vaatlema ja 

uurima esemeid. 

 

Õpitulemused: 

- Teadvustab keelesugulust. 

- Teab looduskeskkonna mõju 

inimese eluolukorraldamisele. 

- Oskab muuseumis nähtut 

seostada oma isikliku 

kogemusega. 

Rahvuslikud 

mänguasjad* 
1,5 Eesti püsinäitus 

„Kohtumised“, tegelussaal ja 

õppeklass. 

Uurime vanu mänguasju ja 

otsime vastuseid küsimustele: Milliste 

igapäevaesemetega on võimalik 

mängida? Millised olid talulapse 

mänguasjad? Räägime talulaste elust, 

töödest ja mänguasjadest. 

Meisterdame endale riidest nuku või 

nööbivurri. 

Õppeaine: tööõpetus, käsitööõpetus, 

tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus 

 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab traditsioonilisi 

töövõtteid ja ise valmistatud 



5 

 

 

    esemeid, samuti esemete ja 

materjalide taaskasutust. 

Enesemääratluspädevus – tunneb oma 

esivanemate maailma. 

Sotsiaalne pädevus – teab laste töid 

ja kohustusi vanas talukultuuris. 

Õpipädevus – omandab mõningad 

lihtsamad käsitöövõtted jaarendab oma 

loovust. 

 

Õpitulemused: 

- Teab lapse rolli eesti vanas 

talukultuuris. 

- Tunneb vana aja mänguasju ja 

nende valmistamisematerjale. 

- Oskab ise valmistada 

käepärastestmaterjalidest 

mänguasju. 

Rahvakalendri 

aastaring* 
2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

näitus „Talu elu ja talu 

ilu“, tegelussaal. 

 

Töölehed, koopiaesemed, 

rehielamumakett. 

Näitusel „Talu elu ja talu ilu“ tutvume talviste ja 

suviste traditsiooniliste 

töödega. Arutleme selle üle, millal ja kes 

neid töid tegid, ning seome need 

aastaringiga. Tutvume vana 

rahvakalendriga ja kuude rahvapäraste 

nimetustega. Räägime aja kujutamisest 

rattana, mille moodustasid suvine ja 

talvine poolaasta oma tööde ja 

tähtpäevadega. Mängime rahvuslikke mänge, 

harjutades kuude rahvapäraseid nimetusi, ja 

omandame tuntumate 

Õppeaine: inimeseõpetus, loodusõpetus, 

eesti keel, matemaatika, tööõpetus 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab tööde ja pühade 

vaheldumist traditsioonilises 

talukultuuris. 

Matemaatikapädevus – õpib aastaringi 

jagamist tsükliteks ja tähtpäevade 

vahelist ajaarvestamist (nn 

lugunädalad). 
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   rahvakalendri tähtpäevade loendamise ja 

arvepidamise võtteid. 

 

Lähtuvalt rahvakalendri aastaringist 

keskendume: 

- oktoobris-novembris mardi- ja 

kadripäev 

- detsembris-jaanuarisjõulud 

- veebruaris-märtsisvastlad 

- märtsis-aprillislihavõtted 

Tunni käigus valmib tavandiga seotud ese. 

Õpipädevus – õpib tundma olulisi 

rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid ning 

mõistab kaasaja kombestiku päritolu. 

 

Õpitulemused: 

- Teadvustab aja arvestamistja 

ajakulgemist. 

- On tutvunud rahvakalendri 

tähtpäevade ja nendega seotud 

kommetega ning talutöödega eri 

aastaaegadel. 

- Teab kaasaegsete kommete 

tagamaid. 

Viie kodu lood* 

 
1,5 Eestikultuuriloo 

püsinäituse„Kohtumised“ 

tegelussaalis olevad 

kodudemaketid. 

Tunnis tutvume Eesti kultuuriloo püsinäituse 

tegelussaalis eriaegsete kodude makettidega. 

Nende abil räägime kahetoalisest korterist, 

taluhäärberist, rehielamust, keskaegsest 

kaupmehekorterist ja muinastarest. 

Saame teada, kui suured olid eri aegade kodud 

ja pered, kuidas elukeskkond 

mõjutas inimeste elu ning võrdleme neid 

tänapäeva elupaikade ja elamisviisidega. 

Abiks on ajastutele omased esemed ja 

materjalid. 

Rühmatöös uuritakse põhjalikumalt ühte 

kodu ning tutvustatakse 

seda kaasõpilastele. 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti keel, 

loodusõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri ja väärtuspädevus – 

väärtustab kultuuripärandit, 

mõistab ainelise kultuuri tähtsust. 

Suhtluspädevus – arendab suhtlus- ja 

eneseväljendusoskust, osaledes 

rühmatöös. 

Õpipädevus – oskab leida infot, 

kasutades tegelussaali võimalusi. 

 

Õpitulemused: 

- Omandab esmased teadmised Eesti 

ajaloost. 

- Saab teadmisi Eesti kodudest läbi 

aegade. 

Teadvustab looduskeskkonna mõju 

inimeseeluolule. 
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Materjalide saamislugu* 

 

2 Eesti püsinäituse 

„Kohtumised“ saal „Talu elu ja 

talu ilu“, tegelussaal. 

Uurime näitust ja nuputame, milliseid materjale 

kasutati traditsioonilises Eesti talus ning 

milliseid kasutame tänapäeval. Tutvume 

mitmete materjalidega – vill, lina, nahk, puit jt 

–, töövahenditega ning proovime 

olulisemaid töövõtteid, et õppida, kuidas 

üks või teine materjal käitub. Lõpetuseks 

vaatame muuseumipoes pakutavat käsitööd 

ja räägime selle väärtusest tänapäeval. 

Õppeaine: tööõpetus, käsitööõpetus, 

tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus, 

matemaatika 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab traditsioonilisi 

töövõtteid ja ise valmistatud 

esemeid. 

Matemaatikapädevus – teisendab 

ajaloolisi mõõtühikuid 

tänapäevasteks. 

Ettevõtlikkuspädevus – planeerib 

tööetappe ja omandab põhiteadmised 

käsitöö valmistamise perspektiividest 

tänapäeval. 

 

Õpitulemused: 

- Tunneb eesti traditsioonilisi 
käsitööks kasutatud materjale. 

- Teab tööprotsesse ja nende 

ajamahukust. 

- Teab peamisi talupojakultuuris 

kasutatud mõõtühikuid. 

- Hindab käsitööna valminud 

esemeid. 
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Meie lipu lugu* 1,5 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“, 

näitus „Rahvas ja riik“, 

tegelussaal. 

Tutvume Eesti riigilipu sünnilooga – kuidas 

ühest üliõpilaste seltsi lipust sai meie olulisim 

riiklik sümbol. Räägime riiklikust sümboolikast, 

sümbolite tähendusest ja etiketist. Näitusel 

„Rahvas ja riik“ vaatame Eesti esimest 

sinimustvalget lippu. Tunni lõpetame 

viktoriiniga. 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti keel. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – väärtustab 

Eesti riigi sümboolikat ja teab selle 

ajalugu. 

Suhtluspädevus – arendab suhtlus- ja 

eneseväljendusoskust, osaledes arutelus 

ning viktoriinis. 

Õpipädevus – oskab leida infot, 

kasutades näituse võimalusi. 

 

Õpitulemused: 

- Tunneb Eesti lipulugu. 

- Teab Eesti riigisümboolikat, selle 

ajalugu jatähendust. 

- Oskab nimetadatähtsamaid 

lipupäevi ning teab lipu 

kasutamise esmastetiketti. 
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Linnamuuseum 

 

 

Programmi 

nimetus 

Kontakttundide 

maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid ja 

transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Mina ka võin 

olla kirjanik! 
1 

 

Oskar Lutsu majamuuseum 

Kirjutamisimpulsid, paberid, 

pliiatsid, klambrimasin 

Tunni eesmärgiks on arendada loovust, iseseisvat 

mõtlemist ja kirjutamisoskust. Loovkirjutamise 

õpitoas pakuvad juhendajad väga erinevaid 

kirjutamisimpulsse jajulgustavad õpilasi eesti keelega 

mängima ning tundeid väljendama. Töö tulemusena 

sünnib igal autoril omanäoline raamat, mida on soovi 

korral võimalik inimeseõpetuse või eesti keele tunnis 

kasutada ja täiendada. 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti keel. 

 

Õpilane väärtustab eesti keelt ja kasutab 

seda loovalt. Kujuneb õpilase positiivne 

minapilt. Tunnustab kaasõpilaste ideid. 

Mis kell on? 1,5 

 

19. sajandi Tartu 

linnakodaniku muuseum 

Vahendid kella 

meisterdamiseks 

Tunni eesmärk on arendada sotsiaalses elus vajalikke 

toimetulekuoskusi. Räägime ajast, uurime üheskoos 

kellade ehitust ja saame teada, mis paneb kellaseierid 

liikuma. Uute teadmiste varal meisterdame vanadest 

kommikarpidest kelli, mille juures saab kätt 

harjutada nii kellamehhanismi loomisel kui 

sihverplaadi kaunistamisel. 

Õppeaine: matemaatika, tööõpetus 

 

Õpilane märkab kultuuri, teaduse ja 

tehnoloogia arengut, peab tähtsaks 

lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist. 
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Lähme laulupeole 1,5 

 

Tartu Laulupeomuuseum 

Töölehed, mänguvahendid, 

meisterdamisvahendid 

Läbi erinevate mängude ja tegevuste saavad lapsed 

teada põnevaid lugusid laulupeost ja sellel 

tähendusest. Tunnis tutvutakse uue püsinäitusega 

“Oma viisi hoides“. 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti 

keel. muusikaõpetus, tööõpetus 

 

Õpilane omandab eneseväljenduse 

kogemust, märkab kultuuri 

arengut ja väärtustab 

kultuuritraditsioone. 

Toomemägi. 

Ajalugu ja legendid 

 

1 

 

Linnaruum Linnamuuseumi töötaja tutvustab olulisemaid 

Toomemäel asuvaid tartlaste monumente ning räägib 

legende seoses Toomemäe vaatamisväärsustega. 

Õpilane õpib tundma olulisemaid tartlasi (Baer, 

Struve, Fahlman jt) ning mälestusmärke ja ehitisi. 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti 

keel. 

 

Õpilane märkab kultuuri 

mitmekesisust, seostab kunsti, 

kultuuri, teaduse ja tehnoloogia 

arengut nii minevikus kui ka 

tänapäeval. Käitub avalikus ruumis 

üldtunnustatud sotsiaalsete normide 

järgi. 
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Mänguasjamuuseum 
 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund ide 

math 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

 

Karu Lillekäpa 

otsimismäng 

 

1,5 

 

Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon 

 

Muuseumiplaanid, 

fotod eksponaatidest. 

 

Muuseumitunnis vaatame koos 

püsinäitust ja pöörame tähelepanu 

erinevate ajastute laste tegevustele nii 

linnas kui maal. 

Seejärel keskendume plaani järgi 

orienteerumisele ja fotode järgi asjade 

otsimisele. 

Orienteerumismäng tutvustab kogu 

muuseumi püsiekspositsiooni. 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti keel, 
matemaatika 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 
Õpitulemused: 

 Oskab vaadelda esemeid 

jaotsida infotnäitusel. 
 Teadvustab eseme lootähtsust. 
 Oskab leida 

koostööskaaslastega fotodel 

olevaid eksponaate. 

 Oskab kasutada majaplaani ja 

sellejärgi orienteeruda. 

 

 

Nutikad mänguasjad 

 

2 
 

Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon, mängutuba 

 

Meisterdamisvahendid 

 

Nutikate mänguasjade tunnis uurime ja 

uudistame, milliseid mehaanilisi 

mänguasju on läbi ajaloo valmistatud, 

uurime materjale, millest nad on tehtud, 

millised tehnilised võtted panevad 

mänguasja liikuma. Vaatame, milliseid 

trikke erinevad mänguasjad teha 

oskavad. Tunni lõpus saab iga osaleja 

meisterdada endale mehaaniliselt 

liikuva klouni. 

Õppeaine: Inimeseõpetus, kunsti- ja 

tööõpetus, loodusõpetus. 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane 

pädevus, ettevõtlikkuspädevus. 

Õpitulemused: 

Tunneb erinevaid materjale, millest on 

läbi aegade mänguasju valmistatud. 

 On tuttav erinevate lihtsate 

mehaaniliste seadmetega,mis 

panevad mänguasja liikuma. 
 Oskab valmistada mehaaniliselt 

liikuvat klouni 
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Kuidas teha varjuteatrit 

 

2 
 

Teatri Kodu lastestuudio 

 

Varjumängu on tehtud nii kätega kui ka 

nukkudega, seda on kasutatud 

meelelahutuseks ja lõbustuseks juba 

pikki sajandeid. 

Õppeaine: Eesti keel, 
inimeseõpetus, kunstiõpetus. 

  Varjuteatri sirm, lambid, 

muusikariistad, 
meisterdamisvahendid. 

Tunnis saavad lapsed lähemalt näha ja 

katsuda Indoneesia ja Türgi varjunukke 

ning kuulda nendega seotud erilisi lugusid. 

Loovtööna meisterdavad lapsed ise 

varjunukud, mõtlevad välja loo ning 

etendavad selle klassikaaslastele 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus. 

   . Õpitulemused: 
 Oskab luua ja jutustada lugu. 
 Saab aru rollimõistest. 
 Oskab luuategelaskuju. 
 Oskab valmistadavarjuteatrinukku. 

 

Karjakuninga mängud 

 

2 

 

Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon, mängutuba 

 

Meisterdamisvahendid 

 

Tutvume talulaste eluoluga 19. sajandil 

ja 20. sajandi alguses ning võrdleme 

seda tänapäeva elu jategevustega. 

