1. Matemaatika
1.1. Matemaatikapädevus
Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada
matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete modelleerimisel nii
matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. Matemaatikapädevus hõlmab üldist
probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid
leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida.
Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise ning erinevate
esitusviiside (sümbolite, valemite, graafikute, tabelite, diagrammide) mõistmise ja kasutamise oskust.
Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja
personaalse tähenduse mõistmist.
1.2. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes I aste – 1. – 3. klassid
Kujundav pädevus
Kultuuriväärtuspädevus

Saavutustase
ja

Sotsiaalne ja kodaniku
pädevus
Enesemääratluspädevus
Õpipädevus

Suhtluspädevus

Ettevõtlikkuspädevus

Digipädevus

Õpilane
Ø tutvub eri maade ja ajastute matemaatikute töödega;
Ø tunnetab loogiliste mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste
kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning loodusega (nt sümmeetria);
Ø arendab isiksuse omadustest eelkõige püsivust, sihikindlust ja täpsust;
Ø õpib sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse.
Ø on arenemas vastutustunne ühiskonna ees sellesisuliste tekstülesannete
lahendamise kaudu;
Ø rühmatöös arendab koostööoskust.
Ø õpib iseseisevalt töötama;
Ø püüab iseseisva ülesannete lahendamise kaudu hinnata ja arendada oma
matemaatilisi võimeid
Ø püüab tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru;
Ø probleemülesandeid lahendades arendab analüüsimise, ratsionaalsete võtete
otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskust;
Ø kujundab üldistamise ja analoogia kasutamise oskut: oskust kanda õpitud
teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse;
Ø on kujunenud arusaamu, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada
üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel.
Ø arendab suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt;
Ø tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada olulist
ebaolulisest ja otsida välja etteantud suuruse leidmiseks vajalikku infot;
Ø on kujunenud valmisolek erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm,
valem) esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja edastamiseks;
Ø Arendab suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning vastupidi:
esitada matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles.
Ø uute matemaatiliste teadmisteni jõuab sageli vaadeldavate objektide omaduste
analüüsimise kaudu: oskab uurida objektide ühiseid omadusi, mille alusel
sõnastatakse hüpotees ning otsib ideid hüpoteesi kehtivuse põhjendamiseks;
Ø ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab õpilasel paindlikku
mõtlemist ning ideede genereerimise oskust;

Ø Kasutab digivahendeid teabe leidmiseks
Ø Lahendab saadud teabega probleemülesandeid

1.3. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Valdkonnapädevus/aine lõiming
valdkond
Keel ja kirjandus
Arvude sobitamine ja paigutamine teksti, teatmeteostest arvuliste faktide
otsimine, arvsõnade väljendamine araabia ja rooma numbritega,
Kuupäevade kirjutamine mitmel viisil, millal arvsõnu kirjutada numbrite,
millal sõnadega, sõnavahe jätmine, numbrite rühmitamine arvus, põhi- ja
järgarvude kirjutamine, käände näitamine üksinda seisva arvsõna ja
sõnaühendis oleva arvsõna puhul, numbrid koos ne- ja -line omadussõnaga,
numbrite kasutamine teksti liigendamisel.
Võõrkeeled

Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga.
Matemaatikas kasutatakse rohkesti võõrkeelseid termineid, mille algkeelne
tähendus tuleb õpilastele teadvustada. Lõimingut võõrkeeltega tugevdab
õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid kasutama.

Loodusained

Kõige tihedamat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna
ainete õpetajatega. Niisuguse koostöö viljakus sõltub eelkõige
matemaatikaõpetajate teadmistest teistes valdkondades õpetatava ainese ja
seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste valdkondade
õpetajate arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle
keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada.
Nii näiteks võiks loodusaineõpetaja õpilastele selgitada:Pikkusühikud.
Pikkusühikute seosed. Massiühikud. Massiühikute seosed. Ajaühikud.
Ajaühikute seosed. Temperatuuriühik kraad. Termomeetri skaala.
Geomeetrilised kujundid. Mõõtkava. Tulp-, sektor ja ringdiagramm.
Protsent. Protsendi leidmine tervikust. Temperatuurigraafiku lugemine.
Promill. Andmete illustreerimine graafikuga. Keskmise arvutamine. Arvu
ümardamine etteantud täpsuseni.

Sotsiaalained
Kunstiained

Kehaline kasvatus

Andmete analüüs, jooniste lugemine, statistiline töötlus.
Rütm ja kordumine (hulk). Geomeetrilised kujundid. Lihtsustamine. Sirged
ja kõverad, suurem/väiksem, perspektiiv.
taktimõõt, noodipikkused, rütmiharjutused, intervallid.
Järjest loe. Võistlustulemuste järjestamine, Võistlustulemuste tabelid,
hulgad, aja mõõtmine, mõõtmine. Tantsu- või mängujoonis.

1.4. Läbivad teemad
Läbiv teema

Õpilasel kujundavad oskused ja
teadmised

Meetod

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
L1

Keskkond ja
jätkusuutlik areng
L2

Kultuuriline
identiteet
L4

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus
L3

Tehnoloogia ja
innovatsioon
L6

Teabekeskkond
L5

Ø abstraktse ja loogilise mõtlemise
areng;
Ø oma kognitiivsete võimete reaalne
hinnang;
Ø iseseisva õppimise oskus;
Ø õpib arendama oma oskusi õppimises,
suhtlemises, koostöös ja otsustes.
Ø õpib võtma isiklikku vastutust
jätkusuutliku arengus ja omandama
asjakohased
hindamisja
käitumisreeglid;
Ø õpib kriitiliselt hindama keskkonna ja
inimarengu väljavaateid;
Ø õpib kasutama statistika elemente.
Ø arendab austamist keskkonna vastu ja
oskust hinnata keskkonda;
Ø arendab kriitilise mõtlemise ja
probleemide lahendamise oskusi.
Ø Kujuneb
kultuuriteadlikuks
inimeseks.

Ø toetada õpilase kujunemist inimeseks,
kes mõistab ühiskonna toimimise
põhimõtteid ja mehhanisme ning
kodanikualgatuse
tähendust,
on
ühiskonda lõimitud, toetub oma
tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele
ja arengusuundadele ning osaleb
poliitiliste
ja
majandusotsuste
tegemises;
Ø toetada õpilase kujunemist aktiivseks
ning vastutustundlikuks kogukonnaja ühiskonnaliikmeks.
Ø toetada
õpilase
kujunemist
uuendusaltiks
ja
tänapäevaseid
tehnoloogiaid
eesmärgipäraselt
kasutada oskavaks inimeseks.

Ø arendada
oskust;

teabe

kriitilise

analüüsi

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Integreeritud tunnid.
Ainenädalad.
Olümpiaadid.
Õppeekskurssioonid,
arenguvestlused.
Kooliajaleht,
õpilaste
loovtegevus.
Proektid: „tagasi kooli“.
Õppeekskursioonid
looduskaitsealadele.
Arenguvestlused.
Huviringid.
Olümpiaadid.
Loovtegevus. Koolivälised
üritused, tähtpäevad.
Keskkonnaministeeriumi
proektid.

Ø Illustratsioonide
ja
meeleavalduste meetod suulise
materjali uurimises.
Ø Vestlus.
Ø Harjutused, in-harjutused.
Ø Praktiline töö.
Ø Viktoriin.
Ø Loovtööd.
Ø Vaatlemine.
Ø Vestlus.
Ø Rühmatöö.
Ø Loovtöö.

Ø Illustratsioonide
ja
meeleavalduste meetod suulise
materjali uurimises.
Ø Vestlus.
Ø Harjutused, in-harjutused.
Ø Praktiline töö.
Ø Viktoriin.
Ø Loovtääd.
Ø Vaatlemine.
Ø Vestlus.
Ø Rühmatöö.

Tervis ja ohutus
L7

Väärtused ja kõlblus
L8

Ø kujundada õpilast infoteadlikuks
inimeseks, kes tajub ja teadvustab
ümbritsevat
infokeskkonda
ning
suudab seda kriitiliselt analüüsida.
Ø kujundada õpilast nii emotsionaalseks
kui ka füüsiliseks ühiskonnaliikmeks,
kes oskab ohutult käituda ja kujundab
tervet elukeskkonda enda ümber;
Ø õppida nägema probleeme, mis võivad
põhjustada
palju
meeldivaid
emotsioone;
Ø õppida vastutustundlikult suhtuda
elukeskkonda.
Ø kujundada õpilast kõlbeliselt arenenud
inimeseks;
Ø kujundada
head
suhtumist
erivajadustega klassikaaslate vastu.

Ø Loovtöö.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Klassivälised üritused.
Vabaõhu tunnid.
Tervisepäevad.
Arendavad
vestlused.
Lastevanemate koosolekud.
Koostöö
politseija
päästeametiga.
Koostöö
noosoorganisatsioonidega.
Illustreerimisja
demonstreerimismeetod
õppematerjali uurimisel.
Vestlus
Integreeritud tunnid.
Projektid.
Loovtegevus.
Näitused.
Klassivälised üritused

2. MATEMAATIKA 1. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi

2.1.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

I kooliastme lõpuks õpilane:
1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid täita;
2) loeb, mõistab ja edastab eakohaseid matemaatilisi tekste;
3) näeb matemaatikat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil;
4) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi;
5) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;
6) kasutab digitaalseid õppematerjale (sh õpiprogramme, elektroonilisi töölehti);
7) tunnetab soovi ja vajaduse erinevust;
8) tunneb huvi ümbritseva vastu; tahab õppida;
9) hoiab korras oma töökohta, tegutseb klassis ja rühmas teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa
töökultuurist;
10) oskab ohuolukordi analüüsida ning jõuab olemasolevatest faktidest arutluse kaudu järeldusteni.
2.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu
Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Märkused
(läbivad teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)

Arvutamine
(48 tundi)
Arvud 0–100, nende
tundmine, lugemine,
kirjutamine,

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
arvutamine,

Hindeline
töö,
iseseisev
töö,
kontrolltöö.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

1) loeb ja kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 –100;
2) paigutab naturaalarvude ritta
sealt puuduvad arvud 100
piires;
3) teab ja kasutab mõisteid

-loovtöötuba
-praktika
-mäng

järjestamine
ja võrra rohkem ja võrra vähem;
4) loeb ja kirjutab järgarve.
võrdlemine.
Järgarvud.
Märgid +, -, =, >, <.

klassifitseerimine/
järjestamine.

Liitmine ja lahutamine
20 piires.
Liitmise ja lahutamise
vaheline seos.
Täiskümnete liitmine
ja lahutamine saja
piires.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesannet,
rühmatöö,
arvutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö,
kontrolltöö.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Lihtsaimad
tähte 1) asendab proovimise teel Koostöö,
sisaldavad võrdused.
lihtsaimasse võrdustesse seal praktiline töö ja
puuduvat
arvu
oma ülesanded,
arvutusoskuste piires.
rühmatöö,
arvutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö,
kontrolltöö.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Mõõtmine ja
tekstülesanded
(36 tundi)
Mõõtühikud:
meeter, sentimeeter.

Hindeline
töö

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

1) liidab peast 20 piires;
lahutab peast üleminekuta
kümnest 20 piires;
2) omab esialgsed oskused
lahutamiseks
üleminekuga
kümnest 20 piires;
3)
nimetab
üheliste
ja
kümneliste
asukohta
kahekohalises arvus;
4) liidab ja lahutab peast
täiskümneid 100 piires.

1) kirjeldab pikkusühikuid
meeter ja sentimeeter tuttavate
suuruste kaudu, kasutab nende
tähiseid m ja cm;
2) mõõdab joonlaua või
mõõdulindiga vahemaad/eseme
mõõtmeid meetrites või
sentimeetrites;
3) teab seost 1 m = 100 cm;

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,

klassifitseerimine/
järjestamine.

-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus

-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
Gramm, kilogramm.

Liiter.

kirjeldab massiühikuid gramm Koostöö,
ja kilogramm tuttavate suuruste praktiline töö ja
kaudu, kasutab nende tähiseid
ülesanded,
kg ja g.
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö

kujutab ette mahuühikut liiter,
kasutab selle tähist l.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesannet,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine

Minut, tund, ööpäev,
nädal, kuu, aasta; kella
tundmine
täis-,
veerand-, pool- ja
kolmveerandtundides.

1) nimetab ajaühikuid minut,
tund ööpäev, nädal, kuu ja
aasta;
2) leiab tegevuse kestust
tundides;
3) ütleb kellaaegu (ilma sõnu
“veerand” ja “kolmveerand”
kasutamata, näit. 18.15);
4) teab seoseid 1 tund = 60
minutit ja 1 ööpäev = 24 tundi.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö

Käibivad rahaühikud.

1) nimetab Eestis käibivaid
rahaühikuid, kasutab neid
lihtsamates tehingutes;
2) teab seost 1 euro = 100
senti.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö.

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste

meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
Ühetehtelised
1)
koostab
matemaatilisi
jutukesi
hulki
ühendades,
tekstülesanded
20
hulgast
osa
eraldades
ja hulki
piires liitmisele ja
võrreldes;
lahutamisele.
2)
lahendab
ühetehtelisi
tekstülesandeid liitmisele ja
lahutamisele 20 piires;
3) püstitab ise küsimusi osalise
tekstiga ülesannetes;
4) hindab õpetaja abiga
ülesande lahendamisel saadud
tulemuse reaalsust.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö,
kontrolltöö.

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

Geomeetrilised
kujundid
(12 tundi)
Punkt, sirglõik ja
sirge.

1) eristab sirget kõverjoonest,
teab sirge osi punkt ja sirglõik;
2) joonestab ja mõõdab
joonlaua abil sirglõiku.

Koostöö, praktiline
töö ja ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö,
kontrolltöö.

L2, L4, L6, L7

Ruut, ristkülik ja
kolmnurk;
nende
elemendid tipp, külg
ja nurk. Ring.

1) eristab ruutu, ristkülikut ja
kolmnurka teistest kujunditest;
2) näitab nende tippe, külgi ja
nurki;
3) eristab ringe teistest
kujunditest.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö

L2, L4, L6, L7

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus

Kuup, risttahukas
japüramiid; nende
tipud, servad ja tahud.
Kera.

1) eristab kuupi, risttahukat ja
püramiidi teistest ruumilistest
kujunditest;
2) näitab maketil nende tippe,
servi ja tahke;
3)
eristab
kera
teistest
ruumilistest kujunditest.

Koostöö, praktiline
töö ja ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö

L2, L4, L6, L7

Esemete ja kujundite
rühmitamine, asukoha
ja
suuruse
kirjeldamine
ning
võrdlemine.

1) rühmitab esemeid ja
kujundeid ühiste tunnuste
alusel;
2)
võrdleb
esemeid
ja
kujundeid
asendija
suurustunnustel.

Koostöö, praktiline
töö ja ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö

L2, L4, L6, L7

Geomeetrilised
kujundid meie ümber.

1) leiab ümbritsevast õpitud
tasandilisi ja ruumilisi
kujundeid.

Koostöö, praktiline
töö ja ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/j
ärjestamine.

Hindeline
töö.

L2, L4, L6, L7

-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus

Ajavaru kordamiseks 9 tundi
2.3.
Kuupäev

Hindamine
Teema

Õpitulemus

Hindamise Hindamiskriteeriumi
viis ja vahend
d

1
veerand
1
veerand

1. Ruut, ristkülik ja
kolmnurk; nende
elemendid tipp, külg
ja nurk. Ring.
2. Kuup, risttahukas
japüramiid; nende
tipud, servad ja
tahud. Kera.

1
veerand

3. Punkt, sirglõik ja
sirge.

2
veerand

4. Arvud 1–5

2
veerand

5. Liitmine ja
lahutamine 5 piires.
Liitmise ja
lahutamise vaheline
seos.
6. Arvud 0–10

2
veerand

2
veerand

3
veerand
3
veerand

1) eristab ruutu, ristkülikut ja
kolmnurka teistest kujunditest;
2) näitab nende tippe, külgi ja nurki;
3) eristab ringe teistest kujunditest.
1) eristab kuupi, risttahukat ja
püramiidi
teistest
ruumilistest
kujunditest;
2) näitab maketil nende tippe, servi
ja tahke;
3) eristab kera teistest ruumilistest
kujunditest.
1) eristab sirget kõverjoonest, teab
sirge osi punkt ja sirglõik;
2) joonestab ja mõõdab joonlaua abil
sirglõiku.
1) loeb ja kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 1 – 5;
2) paigutab naturaalarvude ritta sealt
puuduvad arvud 5 piires;
3) teab ja kasutab mõisteid võrra
rohkem ja võrra vähem;
4) loeb ja kirjutab järgarve.
1) liidab peast 5 piires;
2) lahutab peast 5 piires;
3)
omab
esialgsed
oskused
lahutamiseks peast 5 piires.

1) loeb ja kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 –10;
2) paigutab naturaalarvude ritta sealt
puuduvad arvud 10 piires;
3) teab ja kasutab mõisteid võrra
rohkem ja võrra vähem;
4) loeb ja kirjutab järgarve.
7. Liitmine ja
1) liidab peast 10 piires;
lahutamine 10 piires. 2) lahutab peast üleminekuta
Liitmise ja
kümnest 10 piires;
lahutamise vaheline
3)
omab
esialgsed
oskused
seos.
lahutamiseks üleminekuga kümnest
Ühetehtelised
10 piires;
tekstülesanded
10 4)
lahendab
ühetehtelisi
piires liitmisele ja tekstülesandeid
liitmisele
ja
lahutamisele.
lahutamisele 10 piires;
5) püstitab ise küsimusi osalise
tekstiga ülesannetes.
8. Lihtsaimad tähte 1)
asendab
proovimise
teel
sisaldavad võrdused. lihtsaimasse
võrdustesse
seal
puuduvat arvu oma arvutusoskuste
piires.
9. Mõõtühikud:
1) kirjeldab pikkusühikuid meeter ja
meeter, sentimeeter. sentimeeter tuttavate suuruste kaudu,
kasutab nende tähiseid m ja cm;

Hindeline töö

Sõnaline hindamine

Hindeline töö Sõnaline hindamine

Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

Hindeline
Sõnaline hindamine
töö (etteütlus)

Kontrolltöö

Sõnaline hindamine

Hindeline
Sõnaline hindamine
töö (etteütlus)

Kontrolltöö

Sõnaline hindamine

Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

Hinnaline töö

Sõnaline hindamine

3
veerand

10. Arvud 0–20

3
veerand

11. Liitmine ja
lahutamine 20 piires.
Liitmise ja
lahutamise vaheline
seos.
Ühetehtelised
tekstülesanded
20
piires liitmisele ja
lahutamisele.

3
veerand

12. Arvud 0–100

3
veerand

13. Täiskümnete
liitmine ja
lahutamine saja
piires.
Ühetehtelised
tekstülesanded 100
piires liitmisele ja
lahutamisele.

3
veerand

14.
Ühetehtelised
tekstülesanded 100
piires liitmisele ja
lahutamisele (meeter,
sentimeeter).

2) mõõdab joonlaua või
mõõdulindiga vahemaad/eseme
mõõtmeid meetrites või
sentimeetrites.
1) loeb ja kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 –20;
2) paigutab naturaalarvude ritta sealt
puuduvad arvud 20 piires;
3) teab ja kasutab mõisteid võrra
rohkem ja võrra vähem;
4) loeb ja kirjutab järgarve.
1) liidab peast 20 piires; lahutab
peast üleminekuta kümnest 20 piires;
2)
omab
esialgsed
oskused
lahutamiseks üleminekuga kümnest
20 piires;
3) nimetab üheliste ja kümneliste
asukohta kahekohalises arvus;
4)
lahendab
ühetehtelisi
tekstülesandeid
liitmisele
ja
lahutamisele 20 piires;
5) püstitab ise küsimusi osalise
tekstiga ülesannetes.
1) loeb ja kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 –100;
2) paigutab naturaalarvude ritta sealt
puuduvad arvud 100 piires;
3) teab ja kasutab mõisteid võrra
rohkem ja võrra vähem;
4) loeb ja kirjutab järgarve.
1) liidab peast 100 piires; lahutab
peast üleminekuta kümnest 100
piires;
2)
omab
esialgsed
oskused
lahutamiseks üleminekuga kümnest
20 piires;
3) nimetab üheliste ja kümneliste
asukohta kahekohalises arvus;
4)
liidab
ja
lahutab
peast
täiskümneid 100 piires;
5)
lahendab
ühetehtelisi
tekstülesandeid
liitmisele
ja
lahutamisele 100 piires;
6) püstitab ise küsimusi osalise
tekstiga ülesannetes.
1) mõõdab joonlaua või
mõõdulindiga vahemaad/eseme
mõõtmeid meetrites või
sentimeetrites;
2) teab seost 1 m = 100 cm;
3)
lahendab
ühetehtelisi
tekstülesandeid
liitmisele
ja

Hindeline
Sõnaline hindamine
töö (etteütlus)

Kontrolltöö

Sõnaline hindamine

Hindeline
Sõnaline hindamine
töö (etteütlus)

Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

4
veerand
4
veerand
4
veerand

4
veerand

4
veerand

lahutamisele 100 piires;
4) püstitab ise küsimusi osalise
tekstiga ülesannetes.
15. Mõõtühikud:
1) kirjeldab massiühikuid gramm ja
gramm, kilogramm.
kilogramm tuttavate suuruste kaudu,
kasutab nende tähiseid kg ja g.
16. Mõõtühikud:
1) kujutab ette mahuühikut liiter,
liiter.
kasutab selle tähist l.
17. Mõõtühikud:
1) nimetab ajaühikuid minut, tund
minut, tund, ööpäev, ööpäev, nädal, kuu ja aasta;
nädal, kuu, aasta;
2) leiab tegevuse kestust tundides;
kella tundmine täis-, 3) ütleb kellaaegu (ilma sõnu
veerand-, pool- ja
“veerand”
ja
“kolmveerand”
kolmveerandtundides kasutamata, näit. 18.15);
4) teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja
1 ööpäev = 24 tundi.
18. Ühetehtelised
1)
lahendab
ühetehtelisi
tekstülesanded 100
tekstülesandeid
liitmisele
ja
piires liitmisele ja
lahutamisele 100 piires;
lahutamisele (euro,
2) püstitab ise küsimusi osalise
sent)
tekstiga ülesannetes.
3)
nimetab
Eestis
käibivaid
rahaühikuid,
kasutab
neid
lihtsamates tehingutes;
4) teab seost 1 euro = 100 senti.
19. Aastane
1) loeb ja kirjutab, järjestab ja
kontroltöö.
võrdleb arve 0 –100;
2) paigutab naturaalarvude ritta sealt
puuduvad arvud 100 piires;
3) teab ja kasutab mõisteid võrra
rohkem ja võrra vähem;
4) loeb ja kirjutab järgarve,
5)
liidab
ja
lahutab
peast
täiskümneid 100 piires;
6)
lahendab
ühetehtelisi
tekstülesandeid
liitmisele
ja
lahutamisele 100 piires;
7) eristab sirget kõverjoonest, teab
sirge osi punkt ja sirglõik;
8) joonestab ja mõõdab joonlaua abil
sirglõiku.

Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

Hindeline
töö
Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

Hindeline
töö

Sõnaline hindamine

Kontrolltöö

Sõnaline hindamine

2.2.4.Hindamine
Kujundaval hindamisel
1) antakse tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetatakse õpilase arengut;
2) suunatakse õpilase enesehinnangu kujunemist;
3) innustatakse ja suunatakse õpilast sihikindlalt õppima;

Sõnaline hindamine

4) toetatakse õpilase individuaalset arengut
1. klassis õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kool kasutab hinnete asemel suulisi sõnalisi
hinnanguid, mis kirjeldavad õpilase teadmisi ja oskusi. 1.klassi õpilasele antakse sõnaline suuline
hinnang nii suulise kui kirjaliku vastuse eest. Õppeaasta lõpus antakse õpilasele tema teadmiste ja
oskuste eest kirjalik tagasiside.

3. MATEMAATIKA 2. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi

3.1.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

I kooliastme lõpuks õpilane:
1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid täita;
2) loeb, mõistab ja edastab eakohaseid matemaatilisi tekste;
3) näeb matemaatikat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil;
4) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi;
5) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;
6) kasutab digitaalseid õppematerjale (sh õpiprogramme, elektroonilisi töölehti);
7) tunnetab soovi ja vajaduse erinevust;
8) tunneb huvi ümbritseva vastu; tahab õppida;
9) hoiab korras oma töökohta, tegutseb klassis ja rühmas teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa
töökultuurist;
10) oskab ohuolukordi analüüsida ning jõuab olemasolevatest faktidest arutluse kaudu järeldusteni.
3.2.

Õppesisu ja õpitulemused

Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Märkused
(läbivad teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)

Arvutamine
(50 tundi)
Arvud
0–1000,
nende
tundmine,
lugemine,
kirjutamine,
järjestamine
ja
võrdlemine.

1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 – 1000;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) selgitab arvvõrduse ja
võrratuse erinevat tähendust;
4) võrdleb mitme liitmis- või
lahutamistehtega arvavaldiste
väärtusi.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö
iseseisev töö,
kontrolltöö

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja töö
ülesanded,
iseseisev töö.
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Mõisted:
üheline, 1)
nimetab
kaheja
kümneline, sajaline. kolmekohalises arvus järke
(ühelised,
kümnelised,
sajalised);
2) määrab nende arvu;
3) esitab kahekohalist arvu

-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea
võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

-loovtöötuba
-praktika
-mäng

üheliste
ja
kümneliste klassifitseerimine/
summana;
järjestamine.
4) esitab kolmekohalist arvu
üheliste, kümneliste ja sajaliste
summana.

-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea
võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

Arvu suurendamine 1) selgitab ja kasutab õigesti
ja
vähendamine mõisteid vähendada teatud
teatud arvu võrra.
arvu võrra, suurendada teatud
arvu võrra.

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja töö
ülesanded,
iseseisev töö.
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Liitmisja 1) nimetab liitmistehte liikmeid
lahutamistehte
(liidetav,
summa)
ja
liikmete nimetused. lahutamistehte
liikmeid
(vähendatav, vähendaja, vahe).

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesannet,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö
iseseisev töö,
kontrolltöö

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Liitmine
ja
lahutamine peast 20
piires.
Peast ühekohalise
arvu
liitmine
kahekohalise arvuga
100 piires.
Peast kahekohalisest
arvust ühekohalise

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja töö
ülesanded,
iseseisev töö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

1) liidab ja lahutab peast 20
piires;
2) arvutab enam kui kahe
tehtega
liitmisja
lahutamisülesandeid;
3) liidab peast ühekohalist arvu
ühe- ja kahekohalise arvuga
100 piires;
4) lahutab peast kahekohalisest
arvust ühekohalist arvu 100
piires;

-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea
võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea
võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee
Ei õpita seoseid
tehte liikmete ja
tulemuse vahel.

-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea
võimalus

arvu lahutamine 100
piires.
Täiskümnete ja sadade liitmine ja
lahutamine
1000
piires.
Mitme
tehtega
liitmisja
lahutamisülesanded.
Korrutamise
seos
liitmisega.
Arvude 1 – 10
korrutamine
ja
jagamine 2, 3, 4 ja
5-ga.
Korrutamise
ja
jagamise vaheline
seos.

5) liidab ja lahutab peast
täissadadega 1000 piires.

1) selgitab korrutamist liitmise
kaudu;
2) korrutab arve 1 – 10 kahe,
kolme, nelja ja viiega;
3) selgitab jagamise tähendust,
kontrollib jagamise õigsust
korrutamise kaudu.

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja töö, iseseisev
ülesanded,
töö.
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Täht arvu tähisena.
Tähe
arvväärtuse
leidmine võrdustes
analoogia
ja
proovimise teel.

1) leiab tähe arvväärtuse
võrdustes
proovimise
või
analoogia teel;
2) täidab proovimise teel tabeli,
milles esineb tähtavaldis.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

ja 1)
kirjeldab
pikkusühikut
kilomeeter tuttavate suuruste
kaudu, kasutab kilomeetri tähist
km;
2) selgitab helkuri kandmise
olulisust lahendatud praktiliste
ülesannete põhjal;
3) hindab lihtsamatel juhtudel
pikkust
silma
järgi
(täismeetrites
või
täissentimeetrites);
4)
teisendab
meetrid
detsimeetriteks,
detsimeetrid
sentimeetriteks.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Mõõtmine
tekstülesanded
(36 tundi)
Pikkusühikud
kilomeeter,
detsimeeter,
sentimeeter.

Pranglimine
www.miksike.ee

L1, L2, L4, L5, L6,
L8
-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea
võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

Hindeline
L1, L2, L4, L5, L6,
töö, iseseisev L8
töö,
-praktika
kontrolltöö
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
Hindeline
L1, L2, L3, L4, L6,
töö
L7, L8
iseseisev töö -loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine

Massiühikud
kilogramm, gramm.

Mahuühik liiter.

1)
kirjeldab
massiühikuid
kilogramm ja gramm tuttavate
suuruste kaudu;
2) võrdleb erinevate esemete
masse.

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja
töö
ülesanded,
iseseisev töö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

1) kirjeldab suurusi pool liitrit, Koostöö,
Hindeline
veerand liitrit, kolmveerand praktiline töö ja
töö
liitrit tuttavate suuruste kaudu.
ülesanded,
iseseisev töö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

Ajaühikud
tund,
minut, sekund ja
nende tähised.
Kell (ka osutitega
kell) ja kellaeg.
Kalender.

1) kasutab ajaühikute lühendeid
h, min, s;
2) kirjeldab ajaühikuid pool,
veerand ja kolmveerand tundi
oma elus toimuvate sündmuste
abil;
3) nimetab täistundide arvu
ööpäevas
ja
arvutab
täistundidega;
4) loeb kellaaegu (kasutades ka
sõnu
veerand,
pool,
kolmveerand);
5) tunneb kalendrit ja seostab
seda oma elutegevuste ja
sündmustega.
Temperatuuri
1)
kirjeldab
termomeetri
mõõtmine, skaala. kasutust, loeb külma- ja soojakraade.
Temperatuuri
mõõtühik kraad.

Ühenimeliste
1) arvutab nimega arvudega.
nimega
suuruste
liitmine
ja

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja
töö
ülesanded,
iseseisev töö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.
Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,

Hindeline
töö
iseseisev töö

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

Hindeline
töö
iseseisev töö

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine

-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
- IKT kasutamine

-praktika

lahutamine.

Ühetehtelised
tekstülesanded
õpitud
arvutusoskuste
piires.
Lihtsamad
kahetehtelised
tekstülesanded.

Geomeetrilised
kujundid
(10 tundi)
Sirglõik, täisnurk,
nelinurk,
ruut,
ristkülik, kolmnurk;
nende tähistamine
ning joonelementide
pikkuste mõõtmine.
Antud
pikkusega
lõigu joonestamine.

Ring ja ringjoon,
nende eristamine.

Kuup, risttahukas,
püramiid, silinder,
koonus, kera.
Geomeetrilised

mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises

1) lahendab erinevat liiki
ühetehtelisi
tekstülesandeid
õpitud arvutusoskuste piires;
2)
koostab
ühetehtelisi
tekstülesandeid
igapäevaelu
teemadel;
3)
lahendab
õpetaja
juhendamisel
kahetehtelisi
tekstülesandeid;
4)
hindab
ülesande
lahendamisel saadud tulemuse
reaalsust.
1)
mõõdab
sentimeetrites,
tähistab ja loeb lõigu pikkust
ning ruudu, ristküliku ja
kolmnurga külgede pikkusi;
2) joonestab antud pikkusega
lõigu;
3) võrdleb sirglõikude pikkusi;
eristab visuaalselt täisnurka
teistest nurkadest;
4) eristab nelinurkade hulgas
ristkülikuid ja ruute; tähistab
nende tippe, nimetab külgi ja
nurki;
5) tähistab kolmnurga tipud,
nimetab selle küljed ja nurgad.
1) eristab visuaalselt ringi ja
ringjoont teineteisest;
2) kasutab sirklit ringjoone
joonestamiseks;
3) näitab sirkliga joonestatud
ringjoone keskpunkti asukohta;
4)
mõõdab
ringjoone
keskpunkti kauguse ringjoonel
olevast punktist.

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö
iseseisev töö,
kontrolltöö.

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Hindeline
töö
iseseisev töö,
kontrolltöö.

L2, L4, L6, L7

Koostöö,
Hindeline
praktiline töö ja
töö
ülesanded,
iseseisev töö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L2, L4, L6, L7

1) kirjeldab kuubi tahke;
loendab kuubi tippe, servi,
tahke;
2) kirjeldab risttahuka tahke,
loendab risttahuka tippe, servi

Koostöö,
praktiline töö ja
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,

L2, L4, L6, L7

Hindeline
töö
iseseisev töö

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises

-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises
-praktika
-mäng
-võistlus

kujundid
ümber.

meie ja tahke;
meenutamine,
3) eristab kolmnurkset ja klassifitseerimine/
nelinurkset püramiidi põhja järjestamine.
järgi;
4) leiab piltidelt ja ümbritsevast
kuubi, risttahuka, püramiidi,
silindri, koonuse, kera.

-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide ja
meeleavalduste
meetod suulise
materjali uurimises

Ajavaru kordamiseks 9 tundi
3.3.

