
 

Aktiivõppeprogrammid kultuuri ja ajaloo valdkonnas Tartu põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele 2018/2019 õppeaastaks 

 

Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid saavad programme valida (sisaldab programmide kirjeldust ja mahtu, vajalike 

ruumide ja vahendite kirjeldust, programmi seost riikliku õppekavaga). 

 

1. Esimene põhikooliaste 

 

Eesti Rahva Muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

UUS! Viie kodu lood 1,5 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

tegelussaal, kodude 

maketid. 

Tunnis tutvume Eesti kultuuriloo 

püsinäituse tegelussaalis kodude 

makettidega. Need pärinevad eri 

aegadest ja võimaldavad rääkida 

lugusid järgmistest kodudest: 

kortermaja kahetoalisest korterist,   

taluhäärberist,  rehielamust, 

kaupmehemajast ja muinasaja kodust. 

Abiks on ajastutele omased esemed 

 ning materjalid. Toimub rühmatöö, kus 

uuritakse põhjalikumalt ühte kodu ning 

tutvustatakse seda  kaasõpilastele. 

Saame teada kui suured olid eri aegade 

kodud ja pered, kuidas elukeskkond 

mõjutas inimeste elu ning võrdleme 

seda tänapäeva elukeskkonna ja 

elamisviisidega. 

Õppeained: inimeseõpetus, eesti 

keel. 

Arendatavad pädevused: 

Kultuuri ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

Õpitulemused: 

 - Omandab esmased teadmised 

Eesti ajaloost.  

- Saab teadmisi eesti kodudest läbi 

aegade. 

 -  Väärtustab kultuuripärandit, 

mõistab ainelise kultuuri tähtsust 

Rahvakalendri aastaring 1,5 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

näitus „Talu elu ja talu 

Näitusel „Talu elu ja talu ilu“ tutvume 

talviste ja suviste traditsiooniliste 

töödega. Arutleme selle üle, millal ja 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti 

keel. 

 



ilu“, tegelussaal. 

 

Töölehed, koopiaesemed, 

rehielamu makett. 

 

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 

rahvakalendri tähtpäevade loendamise 

ja arvepidamise võtteid. 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

matemaatikapädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Teadvustab aja arvestamist ja 

aja kulgemist. 

- Tutvunud rahvakalendri 

tähtpäevade ja nendega seotud 

kommetega ning talutöödega eri 

aastaaegadel. 

 

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. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Teab muuseumi põhiülesandeid. 

- Väärtustab kultuuripärandit, 

mõistab ainelise kultuuri 

tähtsust. 

- Omandab esmased teadmised 

Eesti aja- ja kultuuriloost.  

- Oskab muuseumis nähtut 

seostada oma isikliku 

kogemusega. 

 

Jüri ja Mari külas 

keelesugulastel 

1,5 Soome-ugri rahvaste 

püsinäitus „Uurali kaja“ 

Retk keelesugulaste juurde, mille 

käigus tutvume soome-ugri rahvaste 

argieluga ning toimetulekuga erinevates 

elukeskkondades. Uurime, mida 

Õppeaine: inimeseõpetus, eesti 

keel. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 



tähendab keelesugulus. väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Väärtustab kultuurilist 

mitmekesisust. 

- Teadvustab keelesugulust. 

- Oskab muuseumis nähtut 

seostada oma isikliku 

kogemusega. 

 

 



Tartu Linnamuuseum 

 

 

Programmi 

nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid 

ja vahendid 

Kirjeldus Seos õppekavaga (saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Küünlakuu – 

elu enne 

elektrit 

1,5 19. sajandi Tartu 

linnakodaniku 

muuseum 

 

Meisterdamis- 

tarbed 

Küünlakuul mõtiskleme elu üle enne 

elektrit. Heidame pilgu valgustusvahendite 

ajalukku ja tutvume põhjalikult erinevat 

sorti küünalde, nende valmistamise ja 

tähendusega. Osalejad valmistavad 

mesilasvahaküünla. 

 

Õppeaine: Inimeseõpetus, eesti keel, 

tehnoloogiaõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  
- Tunneb küünlapäeva traditsioone. 

- Eristab küünalde materjale ja teisi 

valgustusvahendeid. 

- Oskab ise küünalt valmistada. 

 

Meie kodu – 

Tartu  

2 Linnaruum, 

19. sajandi Tartu 

linnakodaniku 

muuseum 

 

Töölehed + 

kirjutusvahendid 

Pakume võimalust osaleda linnaruumis 

toimuvas otsimis-orienteerumismängus. 

Mäng algab Kivisilla apteegi pingilt, kus 

Oskar Luts istuda armastas, ja lõpeb Tartu 

Linnakodaniku muuseumis kokkuvõtte 

tegemisega.  

 

Õppeaine: Loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti 

keel. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

 

Õpitulemused:  
- On tutvunud kirjanik Oskar Lutsu elulooga. 

- Oskab linnaruumis leida kirjeldatud objekte. 

- Väärtustab Tartu linna kui kultuurilooliselt 

mitmekesist kodukohta. 

 

Kes laskis 

parve põhja? 

1,5 Oskar Lutsu 

majamuuseum 

 

Esmalt tutvutakse parve põhjalaskmise 

looga raamatust „Kevade”. Seejärel 

kehastutakse ümber detektiivideks ja 

Õppeaine: Eesti keel, inimeseõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 



Paber ja pliiats, 

detektiivimängu 

vahendid 

lahendatakse väikerühmades raamatuvarast 

otsides erinevaid põnevaid ülesandeid.  

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Teab, kes on Oskar Luts. 

- Oskab rakendada enda varasemaid teadmisi ja 

oskusi, sh lugemisoskust.  

- Oskab vaadelda muuseumieksponaate.  

- On võimeline tegema rühmatööd. 

 

Kõik on 

staarid 

1,5 Laulupeomuuseum 

 

Etenduse 

mängimiseks 

vajalikud vahendid 

Sissejuhatus teatriajalukku ja 

teatritegemine Koidula meetodil. 

Muuseumi teatrikorrusel toimub õpituba, 

mille käigus saavad õpilased kogeda 

erinevaid teatritöö rolle. Õpitoa tulemusel 

valmib etendus. 

