
Töövihiku kasutajale

Nii nagu 6. klassi õpik „Kiviajast vanaajani” I osa on ka töövihik üles ehitatud kronoloogilis-
temaatilisel printsiibil ning liigub esiajast vanaaega. Meenutamaks ja kinnistamaks aga 5. klassis 
õpitut, algavad 6. klassi õppematerjalid kolme sissejuhatava peatükiga: „Mis on ajalugu?”, „Mida 
ajaloolased uurivad?” ja „Kuidas me aega mõõdame?”.

Õpikus käsitletavad teemad ja kesksed mõisted kinnistatakse töövihikus konkreetsete üles-
annete abil. Näiteks on siin heaks visuaalseks ülesandeks faktikast Pean meeles!, kuhu õpilased 
kirjutavad tähtsamad märksõnad ja aastaarvud 1 . Ajas orienteerumise oskust aitavad kujundada 
metoodiliselt mitmekesised ajajoone ülesanded, millest osad on üldisemat laadi, osad aga aitavad 
kujundada õpilase isiklikku ajatunnetust 2 . Samuti leiab töövihikust erinevaid kontuurkaarte, 
mida täiendada, ning allikakatkendeid, mida analüüsida 3 . Väga olulisel kohal on töövihikus 
info leidmise ja selles orienteerumise oskuse kujundamine 4 .

Suuremad teemad on palistatud sissejuhatuste ja kokkuvõtetega. Nagu esiaja teemade 
puhul on ka kõigil vanaaja kõrgkultuuride peatükkidel – Mesopotaamia, Egiptuse ning Foiniikia 
ja Palestiina – kokkuvõtvad lisaülesanded pealkirjaga „Kas Sa oskad vastata?” 5 . 

Töövihiku koostajate eesmärgiks oli luua töövihik, mis võimaldaks õpetajal oma äranägemise 
järgi teostada diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on rohkem ning nende seast saab 
teha valikuid. On oluline, et 6. klassis arendataks õpilaste arutlusoskust ning neil tekiks huvi kaasa 
mõelda – et õpilased oskaksid luua silda minevikusündmuste ja tänapäeva vahel.
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3. Kuidas me mõõdame aega?

Mis ühikutes mõõdetakse aega tänapäeval?

1. Mõtle välja, mille järgi Sina kui kooliõpilane veel oma aega jaotada saaksid. Joonista sel-

le põhjal aastaring. Tee samasugune skeem ema-isa töö- ja puhkeaja kohta. 

Joonista kaks skeemi:

MINU AASTA MINU EMA VÕI ISA AASTA 

2. Võrdle neid skeeme. Milliseid erinevusi märkad?

ÖÖ
PÄ

EV

……………AASTA

Mõtle välja, mille järgi Sina kui kooliõpilane veel oma aega jaotada saaksid. Joonista sel-

le põhjal aastaring. Tee samasugune skeem ema-isa töö- ja puhkeaja kohta. 

MINU EMA VÕI ISA AASTA 
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10. Esiaeg Eestis
Täida kontuurkaart. Kanna kaardile vanimad teadaolevad kiviaja inimese asulakohad Eestis.

1. Kirjuta faktikasti, …
… millal asustati Eesti ala.
… mis on vanimad kiviaja asulad.

2. Kuidas on omavahel seotud kliima ja Eesti ala asustamine?

PEAN MEELES!

Eesti  ala asustati  ..................................... .
Vanimad asulakohad Eesti s on leitud 

....................................................................

.................................................................. .

Täida kontuurkaart. Kanna kaardile vanimad teadaolevad kiviaja inimese asulakohad Eestis.

PEAN MEELES!PEAN MEELES!

Eesti  ala asustati  ..................................... .
Vanimad asulakohad Eesti s on leitud 

....................................................................

.................................................................. .

3.  Vaata pilte ja vasta küsimustele.

Millisele Mesopotaamia riigile on need pildid iseloomulikud?

Need pildid kujutavad kõik sõdimist, vallutamist 
ja vaenlase võitmist. Missuguseid relvi piltidelt 
leiad?