Hindamine

Kuupäev Teema

Õpitulemus

1 veerand 1. Liitmine ja 1) liidab ja lahutab peast 20 piires;
lahutamine peast 2) arvutab enam kui kahe tehtega
20 piires.
liitmis- ja lahutamisülesandeid;
3) lahutab peast kahekohalisest
arvust ühekohalist arvu 20 piires.
1 veerand 2.
Sirglõik, 1) mõõdab sentimeetrites, tähistab
täisnurk, nelinurk; ja loeb lõigu pikkust ning ruudu,
nende tähistamine ristküliku ja kolmnurga külgede
ning
pikkusi;
joonelementide
2) joonestab antud pikkusega lõigu;
pikkuste mõõtmine 3) võrdleb sirglõikude pikkusi;
eristab visuaalselt täisnurka teistest
nurkadest;
4) eristab nelinurkade hulgas
ristkülikuid ja ruute; tähistab nende
tippe, nimetab külgi ja nurki.
1 veerand 3.
Kuup, 1) kirjeldab kuubi tahke; loendab
risttahukas,
kuubi tippe, servi, tahke;
püramiid, silinder, 2) kirjeldab risttahuka tahke,
koonus, kera.
loendab risttahuka tippe, servi ja
tahke;
3)
eristab
kolmnurkset
ja
nelinurkset püramiidi põhja järgi;
4) leiab piltidelt ja ümbritsevast
kuubi,
risttahuka,
püramiidi,
silindri, koonuse, kera.
1 veerand 4.
Ühetehtelised 1)
lahendab
erinevat
liiki
ühetehtelisi
tekstülesandeid
õpitud
tekstülesanded
arvutusoskuste piires;
õpitud
2)
koostab
ühetehtelisi
arvutusoskuste
tekstülesandeid
igapäevaelu
piires.
teemadel;
Lihtsamad
3) lahendab õpetaja juhendamisel
kahetehtelised
kahetehtelisi tekstülesandeid;
tekstülesanded.
4) hindab ülesande lahendamisel
saadud tulemuse reaalsust.
1 ve 5.
Täht
arvu 1) leiab tähe arvväärtuse võrdustes

Hindamise viis Hindamiskriteeriumid
ja vahend
Valitud liiki hindelise töö
Hindeline töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Kontrolltöö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö

era tähisena.
nd Tähe arvväärtuse
leidmine võrdustes
analoogia
ja
proovimise teel.
2 veerand 6. Arvud 0–100.

2 veerand 7. Ruut, ristkülik;
nende tähistamine
ning
joonelementide
pikkuste
mõõtmine.

2 veerand 8.
Mõisted:
üheline, kümneline,
sajaline.

2 veerand 9.
Kolmnurk;
nende tähistamine
ning
joonelementide
pikkuste mõõtmine.

2 veerand 10.
Ring
ja
ringjoon,
nende

proovimise või analoogia teel;
2) täidab proovimise teel tabeli,
milles esineb tähtavaldis.

1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 – 100;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) selgitab arvvõrduse ja võrratuse
erinevat tähendust;
4) võrdleb mitme liitmis- või
lahutamistehtega
arvavaldiste
väärtusi.
1) mõõdab sentimeetrites, tähistab
ja loeb lõigu pikkust ning ruudu,
ristküliku ja kolmnurga külgede
pikkusi;
2) joonestab antud pikkusega lõigu;
3) võrdleb sirglõikude pikkusi;
eristab visuaalselt täisnurka teistest
nurkadest;
4) eristab nelinurkade hulgas
ristkülikuid ja ruute; tähistab nende
tippe, nimetab külgi ja nurki.
1) nimetab kahe- ja kolmekohalises
arvus järke (ühelised, kümnelised,
sajalised);
2) määrab nende arvu;
3) esitab kahekohalist arvu üheliste
ja kümneliste summana;
4) esitab kolmekohalist arvu
üheliste, kümneliste ja sajaliste
summana.
1) mõõdab sentimeetrites, tähistab
ja loeb lõigu pikkust ning ruudu,
ristküliku ja kolmnurga külgede
pikkusi;
2) joonestab antud pikkusega lõigu;
3) võrdleb sirglõikude pikkusi;
eristab visuaalselt täisnurka teistest
nurkadest;
4) eristab nelinurkade hulgas
ristkülikuid ja ruute; tähistab nende
tippe, nimetab külgi ja nurki;
5) tähistab kolmnurga tipud,
nimetab selle küljed ja nurgad.
1) eristab visuaalselt ringi ja
ringjoont teineteisest;
2) kasutab sirklit ringjoone

hindamismudel

Hindeline töö
(etteütlus)

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Kontrolltöö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Iseseisev töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

eristamine.

3 veerand 11. Arvud 0–1000.
Arvu suurendamine
ja
vähendamine
teatud arvu võrra.

3 veerand 12.
Peast
ühekohalise arvu
liitmine
kahekohalise
arvuga 100 piires.

3 veerand 13.
Peast
kahekohalisest
arvust ühekohalise
arvu
lahutamine
100
piires.
Täiskümnete ja sadade liitmine ja
lahutamine
1000
piires.
3 veerand 14.
Ajaühikud
tund, minut, sekund
ja nende tähised.
Kell (ka osutitega
kell) ja kellaeg.
Kalender.

joonestamiseks;
3) näitab sirkliga joonestatud
ringjoone keskpunkti asukohta;
4) mõõdab ringjoone keskpunkti
kauguse ringjoonel olevast punktist.
1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 – 1000;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) selgitab arvvõrduse ja võrratuse
erinevat tähendust;
4) võrdleb mitme liitmis- või
lahutamistehtega
arvavaldiste
väärtusi;
5) selgitab ja kasutab õigesti
mõisteid vähendada teatud arvu
võrra, suurendada teatud arvu
võrra.
1) liidab ja lahutab peast 100 piires;
2) arvutab enam kui kahe tehtega
liitmis- ja lahutamisülesandeid;
3) liidab peast ühekohalist arvu
ühe- ja kahekohalise arvuga 100
piires;
4) lahutab peast kahekohalisest
arvust ühekohalist arvu 100 piires.
1) liidab ja lahutab peast 1000
piires;
2) arvutab enam kui kahe tehtega
liitmis- ja lahutamisülesandeid;
3) liidab peast ühekohalist arvu
ühe- ja kahekohalise arvuga 1000
piires;
4) lahutab peast kahekohalisest
arvust ühekohalist arvu 1000 piires;
5) liidab ja lahutab peast
täissadadega 1000 piires.

Hindeline töö
(etteütlus)

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Kontrolltöö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

1) kasutab ajaühikute lühendeid h, Iseseisev töö
min, s;
2) kirjeldab ajaühikuid pool,
veerand ja kolmveerand tundi oma
elus toimuvate sündmuste abil;
3) nimetab täistundide arvu
ööpäevas ja arvutab täistundidega;
4) loeb kellaaegu (kasutades ka
sõnu veerand, pool, kolmveerand);
5) tunneb kalendrit ja seostab seda
oma elutegevuste ja sündmustega.
3 veerand 15. Temperatuuri 1) kirjeldab termomeetri kasutust, Iseseisev töö
mõõtmine, skaala. loeb külma- ja soojakraade.

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö

Temperatuuri
mõõtühik kraad.
4 veerand 16.
Korrutamise
seos liitmisega.
Arvude 1 – 10
korrutamine
ja
jagamine 2, 3, 4 ja
5-ga.
Korrutamise
ja
jagamise vaheline
seos.
4 veerand 17. Pikkusühikud
kilomeeter,
detsimeeter,
sentimeeter.

hindamismudel

1) selgitab korrutamist liitmise Hindeline töö
kaudu;
(etteütlus)
2) korrutab arve 1 – 10 kahe,
kolme, nelja ja viiega;
3) selgitab jagamise tähendust,
kontrollib
jagamise
õigsust
korrutamise kaudu.

1)
kirjeldab
pikkusühikut
kilomeeter
tuttavate
suuruste
kaudu, kasutab kilomeetri tähist
km;
2) selgitab helkuri kandmise
olulisust lahendatud praktiliste
ülesannete põhjal;
3) hindab lihtsamatel juhtudel
pikkust silma järgi (täismeetrites
või täissentimeetrites);
4)
teisendab
meetrid
detsimeetriteks,
detsimeetrid
sentimeetriteks.
4 veerand 18.
Massiühikud 1)
kirjeldab
massiühikuid
kilogramm
ja
gramm
tuttavate
kilogramm,
suuruste kaudu;
gramm.
2) võrdleb erinevate esemete
masse.
4 veerand 19.
Mahuühik 1) kirjeldab suurusi pool liitrit,
liiter.
veerand liitrit, kolmveerand liitrit
tuttavate suuruste kaudu.
4 veerand 20.
Aastane 1) loeb, kirjutab, järjestab ja
kontroltöö.
võrdleb arve 0 – 1000;
2) nimetab kahe- ja kolmekohalises
arvus järke (ühelised, kümnelised,
sajalised);
3) selgitab ja kasutab õigesti
mõisteid vähendada teatud arvu
võrra, suurendada teatud arvu
võrra;
4) nimetab liitmistehte liikmeid
(liidetav, summa) ja lahutamistehte
liikmeid (vähendatav, vähendaja,
vahe).
5) korrutab arve 1 – 10 kahe,
kolme, nelja ja viiega;
6) liidab ja lahutab peast
täissadadega 1000 piires;

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Kontrolltöö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Kontrolltöö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

7)
lahendab
erinevat
liiki
ühetehtelisi tekstülesandeid õpitud
arvutusoskuste piires;
8)
lahendab
erinevat
liiki
ühetehtelisi tekstülesandeid õpitud
arvutusoskuste piires;
9)
teisendab
meetrid
detsimeetriteks,
detsimeetrid
sentimeetriteks;
10) loeb kellaaegu (kasutades ka
sõnu veerand, pool, kolmveerand).
3.3.4 Hindamine

Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetusprotsessid ja nende hierarhiline
ülesehitus.
1.Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni leidmine,
arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine.
2.Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine,
modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine.
3.Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, mitterutiinsete
ülesannete lahendamine.
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kujundav hindamine
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning
õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. 1.Õppetunni või muu õppetegevuse vältel antakse õpilasele
tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta.
2.Koostöös kaaslaste ning õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat,
julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.
3.Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
4.Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Kujundav hindamine on mittenumbriline
Kokkuvõttev hindamine
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate tulemustega,
kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel: teadmine,
rakendamine ja arutlemine. Õpilane saab hinde „hea“, kui ta on omandanud matemaatika ainekavas
esitatud õpitulemused teadmise ja rakendamise tasemel, ning hinde „väga hea“, kui ta on omandanud
õpitulemused arutlemise tasemel.
Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, siis hinnatakse õpitulemust hindega
„5“, kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;

hindega „4“, kui õpilane on saanud 75-89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
hindega „3“, kui õpilane on saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
hindega „2“, kui õpilane on saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
hindega „1“, kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust .
4. MATEMAATIKA 3. klass, 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi

4.1.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

I kooliastme lõpuks õpilane:
1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid täita;
2) loeb, mõistab ja edastab eakohaseid matemaatilisi tekste;
3) näeb matemaatikat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil;
4) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi;
5) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;
6) kasutab digitaalseid õppematerjale (sh õpiprogramme, elektroonilisi töölehti);
7) tunnetab soovi ja vajaduse erinevust;
8) tunneb huvi ümbritseva vastu; tahab õppida;
9) hoiab korras oma töökohta, tegutseb klassis ja rühmas teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa
töökultuurist;
10) oskab ohuolukordi analüüsida ning jõuab olemasolevatest faktidest arutluse kaudu järeldusteni.
4.2.

Õppesisu ja õpitulemused

Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Arvutamine
(64 tundi)
Arvud 0 – 10
000, nende esitus
üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste
summana.
Arvude
võrdlemine
ja
järjestamine
10000 piires.
Peast
kahekohaliste
arvude liitmine ja
lahutamine 100

1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve kuni 10 000-ni;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3)
määrab
arvu
asukoha
naturaalarvude seas;
4) esitab arvu üheliste, kümneliste,
sajaliste ja tuhandeliste summana;
5) liidab ja lahutab peast arve 100
piires;
6) liidab ja lahutab kirjalikult arve
10 000 piires;
7) selgitab avaldises olevate tehete
järjekorda.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö,
ülesanded,
kontrolltöö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Märkused
(läbivad teemad,
lõiming,
IKT,
metoodika)

L1, L2, L4, L5, L6,
L8
-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee
Mõisted arvu järk,
järguühikud ja
järkarv on kantud
5. klassi.

piires.
Kirjalik liitmine
ja lahutamine 10
000 piires.

Arvu esitamine
järkarvude
ja
järguühiku
kordsete
summana (neid
mõisteid
kasutades)
on
kantud 5. klassi.

Korrutustabel.
Korrutamisja
jagamistehte
liikmete
nimetused.
Mõisted: korda
suurem,
korda
väiksem.

1)
nimetab
korrutamisja
jagamistehte
liikmeid
(tegur,
korrutis, jagatav, jagaja, jagatis);
2)
selgitab
jagamist
kui
korrutamise pöördtehet;
3) valdab korrutustabelit, korrutab
ja jagab peast arve korrutustabeli
piires, korrutab arvudega 1 ja 0;
4) korrutab peast ühekohalist arvu
kahekohalise arvuga ja jagab peast
kahekohalist arvu ühekohalise
arvuga 100 piires.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Tähe arvväärtuse
leidmine
võrduses
analoogia abil.

1) täidab proovimise teel tabeli,
milles esineb tähtavaldis;
2) leiab tähe arvväärtuse võrdustes
proovimise või analoogia teel.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

Arvavaldis,
1) määrab tehete järjekorra
tehete järjekord avaldises (sulud, korrutamine/
jagamine, liitmine/lahutamine).
ja sulud.
Summa
korrutamine
ja
jagamine arvuga.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L1, L2, L4, L5, L6,
L8

-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee
Jagamine
100
piires
vaid
ühekohalise
arvuga.

-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Peast arvutamise
harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee

-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
Peast arvutamise

Mõõtmine
ja
tekstülesanded
(44 tundi)
Mõõtühikud
millimeeter, tonn
ja sajand.
Mõõtühikute
teisendusi
(lihtsamad
igapäevaelus
ettetulevad
juhud).

1)
nimetab
pikkusmõõte
millimeetrist
kilomeetrini
ja
kirjeldab neid tuntud suuruste abil;
2) nimetab massiühikuid gramm,
kilogramm, tonn ja kirjeldab neid
tuntud suuruste abil;
3) nimetab ajaühikuid sajand,
aasta, kuu, nädal, ööpäev, tund,
minut, sekund ja kirjeldab neid
oma elus asetleidvate sündmuste
abil;
4) teisendab pikkus-, massi- ja
ajaühikuid
(valdavalt
vaid
naaberühikud);
5) arvutab nimega arvudega .
Murrud 1/2, 1/3,
1 1 1 1
1) selgitab murdude
; ; ;
1/4, 1/5.
2 3 4 5
Nende murdude tähendust;
põhjal arvust osa 2) leiab 1 ; 1 ; 1 ; 1 osa arvust;
2 3 4 5
leidmine.
3) selgitab näidete põhjal, kuidas
leitakse osa järgi arvu.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö,
ülesanded,
kontrolltöö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Üheja 1) lahendab ühe- ja kahetehtelisi
tekstülesandeid
õpitud
kahetehteliste
arvutusoskuse
piires;
tekstülesannete
2)
koostab
erinevat
liiki
lahendamine.
ühetehtelisi tekstülesandeid;
Ühetehteliste
3)
püstitab
ülesande
tekstülesannete
lahendamiseks
vajalikud
koostamine.
küsimused;
4) hindab saadud tulemuste
reaalsust.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja
iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

harjutamiseks on
hea võimalus
Pranglimine
www.miksike.ee
L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-loovtöötuba
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
- IKT kasutamine
Ei
vaadelda
tsentnerit

L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod
suulise
materjali
uurimises.
Õpiväljundi
muutus: varem oli
„tunneb murde“,
nüüd
„selgitab
murdude
tähendust“.
L1, L2, L3, L4, L6,
L7, L8
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod
suulise
materjali
uurimises.
Uus:
õpetaja

Geomeetrilised
1) eristab murdjoont teistest
joontest;
kujundid
2) mõõdab ja arvutab murdjoone
(20 tundi)
pikkuse sentimeetrites;
Murdjoon,
3) joonestab ristküliku, sealhulgas
hulknurk,
ruudu, joonlaua abil.
ristkülik, ruut ja
kolmnurk, nende
elemendid.
Murdjoone
pikkuse
ning
ruudu, ristküliku
ja
kolmnurga
ümbermõõdu
leidmine.
Võrdkülgne
1)
kirjeldab
võrdkülgset
kolmnurk, selle kolmnurka;
2)
joonestab
võrdkülgset
joonestamine
kolmnurka sirkli ja joonlaua abil;
sirkli ja joonlaua
3) joonestab erineva raadiusega
abil.
ringjooni;
Ring ja ringjoon, 4) märgib ringjoone raadiuse ja
raadius
ja keskpunkti.
keskpunkt.
Etteantud
raadiusega
ringjoone
joonestamine.
Kuup,
1) leiab ümbritsevast
õpitud
ruumilisi
kujundeid;
risttahukas, kera,
silinder, koonus, 2) eristab kuupi ja risttahukat
kolmja teistest kehadest ning nimetab ja
näitab nende tippe, servi, tahke;
nelinurkne
3) näitab maketi abil silindri
püramiid. Nende põhju ja külgpinda; nimetab
põhilised
põhjaks olevat ringi;
4) näitab maketi abil koonuse
elemendid
(servad,
tipud, külgpinda, tippu ja põhja; nimetab
põhjaks olevat ringi;
tahud).
5) näitab ja nimetab maketi abil
Geomeetrilised
püramiidi külgtahke, põhja, tippe;
kujundid
6) eristab kolm- ja nelinurkset
igapäevaelus.
püramiidi põhja järgi.
Ajavaru kordamiseks 12 tundi

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja iseseisev töö,
ülesanded,
kontrolltöö
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

suunab koostama
erineva
semantilise
struktuuriga
ülesandeid.
L2, L4, L6, L7
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod
suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L2, L4, L6, L7
-praktika
-mäng
-võistlus
-klassiväline
tegevus
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod
suulise
materjali
uurimises

Koostöö,
Hindeline töö
praktiline töö ja iseseisev töö
ülesanded,
rühmatöö,
mõõtmine,
meenutamine,
klassifitseerimine/
järjestamine.

L2, L4, L6, L7
-Illustratsioonide
ja meeleavalduste
meetod
suulise
materjali
uurimises
- IKT kasutamine
Ei
käsitleta
tükeldusvõrdsust.

4.3. Hindamine
Kuupäev
Teema
1 veerand

1. Arvud 0 – 100,
nende
esitus
üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste
summana.

1 veerand

2. Tähe arvväärtuse
leidmine võrduses
analoogia abil.

1 veerand

3.
Murdjoon,
hulknurk, ristkülik,
ruut ja kolmnurk,
nende elemendid.

1 veerand

4.
Murdjoone
pikkuse
ning
ruudu, ristkülikuga
ümbermõõdu
leidmine.

1 veerand

5.
Murdjoone
pikkuse
ning
kolmnurga
ümbermõõdu
leidmine.

2 veerand

6.
Peast
kahekohaliste

Õpitulemus

Hindamise viis
ja vahend
1) loeb, kirjutab, järjestab ja Hindeline töö
võrdleb arve kuni 1000-ni;
(etteütlus)
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) määrab arvu asukoha
naturaalarvude seas;
5) liidab ja lahutab peast arve
100 piires;
6) liidab ja lahutab kirjalikult
arve 1000 piires;
7) selgitab avaldises olevate
tehete järjekorda.
1) täidab proovimise teel Kontrolltöö
tabeli,
milles
esineb
tähtavaldis;
2) leiab tähe arvväärtuse
võrdustes
proovimise
või
analoogia teel.
1) eristab murdjoont teistest Hindeline töö
joontest;
2)
mõõdab
ja
arvutab
murdjoone
pikkuse
sentimeetrites;
3)
joonestab
ristküliku,
sealhulgas ruudu, joonlaua
abil.
1) eristab murdjoont teistest Iseseisev töö
joontest;
2)
mõõdab
ja
arvutab
murdjoone
pikkuse
sentimeetrites;
3)
joonestab
ristküliku,
sealhulgas ruudu, joonlaua
abil.
1) eristab murdjoont teistest Iseseisev töö
joontest;
2)
mõõdab
ja
arvutab
murdjoone
pikkuse
sentimeetrites;
3)
joonestab
ristküliku,
sealhulgas ruudu, joonlaua
abil.
1) loeb, kirjutab, järjestab ja Hindeline töö
võrdleb arve kuni 10 000-ni;
(etteütlus)

Hindamiskriteeriumid
Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö

2 veerand

2 veerand

2 veerand

arvude liitmine ja 2) nimetab arvule eelneva või
lahutamine
100 järgneva arvu;
3) määrab arvu asukoha
piires.
naturaalarvude seas;
4) esitab arvu üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste summana;
5) liidab ja lahutab peast arve
100 piires;
6) liidab ja lahutab kirjalikult
arve 10 000 piires;
7) selgitab avaldises olevate
tehete järjekorda.
7. Korrutustabel.
1) nimetab korrutamis- ja Kontrolltöö
Korrutamisja jagamistehte liikmeid (tegur,
korrutis,
jagatav,
jagaja,
jagamistehte
jagatis);
liikmete nimetused.
2) selgitab jagamist kui
korrutamise pöördtehet;
3)
valdab
korrutustabelit,
korrutab ja jagab peast arve
korrutustabeli piires, korrutab
arvudega 1 ja 0;
4) korrutab peast ühekohalist
arvu kahekohalise arvuga ja
jagab peast kahekohalist arvu
ühekohalise arvuga 100 piires.
8. Mõisted: korda 1)
nimetab
pikkusmõõte Hindeline töö
millimeetrist
kilomeetrini
ja
suurem,
korda
kirjeldab neid tuntud suuruste
väiksem.
abil;
2)
nimetab
massiühikuid
gramm, kilogramm, tonn ja
kirjeldab neid tuntud suuruste
abil;
3) nimetab ajaühikuid sajand,
aasta, kuu, nädal, ööpäev, tund,
minut, sekund ja kirjeldab neid
oma
elus
asetleidvate
sündmuste abil;
4) teisendab pikkus-, massi- ja
ajaühikuid (valdavalt vaid
naaberühikud);
5) arvutab nimega arvudega .
9.
Ühe- ja 1)
lahendab
üheja Hindeline töö
kahetehtelisi
tekstülesandeid
kahetehteliste
õpitud arvutusoskuse piires;
tekstülesannete
2) koostab erinevat liiki
lahendamine.
ühetehtelisi tekstülesandeid;
3)
püstitab
ülesande
lahendamiseks
vajalikud
küsimused;

hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

2 veerand

10. Ühetehteliste
tekstülesannete
koostamine.

3 veerand

11. Arvud 0 – 10
000, nende esitus
üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste
summana.

3 veerand

12.
Arvude
võrdlemine
ja
järjestamine 10000
piires.

3 veerand

13.
Kirjalik
liitmine
ja
lahutamine 10 000
piires.

4) hindab saadud tulemuste
reaalsust.
1)
lahendab
üheja
kahetehtelisi tekstülesandeid
õpitud arvutusoskuse piires;
2) koostab erinevat liiki
ühetehtelisi tekstülesandeid;
3)
püstitab
ülesande
lahendamiseks
vajalikud
küsimused;
4) hindab saadud tulemuste
reaalsust.
1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve kuni 10 000-ni;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) määrab arvu asukoha
naturaalarvude seas;
4) esitab arvu üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste summana;
5) liidab ja lahutab peast arve
100 piires;
6) liidab ja lahutab kirjalikult
arve 10 000 piires;
7) selgitab avaldises olevate
tehete järjekorda.
1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve kuni 10 000-ni;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) määrab arvu asukoha
naturaalarvude seas;
4) esitab arvu üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste summana;
5) liidab ja lahutab peast arve
100 piires;
6) liidab ja lahutab kirjalikult
arve 10 000 piires;
7) selgitab avaldises olevate
tehete järjekorda.
1) loeb, kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve kuni 10 000-ni;
2) nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
3) määrab arvu asukoha
naturaalarvude seas;
4) esitab arvu üheliste,
kümneliste,
sajaliste
ja
tuhandeliste summana;
5) liidab ja lahutab peast arve

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Hindeline töö
(etteütlus)

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Hindeline töö

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Kontrolltöö

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

3 veerand

3 veerand

4 veerand

4 veerand

4 veerand

4 veerand

100 piires;
6) liidab ja lahutab kirjalikult
arve 10 000 piires;
7) selgitab avaldises olevate
tehete järjekorda.
14.
Arvavaldis, 1) määrab tehete järjekorra Hindeline töö
tehete järjekord ja avaldises (sulud, korrutamine/
jagamine, liitmine/lahutamine).
sulud.
Summa
korrutamine
ja
jagamine arvuga.
15.
Võrdkülgne 1)
kirjeldab
võrdkülgset Iseseisev töö
kolmnurk,
selle kolmnurka;
joonestab
võrdkülgset
joonestamine sirkli 2)
kolmnurka sirkli ja joonlaua abil.
ja joonlaua abil.
16.
Mõõtühikud 1)
lahendab
üheja Hindeline töö
millimeeter, tonn ja kahetehtelisi tekstülesandeid
õpitud arvutusoskuse piires;
sajand.
2) koostab erinevat liiki
ühetehtelisi tekstülesandeid;
3)
püstitab
ülesande
lahendamiseks
vajalikud
küsimused;
4) hindab saadud tulemuste
reaalsust.
17. Murrud 1/2,
1 1 1 1 Hindeline töö
1) selgitab murdude ; ; ;
1/3, 1/4, 1/5.
2 3 4 5
Nende
murdude tähendust;
põhjal arvust osa 2) leiab 1 ; 1 ; 1 ; 1 osa arvust;
2 3 4 5
leidmine.
3) selgitab näidete põhjal,
kuidas leitakse osa järgi arvu.
18.
Ring
ja 1) joonestab erineva raadiusega Hindeline töö
ringjoon, raadius ja ringjooni;
keskpunkt.
2) märgib ringjoone raadiuse
Etteantud
ja keskpunkti.
raadiusega
ringjoone
joonestamine.
19.
Kuup, 1) leiab ümbritsevast õpitud Iseseisev töö
risttahukas, kera, ruumilisi kujundeid;
silinder,
koonus, 2) eristab kuupi ja risttahukat
teistest kehadest ning nimetab
kolm- ja nelinurkne
ja näitab nende tippe, servi,
püramiid. Nende tahke;
põhilised
3) näitab maketi abil silindri
elemendid (servad, põhju ja külgpinda; nimetab
põhjaks olevat ringi;
tipud, tahud).
4) näitab maketi abil koonuse
külgpinda, tippu ja põhja;

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Valitud liiki hindelise töö
hindamismudel

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

4 veerand

nimetab põhjaks olevat ringi;
5) näitab ja nimetab maketi
abil püramiidi külgtahke,
põhja, tippe;
6) eristab kolm- ja nelinurkset
püramiidi põhja järgi.
20.
Aastane 1) loeb, kirjutab, järjestab ja Kontrolltöö
kontroltöö.
võrdleb arve kuni 10 000-ni;
2) liidab ja lahutab kirjalikult
arve 10 000 piires;
3) korrutab peast ühekohalist
arvu kahekohalise arvuga ja
jagab peast kahekohalist arvu
ühekohalise arvuga 100 piires;;
4) määrab tehete järjekorra
avaldises (sulud, korrutamine/
jagamine, liitmine/lahutamine).
5)
lahendab
üheja
kahetehtelisi tekstülesandeid
õpitud arvutusoskuse piires;
6) koostab erinevat liiki
ühetehtelisi tekstülesandeid;
7) eristab murdjoont teistest
joontest;
8)
mõõdab
ja
arvutab
murdjoone
pikkuse
sentimeetrites;
9)
joonestab
ristküliku,
sealhulgas ruudu, joonlaua
abil.

Valitud liiki hindelise
töö hindamismudel

LISA4
AINEVALDKOND (MATEMAATIKA)
II kooliaste
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
II kooliastme matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane
1) arutleb loogiliselt, põhjendab;
2) modelleerib looduses toimuvaid protsesse;
3) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
4) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
5) kasutab õppides IKT-vahendeid;
6) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
7) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus
1.2. MATEMAATIKA VALDKONNAS KUJUNDAVAD ÜLDPÄDEVUSED
Valdkonnapädevus/ain Õpilane …
evaldkond
Kultuuri – ja
Ø Tutvub eri maade ja ajastute matemaatikute töödega
väärtuspädevus
Ø Tunneb loogiliste mõttekäikude elegantsi
Ø Näeb õpitavate geomeetriliste kujundite ilu
Ø Teab õpitavate geomeetriliste kujundite seost arhitektuuri ning loodusega (nt sümmeetria,)
Ø On järjepidev, püsiv, sihikindel ja täpne
Ø Suhtub sallivalt erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse
Sotsiaalne ja
Ø Tunneb vastust ühiskonna ja kaaskodanike ees (sellesisuliste tekstülesannete lahendamise kaudu)
kodanikupädevus
Ø Oskab töötada rühmas
Enesemääratluspädevus
Ø Oskab iseseisvalt töötada
Ø Hindab ja arendab oma matemaatilisi võimeid ja teadmisi
Õpipädevus
Ø Oskab analüüsida, otsida ratsionaalseid võteid, kriitiliselt hinnata tulemusi (probleemülesannete lahendamise kaudu);
Ø Üldistab ja kasutab analoogiat
Ø Oskab kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse
Ø Saab aru, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel
Suhtluspädevus
Ø On suutlik väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt (ülesande lahendust vormistades)
Ø Vormistab korrektselt ülesande lahendust
Ø Mõistab teksti: eristab olulist ebaolulisest ja otsib välja etteantud suuruse leidmiseks vajalikku infot (tekstülesannete
lahendamise kaudu)

Ettevõtlikkuspädevus

Digipädevus

Ø Mõistab, seostab ja edastab erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem) esitatud info
Ø Formaliseerib tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitab matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles
Ø Jõutab uute matemaatiliste teadmisteni vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse objektide
ühiseid omadusi
Ø Leiab ühele ülesandele erinevaid lahendusteid, mis arendab paindlikku mõtlemist ning ideede genereerimise oskust
Ø Lahendab eluliste andmetega ülesandeid
Ø Kasutab digivahendeid teabe leidmiseks
Ø Lahendab saadud teabega probleemülesandeid
Ø Arendab uurimis- või loovtööde koostamisel ja vormistamisel digioskusi

1.3. lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Valdkonnapädevus/aine lõiming
valdkond
Keel ja kirjandus
Arvude sobitamine ja paigutamine teksti, teatmeteostest arvuliste faktide
otsimine, arvsõnade väljendamine araabia ja rooma numbritega,
Kuupäevade kirjutamine mitmel viisil, millal arvsõnu kirjutada numbrite,
millal sõnadega, sõnavahe jätmine, numbrite rühmitamine arvus, põhi- ja
järgarvude kirjutamine, käände näitamine üksinda seisva arvsõna ja
sõnaühendis oleva arvsõna puhul, numbrid koos ne- ja -line omadussõnaga,
numbrite kasutamine teksti liigendamisel.
Võõrkeeled

Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga.
Matemaatikas kasutatakse rohkesti võõrkeelseid termineid, mille algkeelne
tähendus tuleb õpilastele teadvustada. Lõimingut võõrkeeltega tugevdab
õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid kasutama.

Loodusained

Kõige tihedamat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna
ainete õpetajatega. Niisuguse koostöö viljakus sõltub eelkõige
matemaatikaõpetajate teadmistest teistes valdkondades õpetatava ainese ja
seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste valdkondade

õpetajate arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle
keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada.
Nii näiteks võiks loodusaineõpetaja õpilastele selgitada: Mõõtmine,
mõõtühikud (nende lühendid) ja nende teisendamine, statistika, statistiline
kogum ja karakteristikumid, ümardamine, naturaalarv, geomeetrilised
kujundid, ruumala ja pindala arvutamine, raku, organismide elu ja talitlus,
murdarv, protsentarvutused, graafikud, tabelid, diagrammid, nende
koostamine ja lugemine, statistika(uurimuslikud tööd), funktsioonid.
Sotsiaalained
Kunstiained

Kehaline kasvatus
Füüsika

1.4.läbivad teemad
Läbiv teema
Elukestev õpe ja
karjääriplaneerimine

Andmete analüüs, jooniste lugemine, statistiline töötlus.
Rütm ja kordumine (hulk). Geomeetrilised kujundid. Lihtsustamine. Sirged
ja kõverad, suurem/väiksem, perspektiiv.
taktimõõt, noodipikkused, rütmiharjutused, intervallid.
Järjest loe. Võistlustulemuste järjestamine, Võistlustulemuste tabelid,
hulgad, aja mõõtmine, mõõtmine. Tantsu- või mängujoonis.
Neli põhitehet. Geomeetrilised kujundid. Ümardamine. Protsent.
Graafikud. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Avaldiste teisendamine.
Aritmeetiline keskmine. Tõenäosus. Trigonomeetria. Vektorid.
Astmesõltuvus

Õpilasel kujundavad oskused ja teadmised
Ø Õpilane tajub kujundatava õppimise vajadust
Ø Hindab reaalselt oma tunnetusvõimeid
Ø Õpilane arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-,
otsustamisoskusi
Keskkond ja jätkusuutlik Ø Õpilasel kujundab säästav suhtumine ümbritsevasse
areng
Ø Õpilane väärtustab elukeskkonda
Ø Õpilane võtab isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest
ning omandab sellekohaseid väärtushinnanguid ja
käitumisnorme
Ø Õpilane mõtleb kriitiliselt ning oskab probleemide

Meetod
• Õppetegevuse sihipärane korraldamine ja käsitletava
aine juures viidete tegemine
• Iseseisеv õppimine
• Hindamine
• Ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid
andmeid keskkonnaressursside kasutamisekohta
• Õuesõppetunnid
• Ülesanded protsentarvutusele ja statistika
elementidele

Kultuuriline identiteet

Ø

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus

Ø
Ø
Ø
Ø

Tehnoloogia ja
innovatsioon

Ø
Ø

lahendada, hindab kriitiliselt keskkonda ja inimarengu
perspektiive
Õpilane kirjeldab ühiskonnas toimuvaid protsesse
mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt (eri rahvused,
erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas
jne)
Õpilane tunneb ühiskonna arengut
Õpilane on koostööks valmis
Õpilane on salliv teiste isikute tegevusviiside ja arvamuste
suhtes
Õpilane saab aru ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks
kasutatavate arvnäitajate tähendusest
Õpilane kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat
(edaspidi IKT), et lahendada elulisi probleeme ning
tõhustada oma õppimist ja tööd
Õpilane ise avastab, märkab seaduspärasusi ning seeläbi
aitab kaasa loovate inimeste kujunemisele
Õpilane käsitleb meediamanipulatsioone

Teabekeskkond

Ø

Tervis ja ohutus

Ø Õpilane analüüsib kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite
põhjusi
Ø Õpilane on vaimselt ja emotsionaalselt terve inimene

•

Muutumiste ja seoste kirjeldamine

•
•

Matemaatika ajaloo elementide tutvustamine
Ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu
seostamine
Protsentarvutuse ja statistika käsitletavate ülesannete
lahendamine
Matemaatikat ja teisi õppeaineid lõimivate
ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide
jt) kaudu
Protsentarvutuse ja statistika elementide käsitlemine

•
•

•
•

Kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates
rakendatavate mõõtmiste ja arvutuste kaudu

•

Statistiliste protseduuride ja protsentarvutuste
käsitlemine
Ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid andmeid
sisaldavate ülesannete lahendamine (nt
liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega
seotud tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate
andmetega protsentülesanded ja graafikud)
Matemaatika sisemine loogika, meetod ja süsteemne
ülesehitus
Ahaaefektiga saadud probleemide lahendamine
Kaunite geomeetriliste konstruktsioonide
demonstreerimine
Õpetaja eeskuju
Kindlad reeglid ja nõudmised vihiku, töö, ülesande
vormistemisele

•

•
•
•
Väärtused ja kõlblus

Ø Õpilane on korralik, hoolas, süstemaatiline, järjekindel,
püsiv ja aus
Ø Õpilane on tolerantne suhtumisel erinevate võimetega
kaaslastesse

.
1. 5 Õpitulemused
II kooliastme lõpuks õpilane:

•
•

1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi;
3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi;
4) leiab ülesannetele erinevaid lahendusteid;
5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust;
6) kasutab arvutusvahendeid arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks;
7) näitab üles initsiatiivi lahendada kodus ja koolis ilmnevaid matemaatilist laadi probleeme;
8) kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest teabeallikatest.