Õpime meisterdama puuokstest 

mänguloomi. 

Õppeaine: inimeseõpetus, 
kunsti- ja tööõpetus 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

    
Õpitulemused: 

 Oskab vaadelda esemeid 

ja otsida näitusel infot. 

 Teadvustab eseme loo tähtsust. 

 Teab, et inimeste 

eluviisid,sealhulgas erinevate 

esemete valmistamine ja 

kasutamine, võivad ajasmuutuda. 
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Spordimuuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga (saavutatavad 

pädevused ja õpitulemused) 

Terves kehas terve 

vaim 

2 Muuseumikeskkond, 

klassiruum 

Aktiivse ja liikuva programmi käigus saavad 

õpilased teadmisi tervislikust eluviisist, kuidas 

hoida enda füüsilist ja vaimset tervist ning 

neid väärtustada. Arutleme mis mahus 

sportlased treenivad, puhkavad ja mida 

söövad, et jõuda tippu. Räägime toitumisega 

seotud müütidest ja vaimse tasakaalu 

tähtsusest spordis. Jagame nippe, kuidas 

pingele vastu pidada ja peame maha 

suhkruviktoriini. Oma keha ja vaimu paneme 

proovile erinevate liikumisülesannetega meie 

interaktiivses muuseumis.  

Pärast programmi saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

 

Õppeaine: inimeseõpetus, terviseõpetus 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja kodanikupädevus 

(grupitöö), enesemääratluspädevus, 

õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika- ja 

tehnoloogiapädevus 

 

Õpitulemused: 

- Teab, milline on tervislik eluviis ning 

kuidas hoida füüsilist ja vaimset 

tervist, ning neid väärtustada. 

- Mõistab ja kirjeldab mitmekesise 

toidu, une, puhkuse, liikumise ja 

spordi tähtsust.  

Aus mäng 

 

2 Muuseumikeskkond, 

klassiruum 

Mängulises ja liikuvas programmis 

keskendume olümpiaväärtustele nagu endast 

parima andmine, ausus, õiglus, austus, sõprus 

nii spordis kui elus laiemalt.  

Läbi liikumismängude teeme tutvust ausa 

spordi põhimõtetega. Lisaks arutleme läbi 

erinevate näidete ajaloost sportlaste 

olümpiaväärtuste täitmiste üle, räägime 

õpilastega reeglitest ja arutame nende 

vajalikkuse üle.  

Pärast programme saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

 

Õppeaine: inimeseõpetus, liikumisõpetus 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja kodanikupädevus 

(grupitöö), enesemääratluspädevus, 

õpipädevus, suhtluspädevus, 

tehnoloogiapädevus. 

Õpitulemused: 

- Väärtustab endast parima andmist, 

viisakust, ausust, õiglust, austust, 

sõprust ja vastutustunnet. 

- Teab, mis on õiglane ja ebaõiglane 

käitumine ning eristab nii enda kui ka 

sportlaste head ja halba käitumist. 
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TÜ Muuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundide 

maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga (saavutatavad 

pädevused ja õpitulemused) 

Lööme kosmoses korra 

majja 

 

2 Ruumid: TÜ muuseum, 

Tartu tähetorn. 

Vahendid: 

Päikesesüsteemi ja 

tähtede mudelid savist 

ja vahtplastpallidest, 

kartong, kirjutustarbed, 

käärid, liim.  

Õpilased jaotatakse rühmadesse ning nad 

saavad väiksed komplektid, milles on 

planeedid, tähed, komeedid, asteroidid ja 

kosmosemasinad, mille nad peavad 

erinevate tunnuste järgi gruppidesse 

jagama. Kõigi rühmade tulemused 

arutatakse koos läbi.  

Programmi teises osas tutvutakse tähetorni 

ekspositsiooni eksponaatide ja 

päikesesüsteemi mudeliga ning uuritakse, 

millised osad sellesse kuuluvad. 

Programmi viimases osas valmistavad 

õpilased kartongist kosmoseteemalise 

pildi, millel on erinevat tüüpi 

astronoomilised objektid.  

Programmi läbinud õpilane: 

 oskab nimetada, kirjeldada ja rühmitada erinevaid 

kujundeid; 

 nimetab erinevat tüüpi taevakehi ja oskab neid 

kuju ja värvi põhjal kirjeldada (kera, ring). 

Arendatavad ainealased ja üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui 

keskkond, museaalid); suhtluspädevus (grupitöö); 

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane 

pädevus.  

Seotud põhikooli loodusõpetuse ja matemaatika 

õppekavadega.  

Märksõnad: matemaatika: geomeetrilised kujundid 

ja nende rühmitamine. 

Loomaaed taevas 

 

1 Ruumid: TÜ muuseum, 

Tartu tähetorn. 

Vahendid: 

planetaarium, kartong, 

värviline paber, 

kirjutustarbed, liim.  

Programmi alustatakse planetaariumis, kus 

räägitakse tähtkujude olemusest ning 

vaadatakse olulisemaid tähtkujusid.  

Teises osas valmistavad õpilased näidise 

järgi endale ise sobiva tähtkuju.  

Programmi läbinud õpilane: 

 nimetab ja tunneb ära tuntumaid tähtkujusid; 

 arendab kuulamisoskust ja tähelepanuvõimet. 

Arendatavad ainealased ja üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui 

keskkond, museaalid); suhtluspädevus; 

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane 

pädevus.  

Seotud põhikooli matemaatika ja loodusõpetuse 

õppekavaga.  
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Teine põhikooliaste 

ERM 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund 

ide maht 

(akadeemilis 

tes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Minu asja lugu 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“ või 

soomeugri püsinäitus 

„Uurali kaja“, tegelussaal või 

õppeklass. 

 

Töölehed, kirjutusvahendid, 

paberid. 

Muuseumitunnis vaatame koos püsinäitust ja 

pöörame tähelepanu asjadele kui ajaloo 

mõistmise allikatele. Uurime esemete tehnilisi 

parameetreid – vanus, materjal, funktsioon – , 

kuid 

eelkõige nende taga peituvaid lugusid, mis 

annavad ettekujutuse ajaloost kui sügavalt 

isiklikust protsessist. 

Temaatilisele ekskursioonile järgneb 

töötuba, mille käigus iga õpilane räägib oma loo 

mõnest esemest, mille ta on kaasa võtnud. 

Lõpuks koostame ja vormistame üheskoos 

väikese näituse ning paneme sellele pealkirja. 

Õppeaine: ajalugu, eesti keel ja kirjandus, 

kunstiõpetus.  

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab esemeid (ka 

igapäevaseid) osana 

kultuuripärandist. 

 Enesemääratluspädevus – teadvustab 

enda rolli kultuuripärandi kandja, 

säilitaja ja edasiandjana. 

 Suhtluspädevus – jutustab oma 

eseme lugu teistele. 

 Õpipädevus – saab teadmised, kuidas 

esemete kaudu uurida minevikku. 

Tutvub muuseumide funktsiooni ja 

võimalustega kultuuripärandi 

kogumisel, 

säilitamisel ja tutvustamisel. 

Õpitulemused: 

- Oskab vaadelda näitust, eksponaate, 

kujundust, tekste ja ligipääsetavust 

originaalesemetele. 

- Teadvustab eseme loo tähtsust. 

- Kirjutab oma eseme kohta loo. 

- Lähtuvalt omandatud 

teadmistest teeb koostöös kaaslastega 

oma näituse. 
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Materjalide saamislugu 2 Eesti püsinäituse 

„Kohtumised“ saal „Talu elu ja 

talu ilu“, tegelussaal. 

Uurime näitust ja nuputame, 

milliseid materjale kasutati 

traditsioonilises Eesti talus ning 

milliseid kasutame tänapäeval. 

Tutvume mitmete 

materjalidega – vill, lina, nahk, puit jt – 

, töövahenditega ning proovime olulisemaid 

töövõtteid, et õppida, kuidas üks või teine 

materjal käitub. Lõpetuseks vaatame 

muuseumipoes pakutavat käsitööd ja räägime 

selle väärtusest tänapäeval. 

Õppeaine: käsitööõpetus, 

tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus.  

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab traditsioonilisi 

töövõtteid ja ise valmistatud 

esemeid. 

 Matemaatikapädevus – teisendab 

ajaloolisi mõõtühikuid 

tänapäevasteks. 

 Ettevõtlikkuspädevus – planeerib 

tööetappe ja omandab põhiteadmised 

käsitöö valmistamise perspektiividest 

tänapäeval. 

 

Õpitulemused: 

- Tunneb eesti traditsioonilisi 

käsitööks kasutatud materjale. 

- Teab tööprotsesse ja nende 

ajamahukust. 

- Teab peamisi talupojakultuuris 

kasutatud mõõtühikuid. 

Hindab käsitööna valminud esemeid. 

 

 

 

 

Ellujäämiskursus kiviajal 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada („Kiviaeg“), 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Töölehed, kirjutusvahendid, 

näitlikustavad abimaterjalid. 

Muuseumitunnis tutvume Eesti kiviaja 

eripäradega ja muinasaja esimese perioodi 

mitmepalgelise eluga. Uurime toonast 

elukeskkonda, arutleme, kuidas 

see mõjutas inimeste elu, ning võrdleme seda 

tänapäeva elukeskkonna ja - viisiga. Iga grupp 

saab valida endale rühmatöö teema: 

elukeskkond kiviajal, tervis kiviajal, kiviaja 

eluviis, tervise hindamine, tervislik toitumine 

kiviajal. 

Muuseumi eksponaate uurides ja 

tõlgendades tehakse tunni lõpuks 

Õppeaine: ajalugu, 

inimeseõpetus. 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

tunneb muinaspärandit ja kiviaja 

inimeste eluviise. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – hindab 

kollektiivi ja koostöö olulisust nii 

kiviaja kontekstis kui ka 

muuseumitunnis rühmatööd tehes. 

 Enesemääratluspädevus – 
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temaatilised ettekanded ning toimub arutelu. iseloomustab ja hindab oma 

eluviise võrdluses kiviaja 

inimesega. 

 Õpipädevus – omandab teadmisi kiviaja 

ja selle uurimisvõimaluste kohta. 

 Suhtluspädevus – rühmatöö 

ettekanne arendab kirjalikku ja 

suulist väljendusoskust. 

Õpitulemused: 

- Oskab võrrelda kiviaja eluolu 

tänapäevasega. 

- Kirjeldab füüsilist, vaimset ja 

sotsiaalset tervist. 

- Oskab eristada tervislikke ja 

mittetervislikke otsuseid 

(toitumine, kehaline tegevus, 

elukeskkond) igapäevaelus ning 

kirjeldada kiviaja ja tänapäeva 

inimeste tegevust sellest 

lähtudes. 

Toob näiteid tegurite kohta, mis 

mõjutavad elukeskkonna turvalisust ja 

tervislikkust nii tänapäeval kui ka kiviajal. 
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Kuidas töötab arheoloog? 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada, tegelussaal või 

õppeklass. 

 

Töölehed, 

kirjutusvahendid, 

näidismaterjalid 

(potikillud, tulekivitükid, 

skeleti mudel jm), 

koopiaesemed. 

Muuseumitunnis saame teada, kuidas saadakse 

teadmisi mineviku inimeste kohta. Üheks 

võimaluseks on arheoloogia meetodid. Uurime, 

kuidas määratakse maa seest avastatud leiu 

vanust, otstarvet, konteksti ning millist infot 

annavad esemed oma valmistajate ja kasutajate 

eluolu kohta. Õpilased koguvad ise erinevate 

arheoloogia- meetodite abil teadmisi mineviku 

inimestest ja nende eluviisidest. 

Õppeaine: ajalugu, 

inimeseõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

tunneb muinaspärandit ja teab selle 

kaitsmise olulisust. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – 

rühmaülesanded arendavad koostööd. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja 

 tehnoloogiaalane pädevus – 

savinõukildude mõõtmine pakub 

praktilisi geomeetria-alaseid teadmisi. 

Inimluude uurimine annab 

informatsiooni (mineviku) inimeste 

eluviiside ja tervise kohta. 

 Suhtluspädevus – rühmatöö 

ettekanne arendab suulist 

väljendusoskust. 

 Õpipädevus – õpib tundma 

erinevaid meetodeid mineviku 

inimeste uurimisel. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab nimetada erinevaid 

võimalusi ja teabeallikaid 

mineviku uurimiseks. 
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    - Väärtustab maapõues säilinud 

inimtegevuse jäänuseid kui 

ainulaadset teabeallikat mineviku 

kohta. 

- Teab, et arheoloogilised leiud võivad 

anda teadmisi nende valmistajate ja 

kasutajate kohta. 

- Teab, et inimeste eluviisid, 

sealhulgas erinevate esemete 

valmistamine ja kasutamine, 

võivad ajas muutuda. 

- Tunneb peamisi tegureid, mis 

inimeste luustikule mõju 

avaldavad, ning oskab nende abil 

teha järeldusi mineviku inimeste 

eluviiside kohta. 

- Seostab erinevaid teadusalasid ja 

õppeaineid ajaloo uurimise 

võimalustega. 

Meie lipu lugu* 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“, 

näitus „Rahvas ja riik“, 

Tegelussaal 

Tutvume Eesti riigilipu sünnilooga – kuidas ühest 

üliõpilaste seltsi lipust sai meie olulisim riiklik 

sümbol. Räägime riiklikust sümboolikast, 

sümbolite 

tähendusest ja etiketist. Näitusel 

„Rahvas ja riik“ vaatame Eesti esimest 

sinimustvalget lippu. Tunni lõpetame 

viktoriiniga. 

