
 

Usundiõpetus I kooliastmes (2.klass) 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
õpilane: 
1) toob näiteid religiooniga seotud esemete, tekstide, toimingute, sündmuste ja paikade kohta; 
toob näiteid erinevatest religioossetest traditsioonidest pärit lugude kohta; 
2) nimetab tähtsamaid rahvakalendri pühi ja selgitab nende usundilist tähendust ning kirjeldab 
levinumaid tähistamise traditsioone; teab oma pere traditsioone ja oskab neid teistele tutvustada; 
3) kirjeldab näiteid tuues, kuidas erinevad inimeste uskumused, arvamused ja soovid; 
4) selgitab oma sõnadega, mis on ausus, õiglus, kohusetunne, vastutustunne, sõnapidamine, 
usaldus, tänulikkus, andekspalumine ja andeksandmine, tuues näiteid oma elust või käsitletud 
lugudest; 
5) tunneb nn kuldset reeglit ja selgitab selle järgimise olulisust, märkab kaaslase vajadusi, püüab 
käituda kaaslasi arvestavalt ning oskab anda hinnangut oma tegevusele; 
6) toob näiteid, mille poolest on tema eriline; tunneb ära oma peamised tunded ning väljendab 
neid nii sõnaliselt kui ka loomingu kaudu; 
7) mõistab, et on oluline oma eksimust tunnistada; oskab paluda vabandust; mõistab, et andestada 
on oluline. 
 
Õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus 
 
Tavad, lood ja väärtused 
Pühad ja traditsioonid 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) nimetab tähtsamaid rahvakalendri pühi ja selgitab nende usundilist tähendust; 
2) kirjeldab nende pühade levinumaid tähistamise traditsioone; 
3) teab oma pere traditsioone ja oskab neid teistele tutvustada. 
Õppesisu 
Peretraditsioonid, pühade tähistamine pereringis. 
Hingedeaeg. Jõulud. Ülestõusmispühad. 
Nelipühad. Jaanipäev. 
 
Valitud lugusid erinevatest religioossetest traditsioonidest 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) toob näiteid religiooniga seotud esemete, tekstide, toimingute, sündmuste ja paikade kohta; 
2) toob näiteid erinevatest religioossetest traditsioonidest pärit lugude kohta; 
3) sõnastab õpitud lugude moraalse sõnumi; 
4) kirjeldab näiteid tuues, kuidas erinevad inimeste uskumused, arvamused ja soovid. 
Õppesisu 
Suuline ja kirjalik pärimus. Näiteid erinevate loomismüütide kohta. 
Hinduism. Pimedad kobavad elevanti (mõistame asju erinevalt). 
Judaism. Joosepi kood (kadedus, töökus, andestus). 
Budism. Siddharta Gautama kohtab vana meest, surnut ja erakut (kannatused ja abi, rikkus ja 
vaesus). 
Kristlus. Tähendamissõna halastajast samaarlasest (ligimesearmastus, kuldne reegel). 
Islam. Muhamed ning tõe rääkimine (tõde ja vale, sõnapidamine). 



 
Väärtuskasvatus 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab näiteid tuues, kuidas erinevad inimeste uskumused, arvamused ja soovid; 
2) selgitab oma sõnadega, mis on ausus, õiglus, kohusetunne, vastutustunne, sõnapidamine, 
usaldus, tänulikkus, andekspalumine ja andeksandmine, tuues näiteid oma elust või käsitletud 
lugudest; 
3) tunneb nn kuldset reeglit ja selgitab selle järgimise olulisust, märkab kaaslase vajadusi, püüab 
käituda kaaslasi arvestavalt ning oskab anda hinnangut oma tegevusele; 
4) toob näiteid, mille poolest on tema eriline; tunneb ära oma peamised tunded ja väljendab neid 
nii sõnaliselt kui ka loomingu kaudu; 
5) mõistab, et on tähtis oma eksimust tunnistada; oskab paluda vabandust; mõistab, et andestada 
on oluline. 
Õppesisu 
Maailm meie ümber. Elu pühadus ja loodushoid, esivanemate loodustunnetus. 
Iga inimese ainulaadsus. Julgus jääda iseendaks. Eneseväärikus. 
Erinevad inimesed minu ümber. Üksteisemõistmine ja lugupidamine. Ligimesearmastus. 
Andekspalumine ja andeksandmine. 
Reeglite ja seaduste mõte ning tähtsus. Südametunnistus. Usu mõju inimese elule. 
Kohusetunne. Vastutustunne. Lubadused ja nende täitmine. Sõnapidamine. Tõde ja vale. 
Rikkus ja vaesus. Tänulikkus ja virisemine. 
Rõõm ja mure. Usaldus ja lootus. Hirm ja turvalisus. 
 
Õppetegevus 
I kooliastme teemade valiku rõhk on lapse isikul, minapildi kujunemise toetamisel, turvatunde 
loomisel ning kõlbelisel kasvatusel. Kui teemade ring laieneb, käsitletakse lugusid, mis aitavad kaasa 
sotsiaalsete pädevuste kujunemisele. Religioonide õpetust selles kooliastmes ei käsitleta. Toetatakse 
lapse enesetunnetuse arengut, emotsioonide mõistmist ning oskust neid suunata. Kultuurilise 
järjepidevuse ja traditsioonide tundmaõppimiseks käsitletakse aasta ringi keskseid rahvakalendri 
pühi, nende religioosset tausta ning tähistamise tavasid. 
Tundides pööratakse tähelepanu sellele, et õpilased õpiksid end väljendama, julgeksid esitada 
küsimusi, õpiksid vastuseid põhjendama, järeldusi tegema ning respekteerima erinevaid seisukohti. 
Õppetegevus on võimalikult mitmekesine ja interaktiivne. Metoodilistest võtetest kasutatakse 
jutustusi, vestlust, mis aitab materjali seostada õpilase kogemustega, ning õpilastele eakohaseid 
probleemülesandeid. Arendatakse lugemis-, kirjutamis- ja tekstimõistmisoskust. Tähelepanu 
pööratakse kuulamis-, vaatlemis- ja keskendumisoskuste kujundamisele. Tundides kasutatakse ka 
käelist tegevust, liikumismänge, laulmist ja muusikakuulamist. Oluline koht on loovust arendavatel 
meetoditel (nt rollimängud, loov kirjutamine, kunstiline eneseväljendus). Koduloolise materjali 
lülitamiseks õppetöösse korraldatakse õppekäike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