4. klass, 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi
Õppesisu

Õpitulemused

Arvutamine (80 õppetundi)
Arvude lugemine ja
• selgitab näidete varal termineid arv ja number;
kirjutamine. Arvude ehitus
kasutab neid ülesannetes;
(järgud, järguühikud,
• nimetab arvus järke, tunneb järguühikuid ja
järkarvud)
järkarve;
• kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires;
• kirjutab arvu järkarvude summana ja järguühikute
kordsete summana;
• kirjutab arvu järkarvude summa või järguühikute
kordsete summa järgi;
• võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab arvule
eelneva või järgneva arvu;
• kujutab arve arvkiirel;
• nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente
Liitmise ja lahutamise
(liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe);
omadused
• kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja
vastupidi;
• sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi

Õppetegevus

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

Hindamine (viis
ja vahendid)

Märkused (läbivad
teemad, lõiming,
IKT, metoodika)

kirjalikud tööd
(hinnaline töö,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet», «Tervis ja
ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»
Peast arvutamine:
Pranglimine

•

Kirjalik liitmine ja
lahutamine
Naturaalarvude korrutamine

Korrutamise omadused

Kirjalik korrutamine
Tehete järjekord

Naturaalarvude jagamine

•
•
•

(liidetavate vahetuvuse ja rühmitamise omadus) ja
kasutab neid arvutamise hõlbustamiseks;
sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe
lahutamise ning arvule vahe liitmise omadusi ja
kasutab neid arvutamisel;
kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist arvkiirel;
liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve;
liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires,
selgitab oma tegevust;

• nimetab korrutamise tehte komponente (tegur,
korrutis);
• esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate
summana või selle summa korrutisena;
• kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte ja
vastupidi;
• sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi:
tegurite vahetuvus, tegurite rühmitamine, summa
korrutamine arvuga;
• kasutab korrutamise omadusi arvutamise
lihtsustamiseks;
• korrutab peast arve 100 piires;
• korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga;
• arvutab enam kui kahe arvu korrutist;
• korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi naturaalarve
ja kuni kolmekohalisi arve järkarvudega;
• tunneb tehete järjekorda sulgudeta ja ühe paari
sulgudega arvavaldises;
• arvutab kahe- ja kolmetehteliste arvavaldiste
väärtuse;
• nimetab jagamistehte komponente (jagatav, jagaja,
jagatis);
• jagab peast arve korrutustabeli piires;
• kontrollib jagamistehte tulemust korrutamise abil;

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hinnaline töö,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»
Peast arvutamine:
Pranglimine

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hinnaline töö,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis

Jäägiga jagamine.

Kirjalik jagamine
Arv null tehetes

Murrud

Tekstülesanded
Rooma numbrid

Andmed ja algebra
(30 õppetundi)
Täht võrduses
Pikkusühikud.

• selgitab, mida tähendab “üks arv jagub teisega”;
• jagab jäägiga ja selgitab selle jagamise tähendust;
• jagab nullidega lõppevaid arve peast 10, 100 ja
1000-ga;
• jagab nullidega lõppevaid arve järkarvudega;
• jagab summat arvuga;
• jagab kirjalikult arvu ühekohalise ja kahekohalise
arvuga;
• liidab ja lahutab nulli, korrutab nulliga;
• selgitab, millega võrdub null jagatud arvuga ja
nulliga jagamise tähendust;
ülesannete
• selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust
lahendamine,
• kujutab joonisel murdu osana tervikust
iseseisev töö
• nimetab joonisel märgitud terviku osale vastava
murru;
• arvutab osa (ühe kahendiku, kolmandiku jne)
tervikust;
• lahendab kuni kahetehtelisi elulise sisuga
tekstülesandeid;
• koostab ise ühetehtelisi tekstülesandeid;
• hindab lihtsama kontekstiga ülesande
lahendustulemuse reaalsust;
• loeb ja kirjutab enamkasutatavaid rooma
numbreid (kuni kolmekümneni), selgitab arvu
üleskirjutuse põhimõtet.

•
•
•
•
•

leiab ühetehtelisest võrdusest tähe arvväärtuse
proovimise või analoogia teel;
sutades sobivaid mõõtühikuid;
toob näiteid erinevate pikkuste kohta, hindab
pikkusi silma järgi;
teisendab pikkusühikuid ühenimelisteks;
selgitab arvu ruudu tähendust, arvutab
naturaalarvu ruNimetab pikkusühikuid mm, cm,

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö
laboratoorsed
tööd

ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»
Peast arvutamine:
Pranglimine

kirjalikud tööd
(hinnaline töö,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus»

kirjalikud tööd
(hinnaline töö,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Peast arvutamine:
Pranglimine
Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet», «Tervis ja
ohutus», «Väärtused ja

Naturaalarvu ruut

Pindalaühikud

Massiühikud

•
•
•
•
•
•
•

•
Mahuühikud

•

Rahaühikud

•

Ajaühikud

•

Kiirusühikud

•
•

Temperatuuri mõõtmine

•
•

Arvutamine nimega
arvudega

•
•
•
•

dm, m, km, selgitab nende ühikute vahelisi
seoseid;
mõõdab igapäevaelus ettetulevaid pikkusi, kaudu;
teab peast arvude 0 – 10 ruutusid;
kasutab arvu ruutu ruudu pindala arvutamisel;
selgitab pindalaühikute mm², cm², dm², m², ha,
km² tähendust;
kasutab pindala arvutamisel sobivaid ühikuid;
selgitab pindalaühikute vahelisi seoseid;
nimetab massiühikuid g, kg, t, selgitab
massiühikute vahelisi seoseid; kasutab massi
arvutamisel sobivaid ühikuid;
toob näiteid erinevate masside kohta, hindab massi
ligikaudu;
kirjeldab mahuühikut liiter, hindab keha mahtu
ligikaudu;
nimetab Eestis käibelolevaid rahaühikuid, selgitab
rahaühikute vahelisi seoseid, kasutab arvutustes
rahaühikuid;
nimetab aja mõõtmise ühikuid tund, minut,
sekund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand; teab
nimetatud ajaühikute vahelisi seoseid;
selgitab kiiruse mõistet ning kiiruse, teepikkuse ja
aja vahelist seost;
kasutab kiirusühikut km/h lihtsamates
ülesannetes;
loeb termomeetri skaalalt temperatuuri kraadides
märgib etteantud temperatuuri skaalale;
kasutab külmakraadide märkimisel negatiivseid
arve;
liidab ja lahutab nimega arve;
korrutab nimega arvu ühekohalise arvuga;
jagab nimega arve ühekohalise arvuga, kui kõik
ühikud jaguvad antud arvuga;
kasutab mõõtühikuid tekstülesannete

kõlblus»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»
Liikluskasvatus

lahendamisel;
• otsib iseseisvalt teabeallikatest näiteid erinevate
suuruste (pikkus, pindala, mass, maht, aeg,
temperatuur) kohta, esitab neid tabelis.
Geomeetrilised kujundid
ja mõõtmine
( 20 õppetundi)
Nelinurk, ristkülik ja ruut

• leiab ümbritsevast ruumist kolmnurki, nelinurki,
ristkülikuid ja ruute ning eristab neid;
• nimetab ja näitab ristküliku ja ruudu külgi,
vastaskülgi, lähiskülgi, tippe ja nurki;
• joonestab ristküliku ja ruudu nurklaua abil;
• arvutab ristküliku ja ruudu ümbermõõdu;
• selgitab nelinurga ümbermõõdu tähendust ja
näitab ümbermõõtu joonisel;
• selgitab ristküliku ja ruudu pindala tähendust
joonise abil;
• teab peast ruudu ja ristküliku ümbermõõdu ning
pindala valemeid;
• arvutab ristküliku ja ruudu pindala;
• kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel
sobivaid mõõtühikuid;
• lahendab vastavaid tekstülesandeid:
• kasutades IKT võimalusi (internetiotsing,
pildistamine), toob näiteid õpitud geomeetriliste
kujundite kohta arhitektuuris ja kujutavas kunstis.

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö,
rühmatöö,
praktiline töö

kirjalikud tööd
(hinnaline töö,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:
«Keskkond ja
jätkusuutlik areng»,
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus» ,
«Väärtused ja
kõlblus»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»
Peast arvutamine:
Pranglimine

Ajavaru kordamiseks
(10 õppetundi)
2.2. Hindamine (sh kujundav hindamine)
№
1.

Teema
Arvude lugemine ja kirjutamine.

Õpitulemused
• loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve

Hindamine (viis ja
vahendid)
Tunnikontroll

Hindamiskriteeriumid
„5“- 90-100%;

Arvude ehitus (järgud,
järguühikud, järkarvud)
(I veerand)

2.

Liitmise ja lahutamise omadused
(I veerand)

(kuni 100000);
• eristab paaris- ja paarituid arve;
• kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja
järguühikute kordsete summana
•
•

3.

Kirjalik liitmine ja lahutamine

•

(I veerand)

•
•

4.

5.

6.

Tehete järjekord

•

(I veerand)

•

Kirjalik korrutamine

•
•

(II veerand)

•

Kirjalik jagamine
(II veerand

•
•

7.

Peast arvutamine: Pranglimine

•

(II veerand
•

arvutab peast ja kirjalikult
positiivsetearvudega, rakendab;
tehete järjekorda

„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
Tunnikontroll

tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja Kontrolltöö
tulemuste seoseid;
arvutab peast ja kirjalikult;
positiivsetearvudega, rakendab;
tehete järjekorda;
tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja Tunnikontroll
tulemuste seoseid;
arvutab peast ja kirjalikult
positiivsetearvudega, rakendab;
tehete järjekorda;
tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja Tunnikontroll
tulemuste seoseid;
arvutab peast ja kirjalikult
positiivsetearvudega (kuni 1 000 000 000)
tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja Kontrolltöö
tulemuste seoseid;
arvutab peast ja kirjalikult
positiivsetearvudega (kuni 1 000 000 000)
kasutab digitaalseid õppematerjale ja
arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja
iseseisvaks harjutamiseks ning koduste tööde
kontrollimiseks;
kasutab vajaduse korral taskuarvutit;

Tunnikontroll

„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%-

8.

Täht võrduses

•
•

arvutab tähtavaldise väärtuse;
lahendab lihtsamaid võrrandeid;

Tunnikontroll

„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

Tekstülesanded
Rooma numbrid

•

Kontrolltöö

(III veerand )

•

Naturaalarvu ruut

•

lahendab ja koostab mitmetehtelisi
tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab
tulemust;
loeb ja kirjutab Rooma numbreid kuni
kolmekümneni (XXX)
leiab arvu ruudu;

„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

(III veerand )

9.

10.

Tunnikontroll

(III veerand )
11.

Pikkusühikud, мassiühikud,
rahaühikud, аjaühikud
(III veerand )

12.

Arvutamine nimega arvudega
(IV

13.

Nelinurk
(IV

14.

veerand )

veerand )

Ristkülik ja ruut
(IV

veerand )

•
•

•
•

Tunnikontroll
teab ning teisendab pikkus-, мassiühikud ja
ajaühikuid;
tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja
tulemuste seoseid;

Tunnikontroll
teab ning teisendab pikkus-, pindala-,
ruumala- ja ajaühikuid;
tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja
tulemuste seoseid;

•
•

joonestab ning tähistab ruudu, ristküliku;
arvutab ristküliku ja ruudu pindala ja
ümbermõõdu.

Praktiline töö

•
•

arvutab ristküliku ja ruudu pindala;
kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel
sobivaid mõõtühikuid.

Kontrolltöö

„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;

„2“-20-49%;
„1“-0-19%

Hindamine
Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetusprotsessid ja nende hierarhiline ülesehitus.
1.Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni leidmine, arvutamine, mõõtmine,
klassifitseerimine/järjestamine.
2.Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine.
3.Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, mitterutiinsete ülesannete lahendamine.
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kujundav hindamine
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta
matemaatikasse. 1.Õppetunni või muu õppetegevuse vältel antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste ja oskuste ning õpilase
hoiakute ja väärtuste kohta.
2.Koostöös kaaslaste ning õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma
tugevuste ja nõrkuste kohta.
3.Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi. 4.Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Kujundav hindamine on mittenumbriline
Kokkuvõttev hindamine
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate tulemustega, kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste
teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel: teadmine, rakendamine ja arutlemine. Õpilane saab hinde „hea“, kui ta on omandanud matemaatika
ainekavas esitatud õpitulemused teadmise ja rakendamise tasemel, ning hinde „väga hea“, kui ta on omandanud õpitulemused arutlemise tasemel.
Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, siis hinnatakse õpitulemust hindega
„5“, kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
hindega „4“, kui õpilane on saanud 75-89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;

hindega „3“, kui õpilane on saanud 50–74% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
hindega „2“, kui õpilane on saanud 20–49% maksimaalselt võimalikust punktide arvust;
hindega „1“, kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust .

5. klassi, 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi
Õppesisu

Hindamine (viis
ja vahendid)

Märkused (läbivad
teemad, lõiming,
IKT, metoodika)

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet», «Tervis ja

Naturaalarvude võrdlemine. • võrdleb arve;
Naturaalarvude ümardamine • teab ümardamisreegleid ja ümardab arvu
etteantud täpsuseni.
etteantud täpsuseni;

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö,
tunnikontrollid)

Lihtsamate , sh
igapäevaeluga seotud
tekstülesannete
lahendamine.
Liitmis- ja korrutamistehte
põhiomadused ja nende
rakendamine. Sulgude
avamine.

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö,
kontrolltöö)

Arvutamine
(75 õppetundi)
Miljonite klass ja miljardite
klass
Naturaalarvu kujutamine
arvkiirel

Õpitulemused

loeb numbritega kirjutatud arve miljardi piires;
kirjutab arve dikteerimise järgi;
määrab arvu järke ja klasse;
kirjutab arve kasvavas (kahanevas) järjekorras;
liidab ja lahutab kirjalikult naturaalarve miljardi
piires
• märgib naturaalarve arvkiirele;
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on võrrandi
lahend;
lahendab proovimise või analoogia abil võrrandi,
mis sisaldab ühte tehet ja naturaalarve;
selgitab, mis on võrrandi lahendi kontrollimine;
lahendab kuni kahetehtelisi tekstülesandeid;
selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise seadusi;
tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on võrrandi
lahend;

Õppetegevus

ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»
Peast arvutamine:
Pranglimine

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet», «Tervis ja

ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»
Liikluskasvatus
Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja

ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus»
Peast arvutamine:

Kirjalik korrutamine ja
jagamine. Arvu kuup.
Tehete järjekord.
Arvavaldise lihtsustamine
sulgude avamise ja
ühisteguri sulgudest
väljatoomisega
Avaldise väärtuse
arvutamine

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Jaguvuse tunnused (2-ga, 3ga, 5-ga, 9-ga, 10-ga)
Arvu tegurid ja kordsed.
Algarvud ja kordarvud,
algtegur.
Arvude suurim ühistegur ja
vähim ühiskordne.

•

Murdarv, harilik murd,
murru lugeja ja nimetaja.
Kümnendmurrud

•
•

•
•
•
•
•

•

Kümnendmurru
ümardamine.
Tehted

•
•
•
•
•

lahendab proovimise või analoogia abil võrrandi,
mis sisaldab ühte tehet ja naturaalarve;
selgitab, mis on võrrandi lahendi kontrollimine;
lahendab kuni kahetehtelisi tekstülesandeid;
selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise seadusi;
korrutab kirjalikult kuni kolmekohalisi
naturaalarve;
jagab kirjalikult kuni 5-kohalisi arve kuni 2kohalise arvuga;
selgitab naturaalarvu kuubi tähendust ja leiab arvu
kuubi;
tunneb tehete järjekorda (liitmine/lahutamine,
korrutamine/jagamine, sulud), arvutab kuni
neljatehteliste arvavaldiste väärtusi;
avab sulgusid arvavaldiste korral; toob ühise
teguri sulgudest välja;
otsustab (tehet sooritamata), kas arv jagub 2-ga,
3-ga, 5-ga, 9-ga või 10-ga;
leiab arvu tegureid ja kordseid;
teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv;
esitab arvu algtegurite korrutisena;
otsustab, kas arv on alg- või kordar;
leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja ja
vähima ühiskordse (VÜK)
selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust;
tunneb kümnendmurru kümnendkohti; loeb
kümnendmurde;
kirjutab kümnendmurde numbrite abil verbaalse
esituse järgi;
võrdleb ja järjestab kümnendmurde;
kujutab kümnendmurde arvkiirel;
ümarab kümnendmurde etteantud täpsuseni;
liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde;
arvutab kirjalikult positiivsete ratsionaalarvudega,
rakendab tehete järjekorda;

Pranglimine

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
kontrolltöö)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja

ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus».
ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontroll)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja

ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus».
ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
kontrolltööd)

Läbivad teemad:
«Kultuuriline
identiteet»,
«Kodanikualgatus ja

kümnendmurdudega.

Taskuarvuti, neli põhitehet

ettevõtlikkus», «Tervis
ja ohutus», «Väärtused
ja kõlblus».
Peast arvutamine:
Pranglimine
sooritab arvutuste kontrollimiseks neli põhitehet
taskuarvutil;
kogub lihtsa andmestiku;

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö.
praktiline töö

kombineeritud
töö(hindeline töö,
kirjalik töö
ja graafiline töö)

«Kultuuriline
identiteet»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»,
«Teabekeskkond»,
«Väärtused ja kõlblus»

•

tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise;
lihtsustab ühe muutujaga täisarvuliste kordajatega
avaldise; arvutab lihtsa tähtavaldise väärtuste;
kirjutab sümbolites tekstina kirjeldatud lihtsamaid
tähtavaldisi;
eristab valemit avaldisest;
kasutab valemit ja selles sisalduvaid tähiseid
arvutamise lihtsustamiseks;
korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab neid
sagedustabelisse;
tunneb mõistet sagedus ning oskab seda leida;
tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana;
loeb andmeid erinevatelt skaaladelt andmeid ja
toob näiteid skaalade kasutamise kohta;
loeb andmeid tulpdiagrammilt ja neid kõige
üldisemalt iseloomustada;
joonistab õpitud diagrammitüüpe;

Aritmeetiline keskmine.

•

arvutab aritmeetilise keskmise

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid)

Liikluskasvatus
Peast arvutamine:
Pranglimine
«Elukestev õpe ja
karjääriplaneerimine»
Liikluskasvatus

Geomeetrilised kujundid
ja mõõtmine
(34 õppetundi)
Sirglõik, murdjoon, kiir,

•

joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab nende

ülesannete

kirjalikud tööd

Läbivad teemad:

•
•

Andmed ja algebra
(21 õppetundi)
Arvavaldis, tähtavaldis,
valem.
Võrrandi ja selle lahendi
mõiste. Võrrandi
lahendamine proovimise ja
analoogia teel.

Arvandmete kogumine ja
korrastamine.
Sagedustabel.
Skaala.
Diagrammid:
tulpdiagramm,
sirglõikdiagramm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läbivad teemad:

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja
kõlblus».

«Tervis ja ohutus».

sirge.

Nurk, nurkade liigid

•
•
•
•
•
•

Kõrvunurgad. Tippnurgad

•
•
•
•
•

Paralleelsed ja ristuvad
sirged.
Kuubi ja risttahuka pindala
ja ruumala.
Pindalaühikud ja
ruumalaühikud
Plaanimõõt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

erinevusi;
märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, lõigul;
arvutab murdjoone pikkuse;
joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja kirjutab
nurga nimetuse sümbolites (näiteks ےABC);
võrdleb etteantud nurki silma järgi ja liigitab neid,
joonestab teravnurga, nürinurga, täisnurga ja
sirgnurga;
kasutab malli nurga mõõtmiseks ja etteantud
suurusega nurga joonestamiseks;
teab täisnurga ja sirgnurga suurust;
leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade paare;
joonestab kõrvunurki ja teab, et kõrvunurkade
summa on 180°;
arvutab antud nurga kõrvunurga suuruse;
joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad on
võrdsed;
joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid;
joonestab paralleellükke abil paralleelseid sirgeid;
tunneb ja kasutab sümboleid || ja ┴;
arvutab kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala;
teisendab pindalaühikuid;
teab ja teisendab ruumalaühikuid;
kasutab ülesannete lahendamisel mõõtühikute
vahelisi seoseid;
selgitab plaanimõõdu tähendust;
valmistab ruudulisele paberile lihtsama (korteri
jm) plaani.

Ajavaru kordamiseks
(10 õppetundi)

2.2. Hindamine (sh kujundav hindamine)

lahendamine,
iseseisev töö

(hindeline töö,
tunnikontrollid,)

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja kõlblus»

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö
ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö.
praktiline töö,
rühmatöö
ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö
praktiline töö,
rühmatöö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid)
kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid)

Läbivad teemad:

kombineeritud
töö(hindeline töö
, kirjalik töö
ja praktiline töö)

Läbivad teemad:

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja kõlblus»

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja kõlblus»

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja kõlblus»
Läbivad teemad:

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja kõlblus»

«Tervis ja ohutus»,
«Väärtused ja kõlblus»
«Tehnoloogia ja
innovatsioon»

№

Teema

Õpitulemused

1

Naturaalarvu kujutamine
arvkiirel
(I veerand)

•
•

kirjutab arve dikteerimise järgi;
kujutab naturaalarve arvkiirele;

2

Naturaalarvude võrdlemine ja
ümardamine
(I veerand)

•
•

võrdleb arve;
teab ümardamisreegleid ja ümardab arvu
etteantud täpsuseni;

3

Arvavaldis, tähtavaldis, valem.
(I veerand)

•
•

4

Võrrandi lahendamine
(I veerand)

5

Jaguvuse tunnused
Arvu tegurid ja kordsed.
Arvude SÜT ja VÜK
(I veerand)

•

Sirglõik, murdjoon, kiir, sirge
(II veerand)

•

6

tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise;
lihtsustab ühe muutujaga täisarvuliste
kordajatega avaldise; arvutab lihtsa tähtavaldise
väärtuste;
• kirjutab sümbolites tekstina kirjeldatud
lihtsamaid tähtavaldisi;
• eristab valemit avaldisest;
• leiab antud arvude seast võrrandi lahendi,
lahendab lihtsamaid võrrandeid;

•
•
•
•

•

Hindamine (viis ja
vahendid)
Tunnikontrollid

Tunnikontrollid

Tunnikontrollid

Kontrolltöö

otsustab (tehet sooritamata), kas arv jagub 2-ga, Kontrolltöö
3-ga, 5-ga, 9-ga või 10-ga;
leiab arvu tegureid ja kordseid;
teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv;
esitab arvu algtegurite korrutisena;
leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja ja
vähima ühiskordse (VÜK
joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab nende Tunnikontrollid
erinevusi;
märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, lõigul;

Hindamiskriteeriumid
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;

7

Nurk, nurkade liigid
(II veerand)

•
•
•
•
•

8

Kõrvunurgad. Tippnurgad
(II veerand)

•
•
•
•
•

9

Paralleelsed ja ristuvad sirged.
(II veerand)

•
•
•

10

Kuubi ja risttahuka pindala ja
ruumala.
Pindalaühikud ja ruumalaühikud
(II veerand)

11

Plaanimõõt
(III veerand)

12

Murdarv.Kümnendmurrud.
(III veerand)

arvutab murdjoone pikkuse;
joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja kirjutab
nurga nimetuse sümbolites (näiteks ےABC);
võrdleb etteantud nurki silma järgi ja liigitab
neid,
joonestab teravnurga, nürinurga, täisnurga ja
sirgnurga;
kasutab malli nurga mõõtmiseks ja etteantud
suurusega nurga joonestamiseks;
teab täisnurga ja sirgnurga suurust;
leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade
paare;
joonestab kõrvunurki ja teab, et kõrvunurkade
summa on 180°;
arvutab antud nurga kõrvunurga suuruse;
joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad on
võrdsed;
joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid;
joonestab paralleellükke abil paralleelseid
sirgeid;
tunneb ja kasutab sümboleid || ja ┴;

Tunnikontrollid

Tunnikontrollid

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

Tunnikontrollid

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

•
•
•
•

arvutab kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala;
teisendab pindalaühikuid;
teab ja teisendab ruumalaühikuid;
kasutab ülesannete lahendamisel mõõtühikute
vahelisi seoseid;

Tunnikontrollid

•
•

selgitab plaanimõõdu tähendust;
valmistab ruudulisele paberile lihtsama (korteri
jm) plaani praktiline töö

Praktiline töö

tunneb kümnendmurru kümnendkohti; loeb
kümnendmurde;
• võrdleb ja järjestab kümnendmurde;
•

„1“-0-19%
„5“`- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

Tunnikontrollid

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;

13

Kümnendmurru ümardamine.
Kümnendmurdude liitmine ja
lahutamine.

•

kujutab kümnendmurde arvkiirel;

•
•
•

ümarab kümnendmurde etteantud täpsuseni;
liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde;
rakendab tehete järjekorda;

Kontrolltöö

(III veerand)
14

Kümnendmurdude korrutamine
ja jagamine.
(IV veerand)

•
•

korrutab ja jagab kirjalikult kümnendmurde;
lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid

Kontrolltöö

15

Sagedustabel. Diagrammid.
(IV veerand)

•
•
•

kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli;
illustreerib tulp- ja sirglõikdiagrammiga;
loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt,

Kombineeritud töö
( kirjalik töö
ja graafiline töö)

•

arvutab aritmeetilise keskmise

Tunnikontrollid

•

näitab üles initsiatiivi lahendada kodus ja koolis
ilmnevaid matemaatilist laadi probleeme

Тunnikontroll

16

17

Aritmeetiline keskmine.
(IV veerand)

Igapäevaga seotud ülesanded.
(IV veerand)

„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%

6.klass, 5 tundi nädalas, kokku 175 tundi
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)
Märkused

• teab murru lugeja ja nimetaja tähendust; teab, et
murrujoonel on jagamismärgi tähendus;
• kujutab harilikke murde arvkiirel;
• kujutab lihtsamaid harilikke murde vastava osana lõigust ja
tasapinnalisest kujundist;
• tunneb liht- ja liigmurde;
• teab, et iga täisarvu saab esitada hariliku murruna;
• taandab murde nii järkjärgult kui suurima ühisteguriga,
jäädes arvutamisel saja piiresse;
• teab, milline on taandumatu murd;
• laiendab murdu etteantud nimetajani;
• teisendab murde ühenimelisteks ja võrdleb neid;
• teab, et murdude ühiseks nimetajaks on antud murdude
vähim ühiskordne;
• liidab ja lahutab ühenimelisi ja erinimelisi murde;
• esitab liigmurru segaarvuna ja vastupidi;
• korrutab harilikke murde omavahel ja murdarve
täisarvudega;
• tunneb pöördarvu mõistet;
• jagab harilikke murde omavahel ja murdarve täisarvudega
ning vastupidi;
• tunneb segaarvude liitmise, lahutamise, korrutamise ja
jagamise eeskirju ja rakendab neid arvutamisel;
• teisendab lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks ja
harilikku murru lõplikuks või lõpmatuks perioodiliseks
kümnendmurruks;
• leiab hariliku murru kümnendlähendi ja võrdleb harilikke

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Märkused (läbivad
teemad, lõiming, IKT,
metoodika)

Arvutamine.
(75 õppetundi)
Harilik murd, selle
põhiomadus.Hariliku murru
taandamine ja laiendamine.
Harilike murdude
võrdlemine.
Ühenimeliste murdude
liitmine ja lahutamine.
Erinimeliste murdude
liitmine ja lahutamine.
Kümnendmurru
teisendamine harilikuks
murruks ning hariliku murru
teisendamine
kümnendmurruks. Harilike
murdude korrutamine
Pöördarvud.
Harilike murdude jagamine.
Arvutamine harilike ja
kümnendmurdudega.

Harjutusülesanded Talgebra keskkonnas
Läbivad teemad:
«Kultuuriline identiteet»,
«Kodanikualgatus ja

ettevõtlikkus», «Tervis ja
ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»

murde kümnendlähendite abil;
• arvutab täpselt avaldiste väärtusi, mis sisaldavad nii
kümnend- kui harilikke murde, ümar ja nurksulge ning ei
tekita negatiivseid vahe- ega lõpptulemusi.
• lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid täis- ja
murdarvudega;
Positiivsed ja negatiivsed
täisarvud
Negatiivsed arvud. Arvtelg.
Positiivsete ja negatiivsete
täisarvude kujutamine
arvteljel. Vastandarvud.
Arvu absoluutväärtus.
Arvude järjestamine.
Arvutamine täisarvudega.
Tekstülesanded.

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

ülesannete
leiab osa tervikust;
selgitab protsendi mõistet; teab, et protsent on üks sajandik lahendamine,
iseseisev töö
osa tervikust;
• leiab arvust protsentides määratud osa;
• lahendab igapäevaelule tuginevaid ülesandeid protsentides
määratud osa leidmisele (ka intressiarvutused);
• lahendab tekstülesandeid protsentides määratud osa
leidmisele;

kirjalikud tööd
(hinnaline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andmed ja algebra
(45 õppetundi)
Osa leidmine arvust.
Protsendi mõiste

•
•

selgitab negatiivsete arvude tähendust, toob nende
kasutamise kohta elulisi näiteid;
teab, et naturaalarvud koos oma vastandarvudega ja arv
null moodustavad täisarvude hulga;
võrdleb täisarve ja järjestab neid;
teab arvu absoluutväärtuse geomeetrilist tähendust;
leiab täisarvu absoluutväärtuse;
liidab ja lahutab positiivsete ja negatiivsete täisarvudega,
tunneb arvutamise reegleid;
vabaneb sulgudest, teab, et vastandarvude summa on null
ja rakendab seda teadmist arvutustes;
rakendab korrutamise ja jagamise reegleid positiivsete ja
negatiivsete täisarvudega arvutamisel;
arvutab kirjalikult täisarvudega;
kahe- ja lihtsamate kolmetehteliste tekstülesannete
analüüsimine ning lahendamine.

Läbivad teemad
«Keskkond ja
jätkusuutlik areng»,
«Kultuuriline identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis ja
ohutus» , «Väärtused ja
kõlblus»

Läbivad teemad:
«Keskkond ja
jätkusuutlik areng»,
«Kultuuriline identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis ja
ohutus» , «Väärtused ja
kõlblus»

• õpetaja juhendamisel modelleerib lihtsamas reaalses
kontekstis esineva probleemi (probleemülesannete
lahendamine).

Koordinaattasand. Punkti
• määrab punkti koordinaate ristkoordinaadistikus;
asukoha määramine tasandil. • joonestab lihtsamaid graafikuid;
Temperatuuri graafik,
• loeb graafikuid, sh liiklusohutusalaste graafikute lugemine
ühtlase liikumise graafik ja
ja analüüsimine.
teisi empiirilisi graafikuid.

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö,
loov töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Läbivad teemad:
«Keskkond ja
jätkusuutlik areng»,
«Kultuuriline identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon», «Tervis ja
ohutus», «Tervis ja
ohutus» , «Väärtused ja
kõlblus»
Liikluskasvatus

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö,
rühmatöö,
praktiline töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

ülesannete
lahendamine,
iseseisev,
praktiline,
loov töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö),
PowerPoint’i
esitlus

Läbivad teemad:
«Keskkond ja
jätkusuutlik areng»,
«Kultuuriline identiteet»,
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis ja
ohutus» , «Väärtused ja
kõlblus»
Liikluskasvatus
Konstrueerimisel on
soovitatav kasutada ka
õpiprogramme
(Geogebra, Geometriks,
Geolog-Win vms
Läbivad teemad

Geomeetrilised kujundid
ja mõõtmine
(45 õppetundi)
Ringjoon. Ring. Ringi
sektor. Ringjoone pikkus.
Ringi pindala.