Õppeaine: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus, eesti keel. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – väärtustab 

Eesti riigi sümboolikat ja teab selle 

ajalugu. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – 

teadvustab end Eesti ühiskonna 

liikmena 



 

20 

 

 

     Suhtluspädevus – arendab suhtlus- ja 

eneseväljendusoskust, osaledes arutelus 

ning viktoriinis. 

 Õpipädevus – oskab leida infot, 

kasutades näituse võimalusi. 

 

Õpitulemused: 

- Tunneb Eesti lipu lugu. 

- Teab Eesti riigi sümboolikat, selle 

ajalugu ja tähendust. 

- Oskab nimetada tähtsamaid 

lipupäevi ning teab lipu 

kasutamise esmast etiketti. 

 

Linnamuuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundide 

maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid ja 

transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Igal asjal oma 

lugu 
1 

 

Oskar Lutsu majamuuseum 

Museaalid, fotod 

Eesmärgiks on õppida vaatlema muuseumis 

leiduvaid esemeid, arendada kirjeldamis- ja 

jutustamisoskust. 

Oskar Lutsu kodus, 20. sajandi esimese poole 

autentsetes ruumides saavad õpilased vaadelda ja 

kirjeldada 19.-20. sajandist pärit ajaloohõngulisi 

esemeid. 

Õpilane tunneb vastutust 

kultuurinähtuste säilimise eest. 

Tekitame huvi oma kogukonna ja 

rahva ajaloo ning tuleviku suhtes. 

Küünlakuu – elu 

enne elektrit 
1 

 

19. sajandi Tartu 

linnakodaniku muuseum 

Meisterdamistarbed, 

museaalid 

Mõtiskleme elu üle enne elektrit. Heidame pilgu 

valgustite ajalukku ja tutvume põhjalikult erinevat 

sorti küünalde, nende valmistamise ja tähendusega. 

Osalejad valmistavad mesilasvahaküünla. 

Õpilane märkab kultuuri mimekesisust, 

seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja 

tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka 

tänapäeval. 
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Lähme laulupeole 1,5 

 

Tartu Laulupeomuuseum 

Meisterdamisvahendid, 

muuseumi väljapanek, 

näitvahendid 

Tutvustame laulupeotraditsiooni algust ja rõhutame 

selle tähtsust. Erinevate mängude ja tegevuste kaudu 

saavad lapsed teada põnevaid lugusid laulupeost ja 

sellel tähendusest. Tunnis tutvutakse uue 

püsinäitusega “Oma viisi hoides“. 

Õpilane omandab eneseväljenduse 

kogemust, märkab kultuuri arengut ja 

väärtustab kultuuritraditsioone. 

Otsimismäng 

„Mitut usku 

Tartu” näitusel 

NB! võimalik 

tellida vaid 2019. 

aastal! 

1,5 

 

Tartu Linnamuuseum 

Muuseumi väljapanek, ajutine 

näitus, museaalid, töölehed 

Tunni eesmärk on anda õpilastele algteadmisi 

usundiloost ning võimaldada rakendada varasemaid 

teadmisi ja oskusi. Otsimismängu käigus tutvume 

viimase sajandi Tartu kireva usueluga, saades 

näiteks teada, millesse usuvad maausulised, 

krišnaiidid, katoliiklased ning kuidas on usku 

käsitlenud meie kuulsad kirjanikud ja kunstnikud. 

Õpilased lahendavad ülesandeid ning avardavad oma 

silmaringi usundilooga seotud teemadel. 

Õpilane teadvustab kultuurilist eripära ja 

suhtub lugupidavalt maailmavaatelistesse 

erinevustesse. 

Arendame kultuuri- ja 

väärtuspädevust, suhtluspädevust, 

õpipädevust, koostööpädevust. 

 

 

Mänguasjamuueum 
 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund 

ide maht 

(akadeemilis 

tes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

 

Multikatund 

 

2,5 

Tartu Mänguasjamuuseumi 

filminukkude ekspositsioon, 

Teatri Kodu lastestuudio. 

 

Filmitegemise vahendid 

(laste nutitelefonid, tahvel-

arvuti, kohtvalgusti). 

 

Filminukkude ekspositsiooni külastades saavad 

lapsed teada, kuidas tegelikult valmivad 

filminukud ning kuidas need nukud liikuma 

hakkavad.  Vaatame üheskoos Eesti Nukufilmi 

loodud multifilmi “Tuvitädi” ja jälgime 

lamenukkude liikumist. 

 

Tutvume nutiseadmete vabalt allalaaditavate 

Õppeaine: Ajalugu, eesti keel ja 

kirjandus, inimeseõpetus, kunstiõpetus. 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus, tehnoloogiaalane 

pädevus, digipädevus. 
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rakendustega, mille abil saab luua multifilmi. 

 

Loovtööna mõtlevad lapsed üheskoos välja 

loo ja tegelaskujud. Nad koostavad stsenaariumi, 

joonistavad nukud ning filmivad üles. 

Tunnis lihvitakse loo jutustamise oskust, 

sündmuste loogilist järjestamist ning oma ideede 

teostamist. 

Õpitulemused: 
 On valmis saanud nukufilmi. 
 Omab algteadmisi, kuidas kasutada 

lihtsamat animatsioonitarkvara ning teab, 
kuidas tehakse filmi. 

 Teab mõisteid kirjanduslik, 
stsenaarium, 
piltstsenaarium,süžee, kaader, 
stseen, kujundus, dekoratsioonid ja 
teisi animatsiooniga seotud 
tähtsamaid mõisteid. 

 

 

Teatridetektiivid 

 

2 

 

 

Teatri Kodu saal, garderoobid. 

 

Salakirjad, äratuskell, peakatted, 

parukad, jm. 

 

 

 

 

Õpilased saavad kehastuda noorteks näitlejateks 

ning osaleda põnevas detektiivimängus. 

Osalejatele antakse ülesandeks lahendada 

salakirju, mille abil saavad selgeks teatriga 

seotud mõisted. Luuakse teatri tööga seotud 

etüüde: näiteks, millal läksid kaduma näitlejate 

parukad või kuhu jäid nukunäitlejate nukud. 

Rollide kaudu tutvuvad lapsed teatri erinevate  

ametitega.  Klassikaaslaste lühietendusi jälgides 

õpitakse ka seda, kuidas teatris vaatajana 

viisakalt käituda. 

Õppeaine: eestikeel ja kirjandus, 

inimeseõpetus, 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus, grupitöö oskus. 

Õpitulemused: 
 Grupid on iseseisvalt valmis saanud 

ühe etüüdi. 
 Omab algteadmisi, kuidas tehakse 

lavastust. 
 Teab mõisteid teatraalne, näidend, 

etendus, lavastus, kostüüm, 
rekvisiit, grimm, parukas , 
stseen, kujundus,dekoratsiooni ja 
teisi teatriga seotud tähtsamaid 
mõisteid. 

 

Orienteerumismäng 

 

1,5 

 

 
Tartu mänguasjamuuseumi 
ekspositsioon 

 

Muuseumiplaanid, fotod 

eksponaatidest 

 

Muuseumitunnis vaatame koos püsinäitust ja 

pöörame tähelepanu erinevate ajastute laste 

tegevustele nii linnas kui ka maal. Seejärel 

keskendume plaani järgi orienteerumisele ja 

fotode järgi asjade otsimisele. 

Orienteerumismäng tutvustab kogu muuseumi 

püsiekspositsiooni. 

 
Õppeaine: Ajalugu, 
inimeseõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 
Õpitulemused: 

 Oskab eristada linna ja maalaste 
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mänguasju eri aegadel. 
 Tähtsustab eseme lugu. 
 Lähtuvalt omandatud teadmistest 

oskab kasutada majaplaani ja leida 
koostöös kaaslastega kirjeldatud 
objekte. 

 

Karjapoisi mänguloomad 

 

2 

 
Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon, mängutuba 

Pajuoksad, noad 

 

Tutvume talulaste eluoluga 19. sajandil ja 20. 

sajandi alguses ning võrdleme seda tänapäeva 

elu ja tegevustega. 

Õpime meisterdama puuokstest 

mänguloomi. 

 

Õppeaine: inimeseõpetus, 

kunstiõpetus 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 
 Oskab vaadelda esemeid ja 

otsida näitusel infot. 

 Teadvustab eseme loo tähtsust. 

 Teab, et inimeste eluviisid, 

sealhulgas erinevate esemete 

valmistamine ja kasutamine, 

võivad ajas muutuda. 

 

 

Spordimuuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Aus mäng 2 Muuseumikeskkond, klassiruum Programmis keskendume olümpiaväärtustele 

nagu endast parima andmine, ausus, õiglus, 

austus, sõprus nii spordis kui elus laiemalt.  

Arutleme puhta spordi põhimõtetest, keelatud 

ainete kasutamisest ja riskidest, koos erinevate 

näidetega ajaloost.  

Räägime, milline näeb välja sportlase elu, miks 

neid testitakse ja millised võivad olla ebaausa 

mängu tagajärjed. 

Pärast programmi saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

Õppeaine: inimeseõpetus 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, tehnoloogiapädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Väärtustab endast parima 
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 andmist, viisakust, ausust, 

õiglust, austust, sõprust ja 

vastutustunnet.  

- Teab keelatud ainete 

tarbimisega kaasnevaid riske ja 

väärtustab sportimist ja elu ilma 

nendeta. 

- Selgitab ja kirjeldab eri 

situatsioonidesse sobiva parima 

käitumisviisi valikut. 

 

Eesti spordikangelased 2 Muuseumikeskkond, klassiruum Programmis räägime Eesti ajaloo perioodidest 

(enne Vabadussõda, esimene iseseisvusaeg, 

nõukogude periood ning taasiseseisvumine) 

läbi Eesti spordikangelaste elulugude. Arutleme 

tippsportlase saatuse seoseid riigikorraga, 

võrdleme ülejäänud kultuuri arenguga. 

Haridusprogrammi näitlikustamist toetavad 

esemed Spordimuuseumi näitustel. 

Pärast programmi saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

 

Õppeaine: ajalugu 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Näeb probleeme, analüüsib 

põhjusi ja tagajärgi, väärtustab 

ühiskonnas toimunut. 

- Teab ja oskab võrrelda 

erinevaid ajalooperioode Eestis, 

tunneb tuntumaid Eesti 

spordikangelasi. 

 

Kuldne Lurich 2 Muuseumikeskkond Mika Keräneni samanimelise spordimuuseumis 

aset leidva sisuga teose ainetel programm 

keskendub Eesti spordiloo algusaegadele 20. 

sajandi alguses. Õpilased saavad teada, mille 

poolest oli Eesti spordi suurkuju Georg Lurich 

üle maailma tuntud, kuidas sai alguse 

spordilugu Eestis ja milline nägi sel ajal välja 

atleedi argipäev. Õpitu pannakse proovile 

seikluslikus aardejahis - lugedes salakirja, 

lahendades nuputamisülesandeid ning otsides 

peidupaikadest üha uusi juhtnööre, et õigelt teelt 

mitte eksida. Pärast aardejahi lõppu saavad 

huvilised võimaluse oma energiat kulutada ka 

Õppeaine: ajalugu, kirjandus 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika- ja 

tehnoloogiapädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Tunneb Eesti 20. sajandi alguse 

spordielu tähtsaid sportlaseid ja 
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muuseumi interaktiivsetel atraktsioonidel, mida 

vanaaja atleedid endale ette kujutada ei 

osanudki.  

sündmuseid ning seostab neid 

omavahel. 

- Kirjeldab mõisteid, mis olid 

vanasti igapäevased. 

- Kirjeldab sportlaste eluolu 

minevikus. 
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TÜ muuseum 
 

 

Programmi nimetus 
Kontakt- 

tundide 

maht 

(akadeemi- 

listes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Üleannetud (üli)koolis 2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

ekspositsiooni kuuluv 

19. saj kartseriruum peahoone 

pööningul ja TÜ 

kunstimuuseumi ruumid. 

Vahendid: lauad, toolid, 

töölehed, harilikud pliiatsid, 

sulepea sulega, tušš, süsi, 

joonistuspaber, lauakatte kile 

TÜ kunstimuuseumis arutleme üldinimlike 

väärtuste ja õpilasreeglite vajalikkuse üle. 

Tutvume lühidalt Tartu ülikooli 19. saj 

üliõpilaste sisekorra ja käitumisreeglitega. 

Arutleme mis on üleannetus ja mis tõsine 

üleastumine. Kas ja miks on vaja karistust? 

Peahoone ajaloolises    kartseris    teevad  

õpilased 

rühmatööd uurides tudengite käitumist, 

korrarikkumisi,       karistusi,      kartseri 

elutingimusi ja grafiteid (seinale joonistatud 

pilte ja kirjutatud luuletusi). Arutletakse meid 

ümbritseva keskkonna hoidmise ja 

muinsuskaitse teemal. Muuseumi ruumides 

esitlevad õpilased oma uurimuse tulemusi, 

võrreldakse mineviku ja tänapäeva olusid, 

norme ja reegleid. Käelise tegevusena tehakse 

ise paberile grafiti – sõnum või pilt 

kaasõpilasele – kasutades selleks 19. saj 

kasutatud materjale (süsi, tušš, sulepea). 

Seotud õppeained: ajalugu, ini- 

meseõpetus, kunstiõpetus Arendatavad 

üldpädevused: sotsiaalne pädevus,

 kultuuri ja väärtuspädevus,

 suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- saab teadmisi Tartu linna ajaloo ja 

Tartu Ülikooli kohta; 

- saab infot noorte käitumise kohta sada 

aastat tagasi ning oskab analüüsida ja 

võrrelda seda oma koolieluga; 

- väärtustab kultuuripärandit, teab mis 

ülesanne on Muinsuskaitse- ametil ja 

mõistab ainelise kultu- uri tähtsust 

ajaloo allikana. 