Õppeaine: Eesti keel, inimeseõpetus, kirjandus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

enesemääratluspädevus. 

 

Õpitulemused:  
- Omandab algteadmised eesti algupärasest teatrist 

ja seltsiliikumisest.  

- Osaleb teatrietenduse loomisel. 

- Katsetab erinevaid rolle. 

-  

UUS! 

Seikluslik 

otsimismäng 

1920-30ndate  

aastate Tartus 

1,5 Tartu 

Linnamuuseumi 

ajutine näitus 

„Randevuu. 

Kohtumispaik 

Tartu”. Programmi 

pakutakse kuni 

14.12.2018) 

 

Töövahendid 

(töölehed, 

kirjaalused, 

kirjutusvahendid) 

Läheme tagasi 1920-30ndate aastate 

Tartusse näitusel „Randevuu. 

Kohtumispaik Tartu”. Otsimismängu 

käigus saavad lapsed tutvuda kuulsate 

mineviku tartlastega ja näha, kuidas sajand 

tagasi Tartus vaba aega veedeti, kohtuti, 

poes käidi ja muid elulisi asju aeti. 

Otsimismängus saab osaleda üksi või kuni 

5-liikmeliste gruppidega. Lapsed 

lahendavad ülesandeid ning avardavad oma 

silmaringi Eesti Vabariigi algusajaga 

seotud teemadel. 

 

Õppeaine: Eesti keel, inimeseõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, koostööpädevus. 

 

Õpitulemused:  
- Omandab algteadmisi Eesti ja Tartu ajaloost enne 

II maailmasõda. 

- Oskab rakendada enda varasemaid teadmisi ja 

oskusi, sh lugemisoskust. 

- Oskab vaadelda muuseumieksponaate.  

On võimeline tegema rühmatööd. 

 



 

UUS! „Mis 

kell on?” 

1,5 19.sajandi Tartu 

linnakodaniku 

muuseum 

 

Näidismaterjal ja 

vahendid 

meisterdamiseks:  

NB! 

Muuseumitundi 

palume kaasa võtta 

igale lapsele ühe 

tühja 

assortiikommikarbi 

Tunni jooksul 

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. 

 

 

 

: Tunni jooksul 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: inimeseõpetus, loodusõpetus, 

matemaatika 

 

Arendatav pädevus: kultuuri- ja väärtuspädevus, 

loovus 

 

Õpitulemus: õpilane oskab vaadelda muuseumi 

esemeid; teadvustab, kuidas kellad töötavad; oskab 

valmistada paberist kella ja seieritega kellal 

kellaaega määrata. 

 



 

Tartu Mänguasjamuuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid ja 

vahendid 

Kirjeldus 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. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab vaadelda esemeid ja 

otsida infot näitusel.   

- Teadvustab eseme loo tähtsust. 

- Oskab leida koostöös kaaslastega 

fotodel olevaid eksponaate. 

Kuidas teha varjuteatrit? 2 Teatri Kodu lastestuudio 

 

Varjuteatri sirm, lambid, 

muusikariistad, 

meisterdamisvahendid. 

 

Varjumängu on tehtud nii kätega kui ka 

nukkudega, seda on kasutatud 

meelelahutuseks ja lõbustuseks juba 

pikki sajandeid. Tunnis saavad lapsed 

lähemalt näha ja katsuda Indoneesia ja 

Türgi varjunukke ning kuulda nendega 

seotud uskumatuid lugusid. Loovtööna 

meisterdavad lapsed ise varjunukud, 

mõtlevad välja loo ning etendavad selle 

klassikaaslastele.  

Õppeaine: Eesti keel, 

inimeseõpetus, kunstiõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab luua ja jutustada lugu.  

- Saab aru rolli mõistest. 

- Oskab luua tegelaskuju. 

- Oskab valmistada 



varjuteatrinukku. 

Nutikad mänguasjad 1,5 Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon 

 

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 liikuva mänguasja – 

õhu jõul lendava raketi. 

Õppeaine: Inimeseõpetus, 

kunstiõpetus, 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 õhu jõul 

lendava raketi. 

Mängides läbi ajaloo 1,5 Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon 

 

Kesk- ja uusaegsete 

mänguasjade ja mängude 

koopiad 

Anname teadmisi, milline oli keskaja ja 

uusaja laste elukeskkond Eestis. 

Arutleme, kuidas elukeskkond mõjutas 

inimeste elu, ning võrdleme seda 

tänapäeva elukeskkonna ja 

elamisviisiga. Mängime ajastutele 

omaseid mänge, näiteks kondikeeglit, 

jt. Tutvume portselannuku materjaliga 

ning nuku pea ehitusega. 

Õppeaine: inimeseõpetus 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab vaadelda esemeid ja 

otsida infot näitusel.  

- Teadvustab eseme loo tähtsust. 

- Teab, et inimeste eluviisid, 

sealhulgas erinevate esemete 

valmistamine ja kasutamine, 



võivad ajas muutuda. 

Karjakuninga mängud 1,5 Tartu mänguasjamuuseumi 

ekspositsioon  

 

Meisterdamisvahendid 

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. 

UUS! Teatridetektiivid 1,5 Tartu Mänguasjamuuseum 

 

Nagu igas korralikus teatris, saavad 

lapsed ka siin kehastuda noorteks 

näitlejaks ning osaleda põnevas 

detektiivimängus. Lastele antakse 

ülesandeks lahendada üks juhtum 

lavalise etteastena. Rollide kaudu 

tutvuvad lapsed mõistetega nagu 

kostüüm, dekoratsioon, rekvisiit, 

grimm, parukas jne. Klassikaaslaste 

lühietendusi jälgides, õpitakse ka seda, 

kuidas teatris vaatajana viisakalt 

käituda. 

 

Õppeaine: : Eesti keel, 

inimeseõpetus, kunstiõpetus 

Arendatavad pädevused: 

Väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus 

 

Õpitulemus: 

 - oskab luua ja jutustada lugu 

- saab aru rolli mõistest 

- oskab luua tegelaskuju 

- oskab luua rekvisiite 

 

 



 

Tartu Ülikooli muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Muinasjutuline maailm 1,5 TÜ kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

(skulptuuriväljapanek).  

 

Jäljendi vormid, kips, 

topsid, lusikad. 

