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Ettekande eesmärgid:
 Tutvustada seda:
a) kuidas ainetevaheline integratsioon kajastub 

uues riiklikus õppekavas;
b) mida ja kuidas sotsiaalainete õpetajad 

õpetavad;
c) milliseid sarnaseid teemasid, sõlmprobleeme 

või mõisteid me erinevates kooliastmetes 
käsitleme;

d) milliseid koostöövõimalusi oleks geograafia 
õpetajatel sotsiaalainete õpetajatega.



Loodusteaduslik pädevus lõiminguna teiste 
valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

riiklikus õppekavas:
 geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju 

inimühiskonna arengule;
 inimese areng ja rahvastikuprotsessid;
 majanduse ressursid;
 ühiskonna jätkusuutlikkus;
 säästlik tarbimine;
 üleilmastumine; 
 globaalprobleemid, sealhulgas keskkonna-

probleemide märkamine ja mõistmine.



Läbiv teema “Keskkond ja jätkusuutlik 
areng” uues riiklikus õppekavas:

 keskkonna kui terviku väärtustamine;
 inimtegevuse mõju keskkonna arengule ja 

keskkonnaprobleemide lahendamisele;
 inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, 

tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste 
vastastikuse seotuse mõistmine;

 inimtegevusega seotud riskid;
 jne.



Millest sõltub RÕK-is püstitatud eesmärkide ja 
ainekavade teemade realiseerimine sotsiaalainete 

õpetajate igapäevatöös:
 kursuse (käsitletava temaatika) mahust;
 õppekirjanduse olemasolust ja selle sisust;
 muudest õppevahenditest (nt töövihikud ja muud 

abimaterjalid);
 konkreetsest aineõpetajast.



Tunnijaotus vastavalt uuele riiklikule 
õppekavale:

I kooli-
aste

II kooli-
aste

III kooli-
aste

gümnaasium

Geograafia 0 0 5 3 + 1 valik
Ajalugu 0 3 6 6 + 2 valikut
Ühiskonna-
õpetus

0 1 2 2 + 1 valik



Geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus
II ja III kooliastmes:

GEOGRAAFIA AJALUGU ÜHISKONNAÕPET.

5.klass:
Ajaloo algõpetus

7.klass:
Kaardiõpet, geoloogia ...

6.klass:
Sotsiaalsed suhted, ...

6.klass:
Muinas- ja vanaaeg

7.klass:
Kesk- ja varauusaeg

8.klass:
Uusaeg

9.klass:
Lähiajalugu

8.klass:
Kliima ja loodusvööndid

9.klass:
Euroopa ja Eesti ...

9.klass:
Sotsiaalsed suhted, ...



5.klass – Ajaloo algõpetus (35 tundi):
 Õpilased teevad esmakordselt tutvust:
a) ajaarvamise ja ajalooallikatega;
b) erinevate ajalookaartidega (nt Eesti ajalugu 

puudutavate kaartidega muinasaja algusest ja 
lõpust, keskajast ja 20.sajandist).

c) varasemate minevikusündmuste ja eluolu 
puudutavate teemadega (mille juures tuleb juttu 
ka looduslike olude mõjust inimeste 
igapäevaelule ja tegevusaladele).



6.klass – Muinasaeg ja vanaaeg
(70 tundi):

 Muinasaeg;
 Vanad Idamaad (Egiptus, Mesopotaamia, Iisrael 

ja Juuda);
 Vana-Kreeka;
 Vana-Rooma.



Tänapäeva inimese eellaste kujunemine 
(u 6 milj aastat tagasi):

Australopithecus
e lõunaahvlane



Jääaeg:



Klimaatilised muudatused viimastel 
aastatuhandetel:



Nüüdisinimese (Homo sapiens) migratsioon:



Põlluharimise algus nn viljaka poolkuu 
piirkonnas:

PIIRKOND PÕLLUHARIMISE 
ALGUS

TÄNAPÄEVA RIIK

1. Palestiina VIII at eKr Iisrael, Liibanon, Süüria

2. Mesopotaamia VIII at eKr Iraak, Süüria

3. Tigrise ja Eufrati  
alamjooks

VII – VI at eKr Iraak, Iraan

4. Väike-Aasia VII – VI at eKr Türgi

5. Kreeka VII – VI at eKr Kreeka

6. Kaukasus VII – VI at eKr Venemaa, Armeenia, 
Gruusia, Aserbaidžaan

Ülesanne: täida õpiku (lk 27) abiga tabel esimeste 
põllumajanduspiirkondade kohta!



