
AINEKAART

Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: Ajalugu

Klass: 7.a, 7.b, 7.c, 7.g 
Õpetaja: Silja Aluoja   

Ainetüüp: Kohustuslik õppeaine põhikoolis

Õpetamise aeg 2022  /2023  : Õppeaasta    

Õppekirjandus:

Inna Põltsam-Jürjo, Pärtel Piirimäe, Ursula Vent. Keskaeg 7. Klass I ja II osa. Avita Õpetaja
koostatud töölehed    

Vajalikud õppevahendid:

Õpik, õpimapp (kiirköitja, mille vahel on tühjad lehed), värvilised pliiatsid, pastapliiats    

Õppesisu:

 Maailm keskajal 476–1492 ● Keskaegse maailmapildi mõju maailma ajaloole, keskaja ühiskonna

üldiseloomustus ja periodiseering. Läänikord, eluolu. ● Kiriku ja kultuuri osa keskajal, ristiusu

õpetuse alused, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil. ● Frangi riik, Frangi riigi

teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja

Saksamaa. ● Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju

Euroopale. ● Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik. ● Linnad ja

kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, tsunftikord, linnade

valitsemine. ● Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. ● Eesti

keskajal, eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja ristiusustamine,

ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. ● Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja

Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa

ühendamine. Eluolu keskajal. ● Asustus, tegevusalad ja eluolu kodukohas muinasaja lõpul. Maailm

varauusajal 1492–1600 ● Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine.

Tehnoloogia areng, majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci. ● Suured

maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja Euroopa mõju

avastatud maades. ● Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther. ● Eesti 16. sajandil, reformatsioon,

haldusjaotus ja linnad. Liivi sõja põhjused ja tagajärjed.

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:

 Maailm keskajal 476–1492
1. kirjeldab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust
ning talupoegade ja feodaalide elulaadi;
2. teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka maailmapildi



kujundajana;
3. teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, ning kirjeldab keskaegse linna eluolu;
4. iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi
jagunemise tagajärgi;
5. iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste
vallutusi;
6. kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi;
7. toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;
8. nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu
muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ning muistset vabadusvõitlust;
9. teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ja tekkis Vana-Vene riik;
10. seletab mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, senjöör, vasall,
feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, Mõõgavendade Ordu,
Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, Meka;
11. teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust.

Maailm varauusajal 1492–1600
1.teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng
ja reformatsioon;
2. kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning
reformatsiooni mõju;
3. seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;
4. seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk,
renessanss, humanism;
5. teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab
nende tegevust.

Hindamise kirjeldus:

Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse
õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet
õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust
kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste),kirjalike ja/või
praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste
vastavust ainekava taotletavate õpitulemustele. Õpitulemuste kontrollimine ja hindamine:
suuline, kirjalik, töö kaartide ja piltidega, loovtöö ja jutustuse kirjutamine.

Kokkuvõtva hinde kujunemine:

Kokkuvõttev hinne kujuneb suulisest vastamisest ja kirjalikest töödest ( tunnikontroll, töö
kontuurkaardiga, loovtöö jms) aritmeetilise keskmisena.

Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:

Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse

Õpilasi suunatakse ainetundides seadma endale õpieesmärke. Õpilastele antakse võimalus
oma tegevuse hindamiseks ja õppemeetodite valimiseks. Õpilased osalevad kooliüritustel ja
nende läbiviimisel .

Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid

Paaris- ja rühmatöö, rollimängud, ajurünnak, väitlus, projektõpe, probleemülesannete
lahendamine. .



Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga

Õppetundides on omavahel lõimitud eesti keele, matemaatika, kunsti- ja loodusõpetuse
teemad. Õpilastega viiakse läbi lõimingutunde.

Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu

hindamine, tagasisidestamine).

Õpilastele antakse võimalus hinnata suuliselt ja ka kirjalikult nii ennast kui ka kaaslast.
Õpilane saab õppetunni jooksul suulist tagasisidet enda arengu, tunnis töötamise ja käitumise
kohta. Õpetaja poolt antud tagasiside kirjeldab võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi,
vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toetavad õpilase
arengut. Tagasiside märgitakse Stuudiumisse.

Muud nõuded ja märkused:

     