õpib oma mõtteid väljendama 

lühisõnumi või pildi kaudu. 
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Muumiakambri 

saladused 
1,5 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

saalid ja muumiakamber TÜ 

pea- hoones. 

Vahendid: lauad, toolid, 

plastiliin, pärlid, 

voolimispulgad, lauakatted, 

näidised jms. Vana-Egiptuse 

peakatted. 

Tutvume Vana-Egiptuse stiilis maalitud 

hauakambris iidsete egiptlaste matusekultuuri, 

jumalate ja uskumustega hauatagusest elust.

 Uurime 

mumifitseerimise protsessi, ehtsaid muumiaid, 

seinamaalingute tähendusi, hieroglüüfkirja ja 

Egiptuse kunsti. Loovtööna meisterdatakse 

skarabeuse amulett. 

Proovime muistsete egiptlaste peakatteid. 

Seotud õppeained: ajalugu, 

kunstiõpetus, emakeel Arendatavad 

üldpädevused: kultuuri-  ja

 väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- oskab kirjeldada vanaaja elulaadi ja 

religiooni Vana-Egiptuse näi- tel 

- teab mis on muumia ja oskab seostada 

seda Vanaegiptuse kul- tuuriga 

- tunneb mõningaid Egiptuse ju- malaid 

- tunneb ära hieroglüüfkirja ja os- kab 

seda seostada Vana-Egiptuse 

kultuuriga. 

Vanakreeka kultuur 1,5 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

Muuseumi Vanakreeka skulptuuride 

kipsvalanditega sisustatud saalides saab 

kronoloogilis-ajaloolise ülevaate Kreeka 

kultuurist  Mükeene  ajast  hellenismini. 

Seotud õppeained: ajalugu, ema- keel ja 

kirjandus, kunstiõpetus Arendatavad 

üldpädevused: 
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  ülikooli peahoones. Vahendid:

  töölehed, 

pliiatsid, kirjutusalused, 

vanakreeka rõivad 

Koos uurime kunstiteoseid, seostades neid 

ajaloos tähtsamate Vana-Kreeka kultuuri 

saavutuste ning paikadega nagu Mükeene, 

Olümpia, Ateena, Delfi jt. Räägime Olümpose 

jumalate kultusest, pidustustest, spordist, 

arhitektuurist, ajaloolistest isikutest ning 

täidame koos maakaardiga töölehte. Tunni lõpul 

tutvume olmekultuuriga (punase- figuuriline 

amfora, mündid). Lapsed saavad riietuda 

Vanakreeka rõivastesse. 

kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtuspädevus, õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- oskab väärtustada kunstiteost kui 

ajaloo allikat; 

- tunneb kunstis ära tähtsamad aja- 

loolised isikud (Perikles, Sokra- tes, 

Maoselos, Aleksander Suur jt); 

- on tutvunud Vana-Kreeka reli- 

giooniga, tunneb ära mõned Va- 

nakreeka jumalad kunstis ning oskab 

maakaardil näidata nen- dega seotud 

tähtsamaid paiku; 

- oskab leida tänapäeva kultuurist 

seoseid Vanakreeka kultuuriga. 

Vanakreeka kunsti lood, 

Gemmide meisterdamine 
2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

ülikooli peahoones. 

Vahendid: lauad, toolid jäljendi

 vormid, kips, 

topsid, lusikad, salvrätid 

Töötoas õpitakse valmistama kipsisegu, mis 

valatakse antiikse gemmi (poolväris- kivist 

nikerdatud reljeefne pildike) pealt võetud vormi. 

Kuni see kuivab, uuritakse Vana-Kreeka 

templite kaunistusi ning müüditegelaste, 

jumalate ja ajalooliste isikute kujusid. Otsitakse 

paralleele iid- sete kreeklaste ja eestlaste 

mõttemaail- mast ning sellest, mis kannab 

kultuurilist identiteeti. Tunni lõpus võetakse 

kivistu- nud kipsjäljend vormist välja ja uuri- 

takse, mida oli antiikne meister sellel ku- 

jutanud. Töötoas valmistatud kipsjäl- jendi saab 

osaleja endale. 

Seotud õppeained: 

kunstiõpetus, ajalugu, emakeel ja 

kirjandus 

Arendatavad üldpädevus: kultuuri-

 ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- oskab väärtustada kunstiteost kui 

ajaloo allikat. 

- oskab vaadelda kunstiteost ja hinnata 

selle esteetikat 

- tunneb kunstis ära tähtsamad Va- 

nakreeka kultuuriga seotud ju- malad 

ja müütilised tegelased 

- oskab leida tänapäeva kultuurist 

seoseid Vanakreeka kultuuriga. 
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Müüt kunstis. Vanakreeka 

mütoloogia ja kirjandus 
1,5 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid ülikooli 

peahoones. 

Vahendid: töölehed, 

pliiatsid, kirjutusalused. 

Vaatleme Vanakreeka skulptuure, ot- sime 

kangelaslugude ja müütide tegelasi 

kunstiteostelt ning tänapäeva lapsi üm- bitsevast 

kultuurist. Jutustame müüte Heraklesest ja 

Perseusest. Räägime uskumuste ja müütidega 

seotud Olüm- pose jumalatest ning sellest, 

kuidas müüdid kajastavad toonaste inimeste 

arusaama elust ja loodusest. Uurime, millised 

nad välja nägid, kes olid jumal- ate 

lemmikloomad ja miks nad olid in- imestele nii 

tähtsad. Lahendame ristsõnamõistatust. 

Seotud õppeained: emakeel, kir- 

jandus, ajalugu, kunstiõpetus 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri-

 ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- on omandanud teadmisi iidsetest 

lugudest, tunneb tähtsamaid Va- 

nakreeka jumalaid ja müüte; 

- oskab vaadelda kunstiteoseid ja 

väärtustada neid ajaloo allikana; 

- on arendanud fantaasiat ja eako- hase 

emakeelse teksti mõistmise oskust 

Vaasimaal 2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

pompeistiilis   seina- 

maalingutega saalid ja 

ekspositsioon  ülikooli 

peahoones. 

Vahendid: ekspositsiooni osad 

(sh punasefiguuriline 

Vanakreeka  amfora), 

lauad, toolid, keraamilised nõud, 

decovärvid, pintslid, veenõud,

 lauakatted, 

pliiatsid, paberid 

Vaatleme 4. saj eKr valmistatud Vanakreeka 

amforat, selle kuju ja kaunistusstiili, ornamente. 

Selgeks saavad mõisted keraamika, 

punasefiguuriline ja mustafiguuriline stiil. 

Vestleme keraamika kasutusaladest kreeklaste 

elus ja nõude tähtsusest tänapäeval ajaloo 

allikana. 

Otsime inspiratsiooni pompeistiilis 

seinamaalidelt ja iidse egiptuse või kreeka 

ornamentikast. Kujundame stiilse ornamendiriba 

või vaba-kompositsiooni ning maalime selle 

põletatud savinõule. Väljakutseks on maalimine 

ümarale vormile ja karedale põletatud savi 

pinnale. Maalitud anuma saab tegija endale. 

Seotud õppeained: kunstiõpetus, 

ajalugu 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri-

 ja väärtuspädevus, 
suhtluspädevus, õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- teab mida tähendab keraamika; 

- oskab ära tunda Vanakreeka ke- 

raamikale iseloomuliku maalis- tiili ja 

ornamentika; 

- oskab kasutada visuaalseid va- hendeid 

ornamentaalse kompo- sitsiooni 

loomiseks; 

- oskab visandada ja ellu viia loo- 

vülesande kumeral tasapinnal 

kasutades maalitehnikat;  

- - on saanud decovärvidega maali- mise 

kogemuse ümarale ja kare- dale 

savipinnale. 
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Ajarändurid 2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum (Toomel), Valge 

saal/õppeklass. 

Vahendid: ajaloolised 

peakatted, isikute kaardid, pildid 

ja kaardid ajaloolistest 

sündmustest, töölehed, kirjutus- 

ja joonistusvahendid 

Programmi käigus tutvutakse mängulises 

vormis erinevate ajastute ja kultuuridega. 

Esimeses osas tehakse üheskoos ja rühmatööna 

ajajoone harjutusi, paigutades erinevaid 

sündmusi, nähtusi ja ajaloolisi isikuid omavahel 

kronoloogiliselt õigesse järjestusse ja maailma 

geograafilistesse piirkondadesse. 

Seejärel saab iga õpilane endale ühe ajaloolise 

isiku rollikaardi ja peab leidma sobiva peakatte 

ning suheldes teistega tutvuma ka teiste õpilaste 

poolt kehastatud ajalooliste isikutega. Käelise 

tegevusena täidetakse Ajaränduri päevraamatu 

sissekanne seda soovi korral illustreerides. 

Kokkuvõtteks analüüsitakse üheskoos 

ühiskondlikke-poliitilisi olusid, 

võrreldakse erineva sotsiaalse staatuse ja 

erinevate ühiskonnakihtide elu. 

Seotud õppeained: ajalugu, ini- 

meseõpetus 

Arendatavad üldpädevused: sotsiaalne

 pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus, enesemääratlus-päde- vust 

Programmi läbinud õpilane: 

- oskab kontekstis kasutada aja- telje, 

sajandi, sotsiaalse staatuse mõistet; 

- orienteerub ajas (põhilistes aja- 

looperioodides) ja järjestab aja- 

loolisis sündmusi/protsesse; 

- on arendanud empaatiavõimet, pannes 

end ajastut arvestades kellegi teise 

olukorda; 

- oskab eristada erinevaid kultuu- 

ripiirkondi; 

- oskab analüüsida ja võrrelda aja- 

looliste isikute rolle ajaloolises 

kontekstis ja tänapäevas; 

- on arendanud loovust läbi rolli- mängu 

ning suulise ja kirjaliku 

eneseväljenduse. 

- 
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Kolmas põhikoolaste 

ERM 

 

Programmi nimetus 
Kontakttund 

ide maht 

(akadeemilis 

tes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Uurime ja näitame keelt* 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada („Raamatuaeg“) ja 

näitus „Keelekatel“, 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Töölehed, 

kirjutusvahendid, 

sõnakaardid, tahvel, 

markerid, vanaaegse 

aabitsa koopia. 

Muuseumitunnis saavad õpilased ise 

keelt kuulata, vaadata, katsuda, tallata 

ja näidata. Otsime vastuseid 

küsimustele: Kuidas on eesti keelt 

aegade jooksul räägitud, jäädvustatud, 

salvestatud ja kuulatud? Kui palju 

erinevad meie murded kirjakeelest? 

Kas me saame aru oma 

sugulaskeeltest? Mil viisil tekivad 

kõris häälikud? Milliseid märke 

kasutatakse viipekeeles? 

 

Muuseumitunnis leiame kõigile neile 

küsimustele vastused ning avastame, kui 

mitmekesine ja pidevas muutumises on meie 

igapäevane eesti keel. 

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

ajalugu. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab oma emakeelt. 

 Suhtluspädevus – arendab 

rühmatöös suhtlemisoskust. 

 Õpipädevus – õpib näituselt infot leidma 

ja analüüsima. 

 

Õpitulemused: 

- Teab eesti kirjakeele tekkelugu. 

- Teadvustab, et keel on elav ja 

muutuv. 

- Tunneb keele põhifunktsioone. 

- Teab, millised keeled on eesti keelt 

mõjutanud. 

Teab erinevaid märgisüsteeme. 
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Kes või mis on eestlane?* 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“, 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Joonistus- ja 

kirjutusvahendid, 

plakatpaber (A3 ja A2). 

Muuseumitunnis otsime vastust küsimusele, kes 

või mis on eestlane? 

Uurime siin elanud inimeste kombeid ja 

elatusviise. Vaatame kolme- 

viieliikmeliste rühmadena üle need esemed, 

nähtused ja ideed, mis on eestlaste elulaadi 

kujundanud. 

Keskendume küsimusele, kuidas on 

inimene läbi ajaloo siinmail toimetanud. 

Osalejad õpivad tunni käigus püstitama 

küsimusi ja eesmärke ning analüüsima 

lõpetuseks ka oma panust ja arengut. Tunni 

teemaks olevale küsimusele ei ole ühte õiget 

või valet vastust. Iga osaleja kujundab välja 

oma isikliku vastuse ja tutvustab seda 

teistele. Igas tunnis valmib unikaalne 

koondportree Eesti inimesest. 

Õppeaine: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

analüüsib Eesti kultuuri ning 

mõtestab selles olevaid märgilisi 

teemasid. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – 

teadvustab enda ja oma lähedaste suhet 

Eesti kultuurilooga. 

 Suhtluspädevus – muuseumitunnis 

toimub arutelu erinevate Eesti 

sümbolite üle. 

 Õpipädevus – omandab teadmised Eesti 

kultuuri sümbolite kujunemisest. 

 

Õpitulemused: 

- - Mõtestab ja väärtustab oma 

identiteeti.  

- Tõlgendab museaalide abil 

inimeste eluolu ja 

ühiskondlikku korraldust, 

uskumusi ja vaimulaadi. 

- Teeb rühmaga loovtööna plakati ning 

tutvustab seda teistele. 

Oskab põhjendada eestlusega seotud 

sümbolite valikuid. 



 

33  

 

Nõiaprotsessid 2,5 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada (eelkõige 

„Raamatuaeg“ ja „Ristiusu 

tulek“), tegelussaal või 

õppeklass. 

 

Rollilehed, rollide 

nimesildid, 

nõidumisteemalised 

rollimänguvahendid, tint ja 

kirjutussuled. 