4. Uuri lisaks, miks on Babüloni ehk Semiramise rippaiad arvatud seitsme maailmaime 

1

2

3

Vikipeedia 
artikkel: 
Babüloni 
rippaiad.

ja vaenlase võitmist. Missuguseid relvi piltidelt 
leiad?
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Kas Sa oskad vastata? 
Egiptus

• Vanaaja Egiptuse riik ja egpitlased on eu-
rooplaste meeli erutanud juba sajandeid. 
Ka tänapäeval ilmub ikka ja jälle artikleid 
uuemate avastuste kohta egüptoloogias.
Otsi mõnest populaarteaduslikust väl-

jaandest üks artikkel näiteks muumiate 
või püramiidide kohta. Koosta sellest 
artikklist oma sõnadega ülevaade. Ära 
unusta kirjutatu lõppu lisada ka artikli 
autorit, pealkirja ja väljaannet.

        Joonista siia üks sarkofaag.

Uurimisülesanne

Artikli pealkiri:   

Väljaanne:  

Autor: 

Eesti  ala asustati  ..................................... .

1

2

3

4

Kas Sa oskad vastata? 

Kas Sa oskad vastata? 

5

QR-koodi abil on viited nutiseadmes kergesti avatavad.
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8. Noorem kiviaeg: põlluharimine ja karjakasvatus

Täida kontuurkaart. Kanna kaardile vanimad asulad Jeeriko ja Çatal Hüyük. 
Värvi kaardil piirkond, mida nimetatakse ka viljaka poolkuu piirkonnaks. 

1. Kirjuta faktikasti, …

… millal sai alguse põllumajandus.
… mis on esimene teravili, mida kasvatati.

2. Miks sai põlluharimine alguse just Lähis-Idas?

Miks oli pehme ja viljakas maa oluline eeldus põlluharimise tekkimisele?

Vahemeri

Punane m
eri

Pärsia laht

Must meri

Kaspia meri

Niilus

Eufrat

Tigris

PEAN MEELES!

Põllumajandus sai alguse

.................................................................... .

Esimene teravili, mida kasvatama hakati , oli 

................................................................... .
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3. Otsi seoseid koriluse ja põlluharimise, küttimise ja karjakasvatuse vahel.

4. Kuidas mõjutas põlluharimise ja viljakasvatuse algus ühiskonda? Arutlege koos klassi-
kaaslaste ja õpetajaga. Kanna selle teema olulised märksõnad skeemile.

Korilus

Inimesed korjavad 
metsast marju, seeni, 
söödavaid seemneid 

kõrreliste küljest.

Põlluharimine

Inimesed külvavad 
ja kasvatavad taimi, 

mille vilju saab süüa.

SEOS:

Karjakasvatus

Inimesed peavad enda 
juures koduloomi 
(näiteks lambaid).

Kütti  mine

Inimesed küti vad söögiks 
suuri ja väikeseid loomi 

(näiteks lambaid).

SEOS:

Muutused ühiskonnas

• 

•  

Muutused asustuses

• 

 

•  

Esimesed põllukultuurid

• 

•  

Üleminek põlluharimisele

Tehnoloogilised uuendused

• 

• õpiti  kivi lihvima ja puurima

• 
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5. Nooremal kiviajal täiustus kivitöötlemine. Kirjuta lühijutt sellest, miks kivitöötlemine 
täiustus ja milliseid uusi tehnikaid kivitöötlemisel kasutati. Pane oma jutule ka pealkiri.

                 

                        

6. Millised olulised oskused ja uuendused lisaks tööriistade valmistamisele nooremal 
kiviajal veel omandati?

7. Tänapäeval peetakse väga oluliseks, et inimene oleks innovaatiline ehk suudaks välja 
mõelda täiesti uusi esemeid, tehnoloogiaid ja muud sellist. Kas kiviaja inimene oli Sinu 
arvates innovaatiline? Leia üks poolt- ja üks vastuargument.

Poolt:

Vastu:


