
 

Läbiv 

teema 

 

Aine Aine läbiv 

teema 

Aeg 

VK 

Aeg 

HK 

Mõisted Ainealane eesmärk 

Riik ja 

ühiskond 

Ajalugu Sissejuhatus 3.09-

7.09 

 Esiaeg ehk muinasaeg, vanaaeg, etnoloogia, 

raidkiri, rekonstruktsioonid 

Teab, kuidas uuritakse esi- ja vanaaega. 

  Esiaeg     

  Inimkonna 

ajaloo algus 

10.09-  Inimlased ehk hominiidid, kiviaeg, korilus, 

pihukirves 

Teab mille poolest sarnanesid inimlased 

ahvidega, mille poolest inimestega. 

  Jääaeg ja 

nüüdisinimese 

teke 

  Jääaeg, neandertallased, Homo sapiens, Teab, mille poolest erinesid 

neandertallased oma eelölastest. 

  Muistsed 

kütid, 

kalastajad ja 

korilased 

-14.09  Sugukond, rituaal Teab, millest valmistati tööriistu ja 

kuidas moodustusid sugukonnad. 

  Varased 

põlluharijad, 

kalastajad ja 

korilased 

17.09-  Kõplapõllundus, künnipõllundus Oskab kirjeldada põlluharimise ja 

karjakasvatuse algust. 

  Esimesed 

suured asulad 

  Ohver Teab, miks tundsid inimesed 

loodusjõudude ees aukartust. 

  Metallide 

kasutamine 

-21.09  Pronks, pronksiaeg, rauaaeg Teab, mis olid esimesed metallid ja 

kuidas neid saadi. 

  Muinasaeg 

Eestis 

24.09-  Alepõld, põlispõld Teab, millega tegelesid Eesti ala 

varasemad elanikud. 

  Kokkuvõte ja 

kordamine 

28.09    

  Muistsed 

Idamaad 

1.10- 

5.10 

  Põlluharimine, jõgede orud, jõemuda, viljakas, 

asulad, idamaad, Lähis-Ida, Kaug-Ida 

Selgitab, miks, kus ja millal tekkisid 

vanaaja kõrgkultuurid. 

 

 

 

Mesopotaamia 1.10- 

5.10 

  Kõrgkultuur, riik, linnriik, tsikuraat, preestrid, 

ülikud, orjad, sumeri rahvas 

Teab, milline rahvas rajas 

Mesopotaamias vanima tsivilisatsiooni 

ajal 

 



 

 

 

Elu sumeri 

linnas 

8.10-   Kiilkiri, piltkiri, silpkiri, pühamu, tempel Kirjeldab sumeri linna, teab, miks rajati 

tsikuraat 

 

 

 

Mesopotaamia 

suurriigid 

-12.10   Hammurapi seadused, paabeli torn, Babüloonia 

rippuvad aiad 

Teab kuidas on seotud riigivalitsemine ja 

kirja teke. 

 

 

 

Mesopotaamia 

jumalad ja 

kangelased 

16.10-   Astronoomia, astroloogia, eepos, Marduk, Iśtar, 

surematu 

Tunneb vanaaja kultuuri- ja 

teadussaavutusi 

 

 

 

Vana-Egiptus -19.10   Kanalid, alaneb, üleujutused,  

vaarao, hieroglüüf, org 

Teab, kuidas mesopotaamlased kujutasid 

ette oma jumalaid, millest jutustasid 

eeposed 

 

 

 

Riik ja 

ühiskond 

29.10-   Vaarao, sfinks, preester, püramiid, asevalitseja 

2600-2500 eKr 

Oskab võrrelda Mesopitaamia linnriiki ja 

Egiptuse riiki, kiilkirja ja hieroglüüfkirja 

 

 

 

Elu pärast 

surma 

 

-2.11   Hauakamber, muumia, sarkofaag, 

palsameerimine, uskuma, matmine 

Teab, kuidas  ja milleks ehitati 

püramiide, millised olid Egiptuses 

ühiskonnakihid ja teab nende ülesandeid 

  Jumalad, 

templid ja 

teadus 

5.11-  Geomeetria, aritmeetika, Ra, Isis Teab, keda võeti templikoolidesse ja 

millega seal tegeldi. 

  Vaaraode 

retked 

9.11  Retked Teab, miks suhtlesid egiptlased harva 

võõramaalastega. 

  Kordamine 

Kokkuvõte 

12.11-

16.11 

   

  Foiniikia 

meresõitjad 

19.11-  Purpur, vahenduskaubandus, koloonia, tähestik Teab Foiniikia asukohta ja selle linnu ja 

peamisi tegevusi. 

  Iisraeli rahvas 

Palestiinas 

-23.11  Heebrea keel, Paabeli vangipõlv Teab, et iisraellased rändasid Egiptusest 

välja ja kuidas jagunes Iisraeli  riik 

kaheks. 

  Israellaste usk 26.11-  Vana Testament, prohvet, Messias, Teab, mille poolest erines iisraellaste usk 

teiste rahvaste uskumustest. 

  Pärsia suurriik -30.11  Satrap, Suur Kuningatee, maag Teab, kuidas valitsesid pärslased alistatud 

rahvaid ja kus asus Pärsia suurriik. 



 Eesti 

keel/ HK 

   Põlluharimine; jõgede orud, idamaad, Lähis-Ida, 

Kaug-Ida, pühamu, tempel, Paabeli torn, eepos, 

vaarao, sfinks, preester, püramiid, hauakamber, 

sarkofaag, palsameerimine, matmine, 

astronoomia, astroloogia, surematu, muumia, 

üleujutused 

 

 Eesti 

keel/ 

VK 

   Põlluharimine; jõgede orud, idamaad, Lähis- Ida, 

Kaug- Ida, 

Pühamu tempel, Paabeli torn, eepos, vaarao, 

sfinks, preester, püramiid, hauakamber, 

sarkofaag, palsameerimine, matmine 

 

 

 Muusika    Põlluharimine, orjad, eepos, surematu, uskuma  

 Loodusõ

petus 

   Põlluharimine, jõgede orud, jõemuda, viljakas, 

asulad, idamaad, Lähis-Ida, Kaug-Ida,  

kõrgkultuur, riik, linnriik, Babüloonia rippuvad 

aiad, kanalid, alaneb, üleujutused 

 

 Kunst    Põlluharimine, jõgede orud, jõemuda, viljakas, 

asulad, idamaad, Lähis-Ida, Kaug-Ida,  

kõrgkultuur, riik, linnriik, tsikuraat, preestrid, 

ülikud, orjad, sumeri rahvas, 

kiilkiri, piltkiri, silpkiri, pühamu tempel, 

Hammurapi seadused, Paabeli torn, Babüloonia 

rippuvad aiad, astronoomia, astroloogia, eepos, 

Marduk, Iśtar, surematu, kanalid, alaneb, 

üleujutused, vaarao, hieroglüüf, org, sfinks, 

preester, püramiid, asevalitseja, 2600-2500 eKr,  

hauakamber, muumia, sarkofaag, 

palsameerimine, uskuma, matmine 

 

 

 