•
•
•
•
•
•

Peegeldus sirgest,
telgsümmeetria.
Peegeldus
punktist,
tsentraalsümmeetria.

•

teab ringjoone keskpunkti, raadiuse ja diameetri tähendust;
joonestab etteantud raadiuse või diameetriga ringjoont;
leiab katseliselt arvu π ligikaudse väärtuse;
arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala;
joonestab etteantud suurusega sektoreid;
loeb andmeid sektordiagrammilt;

joonestab sirge (ja punkti ) suhtes antud punktiga
sümmeetrilist punkti, antud lõiguga sümmeetrilise lõigu ja
antud kolmnurga või nelinurgaga sümmeetrilist kujundi;
• kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine)
toob näiteid õpitud geomeetrilistest kujunditest ning
sümmeetriast arhitektuuris ja kujutavas kunstis;

«Keskkond ja

Lõigu poolitamine. Antud
sirge ristsirge.
Nurga poolitamine.
Kolmnurga nurkade summa.

poolitab sirkli ja joonlauaga lõigu ning joonestab
keskristsirge;
• poolitab sirkli ja joonlauaga nurga;
•

• näitab joonisel ja nimetab kolmnurga tippe, külgi, nurki;
• joonestab ja tähistab kolmnurga, arvutab kolmnurga
Kolmnurga joonestamine
ümbermõõdu;
kolme külje järgi, kahe külje • leiab jooniselt ja nimetab kolmnurga lähisnurki,
ja nende vahelise nurga
vastasnurki, lähiskülgi, vastaskülgi;
järgi, ühe külje ja selle
• teab ja kasutab nurga sümboleid;
lähisnurkade järgi.
• teab kolmnurga sisenurkade summat ja rakendab seda
Kolmnurkade
võrdsuse
puuduva nurga leidmiseks;
tunnused.
• teab kolmnurkade võrdsuse tunnuseid KKK, KNK, NKN
ning kasutab neid ülesannete lahendamisel;
Kolmnurkade liigitamine.
• liigitab joonistel etteantud kolmnurki nurkade ja külgede
järgi
• joonestab teravnurkse, täisnurkse ja nürinurkse kolmnurga;
• joonestab erikülgse, võrdkülgse ja võrdhaarse kolmnurga;
• joonestab kolmnurga kolme külje järgi, kahe külje ja
nendevahelise nurga järgi ning ühe külje ja selle
lähisnurkade järgi;
• näitab ja nimetab täisnurkse kolmnurga külgi;
• näitab ja nimetab võrdhaarses kolmnurgas külgi ja nurki;
Võrdhaarse kolmnurga
• teab võrdhaarse kolmnurga omadusi ja kasutab neid
omadusi.
ülesannete lahendamisel;
Kolmnurga alus ja kõrgus.
• tunneb mõisteid alus ja kõrgus, joonestab iga kolmnurga
Kolmnurga pindala.
igale alusele kõrguse;
• mõõdab kolmnurga aluse ja kõrguse ning arvutab pindala.

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö
ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)
kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

jätkusuutlik areng»,
«Kultuuriline identiteet»,
«Tehnoloogia ja
innovatsioon», «Tervis ja
ohutus» , «Väärtused ja
kõlblus»
Läbivad teemad: «Tervis
ja ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»
Läbivad teemad: «Tervis
ja ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö,
rühmatöö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Läbivad teemad:
«Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus», «Tervis ja
ohutus» , «Väärtused ja
kõlblus»

ülesannete
lahendamine,
iseseisev töö

kirjalikud tööd
(hindeline töö ,
tunnikontrollid,
kontrolltöö)

Läbivad teemad: «Tervis
ja ohutus», «Väärtused ja
kõlblus»

Ajavaru kordamiseks
(10 õppetundi)

2.2. Hindamine (sh kujundav hindamine)
№
Teema
1.

Harilik murd
(I veerand)

2.

Ühenimeliste murdude liitmine
ja lahutamine.
(I veerand)

3.

Harilikke murdude liitmine ja
lahutamine
(I veerand)

4.

Harilike murdude korrutamine
(II veerand)

5.

Õpitulemused

• tunneb harilikku ning kujutab neid arvkiirel; kujutab
joonisel harilikku murdu osana tervikust

Hindamine (viis ja
vahendid)
Tunnikontroll

• arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning
positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete
järjekorda

Tunnikontroll

• teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku
kümnendmurru harilikuks murruks ning leiab hariliku
murru kümnendlähendi;
• lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning
kontrollib ja hindab tulemust;
• lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab
tähtavaldise väärtuse;
• leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab
lihtsamaid võrrandeid;
• arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning
positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete
järjekorda

Kontrolltöö

Harilikke murdude korrutamine • Leiab arvu pöördarvu;
ja jagamine
• lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning
kontrollib ja hindab tulemust;
(II veerand)
• lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab

Tunnikontroll

Kontrolltöö

Hindamiskriteeriumid
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%-

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%-

tähtavaldise väärtuse;
• leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab
lihtsamaid võrrandeid;
• leiab osa tervikust;
• lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning
kontrollib ja hindab tulemust;

6.

Osa leidmine arvust.
(II veerand)

7.

Protsendid
(II veerand)

8.

Ringjoon, selle elementid ja
pikkus
(III veerand)

•

arvutab ringjoone pikkuse

Tunnikontroll

9.

Ring ja selle pindala, sektor,
sektordiagramm
(III veerand)

•

Kontrolltöö

•

loeb andmeid sektordiagrammilt, sh
liiklusohutusalaste diagrammide lugemine ja
analüüsimine;
joonestab ringi;
arvutab ringi pindala
kasutades IKT võimalusi (internetiotsing,
pildistamine), toob näiteid õpitud geomeetriliste
kujundite ning sümmeetria kohta arhitektuuris ja
kujutavas kunstis;
omandab erinevaid info esitamise meetodeid

•

konstrueerib sirge suhtes sümmeetrilisi kujundeid

Praktiline töö

10.

11.

Sümmeetria
(III veerand)

Peegeldus sirgest,
telgsümmeetria.
Peegeldus punktist,
tsentraalsümmeetria.
(III veerand)

• tunneb protsendi mõistet;
• lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning
kontrollib ja hindab tulemust;

•
•
•

Tunnikontroll

Kontrolltöö

Esitlus

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5” – töö sisaldab vajalikku
infot, vormistatud korrektselt;
„4” – töös on mõned puudused;
„3” – vormistatud vigadega,
sisaldab vähe infot;
„2” – tehtud valesti;
„1” – töö puudub
(Hindamismudel)
„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%-

12.

Lõigu poolitamine. Antud sirge
ristsirge.
Nurga poolitamine.
(III veerand)

•

13.

Kolmnurga joonestamine ja
liigitamine
(III veerand)

•
•

14.

Kolmnurga alus ja kõrgus.
Kolmnurga pindala.
(III veerand)

konstrueerib sirkli ja joonlaua lõigu keskristsirge,
nurgapoolitaja;

Praktiline töö

Joonestab kolmnurga;
rakendab kolmnurga sisenurkade summat ja
kolmnurkade võrdsuse tunnuseid (KKK, KNK,
NKN) ülesandeid lahendades;
• liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi
• joonestab kolmnurga kõrgused ning arvutab
kolmnurga pindala

Tunnikontroll

Kontrolltöö

15. Negatiivsed ja positiivsed arvud.
(IV veerand)

•

leiab arvu vastandarvu ja absoluutväärtuse

Tunnikontroll

16.

•

arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning
positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete
järjekorda;
lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning
kontrollib ja hindab tulemust;
lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab
tähtavaldise väärtuse;
leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab
lihtsamaid võrrandeid;
omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti
etteantud koordinaatide järgi, loeb teljestikus asuva
punkti koordinaate;
tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;

Tunnikontroll

Arvutamine täisarvudega.
Tekstülesanded.
(IV veerand)

•
•
•
17.

Punkti asukoha määramine
tasandil
(IV veerand)

•
•

•

Loov töö

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%-

„5” – vormistatud korrektselt,
vead puuduvad;
„4” – töös on mõned puudused;
„3” – vormistatud vigadega,
sisaldab palju vigu;
„2” – tehtud valesti;
„1” – töö puudub

18.

Koordinaattasand. Punkti
asukoha määramine tasandil.
(IV veerand)

•

19.

Temperatuuri graafik, ühtlase
liikumise graafik ja teisi
empiirilisi graafikuid
(IV veerand)

•

joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti
etteantud koordinaatide järgi, loeb teljestikus asuva
punkti koordinaate;

kasutab digitaalseid õppematerjale ja
arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja iseseisvaks
harjutamiseks;
• joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut;
• kasutab digitaalseid õppematerjale ja
arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja iseseisvaks
harjutamiseks

Kontrolltöö

Praktiline töö

„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%„5“- 90-100%;
„4“-75-89%;
„3“.50-74%;
„2“-20-49%;
„1“-0-19%-

KEHALINE KASVATUS
AINEKAVA
Sissejuhatus
Kehalise kasvatuse õpetamise alusdokumendiks on Põhikooli riiklik õppekava, selle üldosa ning kehalise kasvatuse ainekava, mis on
lähteks õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, üldpädevuste kujundamisel, läbivate teemade käsitlemisel, samuti ka lõimingul teiste
õppeainetega.
Põhikooli kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:
1) soovib olla terve ja rühikas;
2) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse liikumisharrastuse vajalikkust;
3) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama;
4) omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade ja liikumisviiside tehnika;
5) täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid;
6) jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse treeninguga;
7) õpib kaaslastega koostööd tegema, kokku lepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima ja ausa mängu olemust mõistma;
8) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu.
Kehalises kasvatuses lähtutakse vajadusest toetada õpilase kujunemist hea tervise ja töövõimega isiksuseks. Kehalise kasvatuse
tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused soodustavad õpilase mitmekülgset arengut ning võimaldavad tal leida endale
jõukohase, turvalise ja tervisliku liikumisharrastuse.
Kehalises kasvatuses juhitakse õpilast oma kehalise vormisoleku taset jälgima ning seda regulaarselt harjutades ning uusi (sh
iseseisvalt omandatud) teadmisi ja oskusi hankides edendama. Keskkonda hoidev, kaaslasi austav, koostööd ning ausa mängu
põhimõtteid väärtustav liikumine ja sportimine toetavad õpilase sotsiaalset ning kõlbelist arengut.
Põhialadena kuuluvad põhikooli kehalise kasvatuse ainekavva võimlemine, kergejõustik (I kooliastme õpitulemustes ja õppesisus
esitatud põhiliikumisviisidena jooks, hüpped ja visked), liikumis- ja sportmängud (korv-, võrk- ja jalgpall ), tantsuline liikumine,
talialad (uisutamine) ning orienteerumine. I või II kooliastmes läbivad õpilased ujumise algõpetuse kursuse. Teadmisi spordist ja
liikumisest/sportimisest edastatakse kehalise kasvatuse tundides praktilises tegevuses ja/või õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele
suunates.
1

Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning
toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele
piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist
aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad
õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, kooliõu jne;
7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine
jne.
Kuna õpilase kehaline aktiivsus on efektiivseim viis, et hoida tervist, arendada ning säilitada üldist töövõimet, kehalist vormisolekut ja
vaimset tasakaalu, on soovitatav pakkuda vabade tundide arvelt lisatunde liikumiseks ning sportimiseks.
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Üldised õpitulemused I, II kooliastmes
I kooliaste
3. klassi õpilane:

II kooliaste
6. klassi õpilane:

kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise
tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks
õpilane peab olema kehaliselt aktiivne;

selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi
tähtsust inimese tervisele, kirjeldab kehalise
aktiivsuse rolli tervislikus eluviisis;
kirjeldab oma kehalist
aktiivsust/liikumisharrastust ;

omandab kooliastme ainekavva kuuluvate
liikumisviiside/kehaliste harjutuste tehnika
(vt alade õpitulemused õppesisu juures);
sooritab põhiliikumisviise liigutusoskuste
tasemel;

omandab kooliastme ainekavva kuuluvate
kehaliste harjutuste (spordialade/
liikumisviiside) tehnika (vt alade
õpitulemused õppesisu juures), teab, kuidas
õpitud alasid iseseisvalt sooritada; sooritab
põhiliikumisviise liigutusvilumuste tasemel ;

kirjeldab, kuidas tuleb käituda kehalise
kasvatuse tunnis (võimlas, staadionil,
maastikul jne), täidab õpetaja seatud
ohutusnõudeid ja hügieenireegleid; loetleb
ohuallikaid liikumis- ja/või
sportimispaikades ja kooliteel ning kirjeldab
ohutu liikumise/sportimise/liiklemise
võimalusi;

selgitab kehalise kasvatuse tundides
kehtivate ohutus- ja hügieeninõuete ning
iseseisva ohutu liikumisharrastuse/liiklemise
vajalikkust; järgib ohutus- ja
hügieenireegleid kehalise kasvatuse tundides
ning tunnivälistel spordiüritustel;

sooritab õpetaja juhendamisel
kontrollharjutusi; annab hinnangu oma
sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele

sooritab kontrollharjutusi ja kehalise
võimekuse katseid, võrdleb saavutatud
tulemusi oma varasemate tulemustega; valib
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(kerge/raske);

õpetaja juhendamisel oma rühti ja kehalist
võimekust parandavaid harjutusi ja sooritab
neid;

teab, kuidas käituda kehalisi harjutusi
sooritades: on viisakas, sõbralik ja
abivalmis; täidab kokkulepitud
(mängu)reegleid; kasutab heaperemehelikult
kooli spordivahendeid ja –inventari;

mõistab hea käitumise, reeglite järgimise,
keskkonda säästva suhtumise ja koostöö
tegemise vajalikkust sportimisel/liikumisel:
täidab reegleid ja võistlusmäärusi kehalisi
harjutusi õppides ning liikudes; on valmis
tegema koostööd (sooritama koos harjutusi,
kuuluma ühte võistkonda jne) kõigi
kaaslastega; kirjeldab ausa mängu
põhimõtete realiseerimist spordis ja teistes
tegevustes;

loetleb spordialasid ja nimetab Eesti tuntud
sportlasi; nimetab Eestis toimuvaid
spordivõistlusi ning tantsuüritusi;

kirjeldab sobivaid oskussõnu kasutades
nähtud spordivõistlust ja/või tantsuüritust
ning oma muljeid sellest; nimetab Eesti ja
maailma tuntud sportlasi ning võistkondi;
valdab teadmisi maailmas toimuvatest
suurvõistlustest ja antiikolümpiamängudest ;

harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse
tundides; oskab iseseisvalt ja koos
kaaslastega ohutult mängida liikumismänge;
tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja
liikumisviise.

harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse
tundides; tunneb huvi koolis toimuvate
spordi- ja tantsuürituste vastu, võtab neist
osa võistleja, osaleja või pealtvaatajana;
oskab sportida/liikuda koos kaaslastega,
jagada omavahel ülesandeid, kokku leppida
mängureegleid jne; soovib õppida uusi
kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning
omandada teadmisi iseseisvaks
sportimiseks/liikumiseks; osaleb
tervisespordi üritustel.
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Õppesisu, õpitulemused klassiti
I kooliaste
Kehalise kasvatuse
valdkond/spordiala

TEADMISED
SPORDIST JA
LIIKUMISVIISIDEST

VÕIMLEMINE

Õppesisu

Õpitulemused

I kooliaste
1) Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele.
Liikumissoovitused I kooliastme õpilasele.
Liikumine/sportimine üksi ja kaaslastega,
oma/kaaslase soorituse kirjeldamine ning hinnangu
andmine.

3. klassi õpilane:
1) kirjeldab regulaarse
liikumise/sportimise tähtsust tervisele;
nimetab põhjusi, miks ta peab olema
kehaliselt aktiivne; annab hinnangu oma
sooritusele ja kogetud kehalisele
koormusele (kerge/raske);

2) Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele,
käitumisreeglid kehalise kasvatuse tunnis; ohutu ja
kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja
liikumisviisidega tegeldes; ohutu liiklemine teel
sportimispaikadesse ja kooliteel.

2) oskab käituda kehalise kasvatuse
tunnis, liikudes/sportides erinevates
sportimispaikades ning liigeldes tänaval;
järgib õpetaja seatud reegleid ja
ohutusnõudeid; täidab mängureegleid;

3) Hügieenireeglid kehalisi harjutusi sooritades.
Teadmised ilmastikule ja spordialadele vastavast
riietumisest. Pesemise vajalikkus kehaliste
harjutuste tegemise järel.

3) teab ja täidab (õpetaja seatud)
hügieeninõudeid;

4) Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti
sportlastest ning Eestis toimuvatest
spordivõistlustest ja tantsuüritustest.

4) teab spordialasid ja oskab nimetada
tuntud Eesti sportlasi

1. klass: 10 - 12 tundi
Rivi- ja korraharjutused: tervitamine, rivistumine
viirgu ja kolonni. Kujundliikumised. Pööre paigal

Metoodilised
juhendid

Edastatakse
praktilise õppe
käigus või õpilasi
iseseisvale tööle
suunates.
Teadmistele
hinnangu andmisel
arvestada eelkõige
õpilase võimet
rakendada
omandatud
teadmisi praktilises
tegevuses.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
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hüppega.
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused:
päkkkõnd, kõnd kandadel, liikumine
juurdevõtusammuga kõrvale. Üldkoormavad
hüplemisharjutused. Harki- ja käärihüplemine.
Üldarendavad võimlemisharjutused: vahendita ja
vahenditega saatelugemise ning muusika saatel.
Matkimisharjutused.
Rakendusvõimlemine: ronimine varbseinal,
kaldpingil, üle takistuste ja takistuste alt.
Akrobaatilised harjutused: veered kägaras ja
sirutatult, juurdeviivad harjutused turiseisuks ja
tireliks, tirel ette ja veere taha turiseisu.
Tasakaaluharjutused: liikumine joonel ja pingil
kasutades erinevaid kõnni- ja jooksusamme,
tasakaalu arendavad liikumismängud.
Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks:
sirutushüpe.

vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
võimlemisega.
Diferentseeritud
töö.

2. klass: 15 - 18 tundi
Rivi- ja korraharjutused: loendamine,
harvenemine ja koondumine. Hüppega pöörded
paigal. Kujundliikumised.
Kõnniharjutused: rivisamm (P) ja võimlejasamm
(T).
Põhivõimlemine ja üldarendavad harjutused:
Üldarendavad võimlemisharjutused käte, kere ja
jalgade põhiasenditega, harjutused vahendita ja
vahenditega saatelugemise ning muusika saatel.
Lühike põhivõimlemise kombinatsioon.
Hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa
tiirutamisega ette. Koordinatsiooniharjutused.
Rakendusvõimlemine: rippseis ja ripped; ronimine
varbseinal, üle takistuste ja takistuste alt.
Tasakaaluharjutused: päkk-kõnd joonel, pingil ja
poomil; pöörded päkkadel pingil. Tasakaalu
arendavad mängud.
Akrobaatika:
veered kägaras ja sirutatult, juurdeviivad harjutused
turiseisuks ja tireliks, tirel ette, veere taha turiseisu,
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turiseis, toengkägarast sirutushüpe
maandumisasendi fikseerimisega.
Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks:
mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt maandumisasendi
fikseerimisega, harjutused äratõuke õppimiseks
hoolaualt.
3. klass: 15 - 18 tundi
Rivi- ja korraharjutused: pöörded paigal,
kujundliikumised.
Kõnni- ja jooksuharjutused: rivisamm (P),
võimlejasamm (T).
Üldkoormavad ja koordinatsiooni arendavad
hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa
tiirutamisega ette jalalt jalale,
koordinatsiooniharjutused.
Põhivõimlemine ja üldarendavad
võimlemisharjutused: üldarendavad
võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade
põhiasenditega, harjutused vahendita ja vahenditega.
Põhivõimlemise kombinatsioon saatelugemise või
muusika saatel.
Rakendusvõimlemine: ronimine varbseinal,
kaldpingil, üle takistuste ja takistuste alt, rippseis,
ripped ja toengud.
Akrobaatilised harjutused: veered kägaras ja
sirutatult, juurdeviivad harjutused turiseisuks ja
tireliks, tirel ette, kaldpinnalt tirel taha, veere taha
turiseisu, kaarsild, toengkägarast ülesirutushüpe
maandumisasendi fikseerimisega.
Tasakaaluharjutused: liikumine joonel, pingil ja
poomil, kasutades erinevaid kõnni- ja jooksusamme,
päkkkõnd ja pöörded päkkadel, võimlemispingil
kõnd kiiruse muutmise, takistuste ületamise ja
peatumisega, tasakaalu arendavad mängud.
Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks:
sirutus-mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt
maandumisasendi fikseerimisega, harjutused
äratõuke õppimiseks hoolaualt.

3. klassi õpilane:
1) oskab liikuda, kasutades rivisammu
(P) ja võimlejasammu (T);
2) sooritab põhivõimlemise harjutuste
kombinatsiooni (16 takti) muusika või
saatelugemise saatel;
3) sooritab tireli ette, turiseisu ja
kaldpinnalt tireli taha;
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30
sekundi jooksul järjest).
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JOOKS, HÜPPED,
VISKED

1. klass: 10 - 12 tundi
Jooks. Jooksuasend, jooksu alustamine ja
lõpetamine. Jooks erinevatest lähteasenditest,
mitmesugused jooksuharjutused. Püstistart koos
stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine lihtsates
teatevõistlustes.
Hüpped. Takistustest ülehüpped. Hüpped paigalt ja
hoojooksult vetruva maandumisega.
Visked. Palli hoie. Täpsusvisked ülalt (tennis)
palliga. Pallivise paigalt.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
kergejõustikuks
ettevalmistavate
aladega.
Diferentseeritud
töö.

2. klass: 15 - 18 tundi
Jooks. Jooksuasend, jooksuliigutused, jooks
erinevas tempos. Võimetekohase jooksutempo
valimine. Pendelteatejooks teatepulgaga.
Hüpped. Paigalt kaugushüpe, maandumine
kaugushüppes. Hüpped hoojooksult, et omandada
jooksu ja hüppe ühendamise oskus. Madalatest
takistustest ülehüpped parema ja vasaku jalaga.
Visked. Tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele.
Pallivise paigalt.
3. klass: 15 - 18 tundi
Jooks. Jooksuasendeid ja liigutusi korrigeerivad
harjutused. Kiirendusjooks. Jooksu alustamine ja
lõpetamine. Püstilähe. Kiirjooks. Kestvusjooks.
Pendelteatejooks.
Hüpped. Kaugushüpe hoojooksuga paku
tabamiseta. Madalatest takistustest ülehüpped
parema ja vasaku jalaga. Kõrgushüpe otsehoolt
Visked. Viskepalli hoie, viskeliigutus. Pallivise
kahesammulise hooga.

LIIKUMISMÄNGUD

1. klass: 15 - 18 tundi
Jooksu- ja hüppemängud. Liikumismängud ja

3. klassi õpilane:
1) jookseb kiirjooksu püstistardist
stardikäsklustega
2) läbib joostes võimetekohase tempoga
1 km distantsi
3) sooritab õige teatevahetuse
teatevõistlustes ja pendelteatejooksus;
4) sooritab palliviske paigalt ja
kahesammulise hooga;
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe
paku tabamiseta.
Individuaalne ja
rühmatöö;
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teatevõistlused erinevate vahenditega.
Liikumine pallita: jooksud, pidurdused,
suunamuutused.
Põrgatamisharjutused tennis-, käsi- ja
minikorvpalliga.
Liikumismängud väljas/maastikul.

õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
liikumismängudega
.Diferentseeritud
töö.
.

2. klass: 21 - 24 tundi
Jooksu-, hüppe- ja viskemängud.
Pallikäsitsemisharjutused, viskamine ja püüdmine.
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja
teatevõistlused pallidega.
Rahvastepall.
Maastikumängud.
3. klass: 21 - 24 tundi
Jooksu- ja hüppemängud.
Mängud (jõukohaste vahendite) viskamise, heitmise
ja püüdmisega.
Palli käsitsemisharjutused, põrgatamine, vedamine,
heitmine, viskamine, söötmine ja püüdmine.
Sportmänge ( korv-, käsi-, võrk-, jalgpall ja
saalihoki ) ettevalmistavad liikumismängud,
teatevõistlused pallidega.
Rahvastepallimäng reeglite järgi.
Maastikumängud.

TALIALAD
(kooli valikul:
suusatamine või
uisutamine)

1. klass: 10 - 12 tundi
Suusatamine
Suuskade kinnitamine, pakkimine ja kandmine,
allapanek. Suuskade transport. Õige kepihoie,
suusarivi.
Kukkumine ja tõusmine paigal ning liikudes,
tasakaaluharjutused suuskadel.
Lehvikpööre e. astepööre eest.
Astesamm, libisamm. Trepptõus.
Laskumine laugelt nõlvalt põhiasendis.

3. klassi õpilane:
1) sooritab harjutusi erinevaid palle
põrgatades, vedades, söötes, visates ja
püüdes ning mängib nendega
liikumismänge;
2) mängib rahvastepalli lihtsustatud
reeglite järgi, on kaasmängijatega sõbralik
ning austab kohtuniku otsust.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
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Uisutamine
Uiskude kandmine. Uisurivi. Kõnd ja libisemine
uiskudel; uisutaja kehaasend.

tegelemaks
suusatamise ja/või
uisutamisega.
Diferentseeritud
töö.

2. klass: 15 - 18 tundi
Suusatamine
Lehvikpööre tagant. Tasakaalu- ja osavusharjutused
suuskadel. Kukkumine ja tõusmine paigal ning
liikudes. Libisamm. Vahelduvtõukeline
kahesammuline sõiduviis. Paaristõukeline sammuta
sõiduviis laugel nõlval.
Käärtõus. Laskumine kõrgasendis.
Uisutamine
Käte ja jalgade tõuge ja libisemisel. Jalgade tõuge ja
libisemine paralleelsetel uiskudel.
Sõidu alustamine ja lõpetamine (pidurdamine).
Sahkpidurdus.
3. klass: 15 - 18 tundi
Suusatamine
Tasakaalu- ja osavusharjutused suuskadel.
Vahelduvtõukeline kahesammuline sõiduviis.
Paaristõukeline sammuta sõiduviis. Laskumine
põhiasendis. Sahkpidurdus. Mängud suuskadel.
Uisutamine
Sõidutehnika: käte ja jalgade töö uisutamisel.
Sõidu alustamine ja pidurdamine.
Mängud jääl.

TANTSULINE
LIIKUMINE

1. klass: 5 - 6 tundi
Rütmi plaksutamine ja jalgade rõhklöögid.
Liikumised mõttekujundeid ja kujutlusvõimet
kasutades. Spontaansust ja liikumisrõõmu
arendavad mängud.
Liikumine sõõris
ja paarilisega kõrvuti ringjoonel.
Kõnni-, külg-, hüpak-, galopp ja lõppsamm.

3. klassi õpilane:
suusatamine
1) suusatab paaristõukelise sammuta
sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise
kahesammulise sõiduviisiga;
2) laskub mäest põhiasendis;
3) läbib järjest suusatades 3 km distantsi.
uisutamine
1) libiseb jalgade tõukega paralleelsetel
uiskudel;
2) oskab sõitu alustada ja lõpetada;
3) uisutab järjest 4 minutit.
Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
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Eesti traditsioonilised laulumängud paarilise
valimisega. Lihtsad 2-osalised tantsud.

Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
tantsulise
liikumisega.
Diferentseeritud
töö.

2. klass: 6 - 8 tundi
Liikumine ja koordinatsioon sõna, rütmi, kehapilli
või muusikaga. Tantsukujundid rühmas ja liikumine
nendes.
Erinevad
liikumised rütmi või muusika iseloomu
vaheldumisel.
Süld- ja valsivõte; käärhüpped, galopp- ja
vahetussamm.
Laulumängud erinevates joonistes.
2-3 kombinatsioonilised lihtsamad paaristantsud.

UJUMINE

3. klass: 6 - 8 tundi
Mitmest (4-st) osast koosnevad
rütmikombinatsioonid; liikumise alustamine ja
lõpetamine muusikat (rütmi) järgides.
Suunajalg, suuna muutmine 8-taktilist muusikalist
pikkust arvestades.
Asendid paarilise suhtes (ringjoonel ja kodarjoonel
rinnati). Polkasamm rinnati ja seljati.
Korduvtuurilised Eesti rahvatantsud ja keerukamad
laulumängud. Lastetantsud.

3. klassi õpilane:
1) mängib/tantsib õpitud eesti
laulumänge ja tantse;
2) liigub vastavalt muusikale, rütmile,
helile.

I kooliaste
Ohutusnõuded ja kord basseinis ja ujumispaigas.
Hügieeninõuded ujumisel.
Veega kohanemise harjutused.
Rinnuli- ja seliliujumine.

Ujumise algõpetuse kursuse läbinud
õpilane:
1) ujub vabalt valitud stiilis 25
meetrit.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
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II kooliaste
Kehalise kasvatuse
valdkond/spordiala

TEADMISED
SPORDIST JA
LIIKUMISVIISIDEST

Õppesisu

1. Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline
aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline komponent.
Liikumissoovitused II kooliastme õpilasele.
2. Õpitud spordialade/liikumisviiside
oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised
võistlusmäärused. Ausa mängu põhimõtted spordis.

Õpitulemused

Metoodilised
juhendid

6. klassi õpilane:
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi
tähtsust tervisele, kirjeldab kehalise
aktiivsuse rolli tervislikus eluviisis ning
oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust;
2) tunneb õpitud
spordialade/tantsustiilide oskussõnu,
kasutab neid sündmuste kirjeldamisel;
järgib ausa mängu põhimõtteid.

Edastatakse
praktilise õppe
käigus või õpilasi
iseseisvale tööle
suunates.
Teadmistele
hinnangu andmisel
arvestada eelkõige
õpilase võimet
rakendada
omandatud
teadmisi praktilises
tegevuses.

3. Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel.

3) oskab käituda spordivõistlustel ja
tantsuüritustel;

4. Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus
liikudes, sportides ning liigeldes. Ohutu, ümbrust
säästev liikumine harjutuspaikades ja looduses.
Ohtude vältimine; teadmised käitumisest
ohuolukordades. Lihtsad esmaabivõtted.

4) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete
täitmise vajalikkust ning järgib neid
kehalise kasvatuse tundides ja
tunnivälises tegevuses; teab, kuidas
vältida ohuolukordi liikudes, sportides ja
liigeldes ning mida teha õnnetusjuhtumite
ja lihtsamate sporditraumade korral;
5) suudab iseseisvalt sooritada
üldarendavaid võimlemisharjutusi ja
rühiharjutusi; oskab sportida/liikuda koos
kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid,
kokku leppida mängureegleid jne;
oskab sooritada kehaliste võimete teste ja
annab (võrreldes varasemate testidega)
hinnangu oma tulemustele; valib õpetaja
juhtimisel harjutusi oma kehalise

5. Teadmised iseseisvaks harjutamiseks: kuidas
sooritada soojendusharjutusi ja rühiharjutusi; kuidas
sooritada kehaliste võimete teste ning treenida
(õpetaja toel valitud harjutusi kasutades) oma
kehalisi võimeid ja rühti.
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võimekuse arendamiseks ning sooritab
neid;
6. Teadmised spordialadest/liikumisviisidest,
suurvõistlused ja/või üritused Eestis ning maailmas,
tuntumad Eesti ja maailma sportlased jms.
Teadmised antiikolümpiamängudest.

VÕIMLEMINE

4. klass: 15 - 18 tundi
Rivi- ja korraharjutused: ümberrivistumised
viirus ja kolonnis.
Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja
sirutusoskust kujundavad harjutused.
Põhivõimlemine: harjutuste kombinatsioonid
saatelugemise ja/või muusika saatel.
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused:
hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette paigal ja
liikumisel.
Rakendusvõimlemine: kahe- ja kolmevõtteline
ronimine; käte erinevad haarded ja hoided; upp-,
tiri- ja kinnerripe.
Akrobaatika: tirel ette ja taha, kaarsild (T),
juurdeviivad harjutused kätelseisuks.
Tasakaaluharjutused: harjutuste kombinatsioonid
võimlemispingil või madalal poomil.
Toenghüpe: hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge
ja toengkägar (kitsel, hobusel), ülesirutus-mahahüpe
maandumisasendi fikseerimisega.

6) valdab teadmisi õpitud
spordialadest/liikumisviisidest, nimetab
Eestis ja maailmas toimuvaid
suurvõistlusi, tuntud sportlasi ja
võistkondi, teab tähtsamaid fakte
antiikolümpiamängudest.
Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
võimlemisega
arvestades nende
võimeid ja huve.
Diferentseeritud
töö.

5. klass: 15 - 18 tundi
Rivi- ja korraharjutused: kujundliikumised,
pöörded sammliikumiselt.
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused:
liikumiskombinatsioonid; hüplemisharjutused
hüpitsa ja hoonööriga paigal ja liikudes..
Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja
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sirutusoskust kujundavad harjutused
Põhivõimlemine ja üldarendavad
võimlemisharjutused: saatelugemise ja/või
muusika saatel vahendiga või vahendita; jõu-,
venitus- ja lõdvestusharjutused.
Akrobaatika: pikk tirel ette, ratas kõrvale, kätelseis
abistamisega, tiritamm (P).
Rakendus- ja riistvõimlemine: kahe- ja
kolmevõtteline ronimine, käte erinevad haarded ja
hoided; upp-, tiri-, ja kinnerripe; hooglemine rippes;
ees- ja tagatoengust mahahüpped; hooglemine
rööbaspuudel toengus ja küünarvarstoengus (P);
kangil jala ülehoog käärtoengusse ja tagasi; tiretõus
ühe jala hoo ja teise tõukega; lihtsamad
harjutuskombinatsioonid õpitud elementidest
akrobaatikas, poomil (T), kangil (P) ja
rööbaspuudel.
Toenghüpe: harkhüpe ja/või kägarhüpe.
Iluvõimlemine(T): hüpitsa hood, ringid, kaheksad,
tiirutamised; erinevad hüpped; lihtsad visked ja
püüded.
6. klass: 10 - 12 tundi
Rivi- ja korraharjutused: kujundliikumised,
pöörded sammliikumiselt.
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutuste
kombinatsioonid. Hüplemisharjutused hüpitsa ja
hoonööriga paigal ja liikudes..
Põhivõimlemine ja üldarendavad
võimlemisharjutused: saatelugemise ja/või
muusika saatel vahendiga või vahendita. Jõu-,
venitus- ja lõdvestusharjutused.
Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja
sirutusoskust kujundavad harjutused.
Rakendus- ja riistvõimlemine: lihtsamad
harjutuskombinatsioonid õpitud elementidest
akrobaatikas, poomil (T), kangil (P) ja
rööbaspuudel.
Toenghüpe: harkhüpe ja/või kägarhüpe.

