
 

Õppeaine:   Valikkursus  - pärimuskultuur 

Klass:   10. klass   

Kursus:   Valikkursus 

Tunde nädalas ja 
õppeaastas:   

2 tundi nädalas, kokku 35 tundi  - 1 kursust   

Rakendumine:   1.sept. 2011, täiendatud 1.sept. 2017   

Koostamise alus:   Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 2; Värska G 
õppekava   

 

Õppe-eesmärgid: 

1. õpilane mõistab, et pärimuskultuur on ühe rahva vaimne ja aineline kultuur, mis muutub 

pidevalt vastavalt eluolule; 

2. õpilane väärtustab kultuuripärandit ja selle hoidmine muutuks tema „südameasjaks“; 

3. õpilane mõistab, et  seto keele oskamine rikastab eesti keele oskust ja tugevdab 

piirkondlikku identiteeti, sest keelt tundmata ei saa mõista inimeste mõttemaailma ja 

järgida traditsioone;  

4. õpilane teab rahvaluule olemust ja žanreid ning tunneb rahvakombeid, tavasid, rituaale ja 

nende muutumist aja jooksul;  

5. õpilane täiendab oma teadmisi  eelmiste põlvkondade elust ja tegevusest Setomaa 

erinevates „nulkades“ (huvitub pärandkultuurist); 

6. õpilane tutvub rahva pärimuse uurimise ja talletamise võimalustega.  

Õppesisu: 

• Pärimus, pärimuse kasutamise alad: turism ja reklaamindus;   

• Folkloor, rahvaluule žanrid: rahvalaul, muistend: muistend ja uskumus, muistend ja 

müüt, muistend ja memoraat, muistend ja muinasjutt; muinasjuttude põhiliigid, 

muinasjuttude stiilid ja seadused, muinasjutt kaasajal, muinasjutu kujunemine 

lastekirjanduseks;  
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• Naljand: nalja suhted kirjanduse ja folklooriga, nali kui leevendaja ja tabumurdja, 

kavalus, juhus, absurd, internetinaljad; mõistatused ja keerdküsimused;   anekdoot 

kaasajal  

• Rahvalaul: vanemad ja uuemad rahvalaulud,  itkud, leelo jms. Setu lauluemad: Miko 
Ode, Hilana Taarka,  Vabarna Anne. 

• Rahvausund, üleloomuliku avaldumine ruumis, ajas, üleloomulikud olendid ja 
inimene. 

• Rahvakombed, tavad ja rituaalid; 

• Tähtsamad kultuuriloolised vaatamisväärsused.  

• Tekstid: Jakob Hurt “Setokeste laulud”, Anne Vabarna, Paulopriit Voolaine, Paul 
Hagu ja eepos “Peko”; Paul Haavaoksa luule, „Seto aabits“, setokeelsed näidendid, 
„Taarka“ ja veel midagi uut. 

• Meedia. Folkoor. Mütoloogia. Meediamuistendid. Kuidas tõlgendada pärimust? 

• Vaimne ja esemeline kultuur. Kultuuripärand. Kirävüü 

• Mälestuste kogumine 

• Andmebaasid (Eesti Kirjandusmuuseum jt) 

• Seto keele õppimine pidevalt   

• Õppeekskursioon. Kirävüü külastus ja huvitavate ürituste külastus (A. Vabarna 
omakultuuripreemia kätteandmine jne).  

 