Töötoas õpitakse valmistama kipsist 

jäljendit. See valatakse antiikse gemmi 

pealt võetud vormi. Kuni see kuivab, 

jutustatakse TÜ kunstimuuseumi 

skulptuuridega seotud vanade 

kreeklaste muinasjutulisi lugusid. Lapsi 

kaasatakse aktiivselt, nad saavad 

oletada, mõistatada, jutustada. Tunnis 

lõimitakse kunsti, emakeele, ja 

tänapäevaseid laste eluga seotud 

teemasid. Tunni lõpus võetakse 

kivistunud kipsjäljend vormist välja ja 

selgitatakse lapsele, mida on antiikne 

meister sellel kujutanud. Töötoas 

valmistatud kipsjäljendi saab laps 

endale. 

Õppeaine:  eesti keel.  

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne 

pädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

Õpitulemus: 

- Teab kahte kangelaslugu 

Heraklesest ja Perseusest ning 

Sfinksi mõistatust. Muinaslugu 

allmaailma valitsejast. 

- Oskab vaadelda kunstiteost ja 

leiab sealt üles loo tegelased. 

- Mõistab eakohast suulist teksti 

ja oskab vastata teemakohastele 

küsimustele. 

- Oskab valmistada kipsisegu ja 

kunstiteost vormist välja võtta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teine põhikooliaste 

 

Eesti Rahva Muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Minu asja lugu 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäitus „Kohtumised“ 

või „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. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab vaadelda näitust, 

eksponaate,  kujundust, tekste ja 

ligipääsetavust esemetele.  

- Teadvustab eseme loo tähtsust. 

- Kirjutab oma eseme kohta loo. 

- Lähtuvalt omandatud 

teadmistest teeb koostöös 

kaaslastega pop-up näituse. 

 

Ellujäämiskursus kiviajal 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada („Kiviaeg“), 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Töölehed, 

kirjutusvahendid. 

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, 

Õppeaine: ajalugu, inimeseõpetus  

 

Arendatav pädevus: 

kultuuri- ja väärtuspädevus, 

sotsiaalne ja kodanikupädevus, 

enesemääratluspädevus, 

õpipädevus, suhtluspädevus. 

 



tervis kiviajal, kiviaja eluviis, tervise 

hindamine, tervislik toitumine kiviajal. 

Muuseumi eksponaate uurides ja 

tõlgendades tehakse tunni lõpuks 

temaatilised ettekanded ning toimub 

arutelu. 

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. 

Kuidas töötab arheoloog? 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

ajarada, tegelussaal või 

õppeklass. 

 

Töölehed, 

kirjutusvahendid, 

näidismaterjalid 

(potikillud, tulekivi, skeleti 

mudel jm), luubid, 

koopiaesemed. 

Muuseumitunnis saame teada, kuidas on 

mineviku inimeste kohta teadmisi 

saadud. 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 tegevusest.  

Õppeaine: Ajalugu, 

inimeseõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane pädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus.  

 

Õpioskused: 

- Oskab nimetada erinevaid 

võimalusi ja teabeallikaid 

mineviku uurimiseks. 

- 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. 

 

 



 

Tartu Linnamuuseum 

 

 

 

Programmi 

nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid 

ja vahendid 

Kirjeldus Seos õppekavaga (saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Muuseum 

kohvris 

4 Tartu 

Linnamuuseum 

 

Õppevahend 

KOHVER ja 

tarvikud 

Muuseumitunnid avavad erinevaid 

vahendeid, kasutades Tartu näitel keskaja 

eluolu Eestis ning seovad selle mujal 

Euroopas samal ajal toimunuga. Tundide 

keskmes on õppevahenditega kohver, 

milles sisaldub kõik vajalik interaktiivse ja 

mitmekülgse keskaja-teemalise ajalootunni 

läbiviimiseks – pop-up näitus, 

kolmemõõtmeline keskaegse Tartu makett, 

keskaegsete esemete koopiad, 

hansakaubandusega seotud lauamängud, 

keskajateemaliste etüüdide mängimiseks 

mõeldud tüüpkarakterite rollikaardid ning 

kostüümielemendid klassikollektiivile. 

  

Sarja kuuluvad: „Kuidas uurida ajalugu?” 

(5.–6. kl), „Sees- ja väljaspool keskaegset 

linna” (7. kl) ja „Kaupmeeste ja käsitööliste 

linn” (7. kl). 

Õppeaine: Ajalugu, loodusained, kunst, 

usundiõpetus, geograafia, karjääriõpetus, 

näitlemine. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus.  

 

Õpitulemused:  

- Teab rohkem ajaloost ja arheoloogiast ning 

keskaegsest Tartust. 

- Saab paremini aru keskaegsest ühiskonnast, teab, 

et keskaegne ühiskond tugines seisustele ning et 

seisustel olid erinevad funktsioonid.  

- Õpilane tunneb ära erinevaid keskaegseid esemeid 

ning oskab neid kirjeldada.  

- Rollimäng arendab õpilase näitlemis- ning 

rühmatööoskusi.  

- Eelnevate oskuste tulemusel tekib õpilasel 

terviklikum pilt Tartu ning Eesti keskajast ning 

selle uurimisest.  

 



Riie ei riku 

meest 

1,5 Tartu 

laulupeomuuseum 

 

Kunstitarbed 

Räägime lähemalt esivanemate riietest. 

Kuna rahvariided ja laulupidu on 

tänapäeval juba peaaegu sünonüümid, siis 

räägimegi nüüd nendest koos. Programm 

lõpeb ühispildi joonistamisega. 

Õppeaine: Kunstiõpetus, inimeseõpetus, eesti keel. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus.  

 

Õpitulemused: 

- Oskab disainida rahvariideid 

- Teab, millised rahvariided ja millal olid kasutusel. 

- Teadvustab rahvariiete mitmekesisust ja 

piirkondlikke erinevusi. 

- Mõistab seost rahvariiete ja laulupidude vahel. 

 

Elu Jaama 

tänaval 150 

aastat tagasi  

1,5 Tartu 

laulupeomuuseum 

 

Kunstitarbed 

Anname lühiülevaate esimestest 

laulupidudest ja rahvusliku teatri 

tekkeloost. Programm lõpeb ühispildi 

joonistamisega. 

Õppeaine: Muusika, inimeseõpetus, kunstiõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus.  