Eesti vanimad asulakohad:



Varajased kõrgkultuurid ehk 
tsivilisatsioonid:

Egiptus

Mesopotaamia

India Hiina



Egiptuse geograafilised ja looduslikud olud:



Mesopotaamia asend ja loodus:

Eufrat

Tigris

Iraani 
kiltmaa

Araabia 
poolsaar Pärsia laht



“Viljaka poolkuu” alad Lähis-Idas:



Vana-Kreeka linnriigid:

DELFI
(Apolloni pühamu ja 

kuulsaima oraakli 
asukoht)

Sparta

Korintos Efesos

Mileetos

Ateena



Itaalia rahvastik I.aastatuhandel eKr:

Gallid

Etruskid

Itaalikud

Latiinid Kreeklased



Rooma riigi lõplik lagunemine 395 a:

Lääne-Rooma 
riik

Ida-Rooma 
riik



Suur rahvasteränne 4.-5.saj vahetusel:



6.klass – Ühiskonnaõpetus (35 tundi):
 Sotsiaalsed suhted:
1. Inimesed meie ümber; kogukonnad; Euroopa 

riigid ja rahvad; sallivus.
2. Vabatahtlik tegevus; kodanikuühendused ja –

algatus; koostöö.
 Demokraatia:
1. Demokraatia põhimõtted ja toimimine.
2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused 

osaleda poliitikas.
 Töö ja tarbimine:
 Meedia ja teave:



7.klass – Keskaeg ja varauusaeg
(70 tundi):

1. Maailm keskajal 476 – 1492.
2. Maailm varauusajal 1492 – 1600.



Barbarite riigid Euroopas 6.saj I poolel:



Frangi riigi lagunemine
(Verduni kokkulepe 843.a):

Lääne-Frangi 
riik

Ida-Frangi 
riik

Lõuna-Frangi 
riik



Euroopa kaart 1550:



Araablaste, viikingite ja ungarlaste 
rüüsteretked Euroopas 8.-10.saj:



Araabia asend ja loodus:

ARAABIA
POOLSAAR

PUNANE
MERI

PÄRSIA
LAHT

INDIA
OOKEAN



Araablaste elatusalad:

RÄNDKARJAKASVATUS

RATSUTAMINE
LIHA

NAHK

VILL
VEOLOOM



Keskaegsed kaubateed:



Christoph Kolumbuse (1451 – 1506) neli 
retke (1492 – 1504) Ameerikasse:



Panganduse kujunemine:

Kaubanduse 
areng

Raha 
ülejääkide  

kujunemine

Raha 
intressidega 

välja-
laenamine

Majanduse 
areng



8.klass – Uusaeg (70 tundi):
1. Maailm 1600 - 1815.
2. Maailm 1815 – 1918.



Kolmekümneaastase sõja tulemused:

Vestfaali rahu 1648

Säilis Saksamaa 
killustatus (~300 riiki)

Keisri võimu piirati

Vürstide õigused 
suurenesid

Usulisi piire ei 
muudetud



Keskmise temperatuuri muutumine 
viimastel aastatuhandetel:



Väike jääaeg Euroopas-
Madalmaade maastik 16.saj kp:



Rahvaarvu muutumine Eestis kuni 
18.sajandi lõpuni (TV ül.2):
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Muistse 
vabadusvõitluse 

lõpp

Liivi sõja 
algus

Rootsi-
Poola 

sõdade lõpp

Suur nälg 
1695-1697

Põhja-
sõja 
lõpp 
Eesti 
alal

SÕDADE VÄHESUS
MAJANDUSE ARENG
KÕRGE SÜNDIMUS

SÕJAS HUKKUNUD

KÜÜDITAMISED

NÄLG JA KATKSISSERÄNNE



Eesti- ja Liivimaa kubermangu rahvastik 
19.sajandi lõpus:

Rahvus % elanikkonnast Rahvus % elanikkonnast

eestlased 88,7 lätlased 43,4

venelased 5,0 eestlased 39,9

sakslased 3,9 sakslased 7,6

rootslased 1,4 venelased 5,2

juute 1,8

EESTIMAA KUBERMANG 1897
~440 000 inimest

LIIVIMAA KUBERMANG 1897
~1 300 000 inimest



1840.aastate näljahäda Iirimaal:



Orjuse küsimus USA-s:



Esimesed energiaallikad:
TUULEENERGIA VEE-ENERGIA AURUMASIN

TUULEVESKID ALT-
VOOLU 
VESI-

RATAS

PEALT-
VOOLU 
VESI-

RATAS

James Watt
1765



Industrialiseerumise mõju ühiskonna 
sotsiaalsele koosseisule (TV ül.3):

Industrialiseerumine 
(suurtööstuse 

areng)
Tööliskonna kiire 

kasv

Tööliste 
sotsiaalne 

kihistumine

A) oskustöölised
B) lihttöölised

Majanduse areng Kodanluse arvu ja 
rikkuse kasv



Partei-poliitiline skaala:
TSENTRISMVASAKPOOLSUS PAREMPOOLSUS

SOTSIALISTLIKUD VOOLUD
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9.klass – Lähiajalugu (70 tundi):
1. Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939;
2. Teine maailmasõda 1939-1945;
3. Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000.



Ülesanne: Märgi kaardile pärast I maailmasõda 
tekkinud uued riigid (TV ül.3, lk.6):



Majanduse tsükliline areng:

1910 1920 1930 1940

I maailmasõda

valmistumine 
maailmasõjaks

sõjajärgne 
majandusbuum

1923-1924
majanduskriis

1929-1934
majanduskriis

ehk “suur 
depressioon”

majanduskasv
(USA “õitsengu 

ajastu”)

majanduskasv
(võidu-

relvastumine)

II maailma-
sõda



Suur majanduskriis 1929-1934 (TV ül.2):



Ülemaailmne majanduskriis:

USA 
börsikrahh

Kriisi 
vallandu-

mine

Protektsio-
nism

Kriisi levik 
Euroopasse

Kriisi 
jõudmine 
Eestisse



Suur majanduskriis 1929-1934 (TV ül.2):
 Puhkenud majanduskriis oli erinev varasematest, 

sest:
a) Kriis kestis kaua (~5 a) ja hõlmas kogu maailma.
b) Uued tootmisviisid viisid suure ületootmiseni.
c) Suur tööpuudus tekitas teravaid sotsiaalseid 

probleeme (mõju poliitikale!).



Ülesanne: täida tabel nõukogude 
majanduspoliitika kohta 1917-1928 (TV ül.3):

Sõjakommunism (Kodusõja 
aegne majanduspoliitika 1917-
1921)

Uus majanduspoliitika e NEP 
(nõukogude majanduspoliitika 
1921-1920.aastate lõpp)

Toiduainete tasuta riigile andmise 
kohustus.

Toitlusmaks talupoegadele.

Toidunormide kehtestamine. Luba toidu ülejääke vabalt 
turustada.

Tööstusettevõtete ja pankade 
riigistamine.

Väikeettevõtluse lubamine.

Teatud teenuste tasuta jagamine. Riigiettevõtete tegevusvabaduse 
laiendamine.

Põllumajanduslike ühistute 
(kolhooside) tasuta jagamine.

Segaettevõtluse kujunemine 
(riigiettevõtted + eraettevõtetest 
väiketootjad).

Tulemus: majanduse 
kokkuvarisemine, näljahädad, 
vastuhakud.

Tulemus: majandusliku olukorra 
paranemine; toetus kommunistidele 
kasvas.

? ?







Külm sõda maailmas 1953:



Jaapani majandusime põhjused (TV ül.4):
 USA / ÜRO vägede 

varustamine Korea 
sõjas (1950-1953).

 Väikesed kulutused 
relvastusele.

 Tooraine vähesuse tõttu 
tuli efektiivselt toota.

 Riik toetab ettevõtlust.
 Hea haridussüsteem.



9.klass – Ühiskonnaõpetus (70 tundi):
1. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted (meedia ja 

teave; ühiskonna sotsiaalne ja institutsionaalne 
struktuur; ühiskonnaliikmete õigused);

2. Riik ja valitsemine (demokraatia ja Eesti 
valitsemiskord);

3. Kodanikuühiskond;
4. Majandus.


