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Lüllemäe Põhikooli ainekava
Aine
Tunde
nädalas

kodukoha lugu
1

5. klass
Õppesisu

Läbitavad teemad

Õpitulemus

Teema:
Võrumaa ja Karula kandi
tekkimine.

Jääaeg ja selle lõpp Eesti
territooriumil. Soodsate
elupaikade tekkimine, esimesed
teated inimasustusest.
Nimelegendid.

Omab esmaseid teadmisi oma
kodukoha looduse ja
elukeskkonna kujunemisest.
Teab jutustada ühe legendi.

Teema:
Elu koopas, elutingimuste ja
paikade areng.

Koobas, vaiküla, esimesed jahija majapidamisesemed;
jahipidamine ja korilus;
loomade kodustamine ja
taimede kasvatamine. Metalli
kasutuselevõtt.

Omab teadmisi inimese
elukorralduse tekkimisest ja
arenemisest muinasaja alguseni,
teab nimetada esimesi
inimasulaid oma lähikonnas

Teema:
Muinasaja elu ja külad.

Muinaskülade tekkimine:
hooned, põlluharimine,
elukorraldus; majapidamis- ja
põllutööd, tööriistad,
majapidamisesemed, riietus;
tavad ja kombed. Muinasaja
lõpp.

Tunneb ära ja oskab nimetada
vanu esemeid, neid väärtustada.
Oskab joonistada pildi ja plaani
muinasaegsest külast . Saab aru
eestlaste hingelähedust oma
maaga, vabadusvõitluse algust.

Teema:
Mõisad ja mõisakultuur.

Ristirüütlite vallutuse algus,
mõisate tekkimine.
Ümberkaudsed mõisad: Karula,
Kaagjärve, Vana-Antsla,
Sangaste. Uus elukorraldus,
nimede panek lihtrahvale.

Teab selle perioodi vajalikkust
rahva elus -kuulumine
Euroopasse. Linnade tekkimine,
kaubanduse ja suhtlusringi
laienemine.

Teema:
Haridus, kirik, kultuur.

Koolide asutamine Karula
kandis; esimesed kolitared,
õppeained, kooliasjad, õpetajad.
Kiriku külastamine ja
kommetega tutvumine.
Kohaliku kalmistu külastamine.

Koostab lühiülevaate ühest
Karula kandi koolist ja kannab
ette. Oskab kirikus käituda
erinevatel kombetalitustel. Teab
kalmistukultuuri.

Teema:
Rahvakalendri tähtpäevad.

Ajaarvamine looduse järgi,
loodusmärgid; rahvakalendri
tekkimine. Tähtpäevade ja
kombestiku tekkimine ,
erinevate tähtpäevade
tähistamine.

Teab tähtsamaid rahvakalendri
tähtpäevi ja nendega seotud
kombeid ja tavasid. Jutustab
ühest oma pere tähistatavast
tähtpäevast.

Teema:
Tunne oma koduvalda.

Asukoht kaardil. Külad,
tähtsamad ajaloolised objektid.
Valla kujunemine tänapäevani.
Kuulsaid selle kandi inimesi.

Oskab leida maailma kaardil
Eesti, Eesti kaardil oma
kodukoha. Teab nimetada
ümberkaudseid külasid,
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Matk-ringsõit koduvallas.

looduslikkult tuntud objekte,
nimetada kuulsaid siitkandi
inimesi. Oskab juhatada teed
kodulooliselt tuntud objekti
juurde.

Ainekava täitmist toetavad õppekäigud ja koostöö huvigruppidega
1.
2.
3.
4.
5.

kodulooline matk
kohaliku kiriku külastamine
ühe lähikonnas asuva mõisa külastamine
käime kohalikul kalmistul
võimalusel külalisesineja

Hindamismeetodid
1.Hindamisel lähtutakse Lüllemäe Põhikooli hindamisjuhendist. Õpitulemusi hinnatakse
mittenumbriliste hinnangutega A (arvestatud) MA mittearvestatud). Hinnatakse õpilase teadmisi ja
nende rakendamise oskust, üldpädevuse saavutatust suuliste vastuste, kirjalike ja praktiliste tööde
alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele.