 

Õpitulemused: 

-Teab laulupidude algust.  

 - On tutvunud elu-oluga Tartu linnas 150 aastat 

tagasi.   

- Suudab teha vahet ajal 150 aastat tagasi ja 

tänapäeval, mõistab paremini seda ajajärku. 

 

Meie kodu – 

Tartu  

2 Linnaruum, 

19. sajandi Tartu 

linnakodaniku 

muuseum 

 

Töölehed + 

kirjutusvahendid 

Pakume võimalust osaleda linnaruumis 

toimuvas otsimis-orienteerumismängus. 

Mäng algab Kivisilla apteegi pingilt, kus 

Oskar Luts istuda armastas, ja lõpeb Tartu 

Linnakodaniku muuseumis kokkuvõtte 

tegemisega. (II kooliastmele keerulisem 

variant) 

 

Õppeaine: Loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  

- On tutvunud kirjanik Oskar Lutsu elulooga.  

- Oskab linnaruumis leida kirjeldatud objekte. 

- Väärtustab Tartu linna kui kultuurilooliselt 

mitmekesist kodukohta. 



Oskar Lutsu 

elust ja 

loomingust 

1,5 Oskar Lutsu 

majamuuseum 

 

Vahendid ajatelje 

meisterdamiseks 

töölehed 

rühmatööks. 

Õpilased tutvuvad rühmatöö käigus 

mänguliste võtete abil kirjaniku kodu, tema 

elu ja loominguga.  

Õppeaine: Loodus-, inimeseõpetus, eesti keel. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Tunneb kirjanik Oskar Lutsu elulugu. 

- Oskab ajateljele paigutada Oskar Lutsuga seotud 

ajaloolisi fotosid. 

- Eristab ajaloolisi esemeid tänapäevastest. 

UUS! Teel 

peole! 

Laulupeole! 

1,5 Tartu 

Laulupeomuuseum 

 

Retk- muuseumitund pakub 

õpilastele/kooridele võimalust kaasa teha ja 

kaasa elada 1. üldlaulupeo 

ettevalmistamisele.  Kes olid eesotsas? 

Millised takistused tuli ületada? Miks tehti 

just selliseid valikuid repertuaaris ja 

korralduses? Kuidas kõik lõpuks laabus?  

Retk algab I ÜLP kivi juurest ja liigub 

laulupeomuuseumisse (Jaama 14), kus 

jätkame retke piltide, plaanide, kaartide, 

muusika ja väitluse abil. 

Eriti sobilik klassile/koorile, kes plaanib 

minna juubelilaulupeole või kaasa lüüa 

suurejoonelises projektis „Ajarännak 

1869”. 

 

Õppeaine: ajalugu, eesti keel, kirjandus, muusika,  

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus.  

Õpitulemus: 

- Teab laulupidudele eelnenud perioodi ja 

ettevalmistusi peoks.  

 - On tutvunud elu-oluga 150 aastat tagasi.   

 - Saab teada miks meil täna laulupidu vaja on ja 

millised olulised ühiskondlikud ja sotsiaalsed 

protsessid käivitusid tänu esimesele laulupeole 

 

 



 

Tartu Mänguasjamuuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttun

dide maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid ja 

vahendid 

Kirjeldus Seos õppekavaga (saavutatavad 

pädevused ja õpitulemused) 

Orienteerumismäng 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: Ajalugu, 

inimeseõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Oskab eristada linna ja maalaste 

mänguasju eri aegadel.  

- Tähtsustab eseme lugu.  

- Lähtuvalt omandatud 

teadmistest oskab leida koostöös 

kaaslastega kirjeldatud objekte. 

Multikatund 2,5 Tartu 

Mänguasjamuuseumi 

filminukkude 

ekspositsioon, Teatri Kodu 

lastestuudio. 

 

Filmitegemise vahendid 

(plastiliin, voolimispulgad, 

voolimisalused, 

videokaamera, arvuti, 

kohtvalgusti). 

Multikatunnis vaatame üheskoos 

selliseid Eesti nukufilmide nukke nagu 

"Meemeistrite linn", "Kunksmoor", 

"Naerupall", "Välek Vibulane", 

"Operaator Kõps", "Kapsapea" jpt. 

Tunnis saavad lapsed teada, kuidas 

tegelikult valmivad filminukud ning 

kuidas need nukud liikuma hakkavad.  

 

Loovtööna mõtlevad lapsed üheskoos 

välja loo ja tegelaskujud. Nad koostavad 

stsenaariumi, voolivad plastiliinist 

nukud ning filmivad üles. 

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 



Tunnis lihvitakse loo jutustamise 

oskust, sündmuste loogilist järjestamist 

ning oma ideede teostamist.  

Sobib suurepäraselt emakeeletunni 

läbiviimiseks.  

tehakse filmi. 

- Teab mõisteid kirjanduslik 

stsenaarium, pildistsenaarium, 

süžee, kaader, stseen, kujundus, 

dekoratsioonid. 

Varjuteatri maailm 2 Teatri Kodu lastestuudio 

 

Varjuteatri sirm, lambid, 

muusikariistad, 

meisterdamisvahendid. 

 

Varjumängu on tehtud nii kätega kui ka 

nukkudega, seda on kasutatud 

meelelahutuseks ja lõbustuseks juba 

pikki sajandeid. Tunnis saavad lapsed 

lähemalt näha ja katsuda Indoneesia ja 

Türgi varjunukke ning kuulda nendega 

seotud uskumatuid lugusid. Loovtööna 

meisterdavad lapsed ise varjunukud, 

mõtlevad välja loo ning etendavad selle 

klassikaaslastele.  

Õppeaine: Ajalugu, eesti keel ja 

kirjandus, inimeseõpetus, 

kunstiõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Omab teadmisi varjuteatri 

ajaloost.  

- Oskab luua ja jutustada lugu.  

- Oskab luua tegelaskuju. 

- Saab aru rolli mõistest. 

 

 

 

Tartu Ülikooli muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt-

tundide 

maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

UUS! Üleannetud 

(üli)koolis 

1,5 TÜ kunstimuuseumi 

ekspositsiooni kuuluv 19. 

saj kartseriruum peahoone 

pööningul ja TÜ 

kunstimuuseumi ruumid.  