Muuseumitunnis analüüsime 17.–18. sajandi 

Eesti ühiskonda ja sotsiaalseid suhteid ühe 

nõiaprotsessi materjalide põhjal. Eesmärgiks on 

aidata õpilastel sisse elada uusaja inimeste 

eluolusse ja mentaliteeti ning mõista ajaloolise 

teadmise kujunemise lugu, allikaid ning nende 

tõlgendamise võimalusi. 

Mängime läbi mitmeid rolle 17.–18. 

sajandi kohtulikus nõiaprotsessis. 

Rollikogemuse ja hilisema arutelu kaudu 

avanevad tollaste inimeste 

maailmavaate ja hilisemate tõlgenduste 

tagamaad, ent samas ka õpilase enda ja tema 

kaaslaste käitumispõhimõtted. 

Õppeaine: ajalugu, 

inimeseõpetus, loodusõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – tunneb 

Eesti ajaloos olnud nõiaprotsesside 

põhjuseid, kultuurilist tausta, samuti 

nende uurimisallikaid ja 

tõlgendusvõimalusi. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – 

rollimäng arendab oskust näha asju 

teise inimese vaatenurgast. 

 Suhtluspädevus – mänguline situatsioon 

ja aktiivne suhtlemine arendavad 

sotsiaalseid oskuseid. 

 Enesemääratluspädevus – 

analüüsib enda käitumist 

erinevates olukordades rollimängu abil. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab iseloomustada kesk- ja 

uusaja erinevusi, peamisi 

selleaegseid kultuurimuutusi. 

- Saab aru mentaliteedi 

muutumise aeglusest. 

- Oskab töötada erinevate 

allikatega, rakendada 

allikakriitikat. 

Asetab end minevikus elanud inimese 

olukorda rollimängu kaudu. 
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Sündinud ENSV-s 

 

Eeltingimus: 

Õpilased vestlevad enne 

muuseumitundi vanemate või 

vanavanematega elust ENSV-

s. 

Muuseum saadab õpetajale 

ettevalmistavad materjalid enne 

muuseumitundi. 

2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada („Raudne eesriie“) ning 

näitused 

„Paralleelilmad“ ja „Oma 

ase“. 

 

Joonistus- ja kirjutusvahendid, 

plakatipaberid (A3 ja A2). 

Muuseumitunni eesmärgiks on anda 

teadmisi meie lähiminevikust Eesti NSV-st 

ehk perioodist, mil praeguste õpilaste 

vanavanemad koolis käisid. 

Muuseumitunni läbimise järel 

mõistavad õpilased ajastu 

mitmepalgelisust ning seda, millises 

reaalsuses nende vanavanemad elasid. Nad 

oskavad võrrelda enda ja nende valikuid ning 

võimalusi. Sel viisil ergutame noorte 

ajaloohuvi ning 

elukogemuse jagamist põlvkondade vahel. 

Loovtööna valmivad ajastukohased 

plakatid. 

Õppeaine: ajalugu, ühiskonnaõpetus, 

kunstiõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

tunneb nõukogude aja sümboolikat 

ja retoorikat ning nende taga olevat 

ideoloogiat. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – 

mõistab oma esivanemate ajastut ja 

tehtud valikute põhjuseid. 

 Suhtluspädevus – tund ärgitab lugude 

jagamist peres ja suguvõsas. 

Rühmatöö soodustab noorte 

omavahelist koostööd. 

 Enesemääratluspädevus – võrdleb enda 

ja oma esivanemate valikuid ajastute 

kontekstis. 

 

Õpitulemused: 

- On tutvunud nõukogude 

perioodiga ja oskab seda 

võrrelda kaasajaga. 

- Tunneb ja oskab kasutada 

ajastule omaseid mõisteid. 

- Oskab põhjendada ja kaitsta oma 

seisukohti. 

- Oskab töötada erinevate 

allikatega, rakendada 

allikakriitikat. 

Loob ajastutruu plakati ning esitleb seda 

teistele. 
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Leiud keskaegsest 

jäätmekastist 

 

Eeltingimus: Õpilased on 

läbinud enne muuseumitundi 

keskaegse linna teema, lisaks 

omandanud eelteadmised 

keskkonnateadlikust 

käitumisest. Samuti on 

õpilastele antud eelnevalt 

kodune ülesanne jälgida, 

millega täitub nende prügikast 

ühe päeva jooksul, ning panna 

see kirja. 

3 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“, 

tegelussaal, jäätmekasti 

makett, õppeklass. 

Tunnis tutvume keskaegse jäätmekasti kui 

arheoloogilise allikaga. Uurime, millised leiud 

iseloomustavad keskaegse Eesti linna 

jäätmekasti ja 

milliseid järeldusi neist teha; arutleme eri 

materjalide säilimise põhjuste üle maapõues. 

Rühmatöö esimese osana rekonstrueerime 

tegelussaalis 

jäätmekasti leidude põhjal keskaegse inimese 

toidulaua, rõivastuse ja 

igapäevatööd. Seejärel kehastume 29. sajandi 

arheoloogiks ning analüüsime kodutöö 

põhjal praegusaja prügikasti sisu, inimeste 

toidulauda ning harjumusi. 

Õppeaine: ajalugu, loodusõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – õpib 

tundma keskaja materiaalset kultuuri ja 

selle uurimise 

võimalusi. Samas paneb tund 

mõtlema jäätmekäitlusele ja 

keskkonnateemadele. 

 Suhtluspädevus – rühmaülesanded 

võimaldavad elavat arutelu, 

üksteisest arusaamist ja 

ühisloomist. 

 Õpipädevus – õpib tundma keskaja 

inimese elu olmepoolt ning selle 

uurimise meetodeid. 

 

Õpitulemused: 

- Seletab ja kasutab kontekstis 

mõisteid “keskaeg”, 

“arheoloogia”, “jäätmekast”, 

“ökoloogiline jalajälg”. 

- Leiab, üldistab, tõlgendab, 

kasutab 

ja hindab ajalooteavet. 

- Tunneb keskaegse Eesti 

linnaelaniku toidulauda. 

- Oskab näha erinevusi 

keskaegse ja kaasaegse 

inimese tarbimiskultuuris. 

- Analüüsib oma ökoloogilist 

jalajälge. 

- Väärtustab säästvat eluviisi. 

- Lõimib ajaloos ja 

loodusteadustes õpitut. 
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Linnamuuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundide 

maht (akad. 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid ja 

transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Milleks raamatusse 

pildid? 
1,5 

 

Oskar Lutsu majamuuseum 

Muuseumi väljapanek, 

raamatud, illustratsioonid, 

fotod, joonistamistarbed 

Eesmärgiks on arendada loovust, analüüsi- ja 

arutlemisoskust. 

Muuseumitunnis vaadeldakse Oskar Lutsu erinevate 

teoste illustratsioone ja luuakse seoseid erinevate 

tekstidega. Iga õpilane saab võimaluse ise ühte 

Lutsu teosest võetud tekstikatkendit illustreerida ja 

enda tööd esitleda. 

Õpilane väärtustab oma kultuuri, mõistab 

kunsti osatähtsust ja seost kirjandusega. 

Kasutab loovat mõtlemist ja enda 

loomingulisi võimeid. 

Bürgeripere köök. 

Vürtsid ja ürdid 
1,5 

 

19. sajandi Tartu 

linnakodaniku muuseum 

Herbaarium, vürtsid ja ürdid 

Muuseumitunnis teeme tutvust põneva vürtside 

maailmaga. Õpilane õpib tundma maadeavastuste 

põhjusi ja tagajärgi, vürtside rolli maailma ajaloos 

ning erinevaid vürtse ja ürte. 

Õpilane huvitub maailma arengust, 

teadvustab kultuurilist eripära ning 

suhtub lugupidavalt individuaalsetesse ja 

kultuurilistesse erinevustesse. 

Meie laulupeo lugu 2 

 

Tartu Laulupeomuuseum 

Püsinäitus, töövahendid 

Rühma- ja paaristöö ülesandeid lahendades, näiteks 

ajajoont konstrueerides, saavad õpilased rohkem teada 

nii esimesest laulupeost kui ka ärkamisajast laiemalt. 

Ülesanded avavad laulupidude lugu läbi aja kuni 

tänase päevani 

Õpilane omandab eneseväljenduse 

kogemust, märkab kultuuri arengut ja 

väärtustab kultuuritraditsioone. 

Keskaegne Tartu 1,5 

 

Tartu Linnamuuseum 

Püsinäitus, töölehed, 

otsimismänguks vajalikud 

vahendid 

Püsinäituse keskaega käsitlevas osas annab giid 

ülevaate Tartu keskajast. Täidetakse töölehte, toimub 

otsimismäng ekspositsioonis. Õpilane oskab 

iseloomustada keskaegset linna, seisuslikku 

ühiskonda ning tsunftikorda. Oskab välja tuua ja 

analüüsida, missuguseid muudatusi tõid kaasa 

erinevad valitsejad. 

Õpilane huvitub oma kogukonna, 

rahva ja maailma arengust, hindab 

vabadust, inimväärikust. Mõistab 

ühiskonna arengus toimunud 

protsesse. 

Küüditamine 2 

 

KGB kongide muuseum 

Muuseumi väljapanek, 

töölehed, rekvisiidid 

Tunni eesmärgiks on muuseumi ekspositsiooniga 

tutvumine ja ajaloolistel sündmustel põhineva 

rollimängu mängimine. Rollimängu abil kogetakse 

küüditamist erinevatest vaatenurkadest (kõrgemate 

parteiliikmete, kohapealsete küüditajate ja 

küüditatavate endi silmade läbi). Järgneb arutelu 

gruppides ja frontaalselt. Õpilastel on võimalus selga 

panna mõni muuseumis leiduv ajastukohane riideese 

(sõdurimunder, julgeolekutöötaja vorm, suurtöösturi 

ülikond jpm). 

Õpilane mõistab ühiskonnas toimuvate 

muutuste põhjusi ja tagajärgi, hindab 

vabadust, inimväärikust, õiglust ja 

isamaalisust. 
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Mänguasjamuuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund 

ide maht 

(akadeemilis 

tes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

 

Animatsioonitund 

 

 

2,5 

 

 

Teatri Kodu lastestuudio 

Tahvel-arvuti, osalejate 

nutitelefonid 

 

Muuseumitunnis saavad õpilased teada, kuidas 

valmivad filminukud ning kuidas need nukud 

liikuma hakkavad.  Vaatame üheskoos Eesti 

Nukufilmi loodud nukufilmi “Meemeistrite linn” 

ja joonisfilmi “Naksitrallid”  ja jälgime nukkude 

liikumist. 

  

Tutvume nutiseadmete vabalt allalaaditavate 

rakendustega, mille abil saab luua multifilmi. 

 

  Grupitööna valmib  multifilm, Osalejad 

koostavad stsenaariumi, joonistavad nukud ning 

filmivad üles. 

Tunnis lihvitakse loo jutustamise oskust, 

sündmuste loogilist järjestamist ning oma ideede 

teostamist. 

 

 

Õppeaine: Ajalugu, eesti keel ja 

kirjandus, inimeseõpetus, kunstiõpetus. 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus, tehnoloogiaalane 

pädevus, digipädevus. 

Õpitulemused: 
 On valmis saanud nukufilmi. 
 Omab algteadmisi, kuidas kasutada 

lihtsamat animatsioonitarkvara ning teab, 
kuidas tehakse filmi. 

 Teab mõisteid kirjanduslik, 
stsenaarium, 
piltstsenaarium,süžee, kaader, 
stseen, kujundus, dekoratsioonid ja 
teisi animatsiooniga seotud 
tähtsamaid mõisteid. 
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Spordimuuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Aus mäng 2 Muuseumikeskkond, klassiruum Programmis keskendume olümpiaväärtustele 

nagu endast parima andmine, ausus, õiglus, 

austus, sõprus nii spordis kui elus laiemalt.  

Arutleme puhta spordi põhimõtetest, keelatud 

ainete kasutamisest ja riskidest, koos erinevate 

näidetega ajaloost.  

Räägime, milline näeb välja sportlase elu, miks 

neid testitakse ja millised võivad olla ebaausa 

mängu tagajärjed. 

Pärast programmi saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

Õppeaine: inimeseõpetus 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, tehnoloogiapädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Väärtustab endast parima 

andmist, viisakust, ausust, 

õiglust, austust, sõprust ja 

vastutustunnet.  

- Mõistab normide ja reeglite 

vajalikkust spordielu toimimisel 

ning korraldamisel. 

- Mõistab keelatud ainete mõju 

tervisele, sportimisele ja elule. 

 

Ühiskond ja sport 2 Muuseumikeskkond, klassiruum Programmis selgitame ja avame spordiajaloo 

näidete abil kooli ajalootunnis käsitlevate 20. 

sajandi maailma ja Eesti poliitilise ajaloo 

suuremaid muutusi.  Keskendume I ja II 

maailmasõja eel- ja järelloole väikeriigi 

spordiarengu taustal; Külma sõja ja raudse 

eesriide mõjule nõukogude spordile, spordi 

kasutamine erinevate riigikordade (enne II 

maailmasõda Eesti Vabariigis ja Nõukogude 

Liidus) ajal  propaganda osana. Programmi 

näitlikustamist toetavad esemed, sportlaste 

elulood, spordialade arengud.  Pärast programmi 

saavad osalejad tutvuda ülejäänud muuseumiga. 

 

Õppeaine: ajalugu 

 

Saavutatud pädevused:  

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Näeb probleeme, analüüsib 

põhjusi ja tagajärgi, väärtustab 

ühiskonnas toimunut. 

- Teab Eesti ja maailma olukorda 

enne ja pärast maailmasõdasid. 

