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NIGULISTE PEAALTARI TÖÖLEHT
SINU NIMI:         KLASS:

Niguliste kiriku peaaltar valmis aastatel 1478-1481 Saksamaal Lübecki meistri 
Hermen Rode töökojas. See kappaltar on üks uhkemaid ja suurimaid kogu 
Põhja-Euroopas: selle kõrgus on 3,5 meetrit ja laius avatuna üle 6 meetri. 

1. Mis eesmärgil valmistati keskajal kappaltareid? 

2. Millest jutustab Niguliste peaaltar kui 15. sajandi lõpust pärit esemeline 
ajalooallikas?
Hiliskeskaegse usuelu kohta:

Riietumistavade kohta:

Kaubanduse kohta:

3. Miks laskis keiser Maximian vahistada oma sõjaväe ohvitseri 
 Viktori?

4. Kuidas oleks saanud keiser lahendada erimeelsused Viktoriga 
rahumeelselt?

5. Eestis on tänapäeval umbes 90 erinevat usuvoolu. Milliseid oskad nimetada 
sina? 

6. Kas tänapäeva Eestis on erinevate usuvoolude vahel märgata vaenulikkust 
ja vägivalda? Põhjenda.

Altar – laud pühade talituste läbiviimiseks kristlikus kirikus. Peaaltar on kiriku tähtsaim altar.  
Kappaltar – altarile paigutatud maalitud või skulptuuridega kaunistatud sein.

Töölehe koostas, illustreeris ja kujundas Elle Lepik, fotod: N
iguliste m

uuseum
. 2016



altar lähivaates
Rode     TÖÖLEHT:

4.-6. KLASS

Töölehe koostas, illustreeris ja kujundas Elle Lepik, fotod: N
iguliste m

uuseum
. 2016

7. Altaril on kujutatud üle 40 erineva pühaku ja piiblitegelase. Et pühakute kujud 
õigetele kohtadele paigutada, joonistas meister kappaltari tagaseinale iga 
pühaku kohta eseme, mis oli seotud tema eluajal toimunud sündmustega.
Neid esemeid nimetatakse atribuutideks.
Uuri joonistatud atribuute altaril ja kirjuta väljatõstetud pühakutele juurde õige 
asukoha number.
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ristija 
Johannes

apostel 
Johannes

püha 
Barbara

apostel 
Filippus

püha 
Nikolaus

püha
Jüri

püha 
Viktor

apostel 
Mattias

püha 
Gertrud

püha 
Blasius

8. Nimeta 2-3 isikut, kes on sinule eeskujuks või iidoliks. Põhjenda.

Iidol – austamise või jumaldamise objekt, ebajumal, nt mõni laulja, näitleja vm.
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9. Nimeta sinu jaoks kolm olulist 
  väärtust ja kirjelda, kas ja kuidas   
  need sinu käitumist ning valikuid 
  mõjutavad.

   10. Joonista oma kaitsepühak 
   koos atribuudiga. Joonistamisel 
  tuleb silmas pidada õigeid 
inimkeha proportsioone. Kasuta 
meelepärast varjutamise viisi.

11. Selgita, kelle või mille patroon 
sinu kaitsepühak võiks olla. Miks?

Patroon – kaitsja, eestkostja