Tartu ülikooli ajaloolises kartseris 

uurime 19. saj üliõpilaselu reegleid ja  

tudengite sotsiaalset käitumist. 

Arutleme karistusviiside ja reeglite 

vajalikkuse üle. Vaatleme tudengite 

Õppeaine: ajalugu, inimeseõpetus 

(5. kl) lõimub kunstiõpetusega. 

Arendatavad pädevused: 

sotsiaalne pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 



 

Kunstivahendid 

viltpliiatsid, süsi, värvid, 

pintslid, joonistuspaber, 

lauakatte kile, veetopsid 

grafiteid. Muuseumis analüüsivad 

rühmad tänapäeva õpilaste käitumist, 

üldinimlikke väärtusi. Loovtöö – sõnum 

või pilt grafiti kaasõpilasele 

õpipädevus. 

Õpitulemus:  

- Saab teadmisi kodulinna 

ajaloo-Tartu ülikooli kohta.  

- Teab mõnda üliõpilaste 

sotsiaalse käitumise kohta 100 

a tagasi ja oskab analüüsida 

ning võrrelda seda oma 

tänapäeva koolieluga.  

Õpib oma mõtet väljendama 

lühisõnumi või pildina (graffiti) 

Vana-Kreeka kunsti lood   1,5 TÜ kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

(skulptuuriväljapanek). 

 

Jäljendi vormid, kips, 

topsid, lusikad. 

Töötoas õpitakse valmistama kipsist 

antiikse gemmi jäljendit. Kuni see 

kuivab, uuritakse ekspositsiooni 

saalides Vana-Kreeka kunstis kujutatud 

ajalooliste isikute portreid, templite 

kaunistusi ja müütide ning jumalatega 

seotud kujusid ja kunstilugusid. Tunnis 

lõimitakse ajaloo, kunsti ja kirjanduse ja 

lastega seotud kaasaegse elu teemasid. 

Tunni lõpus võetakse kivistunud 

kipsjäljend vormist välja ja uuritakse, 

mida oli antiikne meister sellel 

kujutanud. Töötoas valmistatud 

kipsjäljendi saab laps endale. 

Õppeaine:   ajalugu  

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus,  suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

Õpitulemus:  

- Oskab väärtustada kunstiteost 

kui ajaloo allikat.  

- Tunneb kunstis ära tähtsamad 

kreeka kultuuritegelased 

(Periklese, Sokratese jt). 

- Oskab jutustada 

olümpiamängudest ja tunneb 

Olümpia templi kaunistusi 

Heraklese kangelaslugudega. 

- On tutvunud Vana-Kreeka 

religiooniga ja tähtsamate  

kreeka jumalatega kunstis. 

 

 

 



3. Kolmas põhikooliaste 

 

Eesti Rahva Muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund

ide maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

UUS! Leiud keskaegsest 

jäätmekastist 

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 ning tuvastame tema 

tegevusvaldkonna. Seejärel kehastume 

arheoloogiks aastal 2800 ning 

analüüsime kodutöö põhjal praegusaja 

prügikasti sisu, inimeste toidulauda ning 

harjumusi. 

 

Eeltingimus: Soovituslik on läbida 

enne keskaegse linna teema, lisaks 

omandada eelteadmised 

keskkonnateadlikust käitumisest. 

Samuti on õpilastele antud eelnevalt  

kodune ülesanne jälgida, millega täitub 

nende prügikast kolme päeva jooksul, 

ning panna selle sisu täpselt kirja. 

 

Õppeaine: ajalugu, loodusõpetus 

Arendatavad pädevused: 

Kultuuri ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

Õpitulemus:  

- Seletab ja kasutab kontekstis 

mõisteid keskaeg, 

arheoloogia, jäätmekast, 

keraamika, 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. 

Uurime ja näitame keelt 2 Eesti kultuuriloo 

püsinäituse „Kohtumised“ 

Muuseumitunnis saavad õpilased ise 

keelt kuulata, vaadata, katsuda, tallata ja 

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

ajalugu. 



ajarada („Raamatuaeg“) ja 

näitus „Keelekatel“, 

tegelussaal või õppeklass. 

 

Töölehed, 

kirjutusvahendid, 

sõnakaardid, tahvel, 

markerid, vanaaegse 

aabitsa koopia. 

näidata. Otsime vastuseid järgmistele 

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. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Teadvustab, et keel on elav ja 

muutuv. 

- Tunneb keele põhifunktsioone. 

- Teab, millised keeled on eesti 

keelt mõjutanud. 

- Teab erinevaid märgisüsteeme. 

 

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 päritolu, 

kombeid ja elatusviise. Vaatame 

kolme–viieliikmeliste rühmadena üle 

need esemed, nähtused ja ideed, mis on 

eestlaste elutegevust muutnud. 

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. 

Õppeaine: Ajalugu, 

ühiskonnaõpetus.  

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Mõtestab ja väärtustab oma 

identiteeti. 

- Tõlgendab museaalide abil 

inimeste eluolu ja 

ühiskondlikku korraldust ning 

uskumusi ja vaimulaadi. 

- Teeb rühmatööna plakati ning 

tutvustab seda teistele. 

- Oskab põhjendada eestlusega 

seotud sümbolite valikuid. 

 



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. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus. 

 

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. 

 



 

Sündinud ENSV-s 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 

NSVs 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. 

Arendatav pädevus: väärtus-, 

sotsiaalne ja kodaniku-, suhtlus-, 

enesemääratluspädevus. 

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.   

 

 

Tartu Linnamuuseum 

 

 

Programmi 

nimetus 

Kontakttun

dide maht 

(tundides) 

Vajalikud 

ruumid ja 

vahendid 

Kirjeldus Seos õppekavaga (saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Muuseum 

kohvris 

4 Tartu 

Linnamuuseum 

 

Õppevahend 

KOHVER ja 

tarvikud 

Muuseumitunnid tutvustavad Tartu näitel 

keskaja eluolu Eestis, ning seovad selle 

mujal Euroopas samal ajal toimunuga, 

kasutades selleks erinevaid vahendeid. 

Tundide keskmes on õppevahenditega 

kohver, milles sisaldub kõik vajalik 

Õppeaine: ajalugu, loodusained, kunst, 

usundiõpetus, geograafia, karjääriõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, 



interaktiivse ja mitmekülgse keskaja-

teemalise ajalootunni läbiviimiseks – pop-

up näitus, kolmemõõtmeline keskaegse 

Tartu makett, keskaegsete esemete 

koopiad, hansakaubandusega seotud 

lauamängud, keskajateemaliste etüüdide 

mängimiseks mõeldud tüüpkarakterite 

rollikaardid ning kostüümielemendid 

klassikollektiivile. 

 

Sarja kuuluvad: „Kuidas uurida ajalugu?” 

(5.–6. kl), „Sees- ja väljaspool keskaegset 

linna” (7. kl) ja „Kaupmeeste ja käsitööliste 

linn” (7. kl). 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Teab rohkem ajaloost ja arheoloogiast ning 

keskaegsest Tartust. 

- Saab paremini aru keskaegsest ühiskonnast, teab, 

et keskaegne ühiskond tugines seisustele ning et 

seisustel olid erinevad funktsioonid.  

- Tunneb ära erinevaid keskaegseid esemeid ning 

oskab neid kirjeldada.  

- Rollimängu abil arenevad näitlemis- ja 

rühmatööoskused.  

 

Küüditamine 1,5 KGB kongide 

muuseum 

 

Rollimänguks 

vajalikud vahendid 

Tunni alguses toimub lühike ekskursioon, 

mis tutvustab muuseumi ekspositsiooni. 

Pärast seda jagatakse õpilased rühmadesse. 

Rühmade eesmärk on rollimängu läbi 

vaadelda küüditamist erinevatest 

vaatenurkadest (kõrgemate parteiliikmete, 

kohapealsete küüditajate ja küüditatavate 

endi silmade läbi). Esmalt arutleb iga grupp 

omakeskis, sealjuures on abiks suunavad 

teemad ning küsimused. Seejärel 

esitletakse rühmatöö tulemusi teistele ja 

toimub üldine arutelu. Meeleolu loomiseks 

on õpilastel võimalus selga panna mõni 

muuseumi poolt pakutav ajastukohane 

riideese (sõdurimunder, julgeolekutöötaja 

vorm, suurtöösturi ülikond jpm). 

 

 

Õppeaine: Ajalugu, kirjandus, ühiskonnaõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  
- Tunneb küüditamise mõistet, eesmärki ja mõju. 

- Teab, miks ning kuidas toimus küüditamine Eestis.  

- Arenevad diskuteerimise ning koostöö oskused. 



Tartu  Teises 

maailmasõjas 

1,5 KGB kongide 

muuseumi 

Tunni alguses toimub lühike ekskursioon, 

mis tutvustab muuseumi ekspositsiooni. 

Seejärel saab õpilane rohkele 

pildimaterjalile, sõjaaegsele perioodikale ja 

kaasaegsetele mälestustele toetudes 

teadmisi 1941.–1944. aasta 

sõjasündmustest Tartu linnas. Kõige selle 

tutvustamiseks on koostatud slideshow, mis 

demonstreerib lahingute ja sõjakuritegude 

tagajärgi ning seda, milline oli Tartu sõja 

ajal ja milline näeb ta välja praegu. 

Õppeaine: ajalugu, kirjandus, ühiskonnaõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused:  
- Tunneb sõjasündmusi Tartus II maailmasõja ajal.  

- Teab, milline oli eluolu sõja ajal ja kuidas sõda 

inimesi mõjutas.  

- Oskab luua seoseid toonase ning tänapäevase 

Tartu vahel.  

- Tunneb sõjakuriteo mõistet. 

 

Keskaegne 

Tartu  

1,5 Tartu 

Linnamuuseum 

 

Töölehed, 

otsimismänguks 

vajalikud vahendid 

Püsinäituse keskaegses osas toimuvas 

muuseumitunnis annab giid ülevaate Tartu 

keskajast, selle hiilgusest ning langusest, 

keskendudes tunni kontekstis kõige 

kõnekamatele keskaegsetele esemetele. 

Sellele järgneb töölehe täitmine või 

otsimismäng ekspositsioonis. 

Õppeaine: Ajalugu, loodusained (keemia, 

bioloogia), kunst, usundiõpetus, geograafia. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 
- Teab, mis on kultuurkiht, mis teadmisi see Tartu 

ajaloo kohta pakub, ning mõistab arheoloogia 

olulisust Tartu keskaja uurimisel. 

- Tunneb ära keskaegseid esemeid ning oskab neid 

kirjeldada.  

- Oskab iseloomustada keskaegset linna, seisuslikku 

ühiskonda ning tsunftikorda.  

- Oskab välja tuua ja analüüsida, missuguseid 

muudatusi tõid kaasa erinevad valitsejad.  

 

 



Tartu Ülikooli muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund

ide maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

UUS! Üleannetud 

(üli)koolis 

1,5 TÜ kunstimuuseumi 

ekspositsiooni kuuluv 19. 

saj kartseriruum peahoone 

pööningul ja TÜ 

kunstimuuseumi ruumid.  

 

Kunstivahendid 

viltpliiatsid, süsi, värvid, 

pintslid, joonistuspaber, 

lauakatte kile, veetopsid 

Tartu ülikooli ajaloolises kartseris 

uurime 19. saj üliõpilaselu reegleid ja  

tudengite sotsiaalset käitumist. 

Arutleme karistusviiside ja reeglite 

vajalikkuse üle. Vaatleme tudengite 

grafiteid. Muuseumis analüüsivad 

rühmad tänapäeva õpilaste käitumist, 

üldinimlikke väärtusi. Loovtöö – sõnum 

või pilt grafiti kaasõpilasele 

Õppeaine: ajalugu, inimeseõpetus 

(5. kl) lõimub kunstiõpetusega. 

Arendatavad pädevused: 

sotsiaalne pädevus, kultuuri ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

Õpitulemus:  

- Saab teadmisi kodulinna 

ajaloo-Tartu ülikooli kohta.  

- Teab mõnda üliõpilaste 

sotsiaalse käitumise kohta 100 

a tagasi ja oskab analüüsida 

ning võrrelda seda oma 

tänapäeva koolieluga.  

Õpib oma mõtet väljendama 

lühisõnumi või pildina (graffiti) 

Müüt kunstis 1,5 TÜ kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

(skulptuuriväljapanek).  