6. klassi õpilane:
1) sooritab põhivõimlemise
harjutuskombinatsiooni (32 takti)
saatelugemise või muusika saatel;
2) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja
liikudes;
3) sooritab iluvõimlemise elemente
hüpitsaga (T);
4) sooritab harjutuskombinatsiooni
akrobaatikas ja rööbaspuudel;
5) sooritab harjutuskombinatsiooni
madalal poomil (T) ja kangil (P);
6) sooritab õpitud toenghüppe (hark- või
kägarhüpe).
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Iluvõimlemine(T): põlvetõste-, põlvetõstevahetusja sammhüpe. Harjutused hüpitsaga: hood, ringid,
kaheksad, tiirutamised, hüpped, visked ja püüdmine.
KERGEJÕUSTIK

4. klass: 15 - 18 tundi
Jooks. Erinevad jooksuharjutused: põlve- ja
sääretõstejooks. Pendelteatejooks. Kiirjooks
stardikäsklustega. Kestvusjooks. Maastikujooks.
Hüpped. Mitmesugused hüppe- ja
hüplemisharjutused. Kaugushüpe paku tabamiseta.
Kõrgushüpe üleastumistehnikaga.
Visked. Viskeharjutused: täpsusvisked vertikaalse
märklaua pihta. Pallivise paigalt ja neljasammu
hooga.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
kergejõustikuga
arvestades nende
võimeid ja huve.
Diferentseeritud
töö.

5. klass: 15 - 18 tundi
Jooks. Jooksuasendi ja –liigutuste korrigeerimine.
Põlve- ja sääretõstejooks. Jooksu alustamine ja
lõpetamine. Kiirendusjooks. Kestvusjooks.
Hüpped. Sammhüpped. Kaugushüpe paku
tabamisega. Kaugushüppe tulemuse mõõtmine.
Kõrgushüpe (üleastumishüpe) üle kummilindi ja
lati.
Visked. Täpsusvisked horisontaalse märklaua pihta.
Pallivise nelja sammu hooga.
6. klass: 10 - 12 tundi
Jooks. Kiirjooks ja selle eelsoojendus. Madallähte
tutvustamine. Stardikäsklused. Ringteatejooks.
Võistlusmäärused. Ajamõõtmine. Kestvusjooks.
Hüpped. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega.
Kõrgushüpe (üleastumis-hüpe).
Visked. Pallivise hoojooksult.

LIIKUMIS- JA

4. klass: 21 – 24 tundi

6. klassi õpilane:
1) sooritab madallähte stardikäsklustega
ja õige teatevahetuse ringteatejooksus;
2) sooritab kaugushüppe paku
tabamisega ja üleastumistehnikas
kõrgushüppe;
3) sooritab hoojooksult palliviske;
4) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;
5) jookseb järjest 9 minutit.
Individuaalne ja
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SPORTMÄNGUD
Sportmängud (kooli
valikul kaks mängu
kolmest)

Palli hoie, palli põrgatamine ja söötmine liikumisel.
Korv-, jalg- ja võrkpalli ettevalmistavad
liikumismängud; teatevõistlused pallidega.
Rahvastepalli erinevad variandid.

rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
sportmängudega
arvestades nende
võimeid ja huve.
Diferentseeritud
töö.

5. klass: A sportmäng - 15 - 18 tundi
B sportmäng - 9 – 12 tundi
Liikumismängud ja teatevõistlused palliga. Valitud
sportmänge ettevalmistavad liikumismängud.
Korvpall. Palli hoie söötmisel, püüdmisel ja
pealeviskel. Palli põrgatamine, söötmine ja vise
korvile. Sammudelt vise korvile.
Võrkpall. Ettevalmistavad harjutused võrkpalliga.
Ülalt- ja altsööt pea kohale ja vastu seina.
Pioneeripall.
Jalgpall. Söödu peatamine jalapöia siseküljega ja
löögitehnika õppimine.
6. klass: A sportmäng - 1 0- 12 tundi
B sportmäng - 6 - 8 tundi
Korvpall. Palli põrgatamine, söötmine ja
sammudelt vise korvile. Mängija kaitseasend (meesmehe kaitse). Korvpallireeglitega tutvustamine.
Mäng lihtsustatud reeglite järgi
Võrkpall. Ülalt- ja altsööt vastu seina ja paarides.
Alt-eest palling. Kolme viskega võrkpall.
Minivõrkpall. Mäng lihtsustatud reeglite järgi.
Jalgpall. Söödu peatamine rinnaga (P) ja
löögitehnika arendamine ja täiustamine. Mäng 4:4 ja
5:5. Mäng lihtsustatud reeglite järgi.

TALIALAD

4. klass: 15 - 18 tundi

6. klassi õpilane:
liikumismängud
1) sooritab sportmänge ettevalmistavaid
liikumismänge ja teatevõistlusi palliga;
2) mängib reeglite järgi rahvastepalli
ning aktsepteerib kohtuniku otsuseid;
sportmängud (kooli poolt valitud kahe
mängu osas)
1) sooritab põrgatused takistuste vahelt ja
sammudelt viske korvile korvpallis;
2) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides
ning alt-eest pallingu võrkpallis;
3) sooritab palli söötmise ja peatamise
jalapöia siseküljega jalgpallis;
4) mängib kaht kooli valitud sportmängu
lihtsustatud reeglite järgi ja/või sooritab
õpitud sportmängudes õpetaja poolt
koostatud kontrollharjutust.
Individuaalne ja
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(kooli valikul kas
suusatamine või
uisutamine)

Suusatamine. Pöörded paigal (hüppepööre).
Õpitud tõusu-, laskumis- ja sõiduviiside kordamine.
Vahelduvtõukeline kahesammuline astesammtõusuviis.
Põikilaskumine. Laskumine põhija puhkeasendis.
Astepööre
laskumisel. Ebatasasuste ületamine.
Sahkpidurdus.
Mängud suuskadel.
Uisutamine: Käte ja jalgade töö täiustamine
uisutamisel.
Sahkpidurdus.
Mängud uiskudel.

rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
suusatamisega
ja/või uisutamisega
arvestades nende
võimeid ja huve.
Diferentseeritud
töö.

5. klass: 15 - 18 tundi
Suusatamine. Paaristõukeline ühesammuline
sõiduviis. Uisusamm ilma keppideta. Pooluisusamm laugel laskumisel.
Sahkpöörde tutvustamine. Poolsahkpidurdus.
Pidurdamine laskumisel ennetava kukkumisega.
Laskumine väljaseadeasendis. Mängud suuskadel,
teatevõistlused.
Uisutamine. Sõidutehnika täiustamine. Uisutamine
erinevate käteasenditega.
Ülejalasõit vasakule ja paremale. Karussell. Sobiva
tempo valimine kestvusuisutamisel.
6. klass: 10 - 12 tundi
Suusatamine. Stardivariandid paaristõukelise
sammuta ja paaristõukelise ühesammulise
sõiduviisiga.
Paaristõukeline
kahesammuline uisusamm-sõiduviis.
Laskumine madalasendis. Poolsahkpööre.
Uisusammpööre laskumise järel muutes
libisemissuunda.
Mängud
suuskadel. Teatesuusatamine.

6. klassi õpilane:
suusatamine
1) suusatab paaristõukelise ühesammulise
sõiduviisiga, vahelduvtõukelise
kahesammulise sõiduviisiga ja
paaristõukelise kahesammulise
uisusamm-sõiduviisiga;
2) sooritab laskumise põhi- ja
puhkeasendis;
3) sooritab uisusamm- ja
poolsahkpöörde;
4) sooritab teatevahetuse
teatesuusatamises;
5) läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5
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Uisutamine. Uisutamine paarides, kolmikutes ja
rühmas.
Ülejalasõit vasakule ja
paremale.
Start, sõit kurvis ja finišeerimine.
Kestvusuisutamine.
Mängud ja
teatevõistlused uiskudel.
TANTSULINE
LIIKUMINE

km (P) distantsi;
uisutamine
1) sooritab uisutades ülejalasõitu
vasakule ja paremale;
2) kasutab uisutades sahkpidurdust;
3) uisutab järjest 6 minutit.

4. klass: 6 - 8 tundi
Ruumitaju arendavad liikumised. Rütmitunnet ja
koordinatsiooni arendavad tantsukombinatsioonid.
Sise- ja välissõõr. Ahelsõõr. Polkasamm.
Ruutrumba põhisamm.
Liikumise alustamine ja lõpetamine, hoog ja
pidurdamine.
Eesti rahva- ja
seltskonnatantsud, ka paarilise vahetusega. Poiste ja
tüdrukute vahelduvtegevused. Loovtantsu
põhielement keha. Tantsupidude traditsioon.
Riietus, rahvarõivad.
Rühma koostöö tantsimisel.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
tantsulise
liikumisega
arvestades nende
võimeid ja huve.
Diferentseeritud
töö.

5. klass: 6 - 8 tundi
Keha telg ja kehahoid. Tugijalg ja töötav jalg.
Valsivõttes liikumine ja juhtimine.
Põimumine ja kätlemine.
Polka pööreldes. Rock’i põhisamm.
Eesti rahva- ja seltskonnatantsud. Õpitud sammude
täpsustamine.
Teiste rahvaste seltskonnatantsud, line-tants vm.
Loovtantsu põhielement ruum.
Tantsukultuur. Tants ja eetika.
6. klass: 5 - 6 tundi
Ruumitaju ja koordinatsiooniharjutused.
Pöörlemistehnika. Valsi põhisamm. Cha-cha
põhisamm.
Loovtantsu
põhielement aeg ja jõud: dünaamika liikumisel
(energilisus, jõulisus, pehmus jt). Jooniste, asendite,

6. klassi õpilane:
1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse,
sh Eesti ja teiste rahvaste tantse;
2) kasutab eneseväljendamiseks
loovliikumist.
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ORIENTEERUMINE

võtete ja sammude täpsustamine. Eesti rahva- ja
seltskonnatantsud.
Teiste rahvaste seltskonnatantsud, line-tants vm.
Tantsustiilide erinevus.
4. klass: 4 - 6 tundi
Orienteerumine ruumis ja vabas looduses tuttava
objekti plaani järgi. Orienteerumine silmapaistvate
loodus- ja tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas.
Orienteerumismängud.
5. klass: 4 - 6 tundi
Leppemärgid, maastikuobjektid. Maastiku ja kaardi
võrdlemine ja seostamine. Lihtsa objekti plaani
koostamine.
Liikumine joonorientiiride järgi. Kompassi
tutvustamine.
6.klass: 4 - 6 tundi
Kaardi mõõtkava, reljeefivormid, kauguse
määramine.
Suunaharjutused kompassiga
seistes ja liikumisel.
Õpperaja
läbimine kaarti ja kompassi kasutades.
Sobiva koormuse ja liikumistempo valimine
vastavalt pinnasetüübile, reljeefivormidele,
takistustele.

UJUMINE

II kooliaste
Ohutusnõuded ja kord basseinides ja
ujumispaikades.
Hügieeninõuded ujumisel.
Veega kohanemise harjutused.
Rinnuli- ja seliliujumine

6. klassi õpilane:
1) oskab orienteeruda kaardi järgi ja
kasutada kompassi;
2) teab põhileppemärke (10–15);
3) orienteerub etteantud või enda
joonistatud plaani ning silmapaistvate
loodus- või tehisobjektide järgi etteantud
piirkonnas;
4) arvestab liikumistempot valides
erinevaid pinnasetüüpe, reljeefivorme ja
takistusi;
5) oskab mängida orienteerumismänge
plaaniga, kaardiga ja kaardita.
Ujumise algõpetuse kursuse läbinud
õpilane:
1) ujub vabalt valitud stiilis 25
meetrit.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
tegelemaks
orienteerumisega
arvestades nende
võimeid ja huve.
Diferentseeritud
töö.

Individuaalne ja
rühmatöö;
õpetamine ja
vestlus,
demonstratsioon,
praktiline
harjutamine.
Diferentseeritud
töö.
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Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse kooli õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase
teadmisi ja oskusi, aktiivsust ja kaasatöötamist tunnis, tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud pingutust ning püüdlikkust praktiliste
ja/või kirjalike tööde ning tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava eesmärkidele ning
õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad
olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid
kasutatakse ning millised on hindamise kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse
ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilase
teadmisi spordist, liikumisest ja kehaliste harjutuste tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust seisundist –
õpilane sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante või oma raviarsti määratud harjutusi. Juhul kui õpilase
tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse kehalise
kasvatuse õppe eesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid.
I kooliastmes hinnatakse õpilase tegevust tundides (aktiivsus, kaasatöötamine, püüdlikkus, reeglite, hügieeni- ja ohutusnõuete
järgimine jms). Õpitulemustena esitatud liigutusoskusi hinnates arvestatakse nii saavutatud taset kui ka õpilase poolt
tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd.
II kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist, teadmiste rakendamist ning õpilaste koostööoskust. Kehalistele võimetele
hinnangut andes peab tulemuse kõrval arvestama õpilase arengut ning tema tehtud tööd tulemuse saavutamise nimel. Hinnata tuleb ka
õpilase tunnivälist kehalist aktiivsust ning oma klassi ja/või kooli esindamist spordivõistlustel, tantsuüritustel jm.

Üldpädevuste kujundamine kehalises kasvatuses.
Kehalise kasvatuse teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi. Kehalisel kasvatusel on suur roll väärtuspädevuse kujundamisel.
Abivalmis ja sõbralik suhtumine oma kaaslastesse ning ausa mängu põhimõtete tähtsustamine sportlikes tegevustes toetavad kõlbelise
isiksuse kujunemist.
Kultuuri- ja väärtuspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses tervist ning jätkusuutlikku eluviisi tähtsustava õppega.
Arusaam, et tervist tuleb kaitsta ja tugevdada, aitab õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ning inimeste
loodud materiaalsete väärtuste vastu soodustab keskkonda säästvat liikumist/sportimist.
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Õpipädevuse arengut soodustab õpilase oskus analüüsida ja hinnata oma liigutusoskuste ja kehaliste võimete taset ning kavandada
meetmeid nende täiustamiseks. Koolis tekkinud huvi liikumise/sportimise vastu loob aluse õppida uusi ja sobivaid liikumisviise.
Sotsiaalset ja kodanikupädevust arendab koostöö liikudes/sportides, õpetades inimeste erinevusi aktsepteerima, neid suhtlemisel
arvestama, ent ka ennast kehtestama.
Enesemääratluspädevust arendatakse kehalises kasvatuses oma kehalisi võimeid hinnates ning neid arendades, samuti oma käitumist
jälgides ja kontrollides, järgides terveid eluviise ning vältides ohuolukordi.
Ettevõtluspädevust arendades õpib õpilane analüüsima oma kehaliste võimete ja liigutusoskuste taset, kavandama tegevusi ning
tegutsema sihipäraselt tervise tugevdamise ja töövõime parandamise nimel. Koostöö kaaslastega sportimisel/liikumisel kujundab
toimetulekuoskust ja riskeerimisjulgust.
Matemaatiline-, loodus ja tehnoloogiapädevus. Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste
dünaamika selgitamine eeldavad õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, meetodite jms kasutamise oskust, keskkonnas
orienteerumise ning toetavad pädevuse kujunemist.
Digipädevus. Digilahenduste ärakasutamine sportimisel, tulemuste fikseerimine, analüüsimine. Videokeskkondade kasutamine,
esitluste tegemine jms.

Lõimingust teiste õppeainetega
I kooliaste
vene keel ja kirjandus: spordi- ja liikumislaste oskussõnade ja terminite kinnistamine tegevuse kaudu ning esmane
eneseväljendusoskus.
Võõrkeeled: spordialades/liikumisviisides kasutatud lihtsamate võõrsõnade tähenduse selgitamine, kasutamine praktilises tegevuses.
Kunstiained: rütmi, muusika ja liikumise seostamine; loominguline eneseväljendus isikupäraselt liikudes; ilu märkamine liikumises
ja enda ümber looduses.
Loodusained: loodusõpetuses omandatud teadmiste praktiline rakendamine; aastaajad; loodusobjektid, nende vaatlemine; keskkonna
hoidmine ja väärtustamine; turvaline liikumine looduses, koos tegutsemine, arutlemine; hügieen, karastamine, tervislik toitumine;
keha tunnetus liikumise alustamiseks ja peatamiseks; kauguste määramine; kiiruse hindamine.
Sotsiaalained: tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamine on seotud inimeseõpetusega; kaaslastega
arvestamine ja koostöö ning kokkulepetest/reeglitest kinnipidamine.
Matemaatika: loendamine, liigitamine, võrdlemine; geomeetrilised kujundid; mõõtühikud (aeg, pikkus); arvutamine, tulemuste
võrdlemine.
II kooliaste
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vene keel ja kirjandus: spordi- ja liikumisalaste oskussõnade ning teksti mõistmine, eneseväljendusoskus.
Võõrkeeled: spordialades/liikumisviisides kasutatud võõrsõnadele ja mõistetele tähenduse leidmine.
Loodusained: inimtegevuse ja looduskeskkonna seosed spordis/liikumisel; erinevate eluvaldkondade võrdlemine, liikumiseks lihtsa
plaani koostamine; tervis, ohutus ja hügieen. Keskkonna väärtustamine spordiga tegelemise kaudu; kinnistuvad bioloogias ja
loodusõpetuses omandatud teadmised ja oskused.
Kunstiained: meelte tegevus, loovuse, tunnetuse ja vilumuste arendamine, isikupärane ja loominguline käsitlus, valmisolek leida
erinevatele ülesannetele omanäolisi lahendusi, rütmi ja liikumise seostamine, ilu märkamine liikumises ja enda ümber looduses.
Sotsiaalained: seoste loomine harjutuste sooritamisel, spordireeglite järgimine; teadmised õppekäikudelt; tervislikuks eluviisiks
vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamine läbi inimese-, loodus-, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo.
Matemaatika: aeg, korduste arv, tulemuste võrdlemine; mõõtmistulemused, arvutamine; probleemülesanded, geomeetriliste kujundite
kasutamine harjutuse sooritusel, arutlemine.

Füüsiline õpikeskkond
Ainekava kohase õppetegevuste läbiviimiseks:
1. Kool korraldab alates II kooliastmest poiste ja tüdrukute kehalise kasvatuse tunnid eraldi.
2. Kool korraldab õppe spordirajatistes (võimlas, staadionil, rütmika-, aeroobika- ja tantsutundide ruumis), kus on vajalik sisseseade
ainekavakohasteks õppetegevusteks.
3. Saab kasutada suusarada ja/või uisuväljakut, terviserada ja ujulat.
4. Hügieeniharjumuste kujundamiseks on olemas rõivistud ning pesemisruumid.
5. Klasse ei liideta kui liidetavate klasside õpilaste arv ületab 14 õpilast.
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LISA 7.2
KUNSTI AINEKAVA
1. Kunstipädevus
Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa kultuurisaavutustest ning
maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus hõlmab oskust väljendada enda ideid mitmekesiste
kunstiliste vahenditega ning väärtustada loomingulisi saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas. Kunstipädevusse
kuulub eneseväljendusoskus, isikupära teadvustamine, oskus uurida varasema kultuuripärandi varasalvi ning valmisolek
leida uusi lahendusi muutuvates oludes.
2. Ainevaldkonna õppeained
Kunstiainete nädalatundide jaotumine kooliastmeti.
I kooliaste
Kunst – 4,5 nädalatundi
II kooliaste
Kunst – 3 nädalatundi
3. Ainevaldkonna kirjeldus
Kunstide valdkonna aineid ühendab tähelepanu pööramine loovuse ja eneseväljendusoskuse arenemisele ning tervikliku
maailmapildi kujunemisele.Kunstidega tegelemise kaudu saadakse teadmisi erinevate väljendusvahendite ja kultuuride
kohta, õpitakse tundma ennast ning mõtestatakse kunstide rolli ühiskonnas.
Loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja analüüsimise kaudu õpitakse tundma traditsioonilisi ning nüüdisaegseid
kunste, nende sisu, vorme ja tähendusi, kujundatakse mõistmist ning kriitikameelt. Oluline on mõtlemise paindlikkus ning
avatus kultuurilistele ja individuaalsetele erinevustele, mis toetavad toimetulekut kiiresti muutuvas ja mitmekultuurilises
maailmas.
Praktiline kunstidega tegelemine arendab tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist. Kunstidel on oluline osa
igapäevaelu rikastava ning emotsionaalselt tasakaalustava harrastusena.Kunstitegevused tasakaalustavad teiste ainete
valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist, lisades kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole. Selle tulemus on
terviklik mõtlemine, mis võimaldab loovalt läheneda probleemidele, väärtustab erinevaid lahendusi ja lahendite
mitmetahulisust. Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju kõikide ainete õppimisele.
Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid:
1) teadmised kunstidest (analüüs);
2) erinevate kunstide seostamine (süntees);
3) ainealane (verbaalne) keel;
4) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine);
5) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika);
6) oma-, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus);
7) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus).
4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
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Kunstide valdkond võimaldab kõiki üldpädevusi loomulikult lõimida igapäevasesse õppetöösse nii teooria kui ka praktika
kaudu.
Kultuuri – ja väärtuspädevus. Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi
identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade,
analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline
loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid
ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning aust ama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse
infokanalitesse.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused, ühistes
kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise väärtustamist. Kultuurisündmustel
osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist
ning teiste arvamustest lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides
teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes keskkondades.
Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida tundma oma huve ja
võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad
kultuurinähtused, kunstiteoste ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist
identiteeti.
Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide rakendamise
kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad
uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes
situatsioonides. Kunstides saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi oskusi
katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli oma
õpitegevuse juhtijana.
Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms rääkimine, ulatudes lihtsast
argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade
võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstides
referatiivsete ja uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid info
esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). Kunstiainetes tutvutakse kunsti kui
kommunikatsioonivahendiga, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest
teise.
Matemaatika arengut toetavad kunstides rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede
üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm
jne), võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid.
Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstides individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja probleemipõhised
ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Kunstide valdkonnas on iseloomulik uuenduslike
ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise
erinevaid võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust
planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsete ning
institutsioonidega.
Digipädevus. Kunstiaineid õppides kasutatakse digivahendeid teabe otsimiseks, kogumiseks, töötlemiseks ja esitamiseks.
Kogutud teavet rakendatakse loovtöödes eesmärgipäraselt. Õpitakse loominguga tegelemiseks valima ainespetsiifiliselt
vajalikke digivahendeid. Õppides ning digitaalset sisu luues ja säilitades kasutatakse erinevaid audiovisuaalseid ning
muid multimeediumi vahendeid ja rakendusi. Ollakse teadlik autoriõiguste järgimise kohustusest digikeskkonnas
5. Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega.Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus.
Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine,
sotsiaalsed suhted ja maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega teiste ainevaldkondadega
suhestumine on kunstide loomulik osa.
Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
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1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes ainetes tutvutakse
erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi kujunemist (kunstid, vene keel ja kirjandus,
võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti
hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon,
liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride
kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset
lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid
muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma
looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur,
sümbolid ja meetodid);
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad
ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja
koordinatsiooni.
4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid.
6. Läbivad teemad
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam. Teemad „Väärtused ja
kõlblus” ning „Kultuuriline identiteet” on kunstiainetele eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja
maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii
erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike
kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel
kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine
laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel.
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” seondub kunstides oma võimete ja huvide teadvustamine, nii
ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunstide
mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud elukutsetega.
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” on seotud kunstidele omaste praktiliste loovtegevustega, mille vältel
kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas
tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist.
Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lõimimine kunstide õppesse. Kunstides
julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma
ideede arendamist ja elluviimist. Kunstiainetes teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, neist
võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused.
See lõimub nii elukestva õppe põhimõtte teadvustamise kui ka läbiva teemaga „Tervis ja ohutus”. Kunstides kasutatakse
paljusid materjale ja töövahendeid , mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, suurt tähelepanu pööratakse erinevatele keskkondadele ja nende
teadlikule kasutamisele. Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng” ning „Teabekeskkond”
käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu info leidmine kunsti kohta ja
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visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega,
meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega.

Üldalused
I Õppeaine kirjeldus:
Kunstiõppe siht on omandada visuaalne haridus ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskusi, et toetada
isiksuslikku arengut ning toimetulekut tänapäevases mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel
tunnetada endas loojat ning toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist. Aine õppimise
osad on:
1) uurimine ja oma ideede arendamine;
2) väljendusvahendite loov rakendamine.
Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud – õpilase loova ning iseseisva
mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine kinnistuvad praktilise loovtegevuse kaudu. Oskuste
kujunemine on järjepidev protsess. Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja
teemadega. Kunsti käsitletakse nii omaette väärtussüsteemi kui ka võtmena ümbritseva elu mõtestamiseks, mõistmiseks ja
tunnetamiseks. Kunstiajaloost näidete valikul lähtutakse üldisematest teemadest ega taotleta kronoloogilise ülevaate
andmist. Peamine on luua sild mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel. Kõigi teemade käsitlemisel tuuakse võimalikult palju
näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis.
II Õppetegevused:
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest
ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile;
3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid ning suurendavad
õpimotivatsiooni;
4) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: ateljee, arvutiklass ja looduslik keskkond;
5) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid materjale
ning töövahendeid;
6) seostatakse õppesisu näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuurist.
III Hindamine:
Hindamisel lähtutakse vastavatest õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat
tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab
teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.
Hindamisel arvestatakse ülesande täitmiseks loomingulist lähenemisviisi (originaalsus), töökäiku (oskus kasutada
materjale ja kunstilisi vahendeid, saadud teadmiste kasutamine praktikal, turvalisuse ja hügieeni nõudmise pidamine,
iseseisvus, oskus töötada koos) ja saavutatud tulemusi (planeeritud realiseerimine, kvaliteet, õigeaegne töö täitmine)
1.klassis kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, mille puudub numbriline ekvivalent- sõnaline
hinnang toetub ainekavades iga õpitulemuste kohta koostatud õpitulemuse hindamise kriteeriumitele, mis on väljendatud
erinevatel tasanditel. Pakutakse õpilastele motiveeritud tagasisidet. Hinnatakse õpilaste individuaalsust.
Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei
arvestata.
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V Füüsiline õpikeskkond:
1. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on 500 lux päevavalgusspektriga valgustus tööpinnal, vesi/kanalisatsioon,
reguleeritava kõrgusega molbertid koos joonistusalustega, tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused
ning projektsioonitehnika. 2. Kool tagab kooli õppekava järgi kunstitundideks foto- ja videokaamerate, skanneri ja
printeri ning internetiühendusega arvutite kasutamise võimaluse. Samuti võimaldab kool vajalikud kunstivahendid ja materjalid.
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I KOOLIASTE
I astmes on oluline mänguline, eksperimenteeriv ja uuriv käsitlus, mis toetab laste spontaanset eneseväljendust ning julgustab märkama ja vaatlema erinevaid nähtusi.
Loovtööde ainest ammutatakse nii oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja tehnilised oskused omandatakse loova tegevuse käigus. Kunstiteostest
rääkimine toetab oma seisukoha, tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist. Koostöö- ja arutlusoskuste arendamiseks kasutatakse lisaks individuaalsetele töödele
rühmatöid.

1 klass. Tundide arv:

70 tundi õppeaastas

I kooliastme õpitulemused (RÕK 2011)
3. klassi lõpetaja:
1)
tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
2)
tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
3)
leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
4)
kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
5)
tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle kasutades õpitud ainemõisteid;
6)
seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid;
7)
kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuuri- ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.
ÕPPENÄD
AL
ÕPPEÜHI
K
(kokku 70 t)
1. nädal
ALGUS

2. nädal

ÕPPESISU

TEGEVUSED
MEETODID

OODATAVAD
ÕPITULEMUSED
ÕPILANE:

MATERJALID
VAHENDID /
TEHNIKAD

LÕIMING
LÄBIVAD TEEMAD

Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (joon,
värv, rütm).

Kunstitehnikate ja töövõtete
õppimine ning loominguline
rakendamine.

-Leiab kujutatava kõige
iseloomulikumad jooned
ja valib sobiva
kujutusviisi olulisema
esile toomiseks.

Tapeedirull,
värvipliiatsid,
viltpliiatsid, kriidid,
värviline paber, käärid,
liim.

-Kasutab erinevaid
joonistamise töövõtteid
ning tehnikaid.
-Kirjeldab ja arutleb

SEGATEHNIKA

Vene keel: tähed, tekstist
arusaamine
Muusika: loomingulisus
musitseerimisel
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: positiivne
hoiak õppimisse.

Õpetaja kunstikogu,

Vene keel: arutlus- ja ,

Erinevad
kunstitehnikad
(joonistamine,
kollaaž).
Reaalsed ja virtuaalsed

ÜLESANNE: Oma nime tähtede
kujundamine.
Näituse väljapanek.
Kunstiteoste vaatlemine,
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KUNST
MEIE
ÜMBER

kunstikeskkonnad.
Kunstiteoste vaatlus,
nendest rääkimine.

kirjeldamine, arutlemine ja oma
arvamuste põhjendamine.

kunsti üle.

3. – 5. nädal
TÄHTSAD
TAVALISE
D ASJAD

Disain igapäevaelus:
tarbevorm keskkonnas.

Lugemispala kuulamine ajast ja
kellameistrist.
Koduse ülesande vaatlus ja arutelu.

-Arutleb tarbevormide
üle.

Vormi, otstarbe,
materjali ja
tehnoloogia seosed
ning nende
arvestamine
kujundamisel.
Turvaline ning
keskkonnasäästlik
tarbimine.

Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine.
Disain meie ümber. Vormi, otstarbe
ja materjali seoste märkamine.
Disaini näidetega tutvumine. Kellade
võrdlemine.
ÜLESANDED:
Uurimine: leia ja avasta erinevaid
kelli.
Ideede arendamine: oma kella
kavandamine.
Loov rakendamine: oma kella
loomine

6. nädal
LÄHEDAL
JA
KAUGEL

Inimeste, esemete ja
looduse objektide
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.
Visuaalse

-Katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede erinevaid
visuaalseid väljendusi.
-Seostab vormi otstarbega
ning väärtustab
keskkonnateadlikke
kasutamise ja loomise
põhimõtteid.
-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning tehnikaid.

EKM digikogu või
Google Art Project’i
virtuaaltuurid.
Paber või kunstivihik,
pliiats.
Chotomska, W., (1981),
"Muinasjutud", Tallinn:
Eesti Raamat.
Vahter, E. 2007. Kunst
1. klassi õpilase
tööraamat
Tallinn: Koolibri.
Vahter, E. 2007. Kunst
1. Õpetajaraamat.
Tallinn: Koolibri.
Rehepapp, M. 2012.
Disainispikker.
Tööraamat õpetajale
disaini õpetamiseks.
Tallinn: Eesti
Kunstiakadeemia.

Reflekteerimine: protsessi
mõtestamine ja lõplike tööde
analüüs.
Näituse väljapanek.

Joonistusvahendid,
papp, käärid, pliiats,
liim, auguraud, naaskel,
metallist kinniti või
kruvi ja mutter,
värviline paber,
viltpliiatsid.

Esemete, olendite, sündmuste
kujutamine omas laadis endale
tähenduslikes töödes.

ASSAMBLAAŽ
Kunst. 1. Klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat.

Lugude visuaalne jutustamine.
Uurimine:
Maastiku fotode vaatlemine, looduse
faktuuride märkamine.

-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning tehnikaid.
-Leiab kujutatava kõige
iseloomulikumad jooned,
paneb tähele värvide
koosmõju ja pildi
kompositsiooni.

Värviline paber,
viltpliiatsid, vanad
ajakirjad/ajalehed,
väikesed kivid, liiv,

kirjeldusoskus
Väärtused ja kõlblus: minu
asjad, asjade väärtus, asjade
hoidmine.
Matemaatika: minut, tund,
ööpäev; kella tundmine täis-,
veerand-, pool- ja
kolmveerandtundides.
Matemaatika: geomeetrilised
kujundid: ring, ruut, kolmnurk.
Tööõpetus/kodundus:
arutelu hubase kodu kui perele
olulise väärtuse üle; ruumide
korrastamine ja kaunistamine.
Tööõpetus: ümbritsevate
esemete vaatlemine, nende
disain minevikus ja
tänapäeval;
Tööõpetus, kavandamine:
ideede otsimine ja valimine,
abimaterjali ning info
kasutamine; ideede
visandamine paberil; Idee
esitlemine.
Tervis ja ohutus: tervislik
eluviis, päevakava, piisav uni,
puhkus.

Emakeel: lugude jutustamine
Muusika: muusika lugude
jutustajana
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: loodus minu ümber,
loodushoid.
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kompositsiooni
baaselemendid (ruum).

7. nädal
Kokkuvõte
ja tagasiside

Erinevate
kunstitehnikate
materjalid, töövõtted
ning –vahendid
(kollaaž).
Ülevaade I veerandil
tehtust.

KOOLIVAHEAEG
8. – 10.
Lähiümbruse
nädal
ehituskunst.
TEISTMOODI
Erinevate
AKNAD
kunstitehnikate
materjalid, töövõtted
LINNAS
ning -vahendid.
VÕI
MAAL

muld, hein jne., PVAliim, liimipintsel.

ÜLESANNE: Rühmatööna
loodusmaastiku kujutamine,
rühmadel erinevad aastaajad.
Kollaaži tehnika ja töövõtete
õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.

KOLLAAŽ,
SEGATEHNIKA

Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatlemine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Kunstivihik ja pliiats

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: osalemine
rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

Arhitektuuriobjektide külastamine,
vaatlemine ja aruteludes osalemine.

-Tunneb lähiümbruse
olulisi kunsti- ja
kultuuriobjekte.

Kunst. 1. Klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat.

-Paneb tähele värvide
koosmõju ja pildi
kompositsiooni.

A4 kalkapaber, tušš,
pintsel, joogikõrs,
viltpliiatsid, paberirull,
värviline paber, vanad
ajakirjad, PVA-liim,
liimipintsel.

Loodusõpetus:
kodukoha/kooliümbruse
tuntumad vaatamisväärsused,
kodukoha ajalugu ja ehitised..
Matemaatika: geomeetrilised
kujundid (kuup, risttahukas ja
püramiid); kujundite tipud,
servad ja tahud; kera.
Ümbritsevast tasandiliste ja
ruumiliste kujundite leidmine.
Tööõpetus: materjalide
lihtsamad töötlemise viisid
(mõõtmine, märkimine,
rebimine, voltimine,
lõikamine).
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: keskkond minu ümber.

ÜLESANDED:
Uurimine: tutvumine lähiümbruse
ehituskunsti ja võimalusel ka
vitraažidega. Vitraažikunsti näidete
vaatlemine. Hoonete akende
geomeetrilise kuju võrdlemine.
Geomeetrilised kujundid ja ehitiste
vorm. Hoonete ehitusmaterjal, vorm
ja otstarve.

-Kasutab erinevaid
joonistamise töövõtteid
ning tehnikaid.

SEGATEHNIKA

Puhumistehnika ja joonistamise
töövõtete õppimine ja katsetamine.

11. – 14.
nädal
SUUR
MAALIM

Inimeste, esemete ja
looduse objektide
iseloomulikud tunnused
ning peamise esile

Loodusõpetus: muutused
looduses, seos aastaaegade
vaheldumisega.

Loov rakendamine: pabervitraaži
loomine värvilisest paberist hoonete
siluettidele, hoonete paigutamine
üksteise kõrvale.
Refleksioon: lõplike tööde analüüs.
Näituse väljapanek.
Esemete, olendite sündmuste
kujutamine omas laadis endale
tähenduslikes töödes, loo visuaalne
jutustamine.

-Leiab kujutatava kõige
iseloomulikumad jooned
ja valib sobiva
kujutusviisi olulisema

Kunst. 1. klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat.
Edgar Valteri

Loodusõpetus:
loodusvaatlused, elupaigad
looduses. puulehed, puud,
viljad; aastaaegade
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IS-TÖÖ

toomine kujutamisel.
Pildiline jutustus
Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (värv,
ruum).

15. nädal
Kokkuvõte ja
tagasiside

Ülevaade II veerandil
tehtust.

KOOLIVAHEAEG
16. – 18.
Visuaalse
nädal
kompositsiooni
PEAbaaselemendid (värv,
AEGU
rütm).
ÜHESUGUTemplitrüki tehnika
SED
materjalid, töövõtted
ning -vahendid.

19. – 20.
nädal
PALJU
ÕNNE,
EESTI!

Reaalsed ning
virtuaalsed kunsti- ja
meediakeskkonnad.
Kunstiteoste, visuaalse
kommunikatsiooni ja

esiletoomiseks.
ÜLESANDED:
Uurimine: raamatu (E. Niit)
lugemine, uute värvide avastamine
segamise teel, guaššmaali
tehnikatega katsetamine
Loov rakendamine: värvide
segamine, maastiku kujutamine uute
värvidega (alusmaal + detailid)
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.
Näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.
Portfoolio loomine.
Templitrüki tehnika töövõtete
õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.
ÜLESANDED:
Uurimine: erinevate templite
avastamine ja kasutamine.
Ideede arendamine: parimate
templijälgede leidmine.
Loov rakendamine: templitrükis töö
loomine, ribaornament
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.
Näituse väljapanek.
Eesti kunstnike (ka rahvakunst)
loominguga tutvumine, arutlemine ja
oma arvamuste põhjendamine.
Esemete ja olendite kujutamine omas
laadis endale tähenduslikes töödes.

-Kasutab maalimise
töövõtteid ja tehnikaid.

illustratsioonid: Niit, E.
2008. Suur Maalritöö.
Tallinn: Elmatar.
Paber (min A3),
guaššvärvid, pintslid,
palett.
GUAŠŠMAAL

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Portfoolio täiendamine,
kunstivihik ja pliiats

-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning tehnikaid.

Kunst. 1. klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat.

-Paneb tähele värvide
koosmõju ja
kompositsiooni.
-Tegutseb iseseisvalt ja
teeb koostööd, arvestades
kaaslastega.

A3 paber, guaššvärvid,
pintslid, templid, mis
jätavad paberile jälje
(kustutuskumm,
jäätisepulk, puuleht,
käsn, pudelikork,
niidirull, sõrm, pits jne).

vaheldumine looduses seoses
soojuse ja valguse muutustega;
taimed, loomad ja seened
erinevatel aastaaegadel;
kodukoha elurikkus ja
maastikuline mitmekesisus.
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: loodus minu ümber,
loodushoid.

Matemaatika: suuruste
mõõtmiseks sobivate
abivahendite ning mõõtühikute
kasutamine.
Tööõpetus: materjalide
lihtsamad töötlemise viisid
(mõõtmine, märkimine,
kaunistamine, värvimine,
lõikamine).

TEMPLITRÜKK
-Kirjeldab visuaalse
kultuuri näiteid.
-Arutleb kunsti üle,
kasutades õpitud
ainemõisteid.

Kunstiraamatud,
muuseumid ja
virtuaalsed keskkonnad
(näit.
www.kunstikeskus.ee).

Tööõpetus: kingituse
meisterdamine
Muusika: laul muusikalise
kingina
Kultuuriline identiteet:
kunstiteoste ja mineviku9

meedia roll ning mõju
igapäevaelus.
Inimeste, esemete ja
looduse objektide
iseloomulikud tunnused
ning peamise esile
toomine kujutamisel.

21. – 24.
nädal
VÄIKE
METS

Õlipastelli tehnikate
töövõtted.
Lähiümbruse loodus.
Looduse objektide
iseloomulikud tunnused
ja peamise esiletoomine.
Erinevate
kunstitehnikate
kasutamine
(vormimine).

25. nädal
Ülevaade III veerandil
Kokkuvõte tehtust.
ja
tagasiside .
KOOLIVAHEAEG
26. nädal
Erinevate tehnikate
MINU
materjalid, töövõtted
EMALE
ning -vahendid.

ÜLESANNE:
Uurimine: kunstiteoste kirjeldamine,
sõnavara arendamine (mõisted,
kunsti tehnikad)
Loov rakendamine: Mida kingiksin
Eestile? Kingituste joonistamine
Näituse väljapanek.

Kunstivihik.
-Kasutab erinevaid
joonistamise töövõtteid
ning tehnikaid.

kogemuse (esemed, lood)
säilitamise tähtsus.

A3 paber, õlipastellid
JOONISTUS

-Leiab kujutatava kõige
iseloomulikumad jooned,
valib sobiva kujutusviisi
olulisema esiletoomiseks.

Modelleerimise töövõtete õppimine,
katsetamine ja loominguline
rakendamine.

-Kasutab erinevaid
skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid.

Kunst. 1. klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat

ÜLESANDED:
Uurimine: puude erinevused ja
sarnasused, saviga modelleerimise
võimalused.
Ideede arendamine: puu
kavandamine.
Loov rakendamine: savist puu
modelleerimine.
Puu maalimine.
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.

-Katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede erinevaid
visuaalseid väljendusi.

Savi, voolimispulgad,
voolimisalus,
guaššmaalitarbed
SAVISKULPTUUR

Näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Portfoolio täiendamine,
kunstivihik ja pliiats

ÜLESANNE: söödava kunstiteose
loomine

-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning tehnikaid.

Kunst. 1. klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat.
Kokkuleppeliselt
kasutatavad materjalid
ja töövahendid

Teabekeskkond:
infotehnoloogia võimalused
teabe hankimisel

Muusika: looduse kujutamine
muusikas
Loodusõpetus:
loodusvaatlused, elupaigad
looduses; puulehed, puud,
viljad; aastaaegade
vaheldumine looduses seoses
soojuse ja valguse muutustega;
taimed, loomad ja seened
erinevatel aastaaegadel;
kodukoha elurikkus ja
maastikuline mitmekesisus.
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: loodus minu ümber,
loodushoid

Muusika: muusikaline
kingitus emale
Vene keel: õppeteema
,,Kodu“;
koduarmastus, kodu turvalisus,
pereliikmed, vanemad,
üksteisest hoolimine.
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SEGATEHNIKA
27. – 31.
nädal
MÄNGURÕÕM

Vormi, otstarbe,
materjali ja
tehnoloogia seosed
ning nende
arvestamine
kujundamisel.
Turvaline ja
keskkonnasäästlik
tarbimine.
Papjeemašee tehnika
töövõtted ning vahendid.

ÜLESANDED:
Uurimine: milline on hea mänguasi?
Vaatlemine ja arutlemine. Oma
mänguasjade tutvustamine.
Papjeemašee tehnika ja töövõtete
õppimine ja katsetamine
Ideede arendamine: kavandid
mänguasjale
Loov rakendamine: mänguasja
loomine, papjeemašee tehnika
loominguline rakendamine.
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.

-Seostab vormi otstarbega
ning väärtustab
keskkonnateadlikke
kasutamise ja loomise
põhimõtteid.
-Tunneb rõõmu kunstis
mängulisest ja loovast
tegutsemisest.
-Kasutab papjeemašee
töövõtteid ning tehnikaid.

Kunst. 1. klassi õpilase
tööraamat.
Kunst 1. Õpetajaraamat.
Vanad ajalehed,
tapeediliim,
paberkleeplint,
kaunistamiseks
guaššvärvid, viltpliiatsid
või värvilised paberid.
PAPJEEMAŠEE

Mängimine ja näituse väljapanek.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: loodus minu ümber,
loodushoid.
Muusika: muusikalised
mänguasjad (erinevad
rütmipillid)
Tööõpetus, materjalid:
materjalide saamislugu,
omadused, otstarve ja
kasutamine; katsetused
erinevate materjalidega;
sagedasemad töövahendid;
Jõukohaste esemete
modelleerimine ja
meisterdamine.
Tööõpetus, kavandamine:
ümbritsevate esemete
vaatlemine, nende disain
minevikus ja tänapäeval;
ideede visandamine paberil;
idee esitlemine.
Vene keel: sõnaline
eneseväljendus (arutlemine)
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: positiivne
hoiak õppimisse ja ühised
tegevused.

32. – 33.
nädal
Aastanäituse
korraldamin
e

Kunstiteosed kooli
kunstigaleriis (fuajee,
aula, koridor)

Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

-Arutleb kunsti üle
kasutades õpitud
ainemõisteid.

Õppeaasta jooksul
tehtud tööd.
Kinnitusvahendid,
raamid, taustad.

34. nädal
KUNSTIMUUSEUM
i või
GALERII
külastus
35. nädal
Kokkuvõte
ja tagasiside
õppeaastale

Reaalne
kunstikeskkond.

Visuaalse kultuuri näidete kriitiline
vaatlemine, arutlemine ja oma
arvamuste põhjendamine

-Tegutseb iseseisvalt ja
teeb koostööd, arvestades
kaaslastega;
-tuleb toime reaalses
muuseumi
(galerii)keskkonnas
-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Tööleht ja pliiats;
materjalid muuseumist,
galeriist.

Kultuuriline identiteet:
kunstiteoste ja minevikukogemuse (esemed, lood)
säilitamise tähtsus.

Paber või kunstivihik,
pliiats.
Portfoolio.

Vene keel: sõnaline
eneseväljendus (arutlemine)
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: osalemine
rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

Kunstiteosed
kohalikus muuseumis /
kunstigaleriis.
Kunstiteosed
kohalikus
muuseumis/galeriis.

ÜLESANNE: iseseisvate
tähelepanekute põhjal
muuseumikülastusest ühise
kokkuvõtte tegemine.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
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vaatlemine.

Kunsti töökava 2. Klass.
Tundide arv: 70 tundi õppeaastas.
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Kunsti õpetusega taotletakse, et teise klassi õpilane:
1) teab ja arendab oma loomepotsentsiaali, õpiks kunsti väljendavaid vahendeid ära tundma ja oskaks erinevaid kunstitooteid luua, kasutades loominguliselt teadmisi ja
tehnikaid;
2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegevusvahendeid nii loomingus, kui ka igapäevaelus;
3) märkab esteetiliste ja eetiliste ainevaldkonna aspekte;
4) õpib mineviku kunstipärandit mõistma ja hindama;
5) seostab omavahel kunsti ja kultuuri, ühiskonna arengut ning saaks kultuurilisest mitmekesisusest aru.

ÕPPENÄDAL
ÕPPEÜHIK
(kokku 70 t)
1. nädal
Õppeaasta
sissejuhatus

ÕPPESISU

TEGEVUSED/MEETODID

ÕPITULEMUSED

MATERJALID
VAHENDID/TEHN
IKAD

LÕIMING
LÄBIVAD TEEMAD

Õppeaastast ülevaate
saamine.
Tööplaani tutvustus;
ülevaade
töövahenditest ja
materjalidest.

Kuulamine, vaatlemine, arutlemine.

-Teab, mis
õppeaastal tulemas
on ja vaja läheb.

Õpetaja
näidisvahendid ja materjalid.

Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: kool, positiivne
suhtumine õppimisse.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja
innovatsioon: info otsing ja
silmaringi avardamine,
raamatukogud, internetilehed.
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2. nädal
MINU
SUVI

Arutlus, pildiline
jutustus.
Inimeste, esemete ja
looduse objektide
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.

3. – 6. nädal
SULELIST
EGA
SELTSIS

Looduse objektide
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.
Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (joon,
värv, vorm, ruum,
rütm).

7. nädal
Kokkuvõte
ja tagasiside

ülevaade I veerandil
tehtust

KOOLIVAHEAEG
8. – 11.
Akvarellistide tööde
nädal
tutvustus.
HELID
PEOS VÕI
Akvarelltehnika

Arutlemine ja oma kogemustest
rääkimine.
Lugude visuaalne jutustamine.
Joonistamistehnikate ja töövõtete
õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.
ÜLESANNE:
joonistus oma suvest
Näituse väljapanek.
Lindude ja elukeskkonna kujutamine
omas laadis endale tähenduslikes töödes.
Segatehnika töövõtete õppimine,
katsetamine ja loominguline
rakendamine.

-Katsetab julgelt
oma mõtete ja
ideede erinevaid
visuaalseid
väljendusi.
-Kasutab erinevaid
joonistamise
töövõtteid ning
tehnikaid.
-Kasutab erinevaid
joonistamise ja
maalimise
töövõtteid ning
tehnikaid.

ÜLESANDED:
Uurimine: linnud, elukeskkond, seened
– millised nad on?; kuidas kunstiteosel
neid kujutada; segatehnika võimalused
Ideede arendamine: kavandid loovtööks
– lindude kujutamine võlumetsas
(seened).
Loov rakendamine:
segatehnikas lindude ja lindude
elukeskkonna kujutamine Refleksioon:
lõplike tööde analüüs
Näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

Akvarelli näidete kriitiline vaatlemine,
arutlemine ja oma arvamuste
põhjendamine.
Akvarelltehnika töövõtete õppimine,

Joonistuspaber,
harilik pliiats, värvija viltpliiatsid.
JOONISTUS

Vahter, E. 2008.
Kunst 2. Tööraamat.
Tallinn: Koolibri.
Vahter, E. 2008.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.
Tallinn: Koolibri.
A3 paber,
õlipastellid,
akvarellvärvid,
pintsel, veetops
SEGATEHNIKA

Vene keel: suuline väljendusoskus
Loodusõpetus: võrdleb inimeste elu
maal ja linnas; väärtustab tervislikku
eluviisi, tervislikku toitumist ja
puhtust; väärtustab erinevaid huvisid
ja harrastusi.
Väärtused ja kõlblus: minu hobid ja
huvid.
Vene keel: võluseente joonistamine;.
Võlumetsa seentele tegelaskõne
mõtlemine. Joonistuse põhjal
jutustamine.
Muusika: loodushääled muusikas
Loodusõpetus: maismaataimed ja loomad, nende välisehitus ja
mitmekesisus.
Loodusvaatlused: taimede
välisehitus, loomade välisehitus; ühe
taime või looma uurimine.
Õppekäigud: loomaaia või
loomapargi külastus või lemmikloomapäeva korraldamine;
organismid erinevates
elukeskkondades.
Keskkond ja jätkusuutlik areng:
looduse ilu, säästev suhtumine
loodusesse.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab
erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine,
kunstivihik ja pliiats

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

-Kirjeldab ja
arutleb kunsti üle,
kasutades õpitud
ainemõisteid.

Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.

Muusika:
muusika kuulamine ja muusikalugu;
muusika meeleolu visualiseerimine.
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PABERIL

12. – 14.
nädal
PABER
TOAS
JA
ÜMBRIKU
S

töövõtted ning
töövahendid.

katsetamine ja loominguline
rakendamine.

Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (rütm).

ÜLESANDED:
Uurimine: akvarelli eritehnikate
avastamine ja katsetamine. Muusika
kuulamine ja kiired visandid erinevatele
muusikapaladele.
Loov rakendamine:
Abstraktse maali loomine kasutades
erinevaid tehnikaid, muusika
visualiseerimine vastavalt
muusikapalale.
Refleksioon: protsessi mõtestamine ja
lõplike tööde analüüs
Näituse väljapanek.
Lõikamistehnikate õppimine,
katsetamine ja loominguline
rakendamine.

Kujundustööde
teostamine.
Erinevad
lõikamistehnikate ja
paberi kasutamise
töövõtted.
Erinevad paberi
kasutamise töövõtted.

15. nädal
Kokkuvõte
ja tagasiside

ülevaade II veerandil
tehtust

-Kasutab erinevaid
akvarelltehnikaid.

AKVARELLMAAL.

-Kasutab erinevaid
paberi kasutamise
töövõtteid ning
tehnikaid.

ÜLESANDED:
Uurimine:
Paberi kasutamisvõimalused –
voltimine, lõikamine, rebimine,
kortsutamine. Kuidas ruumi kaunistada?
Loov rakendamine: rühmatööna
klassiruumi kaunistamine ja
individuaalse tööna ruumiliste (pop-up)
kaartide ja ümbriku loomine.

Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

Akvarellpaberid,
akvarellvärvid,
akvarellpliiatsid,
pintslid, veetops,
käsn, paberkleeplint

Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.
Valge paber, käärid,
nuga, kinnitamiseks
kleeplint või
tahvlinäts või
kirjaklambrid.
Värvilised paberid,
käärid, liim.
3D PABERIKUNST

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab
erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine,
kunstivihik ja pliiats

Muusika: helide tekitamine paberiga
(lehvitamine, kortsutamine, rebimine
jm)
Tööõpetus: oma klassiruumi
kaunistamine tähtpäevadeks.
Kultuuriline identiteet: jõuludega
seotud traditsioonid peres, koolis,
kodukohas.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös.
Jõukohaste esemete valmistamine:
kasutab materjale säästlikult; valib
erinevaid töötlemisviise ja vahendeid; käsitseb kasutatavamaid
töövahendeid õigesti ning ohutult;
kasutab paberit ning kartongi
tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid
valmistades.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

KOOLIVAHEAEG
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16. nädal
HEAD UUT
AASTAT!

Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (joon,
värv, ruum, rütm).

Kunstitehnika (grataaž) töövõtete
õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.
Loo visuaalne jutustamine.

Erinevate
kunstitehnikate
materjalid, töövõtted
ning –vahendid
(grataaž).
17. – 18.
nädal
KUNSTIMUUSEUM
i
KÜLASTU
S

19.-20. nädal
ÜHEVÄRV
I-MAAL

Pildiline jutustus.
Kunstiteosed
kohalikus muuseumis
ja ajalooliste
kunstitehnikate
tutvustus.

Näituse väljapanek.
Muuseumikülastust juhendab
muuseumipedagoog, õppematerjal
muuseumist.
Lisaks muuseumikülastusele: virtuaalse
kunstimuuseumiga tutvumine.

Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (värv).

Esemete, olendite, sündmuste
kujutamine omas laadis endale
tähenduslikes töödes.

Guaššmaali töövõtted
ning –vahendid.

ÜLESANDED:
Uurimine: värvi hele-tumeduse
avastamine. Valgus ja vari, vormi
vaatlused.
Ideede arendamine: kavandid ja oma töö
planeerimine
Loov rakendamine: maalimine sinise,
musta ja valge värviga.
Refleksioon: lõplike tööde analüüs

Geomeetrilise vormi
kujutamine.
Pildiline jutustus:
illustratsioon

21.- 22.

ÜLESANNE: öiste sündmuste
kujutamine

Arhitektuur ja

Näituse väljapanek.
Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti

-Esemete, olendite,
sündmuste
kujutamine omas
laadis endale
tähenduslikes
töödes, lugude
visuaalne
jutustamine.
-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning
tehnikaid.
-Tegutseb
iseseisvalt ja teeb
koostööd; tuleb
toime muuseumikeskkonnas.

-Tunneb rõõmu
kunstis mängulisest
ja loovast
tegutsemisest ning
katsetab julgelt
oma mõtete ja
ideede erinevaid
visuaalseid
väljendusi.
-Kasutab erinevaid
maalimise
töövõtteid ning
tehnikaid.
-Seostab vormi

Kunst 1. – 3.
Klassile.
A3 paksem paber,
õlipastellid,
guaššvärvid, pintsel,
kraapimisvahend
(pintslivars,
sukavarras või
käärid)
VAHARIIBE EHK
GRATAAŽ
Tööleht ja pliiats;
materjalid
muuseumist.

Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.
Kunst 1. – 3.
Klassile.
A3 paber,
paberkleeplint,
guaššvärvid, pintslid,
palett

Muusika: muusika elemendid (rütm,
dünaamika, meloodia, tämber)
Vene keel: öise sündmuse
kirjeldamine
Kultuuriline identiteet, seos
inimeseõpetusega: traditsioonid
peres, koolis, kodukohas.

Võõrkeel: lastele mõeldud
erileheküljed muuseumide
veebilehtedel.
Kultuuriline identiteet: minevikukogemuse ja kaasaegse kultuuri
säilitamise tähtsus (kunstiteosed,
esemed, lood).
Teabe-keskkond: veebilehed
muuseumide või kunstiteoste
tutvustusega.
Vene keel: lugemistekstidest
lähtudes oma loo joonistamine.
Jutustamine ja kirjutamine oma
joonistuse põhjal.
Muusika, loodusõpetus, vene keel,
matemaatika: illustratsioonid
õpikus (arutlemine)

GUAŠŠMAAL

Kunst 1. – 3.

Muusika: milline meloodia võiks
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nädal
UUE
NÄOGA
KOOL

23. – 24.
nädal
LÕPUTA
LUGU

25. nädal
Kokkuvõte
ja tagasiside

keskkond. Disain
igapäevaelus, vorm ja
otstarve.

Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (värv,
rütm).

ülevaade III
veerandil tehtust

KOOLIVAHEAEG
26. – 28.
Esemete ja
nädal
iseloomulikud
LÄHME
tunnused ning peamise
SÕITMA
esile toomine
kujutamisel.
Vormi, otstarbe,

ja disaini näidetega tutvumine.
Makettide teostamine.
ÜLESANDED:
Uurimine: Kooli ja töövahendite
ajaloolised näited , võrdlused kaasajaga.
Ideede arendamine: Oma nägemus
tulevikukoolist. Tuleviku kooli ideed.
Loov rakendamine: maketti loomine
rühmatööna.
Refleksioon: tööde tutvustus ja arutelu

otstarbega.
-Katsetab julgelt
oma mõtete ja
ideede visuaalseid
väljendusi.

Töövõtete õppimine, katsetamine ja
loominguline rakendamine.

-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning
tehnikaid.

ÜLESANDED:
Uurimine: kus võib näha mustreid?
Rütm ja värv tarbeesemete disainis või
graafilises kujunduses – näited.
Näidiskollektsiooni loomine. Mustrite
loomise põhimõtted.
Ideede arendamine: kavandid
Loov rakendamine: mustri loomine
Refleksioon: lõplike tööde analüüs
Näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

Disain igapäevaelus: tarbevorm.
Sõidukite reklaamide analüüs – teksti ja
pildi kasutus vanades ja kaasaegsetes
reklaamides.
ÜLESANDED:
Uurimine: sõidukidisaini näidetega

-Paneb tähele
värvide koosmõju.

Klassile.
Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.
Disainispikker.
Tööraamat õpetajale
disaini õpetamiseks
Vabalt valitud
materjalid ja
vahendid, mis on
vajalikud tuleviku
kooli idee
tutvustamiseks.
Kunst 1. – 3.
Klassile.
Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.
Ruuduline paber,
harilik pliiats,
kustutuskumm,
värvi- ja viltpliiatsid
JOONISTAMINE

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab
erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine,
kunstivihik ja pliiats

-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning
tehnikaid.

Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.

-Seostab vormi
otstarbega ning
väärtustab

A3 paber, harilik
pliiats, värvilised
paberid, loetud

olla minu koolikellal
Tööõpetus, kavandamine:
ümbritsevate esemete vaatlemine,
nende disain minevikus ja
tänapäeval; Ideede otsimine ja
valimine, abimaterjali ning info
kasutamine; ideede visandamine
paberil; idee esitlemine; lihtsate
esemete ja keskkonna kavandamine.
Ideede joonistamine paberil, selle
esitlemine ja valmistamine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine
Tööõpetus, materjalid: eristab
erinevaid looduslikke ning
tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk,
plast, vahtplast, puit, traat, plekk
jne); võrdleb materjalide üldisi
omadusi.
Tööõpetus, kavandamine:
ümbritsevate esemete vaatlemine,
nende disain minevikus ja
tänapäeval; ideede otsimine ja
valimine, abimaterjali ning info
kasutamine.
Muusika: regilaulu rütm (mustrid)
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

Tööõpetus, kavandamine:
ümbritsevate esemete vaatlemine,
nende disain minevikus ja
tänapäeval; ideede otsimine ja
valimine, abimaterjali ning info
kasutamine; ideede visandamine
paberil. Idee esitlemine; ideede
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materjali ja
tehnoloogia seosed
ning nende
arvestamine
kujundamisel.
Kollaažitehnika
töövõtted ning vahendid.

tutvumine.
Ideede arendamine: kavandamine ja
planeerimine.
Loov rakendamine: kollaaži loomine. –
erinevatest sõidukitest ja sõidukiosadest
uue liikuva objekti loomine
Refleksioon: protsessi mõtestamine ja
lõplike tööde analüüs

keskkonnateadlikke
kasutamise ja
loomise
põhimõtteid.

ajalehed ja ajakirjad,
liim, käärid
KOLLAAŽ

-Arutleb reklaami
mõju üle
igapäevaelus.

joonistamine paberil, selle esitlemine
ja valmistamine.
Muusika: ümbritsevad (liiklus)helid
Tervis ja ohutus: koolitee, ohtlikud
olukorrad, ohutu liiklemine tänaval,
maanteel

Näituse väljapanek.

29. – 30.
nädal
ROOMAJA
D VÕI
KAHEPAIKSED

31. – 32.
nädal
Aastanäituse
korraldami
ne
33. – 34.
nädal
SUVEVAHEAEG
SAAREL

Visuaalne
kommunikatsioon
igapäevaelus.
Erinevate
kunstitehnikate
materjalid, töövõtted
ning -vahendid
(vormimine).

Modelleerimistehnikate ja töövõtete
õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.
ÜLESANDED:
Uurimine: erinevate tekstuuride loomine
Ideede arendamine: kavandid
skulptuurile
Loov rakendamine: skulptuuri loomine
Refleksioon: lõplike tööde analüüs
Näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

Inimeste, esemete ja
looduse objektide
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.

-Kasutab erinevaid
skulptuuri
töövõtteid ning
tehnikaid.

Töötamine iseseisvalt ja rühmas.
Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine.
ÜLESANNE: saaremaastiku
kujutamine, vaade õhust (õhupallilt,
helikopterilt, linnu silmade kaudu jne)

Kunst 2. Tööraamat.
Kunst 2.
Õpetajaraamat.
Voolimisalus, savi,
voolimispulgad
SAVISKULPTUUR

Loodusõpetus: erinevate
elukeskkondade taimede ja
loomadega ning nende peamiste
eluavaldustega tutvumine;
organismide ja elukeskkonna seosed;
elurikkust ja kohastumused.
Maismaataimed ja -loomad, nende
välisehitus ja mitmekesisus.
Veetaimede ja -loomade erinevus
maismaa organismidest.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab
erinevaid
lahendusi.

Õppeaasta jooksul
tehtud tööd.
Kinnitusvahendid,
raamid, taustad.

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

-Tunneb rõõmu
kunstis mängulisest
ja loovast
tegutsemisest.
-Katsetab julgelt
oma mõtete ja
ideede erinevaid
visuaalseid
väljendusi.

Kunst 2. Tööraamat.

Loodusõpetus: inimeste elu maal ja
linnas, erinevad elukeskkonnad;
vastutustundlik ja keskkonda hoidev
tarbimine; Eesti saared
Tervis ja ohutus: tervisliku eluviisi
väärtustamine; tervislik toitumine;
erinevad huvid ja harrastused.

Suur paber, harilik
pliiats, värvi- ja
viltpliiatsid,
õlipastellid, soovi
korral
maalivahendid.
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35. nädal
Kokkuvõte
ja tagasiside
õppeaastale

Ülevaade õppeaastal
tehtust

Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatlemine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab
erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: kool, positiivne
suhtumine õppimisse.

Kunsti töökava 3. Klass. 1,5 tundi nädalas, kokku 52,5 tundi
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
1) tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
2) tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid lahendusi;
3) leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni;
4) kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
5) tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
6) seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid;
7) kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuuri-ja õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.

Õppenädal
Teema

Õppeühik
Õpisisu

Tegevused
Meetodid

Õpitulemused

1.
SISSEJUHATUS

Õppeaastasse
sissejuhatus: tööplaani
tutvustus; ülevaade
töövahenditest ja
materjalidest.
Õppeaastast ülevaate
saamine.
Virtuaalsed kunsti- ja
meedia-keskkonnad.
Visuaalse
kommunikatsiooni ja
meedia roll ning mõju
igapäevaelus.

Kuulamine, vaatlemine, arutlemine.

-Teab, mis õppeaastal
tulemas on ja vaja
läheb.

Visuaalse kultuuri näidete
(reklaamide, filmide, arvutimängude
jne) kriitiline vaatlemine, arutlemine
ja oma arvamuste põhjendamine.
Infotehnoloogia võimalused teabe
hankimisel.

-Tuleb toime
virtuaalsetes
õppekeskkondades
ning teadvustab
meedia võimalusi ja
ohtusid.

2. – 4.
UUED
SÕBRAD

Õppematerjalid
Vahendid
/Tehnikad
Õpetaja
näidisvahendid ja materjalid.

Lõiming
Läbivad teemad

Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

Vene keel: omakultuur ja kultuuride
mitmekesisus muinasjuttude ainetel.
Raamatute kujundus, pildi
joonistamine lugemispala või luuletuse
ainetel. Õpimapp: muinasjuttude
võrdlus.

digitaalne

Vene keel: sõnaline väljendusoskus,
arutlemine
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: kool, positiivne
suhtumine õppimisse.
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Pildistamise töövõtted
ning vahendid.

ÜLESANNE:
Uurimine: kuidas teha head fotot?
Loov rakendamine: sarnastest
objektidest järgnevate fotode ehk
fotoseeria loomine

-Kasutab erinevaid
pildistamise töövõtteid
ning tehnikaid.

fotoaparaat

-Kasutab erinevaid
joonistamise
töövõtteid ning
tehnikaid.

Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

FOTO

Fotode esitlemine näitusena klassi
blogis, või suurel ekraanil
projektsioonina.
5. – 6.
JOONISTA
-MISE
VÕLU

Esemete
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.
Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (joon,
vorm, rütm).
Joonistamistehnika
materjalid, töövõtted –
vahendid.

7.
Ülevaade I veerandil
Kokkuvõte
tehtust
ja tagasiside
veerandile
KOOLIVAHEAEG
8. – 10.
Visuaalse
VÄRVILIS kompositsiooni
ED
baaselemendid (värv).
VÄRVID
Värviringi värvid.
Erinevate
guaššmaalitehnikate
töövõtted.

Joonistamistehnikate ja töövõtete
õppimine.
ÜLESANDED:
Uurimine: töövahenditega
katsetamine.
Ideede arendamine: personaalse
lahenduse leidmine.
Loov rakendamine: viljade
joonistamine
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.
Näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.
Muinasjutuliste olendite kujutamine
omas laadis endale tähenduslikes
töödes.
ÜLESANDED:
Uurimine: uute värvide avastamine.
Vikerkaar. Värviring, värvilistest
asjadest värviringi moodustamine.
Ideede arendamine: värvide

Teabekeskkond, tehnoloogia ja
innovatsioon: teabevajaduse
määratlemine ja otsing; silmaringi
avardamine; infotehnoloogia
võimalused teabe hankimisel; leitud
teabele kriitilise hinnangu andmine;
visuaalse teksti analüüs.
Loodus- ja inimeseõpetus: teema
„Ajalugu“ (rahvus, laulupidu,
„Kalevipoeg“, taluhooned); teema
„Kultuur“ (rahvariided, ehted,
minevik, pärand).
Muusika: musitseerimise ja muusika
kuulamise võlu
Kehaline kasvatus: liikumise võlu
Kultuuriline identiteet: Eesti ja teiste
maade muinasjutud.

A3 paber, erineva
pehmusega
harilikud pliiatsid
(HB, 2B, 4B, 6B,
9B)
JOONISTUS
-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine,
kunstivihik ja
pliiats.

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

-Kasutab erinevaid
maalimise töövõtteid
ning tehnikaid.
-Paneb tähele värvide
koosmõju ja pildi
kompositsiooni.
-Katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede
erinevaid visuaalseid

Kunst 1. – 3.
Klassile.
Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

Vene keel: teema „Muinaslood ja
pärislood“. Märksõnad: mängiv
inimene; võlumaailm; tunded ja nende
põhjused; tekkelood; kohanimed;
müstilised olendid; anekdoodid; uni ja
unenäod. Muinasjutt ja tõsilugu.
Vene keel > Kunstiõpetus: imepärase
olendi joonistamine, maalimine,
rühmatöös oma teksti juurde joonis.

A3 paber,
guaššmaali
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kasutamisvõimalused maalimisel.
Loov rakendamine: maali loomine
põhi- ja sekundaarvärvidega.
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.
11. – 14.
PIMEDAL
AJAL
PIMEDAS
TOAS

15.
Kokkuvõte
ja tagasiside

Vormi, otstarbe,
materjali ja
tehnoloogia seosed.
Turvaline ning
keskkonnasäästlik
tarbimine.

Ülevaade II veerandil
tehtust

KOOLIVAHEAEG
16. – 17.
Inimeste, esemete ja
KÜLM VÕI looduse objektide
SOE
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.
Visuaalse

Näituse väljapanek.
Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine. Materjalide katsetamine
ja loominguline rakendamine.
ÜLESANDED:
Uurimine: (lähiümbruse) teatriga
tutvumine, erinevad tegevusalad ja
ametid teatris. Erinevate nukkudega
tutvumine.
Ideede arendamine: nuku ja lava
kavandamine, materjalide
planeerimine.
Loov rakendamine: Teatrinuku ja
lavamaketi loomine. Etenduse
kutsete või plakatite kujundamine.
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs.

väljendusi.

vahendid, harilik
pliiats.
GUAŠŠMAAL

Isadepäeva kaart, mardipäeva mask.
Loodus- ja inimeseõpetus: aastaajad,
värvid looduses.
Muusika: värvid muusikas

-Tunneb rõõmu
mängulisest ja loovast
tegevusest.
-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning
tehnikaid.
-Seostab vormi
otstarbega ja
väärtustab
keskkonnateadlikke
kasutamise ja loomise
põhimõtteid.

Kunst 1. – 3.
Klassile.
Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

Etenduse korraldamine.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine,
kunstivihik ja
pliiats

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: kool, positiivne
suhtumine õppimisse.

Kujutamine omas laadis endale
tähenduslikes töödes, loo visuaalne
jutustamine.
ÜLESANDED:
Uurimine: millised värvid on soojad
ja külmad? Seos loodusega
Ideede arendamine: erinevate

-Leiab kujutatava
kõige
iseloomulikumad
jooned, valib sobiva
kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks.
-Kasutab erinevaid

Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

Vene keel: aastaajad, ajaühikud, aja
kulgemine, ajatelg.
Vene keel > kunstiõpetus: nelja
aastaaja pilt;
piltidega tabeli/ plakati/ voldiku/
raamatu kujundamine.
Loodus- ja inimeseõpetus:

Traat, pulk,
plastiliin, papp,
värviline paber,
käärid, liim ja
muud vabalt valitud
materjalid.

A3 paber, A5
paber, õlipastellid,

Vene keel, teema „Muinaslood ja
pärislood“. Teema „Jõuluaeg,
omakultuur ja kodukoha pärimused“.
Etenduse reklaami teksti koostamine ja
kujundamine. Luuletuste võistlus,
etlemine. Piltloo väljamõtlemine ja
selle vormistamine.
Muusika: muusikateater
Loodus- ja inimeseõpetus: teave ja
reklaam, internet.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja
innovatsioon: etenduse reklaamide
kujundamine ja tutvustuste saatmine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
ühisürituse ettevalmistamine ja
läbiviimine.
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kompositsiooni
baaselemendid (joon,
värv, vorm, ruum,
rütm).
Pildiline jutustus.

looduskeskkondade kujutamine
Loov rakendamine: oma ideed
järgides pildi loomine
Refleksioon: lõplike tööde analüüs

töövõtteid ning
tehnikaid.

akvarellmaali
vahendid, käärid,
liim.
SEGATEHNIKA

Näituse väljapanek.

18. – 19.
MEIE,
EESTLASE
D

Inimeste
iseloomulikud
tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.

ÜLESANNE:
Portree kujutamine talvistes riietes.
Riiete kujundus sini-must-valgete
rahvakunstielementidega.
Näituse väljapanek.

20. – 24.
TRIKIMEISTRID

Objektide iseloomulud
tunnused ja peamise
esiletoomine.
Erinevate
kunstitehnikate
materjalid, töövõtted
ning –vahendid
(vormimine).
Pildiline jutustus:
animatsioon.

Visuaalse kultuuri näidete
(animatsioon) kriitiline vaatlemine,
arutlemine ja oma arvamuste
põhjendamine.
Skulptuuri töövõtete õppimine,
katsetamine ja loominguline
rakendamine. Töötamine iseseisvalt
ja rühmas.
ÜLESANDED:
Uurimine: kes võib olla trikimeister?
trikimeistrite poosid, võimalused
animatsiooniks.
Ideede arendamine: loo mõtlemine ja
trikimeistrite visandamine.
Loov rakendamine: trikimeistri
voolimine
Refleksioon: protsessi mõtestamine

-Leiab kujutatava
kõige
iseloomulikumad
jooned, valib sobiva
kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks.
-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning
tehnikaid.

A3 paber, vabalt
valitud
joonistusvahendid,
värviline paber,
käärid, liim.

-Tunneb rõõmu
mängulisest ja loovast
tegevusest.
-Katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede
erinevaid visuaalseid
väljendusi.
- Leiab kujutatava
kõige
iseloomulikumad
jooned.
-Kasutab erinevaid
skulptuuri töövõtteid
ning tehnikaid.

Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.
E-õppematerjal
Animapuu.

KOLLAAŽ

Plastiliin, traat,
voolimispulgad,
voolimisalus,
lisamaterjalid
PLASTILIINSKUL
PTUUR

päikesesüsteem (Maa ja Päike, valgus
ja vari); taevakehad; virmalised.
Inimeseõpetus: aeg ja selle
kulgemine.
Matemaatika: ajaühikute kestvuse
võrdlus.
Muusika: muusika elemendid- rütm,
meloodia, dünaamika, kõlavärv
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik
areng: loodus meie ümber, looduse
vahetu kogemine.
Tööõpetus: rahvakunst ja rahvariided,
rahvakunsti elementide kasutamine
kaasaegses riietuses.
Vene keel, teema „Eestimaa lapsed“:
EV aastapäev, kogumine, erinevad
kogud, asjad, ajatelg raamat.
Muusika: eesti rahvalaulud,
rahvamuusika, rahvatantsud
Õppekäik: Eesti Rahva Muuseum või
muu Eesti eluolu tutvustav muuseum.
Vene keel. Teema „Mängiv inimene“:
sõnamängud, omakultuur ja
kultuuriline mitmekesisus, kodukoha
pärimused. Kehaline kasvatus: Teema
„Teeme võidu“: sport, tervislik eluviis,
spordialad, Olümpiamängud.
Muusika: minu muusikaline trikk
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: erinevate tegevusalade
ja ametite tutvustamine, nende olulisus
ning omavahelised seosed.

ANIMATSIOON
-Kasutab
animatsiooniloomise
võimalusi.
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ja lõplike tööde analüüs

25.
Kokkuvõte
ja tagasiside

ülevaade III veerandil
tehtust

KOOLIVAHEAEG
26. – 27.
Kunstiteosed
KUNSTIkohalikus muuseumis
MUUSEUM ja ajaloolise
I
kunstitehnika
KÜLASTU
tutvustus.
S
Kunstimuuseumi
külastus. Arutelud
pärast kunstimuuseumi külastust.
28. – 30.
Trükis igapäevaelus.
KEVADIN
Looduse objektide
E KÄRBES iseloomulikud
JA TEISED tunnused ning peamise
esile toomine
kujutamisel.
Visuaalse
kompositsiooni
baaselemendid (joon,
vorm, ruum, rütm).

31. – 32.
NÄITUS

Aastanäituse
korraldamine.

Animatsioonivõtete kasutamine ja
filmi loomine ning esitlemine.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine,
kunstivihik ja
pliiats

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.

Muuseumi külastamine, kunstiteoste
vaatlemine ja aruteludes osalemine.
Muuseumikülastust juhendab
muuseumipedagoog, õppematerjal
muuseumist.

-Tegutseb iseseisvalt
ja teeb koostööd; tuleb
toime
muuseumikeskkonnas.

Tööleht ja pliiats;
materjalid
muuseumist.

Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: töömaailma tundma
õppimine, erinevate tegevusalade ja
ametite tutvustamine, nende olulisus
ning omavahelised seosed.
Kultuuriline identiteet: minevikukogemuse säilitamise tähtsus
(kunstiteosed, esemed, lood).

Trükitehnika töövõtete õppimine,
katsetamine ja loominguline
rakendamine. Olendite kujutamine
omas laadis. Kirjaõpetus ja graafiline
kujundus

-Kasutab erinevaid
töövõtteid ning
tehnikaid.

Kivistik, S. 1976.
Papitrükk. Tallinn:
Oktoober
Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

Vene keel > kunstiõpetus:
raamatukogus sobivate luuletuste
otsimine, luuletustega trükise
kujundamine. õnnitluskaardi
kujundamine. Valitud värsile vastuse
joonistamine.
Vene keel, teema „Magus tähestik“:
tähestik, nimed; sõbrad ja sõpruse
hoidmine, sallivus.
Loodusõpetus: mets kui erinevate
organismide elupaik.
Muusika: loodushääled
Keskkond ja jätkusuutlik areng:
loodus minu ümber, loomalood, elus ja
eluta loodus, tasakaal looduses.

ÜLESANDED:
Uurimine: trükiste kasutusalad,
trükitehnika kasutamisvõimalused,
oma töö planeerimine
Ideede arendamine: luuletusele
graafilise kujunduse kavandamine
Loov rakendamine: trükiste loomine
– luuletuse illustratsioon ja pealkiri
papitrükis teostatuna, luuletuse
graafiline kujundamine
Refleksioon: protsessi mõtestamine
ja lõplike tööde analüüs
Vormistamine, näituse väljapanek.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde

Kaks pappi, harilik
pliiats, käärid, liim,
mitu paberit
tõmmisteks, guaššvõi trükivärv,
pintsel, trükirull.
PAPITRÜKK

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning

Õppeaasta jooksul
tehtud tööd.

Vene keel: sõnaline väljendusoskus,
arutusoskus
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33. – 34.
LOODUSE
S
LOODUSE
ST

35.
KOKKUVÕTTED

Lähiümbruse loodus ja
ehituskunst.

Kokkuvõte ja
tagasiside õppeaastale.
Ülevaade õppeaastal
tehtust.

vaatamine.

väärtustab erinevaid
lahendusi.
-Arutleb kunsti üle,
kasutades õpitud
ainemõisteid.

Kinnitusvahendid,
raamid, taustad.

Lähiümbruse keskkonna ja
ehituskunstiga tutvumine.
Materjalide, töövahendite ja töökoha
otstarbekas ning teisi arvestav
kasutamine.

-Tunneb rõõmu
kunstis mängulisest ja
loovast tegutsemisest.
-Katsetab julgelt oma
mõtete ja ideede
erinevaid visuaalseid
väljendusi.

Kunst 3.
Tööraamat.
Kunst 3.
Õpetajaraamat.

ÜLESANDED:
Uurimine: ümbruskonnaga tutvumine
Ideede arendamine: sobiva motiivi
leidmine, visandamine
Loov rakendamine: rühmatööna
maakunsti objekti loomine ja fotodel
jäädvustamine
Refleksioon: ideekavandite ja
valminud tööde analüüs.
Oma tööde esitlemine, selgitamine;
kaaslaste kuulamine ja nende tööde
vaatamine.
Vajadusel tööde lõpetamine.

Looduslikud
materjalid,
looduskeskkond,
abimaterjalid ja –
vahendid.

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös, oma arvamuse
avaldamine.
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: kool, positiivne
suhtumine õppimisse.
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik
areng: loodus minu ümber, keskkond
ja inimesed.
Loodus- ja inimeseõpetus: maakaart,
ilmakaared; ilmakaarte määramine;
fotolt plaaniks; mõõtkava.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
ühise projektitöö ettevalmistamine ja
läbiviimine.

MAAKUNST

-Kirjeldab oma ja
kaaslaste töid ning
väärtustab erinevaid
lahendusi.

Portfoolio
täiendamine.

Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: kool, positiivne
suhtumine õppimisse.
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KUNST II KOOLIASTE
Õpetaja töökava 4. Klass.
Tundide arv:

35 tundi õppeaastas

Kunstiõppe siht II kooliastmes on omandada visuaalne hariduse baasteadmised ning arendada mõtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskusi, et toetada isiksuslikku arengut
ning toimetulekut tänapäevases mitmekultuurilises muutuvas maailmas. Kunst võimaldab õpilasel tunnetada endas loojat ning toetab seeläbi aktiivse maailmavaate
omaksvõttu ja ettevõtlikku ellusuhtumist.
Aine õppimise osad on:
1) uurimine ja oma ideede arendamine;
2) väljendusvahendite loov rakendamine;
3) mõtestamine ja refleksioon.
Manuaalsete oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti sidemetest,
ruumilise keskkonna disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest.
Õppesisu
II astmes tutvutakse teadlikumalt kunsti aluste ja kunstilooga ning luuakse sildu kunstiajaloo ja tänapäeva vahel. Pööratakse rohkem tähelepanu ümbritseva maailma
edasiandmisele loomingulistes kunstitöödes. Õpilasi juhitakse ise valikuid tegema (tehnika, teemade valik jne) ning otsima pildimaterjali, et kasutada seda abivahendi või
lähtekohana. Kunstiteoste ja visuaalse kultuuri näidete analüüsimine toetab kriitilise mõtlemise ja ainealase keeleoskuse arenemist.
II astmes omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbol, allegooria, tsitaat jne) kui ka vormilistest (värv, valgus ja vari, perspektiiv,
kompositsioon jne) väljendusvahenditest. Kinnistatakse kunstialast terminoloogiat. Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid; seatakse järjest
rohkem endale ise ülesandeid; mängitakse vormielementide ja väljendusvahenditega teose isikupära ning sõnumi huvides. Teadlikumalt võetakse eeskujuks kunstiteoseid ja
-stiile, analüüsitakse teoseid ning otsitakse visuaalset ja verbaalset infot. Kunsti käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana.
Õppetegevus
1. Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.
2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.
3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.
4. Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine.
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5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.
6. Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline võrdlemine.
7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.
Läbivad teemad
. Kultuuriline identiteet .Kunstikultuur.
. Tehnoloogia ja innovatsioon. Erinevate materjalide ja tehnikate käsitlus.
. Väärtused ja kõlblus. Uurimine, avastamine, ideede arendamine, seoste tekkimine
. Keskkonna jätkusuutlik areng. Disain ja keskkond
. Teabekeskkond. Meedia ja kommunikatsioon. Pildiline ja ruumiline väljendus
Lõiming
Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja
sotsiaalse identiteedi kujunemist (kunstid, vene keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide
kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja
kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust;
kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning
helide, valguse ja värvide omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
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5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

II kooliastme õpitulemused 6. klassi lõpetaja:
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;
2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi;
3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika, animatsioon jne);
4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes;
5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust;
6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;
7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;
8) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb eetiliselt ja ohutult nii
reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.
Õppe-

Õppesisu

nädal

Tegevused,

Õpitulemused

meetodid

Õpilane:

Materjalid,
vahendid,

Lõiming ja
läbivad teemad

tehnikad
1.-3.

1. Õpilaspäeviku karp

Karbi pinnalaotus.

nädal
Oma nimele huvitava kujunduse
saamiseks uurime erinevaid fonte
arvutivalikust.
Trükitähtede muutmine
uueks kirjatüübiks.
Katab ainekavas:

Trükitähtede muutmine uueks
kirjatüübiks. (püstiste ja rõhtsate
joonte laiuse muutmine, nurkade
ümardamine jne.)

DISAIN JA
KESKKOND;
Joonistame ja lõikame välja

- Kavandab ja
kujundab eesmärgist
lähtudes.

Tugev kartong,

- Leiab vormi ja
funktsiooni seoseid
(kus milliseid
kirjatüüpe
kasutatakse).

Kirjatüüpide näited
paberil või
videoprojektsioon
ekraanil.

- Katsetab erinevaid

liim.

Väljalõiked
ajakirjadest jm

Tööprotsessi näide
või muud
tähelepanekud

Matemaatika:
geomeetrilised
kujundid, mõõtühikud,
mõõtmisvahendid,
mõõtmete kandmine
pinnalaotusele.

Karbi otstarve: selleks,
et õpilaspäevik
kevadeks „kapsaks“ ei
muutuks.

Tehnoloogia:
joonestamine,
mõõtmine, toote
funktsionaalsus, lihtsa
toote kavandamine.

Karp kaetakse kaitsva
kleepkilega.

Elukestev õpe ja
karjääri
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4.-7.
nädal

MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON.

vanadest ajakirjadest lemmikpilte,
valmib kollaaž nime juurde.

kunstitehnikaid.

2. Koduloomuuseum
kooli

Enne külaskäiku kodulähedasse
muuseumi otsime eeldatava eseme
kohta täpsemalt õpetajalt,
vanematelt, internetist või
raamatutest lisainformatsiooni.

- Mõistab ka väikeste
esemete
kultuuriväärtust.

Muuseumikülastus.

- Muinsuskaitse ja
muuseumite
vajalikkus.

.

Muuseumis joonistame või
pildistame, küsitleme giidi,
Katab ainekavas:

koostame lühikese selgitava teksti.

ISESEISEV TÖÖ JA
ARUTELU;
PILDILINE
KUJUTAMINE;
DISAIN JA
KESKKOND;

Piltidest või fotodest ja tekstidest
valmib koolis korrektselt
vormistatud näitus või hoopis
virtuaalne foto/bloginäitus.

Markerid, käärid.
Kaitsekile või lai teip.

Paber, kartong ja
kaasavõetavad
joonistus- vahendid
või fototehnika.
Viimasel juhul ka
(värvi-) printeri
väljatrükk.

planeerimine:
positiivne suhtumine
õppimisse; reeglid ja
kokkulepped, nende
täitmine
Vene keel: tekstid
minevikust ja
esivanematest,
luuletused ajast.
Muusika: muusika
koduloomuuseumis,
muusikamuuseum,
ajastu rahvalikud
laulud.

Uuritavad esemed on
teemaühtsed – näit
tööriistad, sööginõud,
ehted …

Võib joonistada ka
mobiilifoto järgi või
fotot digitaalselt
töödelda.

Loodusõpetus:
materjalide ja tooraine
päritolu.

- Kujutab natuurist.

Ajalugu: muuseum ja
ajaloo-teemalised
tekstid.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

Teabekeskkond:
ajaloo- teemalised
tekstid.

KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

Kultuuriline
identiteet:
omakultuur ja
kultuuride
mitmekesisus.
8.-11.

3. Inimesed tegevuses

Kunstiajaloost tuntud
inimskulptuuride asendite uurimine

- Uurib, analüüsib ja
võrdleb eri ajastute

Indrek Raudsepp
„Joonistan inimest“

Teabekeskkond:
infotehnoloogia

Õigete proportsioonide
jaoks võib kasutada
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nädal

Miniskulptuur.

(Egiptusest moodsa kunstini).

teoseid, märkab
erinevaid vorme.

Traatskulptuur.
Õlgade ja puusadega traatkarkassi
katame pehme makulatuuriga ja
teibime või mähime niidiga.

Katab ainekavas:
RUUMILINE
KUJUTAMINE;
DISAIN JA
KESKKOND;

Matkime mõne tuntud skulptuuri
poosi.

- Mõistab pooside
„keelt“ skulptuuris.

- Eksperimenteerib
kujutamise reeglitega.

4. Naer

nädal

Nägu, meeleolu kinos

Skulptuurialased
kunstiraamatud või
internetipiltide video-

alusskeemi.
Lisame papist
kivirahnu, postamendi,
lehviva mantli, kasvõi
hobuse jne.

Kultuuriline
identiteet: kultuuri
ajalugu ja kultuuriline
mitmekesisus.

Lisanditeks tugevam
paber, puupulgad vms

Kõvastunud töö värvime.

Kipsivedelik.

Räägime komöödiafilmidest,
jutustame ümber naljakaid kohti,
naerame.
Igaüks naerab isemoodi.
Kavandame naervaid nägusid.
Emotsioone kujutame skeemina
(silmad, kulmud, suu).

.

Sidumistraat (3tk
õpilase kohta), vanad
ajalehed, teip.

võimalused teabe
hankimisel; leitud
teabele kriitilise
hinnangu andmine;
visuaalse teksti
analüüs.

projektsioon.

Kastame töö kipsi.

KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.
12.-13.

ILO 2006, lk 27.

Joonistame kinosaalis istujad
(ekraani poolt vaadatuna) mustale
paberile, arvestades ruumilisust

- Väljendab
visuaalsete
vahenditega mõtteid,
ideid.

- Tutvub näo
proportsiooniga.

- Eksperimenteerib
kujutamise reeglitega

Paber, pliiats.

Kuivpastell-pliiatsid,
must aluspaber.

Vene keel: teater,
film, lemmiknäitleja
tutvustus; näidend,
teksti esitamine
tegelaskõnena;
loovtööd.
Muusika: meeleolu
kujutamine muusika
kaudu.
Väärtused ja kõlblus:
tervis, käitumine ja
selle tagajärg kodus ja

Tegevus ei toimu
stereokinos, kus kõigil
prillid ees.
Ei mingeid jutumulle –
see ei ole koomiks!

Kuna tegu on pimeda
ruumiga, joonistatakse
minimaalselt õlgu,
soenguid, seljatugesid
(markeeritakse vaid
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Katab ainekavas:
PILDILINE
KUJUTAMINE.

(kinosaali tagaridade näod on
väiksemad).

(pimedus)

koolis: perekond,
turvalisus, üksteisest
hoolimine ja teiste
aitamine

tähtsamad jooned),

Indrek Raudsepp
„Joonistan inimest“,

Loodusõpetus: veega
seotud teemad.

ILO 2006, lk 27.

Kultuuriline
identiteet: kunsti ja
kultuuri ajalugu.

Video-projektsioonis
sillerdav vesi.

Väärtused ja kõlblus:
minu hobid ja huvid.

Purskkaevust saab
tegevuse taust. Teisele,
pikemale paberiribale
joonistame tegelasi,
näiteks
tervisesportlase, ema
lapsekäruga, vanuri
pingil jne. Pärast
tegelaste tausta
eemaldamist kinnitame
riba kaarena eelmise
pildi allosa külge, nii
seisab kompositsioon
kaare raskuse tõttu ise
püsti.

- Kujutab edastades
ruumilisust.

ka näod jäävad
eskiislikeks.

Oma tööde esitlemine:
Millist filmi näidatakse, mis
ekraanil parajasti toimub, et
vaatajatel just sellised näod peas.
14.-16.
nädal

5. Purskkaev pargis
Teatraalne
kolmedimensiooniline
(3D) pilt.

Vaatame erinevate purskkaevude
fotosid ja videoid, samal ajal
arutame, kuidas kujutada voolavat
vett. Katsetame, millised vahendid
annavad selle loodusnähtuse
kujutamisel parima tulemuse, kas
geelpliiatsid, läbipaistev teip,
akvarellid, laineline
viltpliiatsimuster või miski muu.

.

Katab ainekavas:
RUUMILINE JA
PILDILINE
KUJUTAMINE;
DISAIN JA
KESKKOND;

Peale purskkaevu valmimist lisame
esiplaanile pargis jalutajad –
inimesed küljelt, liikumises.

- Loovülesandeid
lahendades katsetab
erinevaid
kunstitehnikaid ja
materjale, kasutab
sobivaid.

- Kujutab ja kujundab
vaatluse ja ideede
põhjal, rakendab
kompositsiooni
baasoskusi.

- Kasutab ruumilisuse
edastamise võtted.

Joonistuspaber,
värvi- ja viltpliiatsid ja
vee kujutamiseks
valitud vahendid.

Võimalusel liita töösse
õppeühik nr. 3.

KUNSTIKULTUURI
29

TUNDMINE.
17.-18.

6. Kubism – Realism

nädal

Kas sul on koer? Milline?
Uurime erinevaid koeratõuge.

- Uurib ja võrdleb
erinevaid vorme ja
kujutamislaade.

Värvilisest paberitest lõigatud
geomeetrilistest kujunditest püüame
koostada istuvas või liikuvas
asendis kubistliku koera. Kleebime
tükid alusele.

- Kasutab kavandamist
ideede
edasiarendamise ja
viimistluse protsessis.

Katab ainekavas:

Asetame sellele poolläbipaistva
materjali ja joonistame kubistliku
koera peale nii realistliku koera, kui
vähegi võimalik.

- Eksperimenteerib
kujutamise reeglitega.

PILDILINE
KUJUTAMINE;

Võrdleme pilte ja arutleme
erinevate tulemuste üle.

7. Värvivaip

nädal

Värvisegamis-ülesanne.
6 – 8 samas mõõdus mosaiigitükiga
aluspaberile tuleb vaid kahte
guaššvärvi segades saada niipalju
erinevaid toone, kui vähegi
võimalik.

Katab ainekavas:
PILDILINE
KUJUTAMINE;

Mosaiigitükid lõikame välja alles
pärast värvi kuivamist.

raamat koeratõugudest.

Värvilisest paberist
ruudud, ringid,
ovaalid, ristkülikud,
kolmnurgad),
aluspaber,
liim.

Must marker, pliiatsid,
(pliiatsi-) kalka või
muu läbipaistev
materjal.

KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

19.-20.

Video-projektsioon või

- Mõistab, mis on
värvide kogumõju,
värvikompositsioon ja
kooskõla.

- Täiendab
värvisegamisoskusi.

Lai valik guaššvärve,
pintslid.
Valmis mosaiigitükid
–
šablooniga
aluspaberile
joonistatud kujundid
(ruut, ristkülik,
kolmnurk või

Matemaatika:
geomeetrilised
kujundid.
Loodusõpetus:
organismide
mitmekesisus, elu
erinevates keskkonnatingimustes.

Erinevad koeratõud on
valitud nii, et laste tööd
tulevad piisavalt
eripalgelised.

Väärtused ja kõlblus:
minu hobid ja huvid.
Kultuuriline
identiteet:
kunstikultuuri ajalugu.

Loodusõpetus: teema
„Planeet Maa“;
vulkaani-pursked,
maavärinad, orkaanid,
üleujutused; planeet
Maa kujutamine
kaartidel, aerofotod.
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus:
ühistegevuse

Värvivaiba
inspiratsiooniks
sobivad mitmesugused
loodusnähtused,
näiteks loodusõpetuse
teema „Planeet Maa“.

On parem, kui
värvipaarid klassis ei
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DISAIN JA
KESKKOND;
ISESEISEV TÖÖ JA
ARUTELU.

21.-23.

8. Kingipakid kuuse all

nädal

Aksonomeetria

Värvivaiba koostame ühistöös,
kokkulepitud skeemi järgi.

Arutleme: miks kingitusi pakitakse?

Õpime kolmanda ruumimõõtme
kujutamist kahemõõtmelisel pinnal
harjutustööna – ruudust kuup,
ringist silinder jne.

Õpitut rakendame erikujuliste
kingipakkide kujutamisel,

- Oskab osaleda
koostöös ühise
tulemuse nimel.

kuusnurk).

kavandamine,
osalemine rühmatöös.

kordu!

- Mõistab kinkimise
mõtet.

Pliiats, paber.

Matemaatika:
geomeetrilised
kujundid, pikkuse
mõõtühikud,

Harjutustööna –
ruudust kuup, ringist
silinder jne.

- Oskab kasutada
kavandamist ja tööd
mitmes etapis läbi viia.

Pliiats, maalikartong,
guašš.

Muusika:
muusikaline
jõulukink.

- Kasutab ruumilisuse
edastamise võtteid.

Väärtused ja kõlblus:
minu hobid ja huvid;
kodaniku-ühiskond ja
rahvussuhted; tavad ja
pühad.

Lisame küljega samasuunalised
paelad ja maalime kogu pildi
guašiga
Katab ainekavas:

mahu mõõtühikud,
mõõtmisvahendid.

Püüame väiksemaid
kingitusi suuremate
otsa laduda.

Kingipaki paberi ja
paela värv muutub
kõigil kolmel nähtaval
küljel!

(helestamine ja tumestamine).

PILDILINE
KUJUTAMINE.
24.-25.
nädal

9. Lumeskulptuur –
Hiina horoskoop

.

Tutvume hiina horoskoobiga.

- Osaleb aruteludes ja
koostöös ühise
eesmärgi nimel.

Arutame tegevuse läbi ja jaotame
ülesandeid.

Sulailma lumi.

Lumelabidad,
lumesahk.
- Arendab

Loodusõpetus:
maailmaruum,
päikesesüsteem,
tähistaevas, tähtkujud.

Hiina horoskoobi
aastate märgid:

Teabekeskkond:
võimalused teabe

2013 - madu

2012 - draakon,
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Katab ainekavas:
RUUMILINE JA
PILDILINE
KUJUTAMINE;

Kuhjame lund ja veeretame
lumepalle.

vormitunnetust ja
harjutab vormi
teostamist.

Vormime lumeskulptuuri.

Lahustatud vanad
guaššvärvid.
Oksad, puupulgad.

Lisame värvi ja vajalikke detaile.

hankimisel; leitud
teabele kriitilise
hinnangu andmine.

2014 - hobune,

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös.

2016 - ahv,

2015 - kits/lammas,

2017 - kukk,
2018 - koer,

DISAIN JA
KESKKOND;

2019 - siga,

KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

2020 - rott,
2021 - pühvel,
2022 - tiiger,
2023 - jänes/kass,

26.-28.

10. Majakas

nädal

Tuletornid logodel

.

Katab ainekavas:

Räägime tuletornidest – millal tehti,
milleks vaja …

- Õpib tundma asjade
sümbol-tähendusi.

Raamatud märkide ja
sümbolite kohta.

Meisterdame grupis või
individuaalselt lihtsa majaka,
pildistame seda kõikvõimalikes
rakurssides.

- Stiliseerib
piltkujutisi.

Fotoaparaat või muu
jäädvustus-vahend.
Arvutitöötlus ja
printer.

Mida sümboliseerib tuletorn?

RUUMILINE JA
PILDILINE
KUJUTAMINE;

Millise firma logoks võiks olla
majakas?

DISAIN JA
KESKKOND;

Töötleme majaka foto väljatrükki,
lisame väljamõeldud firma nime –
nii valmib logo.

MEEDIA JA
VISUAALNE

Pliiats, marker.

Illustreerivad näited,
Google pildiotsing:
„lighthouse logo“.

Loodusõpetus:
planeet Maa; erinevad
kaardid; mandrid ja
ookeanid;
geograafilise asendi
iseloomustamine;
Eesti asend Euroopas.

Õpetaja trükib fotod
mustvalgena ja
helestatuna välja (4pilti
A4-l), rohkem, kui
klassis õpilasi, et
säiliks valikuvõimalus.

Teabekeskkond,
tehnoloogia ja
innovatsioon:
teabevajaduse
määratlemine ja
otsing;
infotehnoloogia
võimalused teabe
hankimisel; leitud
teabele kriitilise
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KOMMUNIKATSIOO
N;

hinnangu andmine;
visuaalse teksti
analüüs.

ISESEISEV TÖÖ JA
ARUTELU.
29.-31.

11. Eesti kaart

nädal

.

Katab ainekavas:
RUUMILINE JA
PILDILINE
KUJUTAMINE;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOO
N;

Valmistame koos suuremat sorti
Eesti kaardi suuremate linnade,
tähtsamate teede ja jõgedega.

- Õpib koostöös
tundma isamaad ja
emakeelt.

Tuletame meelde, kes on kus
käinud ja millega see koht meelde
on jäänud. Joonistame kaardile, mis
käidud kohale iseloomulik, kuni
kaart saab pilte peaaegu täis.
Tühjaksjäänud kohtadesse
joonistame pilte naljaka kohanime
järgi.

- Väljendab
visuaalsete
vahenditega mõtteid,
ideid.

Värvi- ja viltpliiatsid

Vene keel:
kohanimede korrektne
kirjutamine.
Muusika: eesti
helilise kaardina
(kohalaulud)

- Oskab lugeda
erinevaid kaarte,
iseloomustab
geograafilist asendit.
Erinevad kaardid.

ISESEISEV TÖÖ JA
ARUTELU

Loodusõpetus: Maa
kujutamine kaartidel,
erinevad kaardid;
geograafilise asendi
iseloomustamine;
Eesti asend Euroopas.

Teabekeskkond:
erinevatest allikatest
vajaliku info otsimine;
visuaalse teksti
analüüs.

Uurime külanimesid ja
leiame huvitavaid
sõnu, joonistame
nimede järgi pisikesi
pilte (näit. Vatsa,
Urumarja, Sandisuu)
ja paigutame kaardil
õigesse kohta.

Eesti kohanimede
valikloend:
http://www.eki.ee/knab
/kb_ee.htm
Ajapaik.ee – Eesti
suuremad linnad
ajaloolistel ja
praegusaegsetel
fotodel. Uuri, avasta,
märgi kaardil ja
pildista üle.
http://ajapaik.ee/

32.-33.

12. Kameeleon

nädal

Plastiliinist reljeef ja
rasvakriit.

Plastiliinist loome papitüki keskele
mitmevärvilise kameeleoni-reljeefi.

