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Õpetaja tunnikava 

Tunni teema: Kalmistu. Käitumine kalmistul. 

Tundide arv. 2- üks tund klassis ja teine õppekäiguna 

Sihtgrupp: 1. kooliaste 

Õppeaine: inimeseõpetus, sobib ka klassijuhataja tunni teemaks 

Meetodid ja õppekeskkond: klassis ja kalmistul: vestlus, kuulamine, esitlus, töölehe täitmine 

koos paarilisega  

ITK vahendid: arvuti, dataprojektor ;  

kalmuküünlad 

Õppekäik kalmistule: eelnev nõusolek lastevanematelt; kokkulepe  aja suhtes valla 

bussijuhiga; kokkulepe kalmistuvahiga;  sobilik aeg oleks sügisel või kevadel; 

kirjutusvahendid ja alused töölehe täitmiseks 

Seos õppekavaga: Toetab väärtuspädevuse ja sotsiaalpädevuse arengut 

1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, 

oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

 2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas 

kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel; 

Tunni eesmärgid: 1) tutvustada õpilastele kalmistul käitumise  reegleid ja kombestikku 

                               2) külastada kohalikku kalmistut, tutvuda selle ajalooga ning tuntud            

                                   inimeste matmispaikadega 

Õpitulemused:  

1) Mõistab, kui oluline on mälestada lahkunuid 

2) Mõistab, et maine elu lõpeb surmaga 

3) Mõistab, et inimese viimne puhkepaik on kalmistu 

4) Mõistab, et kalmistu on püha paik 

5) Teab kalmistul käitumise reegleid ja kombestikku  

6) Oskab neist kinni pidada 
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Taotletavad pädevused: 

1)austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 

seostuvaid käitumisreegleid; 

 2) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; 

3) käitub loodust hoidvalt; 

 

1.tunni osad: 

1.Sissejuhatav vestlus 20 min Sissejuhatuseks katkend Wimbergi raamatust 

„Kutsutud külaline“(lk.36).Õpilased 

räägivad oma kokkupuutest surma ja 

surnuaiaga. Kuna klassid on väikesed, saavad 

sõna kõik õpilased. 

Mis juhtub meiega pärast surma? Meeleolu 

loomiseks katkendid R. Jaloneni raamatust 

„Tüdruk,puu ja taevalinnud“( lk. 11,21-

22,30)Vanade eestlaste uskumused 

2. Slaidiesitlus 15 min KÄITUMINE 

KALMISTUL (2).pptx 

Õpilased vaatavad ja kuulavad, õpetaja 

kommenteerib 

3. Kokkuvõte tunnist 10 min  Kokkuvõte tunnist on vestlus, milles 

osalevad õpetaja ja õpilased 

 

2. Õppekäik kalmistule ( 1 õppetund) 

 Teejuhiks on kalmistuvaht 

 Kalmistu plaan  

 Kalmistul kasvavad puud ja põõsad 

 Vabadussõja mälestussamba leidmine (lähtuvalt plaanist) ning küünla süütamine 

 Omaste haudade külastus ja küünla süütamine 

 Tuletame meelde  kalmistul olemise reeglid ja kombestiku 

 Töölehe täitmine, kokkuvõte 

Kasutatud internetileheküljed 

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=4207  

http://www.kalmistud.ee/est/Rongu-kalmistu-2--õngu   

http://arhiiv.elukiri.ee/index.php?main=514&sess= 

http://www.elukiri.ee/0308/esileht/10074997.php 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kasutaja/Desktop/KÄITUMINE%20KALMISTUL%20(2).pptx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/kasutaja/Desktop/KÄITUMINE%20KALMISTUL%20(2).pptx
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=4207
http://www.kalmistud.ee/est/Rongu-kalmistu-2--õngu
http://arhiiv.elukiri.ee/index.php?main=514&sess
http://www.elukiri.ee/0308/esileht/10074997.php
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http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/5klass/5eestim/14usund.htm 

Kasutatud  kirjandus: Jalonen,R., Louhi,K. Tüdruk , puu ja taevalinnud.Tallinn,2009. 

                                       Kasser, R. Lahediku käitumiskool.Tallinn,1999.lk.47. 

   Masing,V., Rebane, H., Pae ,T. Õppekäigud          

linnarohelusse.Tallinn,2001. 

                                      Muhel,I. Meie lapse käitumisraamat. Tallinn,1997.lk.59.  

                                      Wimberg,Kutsutud külaline.Tallinn,2010,lk.41-42. 

Lisad: Power Pointi esitlus, õpilase tööleht 

 

 

 

 

 

  

http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/5klass/5eestim/14usund.htm
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ÕPILASE TÖÖLEHT    1.-3. klassile                Nimed ………………….  

                                                                                        ………………….                                                                 

Kuulasid tähelepanelikult kalmistuvahi juttu.                              

1. Kes on kalmistuvaht?.................................................................................. 

…………………………………………………………………………… 

2. Kui vana on Rõngu surnuaed?...................................................................... 

3. Missugustel tähtpäevadel süüdatakse kalmul küünlad? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. Tuletame  meelde kalmistul käitumise reeglid. Mida ei tohi kalmistul 

teha?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Uuri nüüd lähemalt kalmistu plaani. 

1. Rõngu kalmistule on maetud tuntud helilooja ja dirigent Aleksander Läte. 

Leia plaanilt, mis numbriga on tähistatud tema haud. …………… . 

Kirjuta tema sünni- ja surma-aasta………………………………. .  

2. Samuti on Rõngu kalmistule maetud Koruste kooli endine  juhataja. 

Kes?............................................ . Mis numbriga on tähistatud tema 

haud?........ Mis aastal ta suri?...................... . 

3. Vaatasime koos ühte ajaloolist mälestussammast. Kellele  oli  see 

püstitatud?................................................................................................ 

 

 