 

Jäljendi vormid, kips, 

topsid, lusikad. 

Töötoas õpitakse valmistama kipsist 

antiikse gemmi jäljendit. Kuni kips 

kivistub, uuritakse saalides skulptuure.  

Räägitakse Vana-Kreeka kunstis 

kujutatud  müüte ja uuritakse nende 

tegelaskujusid. Tuuakse paralleele 

vanade eestlaste mõttemaailmaga ning 

seostatakse müüte kultuurilise 

identiteediga. Vestluse käigus 

lõimitakse kirjanduse, ajaloo ja kunsti 

aineid. Tunni lõpus võetakse kivistunud 

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

ajalugu.  

 

Arendatav pädevus: kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus,  

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemus:  

- Areneb oskus vaadelda ja 

analüüsida kunstiteoseid.  



kipsjäljend vormist välja ja uuritakse 

mida oli antiikne meister sellel 

kujutanud. Töötoas valmistatud 

kipsjäljendi saab laps endale. 

 

- Oskab seostada kunstiteoseid 

vastavate müütidega ning 

rahvusliku identiteediga. 

- Teeb kuuldu ja nähtu põhjal 

järeldusi.  

- Oskab valmistada kipsist 

jäljendit.  

 

Peata mees ehk keskaeg 

arheoloogi pilgu läbi 
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Tartu Ülikooli muuseumi 

õppeklass. 

 

Kompassid, luubid, 

mikroskoop, liivakastid, 

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. Uurime 

keskaegseid mälestisi ja esemeid, mis 

annavad tunnistust, et Tartu kuulus 

keskajal edukate hansalinnade hulka. 

Õpilaste sotsiaalsete oskuste ja 

empaatiavõime arendamiseks uurime 

lähemalt keskaja inimese muresid ja 

rõõme (näiteks katk ja podagra). Lisaks 

tutvume lähemalt arheoloogi ametiga 

ning saame teada, millega tegeleb 

tänapäeval selline teadusharu nagu 

arheogeneetika. Saame teada, millist 

väärtuslikku infot peidab inimese 

luustik ning uurime lähemalt „peata 

meest“, kelle säilmed olid maetud 

toomkirikusse. Praktilise töö käigus 

proovime arheoloogi ametit – näeme, 

milliseid avastusi võib arheoloog oma 

töö käigus teha ning õpime ja katsetame 

arheoloogiliste leidudega ümberkäimist 

Õppeaine: ajalugu 

 

Arendatav pädevus: kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne 

pädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

Õpitulemused:  

- Teab kiriku osa keskaja 

ühiskonnas nii kultuuripärandi 

säilitajana kui ka maailmapildi 

kujundajana. 

- Teab, kuhu tekkisid keskaegsed 

linnad, ning kirjeldab keskaegse 

linna eluolu. 

- On tutvunud Tartu keskajaga.  

- Teadvustab allikakriitika 

tähtsust ajaloo 

tundmaõppimisel.  

- Teab mõningaid arheoloogi 

töövõtteid ajaloo 

tundmaõppimisel.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

nende puhastamiseks ja säilitamiseks. 

 

 

 

 

 

 

UUS! Tartu ülikool Eesti 

kultuuriloos 

 

 

 

2 

 

TÜ muuseum 

Toomkirikus. 

Programmiks vajalikud 

kontoritarbed ja muud 

materjalid. 

Eesti vanim ülikool on teinud kaasa 

Eesti ajaloo keerdkäigud alates 17. 

sajandist. Haridusprogrammis uuritakse 

kuidas Eesti kultuurilugu ja ülikool on 

seotud. Õpitakse tundma ülikoolist 

võrsunud tähtsaid isikuid ning  olulisi 

teadussaavutusi. 

 

Õppeaine: ajalugu  

 

Arendatav pädevus: kultuuri- ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemus: kirjeldab lühidalt 

Tartu Ülikooli ajaloo erinevaid 

perioode; 

nimetab Tartu Ülikooli ajalooga 

seotud tähtsamaid isikuid ning 

avastusi; 

kirjeldab Tartu ülikooli rolli Eesti 

kultuuriloos 



 

 

4. Gümnaasium  

 

Eesti Rahva Muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund

ide maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

UUS! Eesti 

talurahvaseadused 

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“. 

 

Eeltingimus: On omandanud 

baasteadmised talupoegade õigusliku 

olukorra muutumisest 19. sajandil. 

Tunnevad väitlemise põhimõtteid. 

Õppeaine: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus 

Arendatavad pädevused: 

Kultuuri ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

Õpitulemus: -  

- Oskab kirjeldab talurahva ja 

mõisnike olukorra muutumist 

(majanduslikku arengut ja eluolu) 

13. sajandist kuni 1918.a.  

- 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 korralduse vahel. 



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 

sõnaloome võimalusi. Arutleme, kuidas 

igapäevane keelekasutus sõltub 

olukorrast.  

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

ajalugu. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Teab, kuidas ja miks on eesti 

keel aja jooksul muutunud. 

- Teadvustab, et keel on elav ja 

jätkuvalt muutuv. 

- Teab, mis on ajendanud eesti 

kirjakeele teket ja arengut. 

- Tunneb keele põhifunktsioone. 

- Teab, millised keeled on eesti 

keelt mõjutanud. 

- Teab erinevaid märgisüsteeme 

ja kus neid kasutatakse. 

 

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 

üht näitusel kajastatud soome-ugri 

rahvast ja teevad kaaslastele 

kokkuvõtte. Toome välja soome-ugri 

keelte ühisjooned võrdluses 

indoeuroopa keeltega. 

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, 

geograafia. 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, suhtluspädevus, 

õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Teab, kes on soome-ugri rahvad.  

- Teab soome-ugri keelte 

kujunemislugu, sealhulgas 

keelepuu ja algkodu teooriat. 

- Oskab näitusel infot otsida ja 

seda esitleda. 



- 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 vaimuelu 

mõjutanud küsimustega. 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 plakati vormis. 

Õppeaine: ajalugu, 

ühiskonnaõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, 

enesemääratluspädevus, 

õpipädevus, suhtluspädevus.  

 

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. 