- Teab külma sõja põhijooni. 
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Eesti spordikangelased 2 Muuseumikeskkond, klassiruum Programmis räägime Eesti ajaloo perioodidest 

(enne Vabadussõda, esimene iseseisvusaeg, 

nõukogude periood ning taasiseseisvumine) 

läbi Eesti spordikangelaste elulugude. Arutleme 

tippsportlase saatuse seoseid riigikorraga, 

võrdleme ülejäänud kultuuri arenguga. 

Haridusprogrammi näitlikustamist toetavad 

esemed spordimuuseumi näitustel. 

Pärast programmi saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

 

Õppeaine: ajalugu 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Näeb probleeme, analüüsib 

põhjusi ja tagajärgi, väärtustab 

ühiskonnas toimunut. 

- Teab ja oskab võrrelda 

erinevaid ajalooperioode Eestis, 

tunneb tuntumaid Eesti 

spordikangelasi. 
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TÜ Muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt- 

tundide 

maht 

(akadeemi- 

listes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Üleannetud (üli)koolis 2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

ekspositsiooni kuuluv 

19. sajandi kartseriruum 

peahoone pööningul ja TÜ 

kunstimuuseumi ruumid. 

Vahendid: lauad, toolid, 

töölehed,  harilikud 

pliiatsid, sulepea sulega, tušš, 

süsi, joonistuspaber, lauakatte 

kile, veetopsid. 

Tartu ülikooli ja 19. saj üliõpilaselu 

lühitutvustus. Peahoone ajaloolises kartseris 

teevad õpilased rühmatööd uurides 19. saj 

üliõpilaselu reegleid ja tudengite sotsiaalset 

käitumist, korrarikkumisi, karistusi, 

elutingimusi ja grafiteid mis avavad 

19. saj tudengite mõttemaailma. Käsitleme 

muinsuskaitse teemat - ajalooline ruum kui 

ajalooteabe allikas. Muuseumis arutleme 

üldinimlike väärtuste, õpilasreeglite 

vajalikkuse üle. Analüüsitakse mineviku ja 

tänapäeva erinevusi. Loovtöö grafiti 

tegemiseks paberile kasutatakse 19. saj 

materjale sütt, tušši ja sulge ning grafiiti. 

Seotud õppeained: ajalugu, inime- 

seõpetus, kunstiõpetus 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri- ja

 väärtuspädevus, sot- 

siaalne pädevus, enesemääratlus-pä- devus, 

suhtluspädevus, õpi-pädevus. Programmi 

läbinud õpilane: 

- on omandanud teadmisi Tartu ja 

ülikooli ajaloo kohta; 

- teab veidi üliõpilaste sotsiaalse 

käitumise kohta sada aastat tagasi ja 

oskab võrrelda seda oma kool- ieluga; 

- teab, et igal ajal on inimeste elu 

reguleeritud korra, reeglite ja sea- 

dustega ning nende rikkumine on 

karistatav; 

- väärtustab kultuuripärandit ning mõistab 

ainelise kultuuri tähtsust ajaloo allikana; 

- õpib oma mõtteid väljendama 

lühisõnumi või pildi kaudu. 

Vanakreeka kunsti lood. 

Gemmide meisterdamine 
2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, 

Töötoas õpitakse valmistama kipsist antiikse 

gemmi jäljendit. Kuni kips 

Seotud õppeained: kunstiõpetus, 

eesti keel ja kirjandus, ajalugu. 
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  kunstimuuseumi ekspositsiooni

 saalid 

(skulptuuriväljapanek). 

Vahendid: jäljendi 

vormid, kips, topsid, lusikad. 

kivistub, uuritakse saalides Vanakreeka 

skulptuure, räägitakse inimese kujutamisest 

Vanakreeka kunstis ning nende kujudega 

seotud lugusid. Tuuakse paralleele vanade 

eestlaste mõttemaailmaga ning seostatakse 

müüte kultuurilise identiteediga. Vestluse 

käigus lõimitakse kirjanduse, ajaloo ja kunsti 

aineid. Tunni lõpus võetakse kivistunud 

kipsjäljend vormist välja ja uuritakse, mida 

oli antiikne meister sellel kujutanud. Töötoas 

valmistatud kipsjäljendi saab osaleja endale. 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri- ja
 väärtuspädevus, 
enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

Programmi läbiud õpilane: 

- oskab vaadelda ja analüüsida kuns- 

titeoseid; 

- on saanud teadmisi inimese kujuta- misest 

kunstis; 

- oskab seostada vaadeldud kunsti- teoseid 

Vanakreeka kultuuriga; 

- õpib väärtustama kunsti ja hindama seda 

kui ajalooallikat; 

- teeb kuuldu ja nähtu põhjal järeldusi ja 

analüüsib neid võrdlevalt; 

- oskab valmistada kipsist jäljendit. 

Peata mees ehk keskaeg 

arheoloogi pilgu läbi 
2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, ajaloolises 

toomkirikus Valge saal ja 

õppeklass. 

Vahendid: kompassid, luubid,

 liivakastid, 

esemelised leiud, pintslid, 

kühvlid, kummikindad, paber, 

pliiatsid. 

Programmi käigus tutvume Tartu toomkiriku 

kui ühe uhkema Eestis säilinud keskaegse 

ehitisega, mille kaudu on võimalik mõista 

ajastu kombeid ja traditsioone ning kiriku 

rolli keskaegses ühiskonnas. Õpilaste 

sotsiaalsete oskuste ja empaatia- võime 

arendamiseks uurime keskaja inimese 

eluolu, mis on jätnud jälje inimluustikule. 

Saame teada, millega tegeleb arheoloog ja 

arheogeneetika ning millist väärtuslikku 

infot peidab inimese luustik („peata mees“, 

kelle säilmed olid maetud toomkirikusse). 

Rühmatöö         käigus        proovime 

arheoloogi      ametit      –    avastame 

Seotud õppeained: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus. 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri- ja 
väärtuspädevus, suhtlus- pädevus, 
õpipädevus, enese-määrat- luspädevus 

Programmi läbinud õpilane: 

- teab rohkem keskaegse linna ja täp- semalt 

Tartu ajaloost; 

- mõistab keskaegse ühiskonna eluolu ja 

kiriku osa inimeste elus nii maailmapildi 

kujundajana omas ajas kui ka hilisemal ajal 

kultuuripä- randi säilitajana; 
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   mänguliselt leide segatud 

kultuurikihist, õpime nendega ümberkäimist, 

arutleme millisest ajaperioodist need 

pärinevad. 

- teab, millega tegeleb arheoloogia ning 

kirjeldab kaasaegseid urimis- meetodeid 

arheogeneetika; 

- oskab ära tunda ajaloolisi leide ning teab, 

et pinnasest tulnud leidude korral tuleb 

teavitada Muinsuskaitse ametit 

Tartu Ülikool Eesti 

kultuuriloos 
2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, peamaja Valge saal 

ja näitused 

Vahendid: töölehed, 

kaardid TÜ teadlastega, 

ristsõna, TÜ teadlaste/ 

teadussaavutustega seotud 

esemed. 

Programmis vaadeldakse Eesti kultuurilugu 

seostatult Tartu Ülikooliga – õpitakse 

tundma olulisemaid perioode Tartu Ülikooli 

ja Eesti ajaloos, ülikooliga seotud olulisi 

isikuid, teadlasi ja nende teadussaavutusi. 

Õpilased jagatakse kuude Tartu Ülikooli 

erinevat ajaloolist perioodi käsitlevasse 

rühma (Academia Gustaviana ja Academia 

Gustavo- Carolina, Keiserlik Tartu Ülikool, 

Jurjevi ülikool, Eesti Vabariigi Tartu 

Ülikool, Tartu Riiklik Ülikool, Tartu 

Ülikool). Rühmatöö vormis otsitakse 

muuseumi erinevaid temaatilisi näitusi 

(ekspositsioon Valges Saalis, Varakamber, 

näitus „Ideaalide Eesti“) külastades oma 

perioodi kohta infot, mida hiljem 

kokkuvõtlikult teistele rühmadele 

esitletakse. Arutletakse nii ülikooli kui 

ajastus oluliste nähtuste ja saavutuste 

tähenduse ja tähtsuse 

teemal. 

Seotud õppeained: kõik õppeained. 

Arendatavad üldpädevused: sotsiaalne 

pädevus, kultuuri ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpi- pädevus, 

enesemääraluspädevus Programmi läbinud 

õpilane: 

- kirjeldab lühidalt Tartu Ülikooli ajaloo 

erinevaid perioode ja seostab neid Eesti 

ajaloo-perioodidega; 

- nimetab Tartu Ülikooli ajalooga seotud 

tähtsamaid isikuid ja avas- tusi ning oskab 

selgitada nende täht- sust; 

- kirjeldab Tartu Ülikooli rolli Eesti 

kultuuriloos; 

- on arendanud eneseväljendusoskust ja 

koostööoskusi. 
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Eesti ideed ja ideaalid – Eesti 
ühiskondliku mõtte 
kujunemisest 20. sajandil läbi 

rahvusülikooli loo 

2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseumi peamaja, Valge saal 

ja näitus „Ideaalide Eesti“ 

Vahendid: kaardid 

ajalooliste sündmustega, ajaraja 

märgised, töölehed, 

väärtuskaardid 

Kultuuri- ja mõtteloo programm võtab 

kokku 20. sajandi Eesti ühiskonna 

 arengud läbi 

rahvusülikooli loomise, kujundamise ja 

püsimise loo. Programmi käigus 

kinnistatakse Eesti lähiajaloo põhiperioode 

ja murdelisi sündmusi ning arutletakse 

väärtuste, ideede ja ideaalide üle

 elamuslikus keskkonnas. 

Programm kutsub üles mõtisklema ja 

mõtestama väärtuste ja valikute üle 

erinevates ühiskondlikes ja poliitilis- tes 

oludes, on ülesehituselt aktiivse- tele 

aruteludele suunav. 

Programm viiakse läbi kolmes osas: esmalt 

tehakse sissejuhatuseks ajas orienteerumise 

ülesanne. Seejärel uurivad õpilased 

rühmades süvitsi erinevaid perioode ning 

arutlevad väärtuste ja nähtuste üle, mis 

erinevatel 20. sajandite kümnenditel on Eesti 

ühiskonnas ja ajaloos domineerinud, püsima 

jäänud või tõrjutud olnud. 

Seotud õppeained: ajalugu, ühiskon- 

naõpetus, valikainetest karjääriõpe- tus. 

Tugev on seos läbivate teema- dega 

„kultuuriline identiteet“ ning 

„väärtused ja kõlblus“ 

Arendatavad üldpädevused: sotsiaalne

 pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, õpi- 

pädevus, enesemääratluspädevus 

Programmi läbinud õpilane: 

- orienteerub 20. sajandi Eesti ajaloos ja 

Tartu ülikooli arengu-etappides ning oskab 

neid omavahel seostada; 

- on kursis põhiväärtuste ja inimõi- guste 

alusväärtustega ning oskab neid lahti 

mõtestada; 

- kogeb praktiliste näidete ja vahen- datud 

mälestuste läbi 20. sajandi Eesti ühiskonna 

teravamaid dilem- masid ning oskab näha 

nende erine- vaid aspekte; 

- mõistab ajalooliste valikute kee- rukust ja 

mitmepalgelisust ning os- kab nähtusi ja 

sündmusi selgitada erinevatest 

vaatepunktidest ning empaatiliselt. 

Kui ma oleksin olnud… 2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseumi peamaja, Valge saal 

ja näitus „Ideaalide Eesti“ 

Vahendid: kaardid 

Programmis analüüsitakse inimeste 

erinevaid valikuid ja võimalusi Eestis 

20. sajandi erinevates ühiskondlikes oludes. 

Elamuslikus näituse- keskkonnas          

asetatakse         end 

Seotud õppeained: ajalugu, ühiskon- 

naõpetus, valikainetest karjääriõpe- tus. 

Tugev on seos läbivate teema- dega 

„kultuuriline identiteet“ ning 

„väärtused ja kõlblus“ 
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  ajalooliste sündmustega, ajaraja 

märgised, töölehed, ajaloolised

 fotod, 

mälestused, meediatekstid jm 

kirjalikud ja visuaalsed 

ajalooallikad 

erinevatesse situatsioonidesse ja rollidesse 

ning arutletakse, kas ja mil määral 

mõjutavad üksikisiku elu ja saatust erinevad 

tegurid nagu sugu, rahvus, kultuuritaust, 

sotsiaal- majanduslik päritolu jms. Taustana 

kinnistatakse teadmisi Eesti lähiajaloost ja 

olulistest ajaloo pöördepunktidest. 

Programmi esimeses osas käsitletakse 

20. sajandi Eesti ajaloo põhiperioode Tartu 

Ülikooli loo näitel (sündmuste kaardid, 

ajatelje moodustamine, võrdlev analüüs). 

Teises osas võtavad õpilased rühmatöös 

endale erinevad rollid. Seejuures võib 

rühmatöödes vastavalt soovile kas: 

a) keskenduda ühele konkreetsele teemale 

(nt naiste ja tüdrukute võimalused 

hariduse ja erinevate ametite 

omandamiseks, väike- rahva võimalused 

20. sajandi sündmuste keerises) või 

b) mitmele erinevale alateemale (iga rühm 

tegeleb erineva tee- maga). 

Mõlemal juhul saavad õpilased tutvuda 

erinevate ajalooliste allikatega ja oma loovust 

rakendades lavastada ajaloolisi situatsioone ja 

rolle (nt naistudengi päev 1929 vs 1959 

aastal). Kokkuvõtteks arutletakse, kas ja 

millised on olnud dilemmad kehastatud 

isikute elus, kas ja kuivõrd määravad inimese 

elusaatuse tema päritolu, omadused ja taust ja 

kuivõrd sõltub    see    ühiskondlikest  oludest 

(autoritaarse, totalitaarse, demokraatliku 

ühiskonna võrdlused). 