 

 



 

Tartu Linnamuuseum 

 

 

Programmi 

nimetus 

Kontakttun

dide maht 

(tundides) 

Vajalikud 

ruumid ja 

vahendid 

Kirjeldus Seos õppekavaga (saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Tartu rahu 1,5 Tartu 

Linnamuuseum 

 

Etenduse 

rekvisiidid 

Etüüdidel põhinevas muuseumitunnis 

mängitakse pooleteise tunni jooksul läbi 

üks Eesti ajaloo olulisimaid sündmusi – 

Tartu rahu läbirääkimised –, käsitledes ka 

sellele eelnevat sündmustikku. Etüüdid 

tuginevad ajaloolistele tekstidele, millega 

töötades saavad noored kaasa elada Tartu 

rahulepingu läbirääkimiste perioodile.  

 

Tund koosneb lühikesest sissejuhatusest, 

etüüdide rühmatööna ettevalmistamisest 

ning läbimängimisest.  

Õppeaine: Ajalugu, ühiskonnaõpetus, 

karjääriõpetus, geograafia. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

sotsiaalne ja kodanikupädevus, 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus.  

 

Õpitulemused: 

- Teab, millal toimusid Tartu rahu läbirääkimised ja 

mida need endast kujutasid. 

- Oskab nimetada inimesi, kes kuulusid Eesti 

Vabariigi ning Nõukogude Venemaa 

delegatsioonidesse.  

- Teab, mis olid rahuläbirääkimiste eesmärgid, 

tulemused ning oskab läbirääkimisi analüüsida 

tollases välispoliitilises kontekstis.  

- Mõistab paremini rahuläbirääkimiste keerulist 

sündmustikku ning selle olulisust Eesti riigile.  

- Arenevad õpilaste esinemis- ning rühmatöö 

oskused. 

 

 Perno 

Postimehest e-

ajaleheni 

2 Laulupeo-

muuseum 

 

Ajalehe 

meisterdamise 

vahendid, materjal 

Saame teada Postimehe loo läbi 160 aasta. 

Tunni teises pooles panevad grupid kokku 

“oma Postimehe” ja presenteerivad selle 

sisu. 

Õppeaine: Ajalugu, eesti keel, meedia. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

õpipädevus, suhtluspädevus.  

 

Õpitulemused: 



- Tunneb Eesti tähtsaima päevalehe ajalugu ja 

teekonda e-ajaleheni.  

- Saab ennast panna ajalehe toimatajana proovile ja 

oskab ise kokku panna talle huvitava ajalehe. 

 

Propaganda 1,5 KGB kongide 

muuseumi 

 

Töölehed, 

näitevahendid 

Tunni alguses toimub lühike ekskursioon, 

mis tutvustab muuseumi ekspositsiooni. 

Seejärel toimub seminarivormis arutelu. 

Selle raames kaasatakse õpilased 

diskussiooni, mille eesmärk on propaganda 

näitel demonstreerida, et aja möödumisele 

vaatamata ei muutu mõned asjad poliitikas 

ning sõjapidamises peaaegu üldse – vaid 

vahendid ja eesmärgid on veidi teised. 

Tunni raames vaadeldakse ja analüüsitakse 

koos õpilastega erinevaid 

propagandaplakateid, otsitakse levinumaid 

sümboleid, rahvuslike stereotüüpide 

kasutamist jpm.  

Õppeaine: Ajalugu, kirjandus, kunstiajalugu, 

ühiskonnaõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

sotsiaalne ja kodanikupädevus, 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus.  

 

Õpitulemused:  
- Tunneb propaganda ja stereotüüpide mõisteid.  

- Oskab kirjeldada propaganda ja stereotüüpide 

loomise eesmärke ning mõju. 

- Teab, millist tüüpi propagandat on Eestis tehtud.  

- Arenevad diskuteerimise ning eneseväljenduse 

oskused. 

 

Juturetk 19. 

sajandi 

Tartusse 

2 19. sajandi Tartu 

linnakodaniku 

muuseum, Tartu 

kesklinn 

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, kuidas 

linnaruum on muutunud. Tähelepanu all 

on 19. sajandi Tartu ülikool ja linnas 

tegutsenud silmapaistvad teadlased. 

Õppeaine: Eesti keel, ajalugu, kunstiajalugu. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, 

õpipädevus.  

 

Õpitulemused:  
- Oskab kirjeldada 19. sajandi Tartut ning võrrelda 

seda tänase linnaruumiga. 

- Oskab nimetada 19. sajandi Tartus tegutsenud 

silmapaistvaid teadlasi ja teab nende saavutusi. 

- Teab ülikooli tähtsust ja rolli ülemöödunud sajandi 

Tartus. 

 



 

Tartu Ülikooli muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakttund

ide maht 

(tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transpordi 

vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Vana-Kreeka inimene ja 

müütiline maailm 

1,5 TÜ kunstimuuseumi 

ekspositsiooni saalid 

(skulptuuriväljapanek).  

 

Jäljendi vormid, kips, 

topsid, lusikad. 

Töötoas õpitakse valmistama kipsist 

antiikse gemmi jäljendit. Kuni see 

kuivab, uuritakse Vana-Kreeka kunstis 

kujutatud antiikmüütide, tragöödiate 

tegelaskujusid. TÜ kunstimuuseumi 

skulptuuriväljapanekus on nad sellisena 

nagu müüdi ja tragöödia õitseajal 

kreeklased neid kujutasid. Vesteldakse 

rahvuslikust identiteedist ning Vana-

Kreeka kultuuri mõjust hilisemale 

Euroopa kultuurile. Tunni lõpus 

võetakse kivistunud kipsjäljend vormist 

välja ja uuritakse mida oli antiikne 

meister sellel kujutanud. Töötoas 

valmistatud kipsjäljendi saab laps 

endale. 

Õppeaine: ajalugu, eesti keel ja 

kirjandus, draamaõpetus. 

 

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja 

väärtuspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus. 

 

Õpitulemused: 

- Iseloomustab religiooni ja 

mütoloogia osa antiikaja 

inimese maailmapildis. 

- Oskab mõnda kunstiteost ja 

tragöödiat seostada 

antiikmüütidega. 

- Mõistab maailma kultuurilist 

mitmekesisust. 

- Oskab hinnata kultuuriväärtusi. 

- Oskab valmistada kipsist 

jäljendit. 

 

 

 