Arendatavad üldpädevused: sotsiaalne

 pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, õpi- 

pädevus, enesemääratluspädevus 

Programmi läbinud õpilane: 

- orienteerub 20. sajandi Eesti ajaloos ja 

Tartu Ülikooli arenguetappides ning oskab 

neid omavahel seostada; 

- on kursis ja oskab mõtestada üldi- 

nimlikke põhiväärtusi ning oskab 

selgitada, miks on neid vaja ja kui- das 

neid hoida; 

- kogeb praktiliste näidete ja vahen- datud 

mälestuste läbi 20. sajandi Eesti ühiskonna 

teravamaid dilem- masid ning oskab näha 

nende erine- vaid aspekte; 

- arendab analüüsivõimet ja kriitilise 

mõtlemise oskust (allikaanalüüs); 

- arendab empaatiavõimet, loovust ja 

arutlusoskust. 
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Gümnaasium 

ERM 
 

 

Programmi nimetus 
Kontakttund ide 

maht (akadeemilis 

tes tundides) 

Vajalikud 

ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga (saavutatavad 

pädevused ja õpitulemused) 

Usurikas Eesti 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus 

„Kohtumised“, 

tegelussaal ja Laste 

ERM. 

„Usurikas Eesti“ vaatleb lähemalt ristiusu 

voolude katoliikluse, luterluse ja õigeusu, 

samuti rahvausu rolli Eesti ajaloos ja 

mõtteloos. Õpilased tutvuvad viimase 

tuhatkonna aasta konkreetsetete 

ajaloosündmuste ja nähtustega, mis 

seostuvad mainitud usuvooludega. 

Programm aitab mõista sündmusi ja 

väärtushinnanguid erinevate osapoolte 

vaatenurkadest. Ajaloolisest taustast 

lähtuvalt heidame pilgu ka nimetatud 

usuvoolude tähendusele ja tähtsusele 

tänapäevases Eesti ühiskonnas. 

Muuseumitunnis omandatud teadmised 

kinnistame veebiviktoriiniga. 

Õppeaine: ajalugu, usundiõpetus 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – väärtustab Eesti 

ajalugu ja kultuurilist mitmekesisust. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus – teab ning 

järgib ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja 

norme, tunneb ühiskondlikku mitmekesisust, 

inimõigusi, religioonide omapära. 

 Õpipädevus – organiseerib oma õppetööd rühmas 

ja otsib vajaminevat teavet erinevatest kohtadest. 

Suhtluspädevus – rühmatöö tegemine ja 

ettekandmine arendavad väljendusoskust. 

Digipädevus – kasutab IKT- vahendeid 

rühmatöös. 

Õpitulemused: 

- Mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile. 

- Teab, millised on olnud ristiusu voolude ja 

rahvausu omavahelised suhted läbi aegade. 

- Võrdleb peamisi Eesti ajalugu ja mentaliteedilugu 

mõjutanud usuvoolusid. 

- Hindab usueluga seotud ajaloosündmusi 

erinevate 

ühiskonnarühmade vaatenurgast ning oskab 

asetada end nende olukorda. 

Selgitab usu tähendust tänapäeva Eesti ühiskonnas. 
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Mis eesti keel on?* 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada („Raamatuaeg“) ja 

näitus „Keelekatel“, 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Töölehed, 

kirjutusvahendid, 

sõnakaardid, tahvel, 

markerid, vanaaegse 

aabitsa koopia. 

Muuseumitunnis uurime eesti keele arengu ja 

kirjakeele tekkimise lugu. Otsime vastuseid 

küsimustele: Kuidas on eesti keelt aegade 

jooksul räägitud, lauldud, jäädvustatud, 

salvestatud ja kuulatud? Kui palju erinevad 

meie 

murded kirjakeelest? Kas me saame aru oma 

sugulaskeeltest? Mil viisil tekivad kõris 

häälikud? Milliseid märke kasutatakse 

viipekeeles? Uurime ka sõnaloome võimalusi 

ning arutleme, kuidas igapäevane keelekasutus 

sõltub olukorrast. 

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

ajalugu. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab oma emakeelt. 

 Suhtluspädevus – arendab 

rühmatöös suhtlemisoskust. 

 Õpipädevus – õpib näituselt infot 

leidma ja analüüsima. 

 

Õpitulemused: 

- Teab, mis on ajendanud eesti 

kirjakeele teket ja arengut. 

- Teab, kuidas ja miks on eesti keel 

aja jooksul muutunud. 

- Tunneb keele põhifunktsioone. 

- Teab, millised keeled on eesti keelt 

mõjutanud. 

- Teab erinevaid märgisüsteeme ja 

kus neid kasutatakse. 

- Teadvustab, et keel on elav ja 
jätkuvalt muutuv. 

Soome-ugri keeled ja 

meeled* 
2 Soome-ugri püsinäitus 

„Uurali kaja“, õppeklass. 

 

Töölehed, kirjutusvahendid, 

soome- ugri rahvaste kaart. 

Muuseumitunnis tutvume soome-ugri rahvaste, 

nende asuala, arvukuse, algkodu ning 

keelepuuga. Kuulame soome-ugri keelte kõla, 

vaadates originaalkeeles rahvaluulealaseid 

animatsioone, mis tutvustavad soome- ugri 

rahvaste traditsioonilisi uskumusi ja tavasid. 

Õpilased uurivad rühmatööna 

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

geograafia. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

väärtustab keelelist ja kultuurilist 

mitmekesisust. 

 Suhtluspädevus - rühmatöö ja 
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   üht näitusel kajastatud soome-ugri rahvast ja 

teevad kaaslastele kokkuvõtte. Toome välja 

soome-ugri keelte ühisjooned võrdluses 

indoeuroopa keeltega. 

ettekanne arendavad 

väljendusoskust. 

 Õpipädevus – õpib näituselt infot 

leidma, analüüsima ja ette kandma. 

 

Õpitulemused: 

- Teab, kes on soome-ugri rahvad. 

- Teab soome-ugri keelte 

kujunemislugu, sealhulgas 

keelepuu ja algkodu teooriat. 

- Oskab välja tuua soome-ugri 

keelte ühisjooni võrdluses 

indoeuroopa keeltega. 

Vaimsed teetähised 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“, 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Kirjutusvahendid, 

töölehed, näituseplaanid, 

paberid (A2) Venni 

diagrammidega. 

Muuseumitunnis tutvuvad kolme– 

viieliikmelised rühmad siinset vaimu- ja 

igapäevaelu mõjutanud teemadega. Nad 

võrdlevad rahvuslikku ärkamist, massikultuuri 

tekkimist, inimeste liikumisvõimalusi ja 

suhtlemisviise 

tänapäeval ja sadakond aastat tagasi.  

Rühmad uurivad iseseisvalt 

süvendatult ühte teemat ning annavad seejärel 

teistele õpitust ülevaate Venni diagrammi 

vormis. 

Õppeaine: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – 

võrdleb Eesti elu ja kultuuri 

muutumist ja järjepidevust saja aasta 

vältel. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus – tunni 

teemad ärgitavad 

analüüsima elus tehtavaid 

valikuid, nende põhjuseid ja 

tagajärgi. 

 Enesemääratluspädevus – 

teadvustab enda ümber olevaid 

nähtusi ja nende tausta. 

 Õpipädevus – omandab teadmisi 



 

48  

 

    Eesti kultuuriloost ja argielust 19. 

sajandi lõpupoolest tänapäevani. 

 Suhtluspädevus – rühmatöö ja 

aktiivne arutelu arendavad 

analüütilist mõtlemist ning 

kirjalikku ja suulist 

eneseväljendust. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab tuua sarnasusi ja 

erinevusi tänapäeva ja 20. 

sajandi alguse eluolu vahel. 

- Teab erinevate tänapäevaste 

ühiskonnanähtuste (rahvuslus, 

tarbimine jne) kujunemise 

olulisemaid põhjusi. 

- Teeb koos rühmaliikmetega Venni 

diagrammi, tutvustab ja põhjendab 

seda teistele rühmadele. 

Kuidas taltsutada 

plastmassi 
2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“, 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Plastesemed näidiste kogust, 

paberid märkmete tegemiseks, 

kirjutusvahendid, 

ekraan/projektor slaidide 

näitamiseks. 

Muuseumitunnis tutvustatakse õpilastele 

erinevaid plastmasse ning nende 

saamismeetodeid. Antakse ülevaade selle 

materjali ajaloost. 

Näitusel uuritakse eksponeeritud plastesemeid 

ning materjali laia kasutusvaldkonda. 

Õpetatakse eristama erinevaid plastmassi liike, 

nende kasutamist ja hoidmist. Selgitatakse 

plastmassi osalust ülemaailmses reostuskriisis 

ning selle materjali teadlikuma kasutamise 

vajalikkust. 

Õppeaine: loodusained, 

sotsiaalained. 

 

Pädevused: 

Matemaatika-, loodusteaduste ja 

 tehnoloogiaalane pädevus – teab 

plastmasside saamis- ja 

ümbertöötlemismeetodeid. 

 Õpipädevus – tunneb plastmassi liike, 

mõistab pakendite 

märgistust. 

 Kultuuri- ja väärtuspädevus – tunneb 

plastmassi osalust reostuskriisis ja 

oskab plastmassi teadlikumalt kasutada. 
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Õpitulemused: 

- Omab ülevaadet, kuivõrd palju 

erinevaid plastmasse 

inimene igapäevaselt kasutab. 

- Oskab hinnata plastmassi kui 

väärtuslikku materjali. 

- Teab, mida kujutavad endast 

pakenditele märgitud 

ümbertöötluse sümbolid. 

- Oskab identifitseerida mõnda 

levinumat plastmassi. 

- Mõistab pakendite sorteerimise 

vajalikkust loodusreostuse 

takistamise eesmärgil ning teab, 

mida erinevatest plastmassidest 

ümbertöötlemisel saab. 

Eesti talurahvaseadused 

 

Eeltingimused: Õpilased on 

omandanud baasteadmised 

talupoegade õigusliku 

olukorra muutumisest 19. 

sajandil ja tunnevad 

väitlemise põhimõtteid. 

3,5 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „ Kohtumised“, 
näitus „Talu elu ja talu 

ilu“, tegelussaal. 

Muuseumitunnis vaatleme üht ühiskondlikku 

protsessi – talupoegade pärisorjuse kujunemist 

ja sellest vabanemist. Tutvume baltisaksa ja 

kohaliku talupoja suhtluskultuuri ja 

omavaheliste suhetega. Uurime, kuidas need 

kultuurid üksteist mõjutasid: 

milline mõju oli isiklikul ja majanduslikul 

vabanemisel talupoja- ja mõisakultuurile ning 

tehnika arengule. Tutvume teemakohase 

materjaliga. 

Õpilased koostavad ja esitlevad 

rühmatööna sketši „Osta talupoeg ära!“. 

Programmi lõpus toimub õpilaste väitlus 

„Talurahvaseaduste poolt ja vastu ehk mõisnik 

vs talupoeg“. 

Õppeaine: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus. 

 

Pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – saab 

põhjaliku ülevaate Eesti 

talurahva õiguslikust olukorrast ja selle 

muutumisest seaduste valguses. 

Suhtluspädevus – 

muuseumitunnis toimuv väitlus arendab 

analüütilist mõtlemist, eri osapoolte 

mõistmist ja suulist eneseväljendust. 

 Õpipädevus – õpib tundma Eesti 

erinevate ühiskonnakihtide elu ja õigusi 

ning omavahelisi suhteid 18.–19. 

sajandil. Oskab näha erinevate 

ajalooliste seisukohtade tugevusi ja 

nõrkusi. 
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     Õpitulemused: 

- Oskab kirjeldab talurahva ja 

mõisnike olukorra muutumist 

(majanduslikku arengut ja eluolu) 

13. sajandist kuni 1919. aastani. 

- Selgitab majandusprotsesside ja 

talurahvaseaduste seoseid. 

- Kasutab kontekstis mõisteid 

“talu”, “mõis”, “teoorjus”, 

“pärisorjus”, “sunnismaisus”. 

- Iseloomustab talupoegade ja 

mõisnike vastastikuseid suhteid ja 

mõjutusi. 

- Oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja 

majanduslikku teavet, hindab seda 

kriitiliselt, süstematiseerib ning kasutab. 

- Oskab näha põhjuslikke seoseid 

talurahva reformide ja tänapäeva 

ühiskonna elukorralduse vahel. 
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Linnamuuseum 
 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundide 

maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid ja 

transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Pilk filmimaailma 1,5 

 

Oskar Lutsu majamuuseum 

Püsinäitus, töölehed, telekas, 

filmid 

Tunni eesmärgiks on tutvuda Eesti filmi ajalooga ja 

Oskari noorema venna Theodor Lutsu elu ning 

loominguga. Samuti on interaktiivse tunni fookuses 

Lutsu teoste ainetel loodud filmid ja nende loojad 

ning filmiretseptsiooni aspektid. 

Õpilane teab eesti kultuuriloojaid, 

seostab neid ajajärgu ja 

kultuurikontekstiga, analüüsib ja 

tõlgendab põhjendatult. 

Kultuuri- ja väärtuspädevusi toetav tund 

sobib ka valikkursuse „Kirjandus ja film” 

raames. 

Juturetk 19. sajandi 

Tartusse 

1,5 

 

19. sajandi Tartu 

linnakodaniku muuseum 

Linnaruum 

Juturetke jooksul külastame Tartu kesklinna 

piirkonnas erinevaid paiku, mis annavad põnevaid 

vihjeid elust ülemöödunud sajandi Tartus. Võrdleme 

seda, mida näeme täna, vanade kaartide ja fotodega 

ning saame teada, et lugusid olnust võivad jutustada 

isegi need hooned, mida enam olemas ei ole. 

Õpilane mõistab inimühiskonna ajaloos 

toimunud ja tänapäeval toimuvate 

ühiskondlike muutuste protsesse ning 

olulisemate sündmuste põhjuseid ja 

tagajärgi. 

Tartu rahu 2 

 

Tartu Linnamuuseum 

Püsinäitus, muuseumi saal, 

etenduse rekvisiidid 

Tunni eesmärgiks on vahendada teadmisi Tartu 

rahuläbirääkimiste kohta. Õpilased saavad teada, kes 

kuulusid Eesti Vabariigi ning Nõukogude Venemaa 

delegatsioonidesse. Tund koosneb lühikesest 

sissejuhatusest, rahuläbirääkimiste situatsioonide 

analüüsimisest ning läbimängimisest. Etüüdid 

tuginevad ajaloolistel tekstidele, millega töötades 

saavad noored kaasa elada Tartu rahulepingu 

läbirääkimiste käigule. 

Õpilane väärtustab vabadust, 

inimväärikust, isamaalisust ja mõistab 

inimühiskonna ajaloos toimunud ja 

tänapäeval toimuvate ühiskondlike 

muutuste protsesse ning olulisemate 

sündmuste põhjuseid ja tagajärgi. 



 

52  

 

Propaganda 2 

 

KGB kongide muuseum 

Püsinäitus, plakatid jms 

Tunni eesmärgiks on propaganda ja stereotüüpide 

mõistete avamine, seoste loomine mineviku ja 

tänapäeva vahel. Esmalt tutvutakse muuseumi 

ekspositsiooniga, seejärel toimub seminarivormis 

arutelu. Tunni raames vaadeldakse ja analüüsitakse 

koos õpilastega erinevaid propagandaplakateid, 

otsitakse 

levinumaid sümboleid, rahvuslike stereotüüpide 

kasutamist jpm. 

Õpilane mõistab inimühiskonna ajaloos 

toimunud ja tänapäeval toimuvate 

ühiskondlike muutuste protsesse ning 

olulisemate sündmuste põhjuseid ja 

tagajärgi. Väärtustab vabadust, 

inimväärikust, isamaalisust. 

Tartu Teises 

maailmasõjas 

2 

 

KGB kongide muuseum 

Püsinäitus, tehnilised vahendid 

Õpilane saab rohkele pildimaterjalile, sõjaaegsele 

perioodikale ja kaasaegsetele mälestustele toetudes 

teadmisi 1941.-44. aasta sõjasündmustest Tartu 

linnas. Selle tutvustamiseks on koostatud slideshow, 

mis demonstreerib lahingute ja sõjakuritegude 

tagajärgi ning seda, milline oli Tartu sõja ajal ja 

milline näeb ta välja praegu. 

Õpilane mõistab inimühiskonna ajaloos 

toimunud ühiskondlike muutuste 

protsesse ning olulisemate sündmuste 

põhjuseid ja tagajärgi. 

 

Spordimuuseum 
 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemilistes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Ühiskond ja sport 2 Muuseumikeskkond, klassiruum Programmis selgitame ja avame spordiajaloo 

näidete abil kooli ajalootunnis käsitlevate 20. 

sajandi maailma ja Eesti poliitilise ajaloo 

suuremaid muutusi.  Keskendume I ja II 

maailmasõja eel- ja järelloole väikeriigi 

spordiarengu taustal; Külma sõja ja raudse 

eesriide mõjule nõukogude spordile; 

kahepooluseline maailm spordis pärast II 

maailmasõda; Nõukogude Liidu spordi 

eesmärgid; spordi kasutamine erinevate 

riigikordade (enne II maailmasõda Eesti 

Vabariigis ja Nõukogude Liidus) 

ajal  propaganda osana. Programmi 

Õppeaine: ajalugu 

 

Saavutatud pädevused:  

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Näeb probleeme, analüüsib 

põhjusi ja tagajärgi, väärtustab 

ühiskonnas toimunut. 
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näitlikustamist toetavad esemed, sportlaste 

elulood, spordialade arengud.  Pärast programmi 

saavad osalejad tutvuda ülejäänud muuseumiga 

- Teab Eesti ja maailma olukorda 

enne ja pärast maailmasõdasid. 

- Teab külma sõja põhijooni.  

- Suudab analüüsida 

rahvusvahelist olukorda pärast 

II maailmasõda. 

Spordi roll nüüdisaja 

ühiskonnas 

2 Klassiruum Programmis arutleme maailma spordis leiduvaid 

erinevaid aspekte: naiste sport, 

vähemusrahvused, erinevate religioonide ja 

ideoloogiate mõjud spordis. Arutleme spordi 

rolli globaliseeruvas ja mitmetahulises 

ühiskonnas, analüüsime erinevaid kultuuride ja 

maailmavaadete konflikte rahvusvahelisel 

sporditasandil (näiteks olümpiamängud, 

tippjalgpall jne). 

Pärast programmi saavad osalejad tutvuda 

ülejäänud muuseumiga. 

Õppeaine: ühiskonnaõpetus, ajalugu 

 

Saavutatud pädevused: Õpipädevus, 

enesemääratluspädevus, kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus (sh 

inimeste erinevuste aktsepteerimine) 

 

Õpitulemused:  

- Oskab kriitiliselt hinnata 

sotsiaal-poliitilist teavet. 

- Iseloomustab nüüdisühiskonna 

peamisi probleeme maailmas. 

- Analüüsib sotsiaalsete pingete 

ja probleemide tekkepõhjuseid. 
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TÜ Muuseum 
 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt- 

tundide maht 

(akadeemi- 

listes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Vanakreeka 

mütoloogia ja 

kirjandus 

1,5 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

peahoones. 

Vahendid:  TÜ 

kunstimuuseumi ekspositsioon,

 tööleht, 

kirjutusvahendid 

Uuritakse Vana-Kreeka kunstis kujutatud 

antiikmüütide ja tragöödiate tegelaskujusid 

(jumalad, kangelased). Arutletakse, kuidas 

peegelduvad müütides iidsete kreeklaste 

tõsielu ja kombed. Rühmatööna saavad 

õpilased koostada vastava müüditegelase 

(jumala) tutvustuse ja seda esitleda. 

Tunnis kasutatakse kirjanduse mõisteid nagu 

müüt, eepos, valm, komöödia ja tragöödia. 

Vesteldakse rahvusliku identiteedi teemal ning 

arutletakse, kuidas Vana-Kreeka kultuur on 

mõju avaldanud hilisemale Euroopa kultuurile. 

Täidetakse töölehte. 

Seotud õppeained: eesti keel ja 

kirjandus, draamaõpetus, 

kunstiõpetus, ajalugu. 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri-

 ja väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- teab religiooni ja mütoloogia osa 

antiikaja inimese maailmapildis; 

- oskab näha antiikkirjanduse ning 

mõttemaailma mõju hilisemale 

Euroopa kultuurile; 

- oskab mõningaid kunstiteoseid 

seostada antiikmüütidega;  

- mõistab maailma kultuurilist 

mitmekesisust nii ajaloos kui tä- 

napäeval; 

- oskab hinnata ja väärtustada kul- 

tuuriväärtusi. 
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Vanakreeka kunsti 
lood. 

Gemmide 

meisterdamine 

2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, 

kunstimuuseumi 

ekspositsioonisaalid 

(skulptuuriväljapanek). 

Vahendid:

 jälje

ndi vormid, kips, topsid, 

lusikad, töölehed, pliiatsid, 

kirjutusalused. 

Töötoas õpitakse valmistama kipsist antiikse gemmi 

jäljendit. Kuni kips kivistub, uuritakse saalides 

antiiksete skulptuuride jäljendeid, mille põhjal saab 

kronoloogilise ülevaate Vanakreeka kunsti arengust 

mükeene ajast hellenismini. Arutletakse tähtsamate 

Vana-Kreeka kultuuri saavutuste üle, fookuses on 

inimese kujutamine ja arhitektuuriga seotud 

kunstiteosed. Tuuakse näiteid antiikkultuuri mõjust 

hilisemale Euroopa kultuurile. Tehakse rühmatööd ja 

täidetakse töölehte. 

Seotud õppeained: kunstikultuuri 

ajalugu, ajalugu, eesti keel ja kirjandus. 

Arendatavad üldpädevused: kultuuri-
 ja väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

- oskab vaadelda ja analüüsida 

kunstiteoseid; 

- oskab seostada neid kunsti-teo- seid 

Vanakreeka kultuuriga ning 

väärtustada kunsti; 

- oskab ümbritsevas kultuuri-ruu- mis 

märgata seoseid Vanakreeka 

kultuuriga; 

- teab mis tähendab gemm, reljeef, 

vabafiguur, skulptuuri-grupp, Egiptuse 

poos; 

- oskab valmistada kipsist jäljendit. 

Tartu ülikool Eesti 

kultuuriloos 
2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseum, peamaja Valge 

saal ja näitused 

Vahendid:

 tööleh

ed, kaardid TÜ teadlastega, 

ristsõna,  TÜ teadlaste/teadussaavutuste ga seotud esemed. 

Programmis vaadeldakse Eesti kultuurilugu 

seostatult Tartu Ülikooliga 

– õpitakse tundma olulisemaid perioode Tartu 

Ülikooli ja Eesti ajaloos, ülikooliga seotud olulisi 

isikuid, teadlasi ja nende teadussaavutusi. Õpilased 

jagatakse kuude Tartu Ülikooli erinevat ajaloolist 

perioodi käsitlevasse rühma (Academia Gustaviana 

ja Academia Gustavo-Carolina, Keiserlik Tartu 

Ülikool, Jurjevi ülikool, Eesti Vabariigi Tartu 

Ülikool, Tartu Riiklik Ülikool, Tartu Ülikool). 

Rühmatöö vormis otsitakse muuseumi erinevaid 

temaatilisi näitusi (ekspositsioon Valges Saalis, 

Varakamber, näitus „Ideaalide Eesti“) külastades 

oma perioodi kohta infot, mida hiljem kokkuvõtlikult 

teistele rühmadele esitletakse. Arutletakse nii 

ülikooli kui ajastus oluliste nähtuste ja saavutuste 

tähenduse ja tähtsuse teemal. 

Seotud õppeained: kõik õppeai- ned. 

Arendatavad üldpädevused: 

sotsiaalne pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus, enesemääraluspäde- vus 

Programmi läbinud õpilane: 

- kirjeldab lühidalt Tartu Ülikooli ajaloo 

erinevaid perioode ja seostab neid 

Eesti ajaloo-perioo- didega; 

- nimetab Tartu Ülikooli ajalooga seotud 

tähtsamaid isikuid ja avastusi ning 

oskab selgitada nende tähtsust; 

- kirjeldab Tartu Ülikooli rolli Eesti 

kultuuriloos; 

on arendanud eneseväljendus- oskust 
ja koostööoskusi. 
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Eesti ideed ja ideaalid 

– Eesti ühiskondliku mõtte 

kujunemisest 20. sajandil 

läbi rahvusülikooli loo 

2 Ruumid: Tartu Ülikooli 

muuseumi peamaja, Valge saal 

ja näitus „Ideaalide Eesti“ 

Vahendid: kaardid 

ajalooliste sündmustega, ajaraja 

märgised, töölehed, 

väärtuskaardid 

Kultuuri- ja mõtteloo programm võtab kokku 

20. sajandi Eesti ühiskonna arengud läbi 

rahvusülikooli loomise, kujundamise ja püsimise 

loo. Programmi käigus kinnistatakse Eesti 

lähiajaloo põhiperioode ja murdelisi sündmusi 

ning arutletakse väärtuste, ideede ja ideaalide 

üle elamuslikus keskkonnas. 

Programm kutsub üles mõtisklema ja mõtestama 

väärtuste ja valikute üle eri- nevates 

ühiskondlikes oludes, on ülese- hituselt 

aktiivsetele aruteludele suunav. Programm 

viiakse läbi kolmes osas: esmalt tehakse  

sissejuhatuseks ajas orienteerumise ülesanne. 

Seejärel uurivad  õpilased  rühmades 

süvitsi erinevaid perioode ning arutlevad 

väärtuste ja nähtuste üle, mis erinevatel 20. 

sajandite kümnenditel on Eesti ühiskonnas ja 

ajaloos domineerinud, püsima jäänud või 

tõrjutud olnud. 

Seotud õppeained: ajalugu, ühis- 

konnaõpetus, valikainetest karjää- 

riõpetus. Tugev on seos läbivate 

teemadega „kultuuriline identi- teet“ 

ning „väärtused ja kõlblus“ 

Arendatavad üldpädevused: sotsiaalne

 pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus, enesemääratluspäde- vus 

Programmi läbinud õpilane: 

- - orienteerub 20. sajandi Eesti aja- loos 

ja Tartu ülikooli arengu- etappides 

ning oskab neid omav- ahel seostada; 

- on kursis põhiväärtuste ja ini- mõiguste 

alusväärtustega ning oskab neid lahti 

mõtestada; 

- kogeb praktiliste näidete ja va- 

hendatud mälestuste läbi 20. sa- jandi 

Eesti ühiskonna teravamaid dilemmasid 

ning oskab näha nende erinevaid 

aspekte; 

mõistab ajalooliste valikute kee- rukust 

ja mitmepalgelisust ning oskab nähtusi 

ja sündmusi selgi- tada erinevatest 

vaatepunktidest ning empaatiliselt. 

 

 