- Katsetab erinevaid
kunstitehnikaid.

Papp ja plastiliin.

Loodusõpetus:
organismide
mitmekesisus Maal;
elu erinevates

Loomulikult võib
valida muud
kunstitehnikad, kuid
siiski kaks erinevat
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Katab ainekavas:

Teisel tunnil joonistame tausta, mis
lähtub otseselt troopikasisaliku
olemasolevatest laikudest ja
muudame kameeleoni tagapõhjast
raskesti ülesleitavaks.

- Väljendab
visuaalsete
vahenditega mõtteid,
ideid.

Rasvakriidid.

RUUMILINE JA
PILDILINE
KUJUTAMINE.

34.-35.
nädal

13. Minu
„kollektsioon“

Teabekeskkond:
infotehnoloogia
võimalused teabe
hankimisel; leitud
teabele kriitilise
hinnangu andmine;
visuaalse teksti
analüüs.
Vestleme kogumise ja kunsti
seostest.
Kogumisega seotud kunstnikud.

Katab ainekavas:
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
LOOMINGULINE
VÄLJENDUS;
ISESEISEV TÖÖ JA
ARUTELU.

keskkonnatingimustes,
reageerimine
keskkonnatingimustel
e; kõrb, vihmamets,
mäestik.

- Mõistab, kuidas
kollektsioonist saab
teos.

Kogumine kui nähtus.
Isiklik kogumiskogemus.

Iga õpilane saab kilekoti ja
ülesande: koguda nädala jooksul
pabereid ja kileümbriseid, mis
kodus või koolis kuulusid tegelikult
äraviskamisele – küpsise-komminätsu-paberid, pakendid jms ehk
„millest pole kahju“.

- Planeerib tegevust
süstemaatiliselt ja
vastavalt seatud
eesmärgile.

Näidised videoprojektsioonis.

Vaata ka projekti
„Palju on parem kui
üks“ kunstnike tööde
näiteid Tähelepanu!
Valmis olla! Kunst!
(õpilaseraamat).

Loodusõpetus:
planeet Maa;
loodusreostuse
vähendamine.
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus:
osalemine rühmatöös,
oma arvamuse
avaldamine.
Väärtused ja kõlblus:
minu hobid ja huvid.
Keskkond ja
ühiskonna
jätkusuutlik areng:
loodus minu ümber

tehnikat.

Parem, kui õpilased
kameeleoni voolides
ülesande järgmist
etappi ette ei tea.

Google otsing:
„trash art“
ja „prügikunst“.

Vt. ka teema „Palju on
parem kui üks“
lisameterjalide linke
http://loovalt.ee/tahele
panu-valmis-ollakunst/lisamaterjalid/lin
gikogu

Õpetajaraamat
http://www.loovalt.ee/f
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Järgmises kunstitunnis vaatame
kogu „varanduse“ üle ning
kasutame installatsiooni „SÄÄSTA,
ÄRA SAASTA!“,

iles/TVKopetajaraamat210x297mm.pdf

„HOIA ÜMBRUS PUHTANA!“
vms loomiseks, meeldetuletuseks
kõigile suvevaheajale minejatele.

Kunsti töökava 5. Klass.
Tundide arv: 35 tundi õppeaastas
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt
õpitud teadmisi ja tehnikaid;
2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus;
3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis omandatud ainealast terminoloogiat, ning põhjendab oma arvamust;
4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;
5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut ning mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist
mitmekesisust;
7) arendab manuaalseid oskusi
Õppesisu
•
•
•

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks.
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, Liikumise kujutamine, liikumise edasiandmine animatsioonis
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, installatsiooni, digitaalgraafika ja animatsiooni tehnikad ning töövõtted.
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•
•
•
•
•

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja
abstraktne kunstis.
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti näited õpetaja valikul. Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis ja arhitektuuris.
Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu.
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju animatsioonis Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.

Õppetegevus
1. Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.
2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.
3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.
4. Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja katsetamine.
5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.
6. Koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline võrdlemine.
7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.
Õpitulemused
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab julgelt visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;
2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni baasoskusi;
3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, animatsioon jne);
4) analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes;
5) mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet;
6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;
7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;
8) märkab olulisemaid sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas.
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Lõiming
Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja
sotsiaalse identiteedi kujunemist (kunstid, vene keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide
kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja
kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust;
kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning
helide, valguse ja värvide omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
6) kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.
4. Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid.

Õppenädal

Õppeühik

1. Joone iseloom.
1.-2.
nädal

Abstraktne kunst kui
muusika.

Tegevused

Õpitulemus

Materjalid

Meetodid

Õpilane:

Vahendid
/Tehnikad

Harjutustööd joonega – tõusev,
langev, hoogne, kindel … joon.
Algul katsetame pliiatsiga,
hiljem pintsliga suuremal

- Kavandab ja
kujundab.

Pliiats, paberileht.

Lõiming, läbivad
teemad

Muusika: meeleolu
visualiseerimine.
Kirjandus: sõnavalik,

Tähelepanekud
Tööprotsessi näide

Valminud tööl paigutame
autori initsiaalid alumisse
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Katab ainekavas:
PILDILINE
KUJUTAMINE;
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON.

paberilehel, erineva tugevuse ja
värvihulgaga.
Põimuvate ja segunevate joonte
vahelised alad täidame sobiva
värvitooniga.

Joontele anname nimed: Eputis,
Vihapahvak, Ahvatlus, Kadedus
jne.
2. Majanägu
3.-6.
nädal

Majad jälgivad meid
Katab ainekavas:
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON;
DISAIN JA
KESKKOND;
ISESEISEV TÖÖ;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.
Guašid, pintsel,
kartong.
- Mõistab, mis on
värvide kogumõju,
värvikompositsioon
ja värvikooskõla.

Uurime emotikone – kuidas
kirjamärkide abil käib meilides
ja lühisõnumites emotsioonide
lihtsustatud kujutamine.

- Kasutab
kavandamist kui
protsessi ideede
arendamiseks.

Vaatame valitud hooneid, mille
fassaadid meenutavad nägusid,
nende eeskujul valmib
aplikatsioon.

- Loovülesandeid
lahendades katsetab
erinevaid tehnikaid ja
materjale, kasutab
sobivaid.

Kõikidest valminud töödest
moodustame eriilmeliste
majadega tänava.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.
Uurib ja võrdleb eri
ajastute maju,
märkab erinevaid
vorme.

Videoprojektsioon

Värvipaberid, liim
ja käärid,
viltpliiatsid või
markerid.

oluliste ja
iseloomulike tunnuste
esitamine; eseme,
olendi, inimese,
tegevuskoha, looduse,
tunnete kirjeldamine.

Loodusõpetus: teema
’Asula’, elukeskkond
maa-asulas ja linnas;
Eesti linnad;
koduasula plaan;
elutingimused asulas.
Võõrkeel: info
otsimine internetist.
Kirjandus: kujundliku
mõtlemise ja
keelekasutuse
mõistmine.
Teabekeskkond:
võimalused teabe
hankimisel; leitud
teabele kriitilise
hinnangu andmine.

paremasse nurka, et tööd
hiljem õigetpidi
eksponeeritud oleks.

Värvilistest paberitest
lõigatud majade esiseinale
lisame aknad, ukse, katuse
jm. Väiksemad detailid –
trepikäsipuud, aknaraamid,
korstnad – joonistame
aplikatsiooni peale.
Majad võib asendada
parkivate autodega (eestpoolt
vaadatuna) esilaternasilmad,
radiaatorivõred ja kaitserauad
meenutavad samuti
eritujulisi nägusid.

- Tutvub inimese näo
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proportsioonidega,
kuid muudab neid
ilmekuse
suurendamiseks.

7.-8.
nädal

3. Elavad varjud

Kehakeel.

Joonistamine „natuurist“

Uurime inimfiguuride poose
kunstiajaloost.

Katab ainekavas:
PILDILINE
KUJUTAMINE;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

9.-12.
nädal

4. Sügisvärvid
Materjalitrükk

Võtame ise erinevaid poose,
mõistatame nende tähendust.

- Väljendab
emotsiooni poosiga.

- Katsetab erinevaid
kunstitehnikaid.

Joonistame tänavakriitidega
inimest, kui teisel tunnil
poseerime õues. Poosid
jäädvustame asfaldile varju abil,
mille piirjooned fikseerib
kiiresti pinginaaber.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

Naabri poolt tehtud piiride sisse
joonistab igaüks oma näo, mütsi,
rõivaste detailid, jalanõud …

- Tutvub inimkeha
proportsioonidega.

Näitusekülastus, kus vaatame
realistlikke, impressionistlikke
või fovistlikke maastikke.

Asfaldikriidid.

- Katsetab erinevaid
kunstitehnikaid.

Templitrükk
Šabloonitrükk

Koduteel korjame värvikaid
puulehti ja taimi, mis pistame
vana ajalehe vahele kuivama.
Kuivatatud sügislehtedega

Video-projektsioon,
pildilised näited
kunstiajaloost.

- Leiab eeskuju
erinevatest
kunstitöödest.
- Arendab

Muuseumikülastus.
Visandlikud
märkmed pliiatsiga
või
fotografeerimine.
Herbariseeritud
puulehed või
taimed, guašš.

Kultuuriline
identiteet: kultuuri
ajalugu ja kultuuriline
mitmekesisus.
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus:
ühistegevuse
kavandamine,
osalemine rühmatöös.

Loodusõpetus:
kodukoha loodus;
Eesti pinnavormid
ning pinnamood;
küngas, org, nõgu,
mägi, nõlv, jalam,
kõrgustik, tasandik,
madalik, paekallas,
rändrahn.

Värvime niikaua, kuni
vahetunnikell heliseb või
kriidid otsa saavad.

Õpetaja teeb kolmanda
korruse aknast
kriidijoonistustest foto enne,
kui sügisvihm pildi ära viib.

Arutame, miks kunstnik on
just sellise vaate valinud.
Püüame ära arvata, millised
olid maali valmimisetapid.

Väikesi parandusi teeme
peene pintsliga või
värvipliiatsitega.
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Katab ainekavas:
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
PILDILINE
KUJUTAMINE;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

5. Varjuteater
13.16.
nädal

Lühietendus

Katab ainekavas:
PILDILINE
KUJUTAMINE;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

trükime puude-põõsaste
kujutised või kleebime need otse
pildile.

analüüsioskust.

Nuustikutükiga tupsutame taeva,
kindlaservaliste
maapinnavormide kujundamisel
kasutame šabloone.

- Kujutab ja
kujundab vaatluse ja
ideede põhjal.

Poroloonist käsnad
või tekstiilist
nutsakad, šabloonkartong (nii rebitud
kui ka lõigatud).

Muusika:
sügismeeleolud
muusikas (nt A.
Vivaldi „Aastaajad“)
Kultuuriline
identiteet: kultuuri
ajalugu ja kultuuriline
mitmekesisus.

- Mõistab, mis on
värvide kogumõju,
värvikompositsioon
ja värvide kooskõla.
Moodustame 4 – 5-liikmelised
rühmad. Mõtleme välja
lühilood, kus tegelasteks on
asjad. Katsetame neid dia-,
grafo- või videoprojektori
valgusjoas. Muudame asjad
tegelasteks, suurendame nende
ilmekust, lisades maalriteibi
abil papist silmi, kõrvu, ninasid
jm.

- Kasutab
kavandamist töö
protsessi olulise
osana.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

- Osaleb aruteludes
ja ühistöös.

Lisamaterjalina teosed Eesti
Kunstimuusuemi digikogust
http://digikogu.ekm.ee või
Google Art Project
www.googleartproject.com.

Erinevad esemed,
käärid, teip.
Projitseeritud
valgus.
Videokaamera.

- Leiab vormi ja
funktsiooni seoseid.

Aastaaegu kujutavate
piltidega saab kujundada
kalendri.

Kirjandus:
omalooming;
sündmustiku või
tegelasega seotud
lugu; sündmustik;
tegelastevaheline
dialoog; rollimäng.
Muusika: muusika
ja/või helide leidmine
varjuteatri loole.
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus:
ühistegevuse
kavandamine,
osalemine rühmatöös.

Kõlbavad kõik koolikotist
või kunstiklassist leitud asjad
– pinal, värvipurk,
põrandahari …

Rohkem improvisatsiooni,
vähem stsenaariumi!

Kõik varjuteatri etendused
võetakse videosse.

Kultuuriline
identiteet: omakultuur
ja kultuuride
mitmekesisus.
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6. Illusioon
17.19.
nädal

Võimatud kujundid
kunstis

Katab ainekavas:
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE;
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

Tutvume optiliste
illusioonidega, vaadates
internetist või raamatutest M.C.
Escheri jt op-kunstnike töid.

Õpetaja on printinud A4
lehtedele võimatuid kujundeid,
igal lehel üks. Valime, igaüks
saab jõukohase.

- Arendab
analüüsioskust.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

Harilik pliiats,
kustutuskumm,
värvi(vilt)-pliiatsid.

Võimatuid optilisi
kujundeid:
www.impossible.info/englis
h/library/index.html

Joonistame võimatule kujundile
lisa nii, et ta muutub pildi
lahutamatuks osaks.

20.
nädal

Kolmas mõõde

Katab ainekavas:
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE;

Joonistame kolmemõõtmeliselt
mitu sarnast risttahukat, mis
muudame erikujulisteks. (Ühel
lõikame nurga maha, teise
muudame ülalt kumeraks,
kolmas meenutab võidukaart …)
Ruumilisuse-tunde
suurendamiseks viirutame
mõned küljed tumedamaks,
lisame „maapinnale“ varju.

Kultuuriline
identiteet: kultuuri
ajalugu ja kultuuriline
mitmekesisus.
Tehnoloogiaõpetus:
mõõtmine,
mõõtühikud, eskiis ja
kavandamine.

Hiljem toonime või värvime
pildi.

7. Aksonomeetria

Matemaatika:
geomeetrilised
kujundid ja mõõtmine;
nurkade liigid;
paralleelsed ja ristuvad
sirged.

Muusika: muusika ja
matemaatika seosed.

- Kujutab ruumi
kolmemõõtmelisust.

Harilik pliiats,
kustutuskumm.

Tehnoloogiaõpetus:
mõõtmine,
mõõtühikud, eskiis ja
kavandamine.

Muusikas on tunnustatud
M.C. Escheri kunsti
sarnasust J.S. Bachi
loominguga.
Tehnoloogiaõpetus: 3D
projekteerimine ja 3D
printimine: M.C. Escheri
võimatud objektid reaalsete
mudelitena: „Escher for Real
The Belvedere, Waterfall,
Necker Cube, Penrose
Triangle 3D Printing from
Technion“ (5’)
http://www.youtube.com/wat
ch?v=cmr4HqjSSw4
M.C. Escher ja matemaatika:
„The Mathematical Art Of
M.C. Escher“

Järgmise tunni huvides võiks
harjutustööd meenutada
pigem ristisomeetriat, mitte
kabinetprojektsiooni, kus
esinevad ka täisnurgad.

Matemaatika:
geomeetrilised
kujundid ja mõõtmine;
nurkade liigid;
paralleelsed ja ristuvad

DISAIN JA
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KESKKOND.

21.
nädal

8. Visand, eskiislik
joonis

Katab ainekavas:
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE;

sirged; mõõtühikud.
Õpetaja on keset klassi
paigutanud pappkaste, nendele
asetanud topse, ühendavaid
pulki ja muud. Koolilauad on
paigutatud ringselt ümber
„installatsiooni“.
Valime sobiva vaatepunkti ja
joonistame arhitektuurse
kompositsiooni eskiislikult
tugevale aluspaberile.

- Kujutab natuurist ja
visandab.

Suured
maalimiseks
sobivad paberid,
pliiats.

- Leiab õiged
proportsioonid,
geomeetrilise objekti
külgede suunad ja
paigutuse.

Tehnoloogiaõpetus:
mõõtmine,
mõõtühikud, eskiis ja
kavandamine.

Joonistus valmib kiiresti, sest
kogu konstruktsiooni endisel
kujul pole võimalik hiljem
taastada.

Matemaatika:
geomeetrilised
kujundid ja mõõtmine;
nurkade liigid;
paralleelsed ja ristuvad
sirged; mõõtühikud.

DISAIN JA
KESKKOND.
9. Arhitekt

Katab ainekavas:
22.25.
nädal

PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON;
DISAIN JA
KESKKOND;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

Eelmise tunni töö muudame
arhitektuuriks. Uute ideede
ergutuseks vaatame
iseäralikemaid ehitisi kogu
maailmast või digitaalset
ulmearhitektuuri.
Pappkarbid muudame
majablokkideks, ümbritseva ala
täidame tänavatevõrguga.

Maalides ja muid vahendeid
kasutades muudame kogu pildi
realistlikuks arhitektuurivaateks.

- Loovülesandeid
lahendades katsetab
erinevaid tehnikaid ja
materjale, kasutab
sobivaid
väljendusviise.

Video-projektsioon,
ettevalmistatud
slaidiprogramm.

Segatehnika.
Pliiats.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

- Väljendab
visuaalsete
vahenditega mõtteid,
ideid.

Akvarell, guašš,
õli- ja
pastellkriidid,
värvipliiatsid jm

Loodusõpetus: asula;
elukeskkond maaasulas ja linnas; Eesti
linnad; koduasula
plaan; elutingimused
asulas; tehiskooslus;
park, pinnavormid.
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:
positiivne hoiak
õppimisse, tutvumine
erinevate elukutsetega.

Kuna valminud pilt on
kolmemõõtmeline, ei saa
ühtki asja pildil kujutada
kahemõõtmelisena.
Ehitise tegelikust suurusest
saab alles siis aimu, kui
lisame puud-põõsad,
valgustuspostid, inimesed ja
transpordivahendid. Jälgime
hoolega proportsioone.
Õpetaja tuletab pidevalt
meelde, et püstised asjad on
vertikaalsed, pildi alumise
servaga risti!
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- Kujutab idee
põhjal.

10. Graafiline disainer
Piltkiri, viidad, reklaam.

26.27.
nädal

Graafilise disaini
osakonnas õpitakse,
kuidas meid ümbritseva
maailma sõnumeid
nähtavaks teha. Seda võib
Katab ainekavas:

Töö valminud pildiga jätkub,
sest nüüd kehastume
disaineriteks. Arvestades,
millise funktsiooni igaüks oma
hoonekompleksile määras,
lisame logod, reklaamid,
helendavad neoonkirjad,
hoiatavad või seletavad viidad
jm seintele ja postidele.

- Kavandab ja
kujundab.

Jagame klassi sõpruskondade
järgi rühmadeks. Iga rühm valib
ühe igapäevase objekti ja uurib,
milline see vanasti välja nägi
ning mismoodi toimus areng.
Koostame eseme arenguloo -

- Kavandab ja
kujundab, kasutab
kavandamist töö
protsessi käigus
ideede selgitamiseks.

Akrüülvärvid või
aplikatsioon.

Emakeel: õigekiri
reklaamitekstidel ja
siltidel. Pilt ja tekst.
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:

- Arendab
analüüsioskust.

positiivne hoiak
õppimisse, tutvumine
erinevate elukutsetega.

- Väljendab mõtteid
ja ideid visuaalsete
vahenditega.

Kui valminud tööle
pealemaalimine pole
võimalik, võib selgitavad
märgid-viidad tööle kleepida.

Aksonomeetrilise
kujutusviisi tõttu tuleb
viltusele seinale ka viltune
tekst – vaid tähtede
püstjooned jäävad püstiseks.

DISAIN JA
KESKKOND;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON;
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE.
11. Ränirahnud

28.33.
nädal

Katab ainekavas:
MEEDIA JA
VISUAALNE

Internetiotsingusse: „The
Flintstones“.
Väljatrükid
internetist, vanad
ajakirjafotod,

Ajalugu:
ajalooallikad; eluolu;
tegevusalad; elamud,
rõivastus, toit; kultuur
ja traditsioonid, nende
muutumine ajas.

Valikus on telefon,
fotoaparaat, jalgratas,
lapsekäru, seinakell,
vihmavari …

Uurimine toimub tunnis ja
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KOMMUNIKATSIOON;
DISAIN JA
KESKKOND;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

ajatabeli.

Tunnis vaatame „Ränirahnude“
filmi (YouTube.com) ja
koomikseid (internetiotsing).
Valime valminud ajatabelist
sobiva eeskuju, valmistame selle
ränirahnuliku variandi.

- Leiab vormi ja
funktsiooni seoseid.

- Loovülesandeid
lahendades katsetab
erinevaid tehnikaid ja
materjale, kasutab
sobivaid.
- Osaleb aruteludes
ja ühistöös.

paljundused
entsüklopeediast
jm.

Paberi- või
saepurumass või
savi, puupulgad,
oksad, kivikesed,
teokarbid,
lõngajupid, nöör …
Kõik lisamaterjalid
on naturaalsed ja
looduslikud!

33.34.
nädal

12. Mõistatused ja
vanasõnad otsesõnu

Katab ainekavas:
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON.

Kõik õpilased valivad ühe eesti
mõistatuse, kõnekäänu või
vanasõna.
Joonistame „sõna-sõnalt“ täpselt
nii, nagu kirjas on.

- Kavandab ja
kujundab.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

Kirjutame ka teksti pildile.

Uurime Muhu tikandite
nõelapisteid ja asendame
tavapärase värvimise
„tikkimisega“ – kogu pilt
koosneb erivärvilistest

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

Harilik pliiats,
kustutus-kumm.
Must aluspaber ja
geelpliiatsid
või valge aluspaber
ja viltpliiatsid.

Vene keel: visuaalselt
esitatud info (foto,
joonis, graafik) põhjal
lihtsamate järelduste
tegemine, seoste
leidmine.
Kirjandus: animafilmi
olemus; koomiline ja
mittekoomiline.
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: ühistegevuse
kavandamine,
osalemine rühmatöös.
Teabekeskkond:
infotehnoloogia
võimalused teabe
hankimisel; leitud
teabele kriitilise
hinnangu andmine;
visuaalse teksti
analüüs.
Käsitöö ja kodundus:
esemeline rahvakunst;
rahvuslikud mustrid
ehk kirjad.
Muusika: mõistatused
ja vanasõnad eesti
rahvaluludes.

tunniväliselt, ajaskaala
koostamine ning
meisterdustööd koolis.

Internetist eseme ajalugu
tundma õppides võiks
katsetada ka märksõna
„timetable“.

Kuna kirjandustunnis on
ülesanne „Joonista
kõnekujundeid ning
kõnekäände ja vanasõnu“,
siis võiks ülesanne lahenduse
leida ainetevahelise
ühistööna.

Kirjandus: vanasõna
ja kõnekäänu olemus;
kõnekäändude ja
vanasõnade tähendus;
kõnekäändude ja
vanasõnade eristav
seostamine tänapäeva
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kindlasuunalistest kriipsukestest.
35.
nädal

13. Frottage

Õuesõpe.

(hõõrumis-tehnika)

Kergele, kuid tugevale alusele
asetame kooliümbruses
kasvavaid kõrrelisi ja neile
õhema joonistuspaberi.
Hõõrume leitu jämedate
värvipliiatsitega üle.
Taustamustrid valmistame
samuti frotaažtehnikas, asfaldil,
kivi- või seinaplaadil ja muudel
huvitava tekstuuriga pindadel.

Katab ainekavas:
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE.

elunähtustega.
- Katsetab erinevaid
kunstitehnikaid.

Värvipliiatsid,
joonistuspaber.

- Osaleb aruteludes
ja ühistöös.

Loodusõpetus:
kodukoha loodus.

Kultuuriline
identiteet: omakultuur
ja kultuuride
mitmekesisus.

Pildile või hiljem raamile
võiks joonistada ka mõned
õues nähtud liblikadputukad.

Raam muudab õhukese ja
õhulise pildi tugevamaks ja
kindlamaks.

Värvilistest paberitest keerame
ühesuguse läbimõõduga torud,
raamime pildi nendega.

Kunstiõpetuse ainekava 6. klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid:
Õpilane:
1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt
õpitud teadmisi ja tehnikaid;
2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus; 3) analüüsib kunstiteoseid ning põhjendab oma arvamust;
4) märkab esemelise keskkonna ja visuaalse meedia esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;
5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
6) seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut; teadvustab kultuurilist mitmekesisust;
7) arendab manuaalseid oskusi
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Õppesisu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, koloriit.
Liikumise kujutamine.
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, installatsiooni, tehnikad ning töövõtted.
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani.
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks.
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis.
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed maailmas, näited õpetaja valikul. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst- rahvusornament.
Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu.
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.

Õppetegevus
1. Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, ühise tulemuse nimel koostöö.
2. Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.
3. Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.
4. Kunstitehnikate loov kasutamine.
5. Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.
6. Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline võrdlemine.
7. Muuseumide, kunstiürituste, nüüdiskunsti näituste külastamine.
Õpitulemused
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab julgelt visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja kavandab;
2) kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede põhjal,
3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur)
4) märkab erinevaid vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes;
5) mõistab tänapäeva tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust ja ökoloogilisust;
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6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;
7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest,
8) märkab olulisemaid sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami; arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle ruumilises ja virtuaalses keskkonnas.
Lõiming
Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja
sotsiaalse identiteedi kujunemist (kunstid, vene keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide
kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja
kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust;
kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning
helide, valguse ja värvide omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);
5) käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);
Kunsti 6. Klass.
Tundide arv: 35 tundi õppeaastas.
Aeg

Õppeühik

Tegevused

Õpitulemused

Materjalid

Meetodid

Õpilane:

Vahendid /
Tehnikad

Lõiming, läbivad
teemad

Tähelepanekud
Tööprotsessi näide
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1.–3.
nädal

1. Kubism
Lapsed muuseumis

Õppekäik kunstimuuseumi või
virtuaalse muuseumi külastus.
Kubistlike-konstruktivistlike
kunstiteoste uurimine ja
võrdlemine.

Katab ainekavas:
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE:
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

Suurde pildiraami seame
kompositsiooniks igapäevaseid
koolikoti-asju. Pildistame.
Järgmiseks tunniks trükib
õpetaja fotod mustvalgelt ja
helestatuna välja.
Püüame väljatrükki ülevärvides
saavutada konstruktivistlikult
üldistatud tulemust.

- Kavandab ja
kujundab.

- Mõistab, mis on
värvide kogumõju,
värvikompositsioon
ja värvikooskõla.

Kumu Kunstimuuseumi
digikogu.

Värvipliiatsid,
vildikad, fotod
mustvalgest
printerist,
aluskartong, liim.

- Leiab eeskuju
erinevatest
kunstitöödest.

- Tutvub inimkeha
proportsioonidega.

Puiduimitatsiooniga
paber, (muuseumipõrand) ja
tapeet (sein).

Näitleme heleda koridoriseina
ees, kuidas näitusekülastajad
pilte vaatavad. Õpetaja pildistab
kaugemalt.

Nagu natüürmordidki,
prinditakse ka need fotod
helestatuna, et igaüks saaks
väljalõigatud iseenda figuuri
värvida.

- Kujutab ja
kujundab vaatluse ja
ideede põhjal.

- Osaleb ühistöös.

Ajalugu:
allikmaterjalide
tõlgendamine;
kultuur rahvusliku
identiteedi
kandjana.
Kultuuriline
identiteet:
omakultuur ja
kultuuride
mitmekesisus.
Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus:
ühistegevuse
kavandamine,
osalemine
rühmatöös.

Näiteks eesti kunstnikud
Henrik Olvi, Märt
Laarmann, Felix Randel,
Fr. Voldemar Hist, Jaan
Vahtra ja nende kubistlikkonstruktivistlikud
natüürmordid.
Pildistamise ajal tuleb
valida rakurss, kus
pildiraam paikneb kaadri
servadega paralleelselt.
Kõikidest valminud töödest
paneme kokku muuseumikülastust kujutava pannoo
põneva aplikatsioonina.
Õpilasi pildistatakse
pealaest jalatallani kahekolme kaupa, et pärast
saaks fotolt kõik figuurid
ühekaupa kätte.
Piltide juures on pisikesed
sildid autorite nimedega,
nagu ikka
kunstimuuseumis.
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Oma tööde esitlemine.

4.–5.

2. Märk kui sümbol

nädal

Katab ainekavas:
DISAIN JA
KESKKOND;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON

Uurime sümboleid, kujundeid ja
stiliseeritud jooniseid ja nende
sümboltähendust.
Igaüks valib kaks (tuntud)
sümbolit ja liidab need – see
muudab mõlema senise
tähenduse hoopis uueks.

KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

- Kavandab ja
kujundab idee
põhjal.

Pliiats, marker,
joonistuspaber.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

Ajalugu:
sümbolid Vanas
Egiptuses;
sümbolite
kasutamine eri
kultuurides.
Teabekeskkond:
infotehnoloogia
võimalused teabe
hankimisel; leitud
teabele kriitilise
hinnangu andmine;
visuaalse teksti
analüüs.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

3. Kolaskulptuur
Aplikatsioon

Katab ainekavas:
PILDILINE
KUJUTAMINE;
DISAIN JA

Vanadest looduskalendritest
leiame igale õpilasele ühe
maastikuvaate.
Ajalehtedest-ajakirjadest
lõikame välja nende esemete
pisifotosid, mis metsa all oleks
prügi.
Moodustame neist loodusvaate
peale skulptuuri-kollaaži,
kineetilise skulptuuri või

- Kavandab ja
katsetab,
kujutab idee põhjal.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

Näiteid uute sümbolite
loomisest: südame otsas
lehvib eesti lipp, päikese
peal on euro, vihmavarju
sees sajab. Näide: Tõnu
Kuke kuksiimid.
Puhas, must-valge,
väikeformaadis töö.

- Arendab analüüsioskust.

6.–7.
nädal

Tuttavaid sümbolid: süda,
päike, silm, suu, ostukäru,
pakendiringlus, võti,
surnupealuu, vihmavari,
välk

Kunstnike Jean
Tinguely ja Niki
de Saint-Phalle
teoste näiteid
raamatust või
internetist. Näiteks:
video - Jean
Tinguely
kineetiline
skulptuur

Loodusõpetus:
inimtegevuse mõju
loodusele;
keemilise tõrje
mõju loodusele;
mulla reostumine ja
hävimine; mets elukeskkonnana;
metsade kaitse;
Läänemeri

Töö ajal arutleme
prügikunsti ja
loodusreostuse üle,
võrdleme valmivaid
skulptuure ja põhjendame
valikuid.

Vaata veel: ’junk art’,
’trash art’, ’garabage art’,
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KESKKOND;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

reostusohtliku masinmonstrumi.

Oma tööde esitlemine.

- Mõistab, mis on
kompositsiooni
kooskõla.
- Leiab vormi ja
funktsiooni seoseid.

www.youtube.com/
watch?v=ClIbB3Ek
_No

Makulatuur, vanad
kalendrid.

elukeskkonnana.
Keskkond ja
ühiskonna
jätkusuutlik
areng: loodus minu
ümber, turvalise
keskkonna
hoidmine.

utiilikunst, neo-dada …

Paigutame skulptuuri
loodusesse nii, et alusfoto
ja pealekleebitu on vaevu
eristatav. Skulptuuri
puuduvad osad võib ka
juurde joonistada.

- Kujutab
kolmemõõtmelist
objekti tasapinnal.
4. Sitikad ja satikad
8.–13.
nädal

Katab ainekavas:
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU;
RUUMILINE JA
PILDILINE
KUJUTAMINE;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON
.

Uurime putukaid, neid, kes ei
lenda. Leiame sarnasusi ja
erinevusi kujus, värvis jne.
Valmistame putukaskulptuuri.
Putukakere-kujulisele
pappalusele kleebime kuuma
liimiga kuivanud okstest jalad ja
tundlad, saepurumassist mätsime
kere kuju. Töö kuivab
nädalajagu.
Värvime töö, kasutades
efektvärve ja lakki.

Teeme lühifilmi „Putukate
marss“ – pikselanimatsioon
Windows Live Movie Makeriga

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

- Kujutab ja
kujundab vaatluse ja
ideede põhjal.

- Kujutab ja
kujundab vaatluse ja
ideede põhjal.

Koolielu
leheküljelt
„Saepurumassist
putukad“
http://koolielu.ee/w
aramu/view/12f46c7f0-bacd49fb-bac43d9bc4ab8d83
Saepuru,
tapeediliim, vesi,
lainepapp.

- Kujutab
kolmemõõtmelist
objekti.

-Mõistab

Liimipüstol,
kuivad, kõverad
puuoksad. Õhuke
värviline foolium
vms.

Loodusõpetus:
mets
elukeskkonnana;
elutingimused
metsas.; mets kui
elukooslus;
metsade kaitse.
Keskkond ja
ühiskonna
jätkusuutlik
areng: loodus minu
ümber, turvalise
keskkonna
hoidmine.
Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus:
osalemine
rühmatöös, oma
arvamuse
avaldamine.

Saepurumassis kasutatav
saepuru peab olema
piisavalt peen, et
moodustuks sile välispind.

Vaatame mõningate
putukafilmi treilereid YouTubest , näiteks: A Bugs
Life (armas animafilm),
Starship Troopers, Black
Scorpion, Deadly Mantis
(kõik õudusfilmid) ja
otsustame lühistsenaariumi.
Filmimine (stoppkaadrite
kaupa – igaüks liigutab
edasi omatehtud putukat)
toimub õues,
koolikoridoris või klassis,
vastavalt sellele, kuidas
kooli juhtkond või ilm
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14. -16.
nädal

5. Rahvakunst ja muhu
tikand
Aplikatsioon
kleepsudega

Katab ainekavas:
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU;
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;

Mustadele, tumesinistele A0
formaadis või suurematele
paberitele joonistame Muhu
mustrite eeskujul rukkililli,
maasikaid, karikakraid,
kullerkuppe, moone,
murtudsüdameid ja varsi-lehti.
Uurime tikandeid, nende
nõelapistete suunda ning pikkust,
täidame kavandatud alad
värviliste teibitükkidega või
kitsaste kleepribadega.

animatsiooni
põhialuseid.

Akrüül-,
guaššvärvid (ka
kuld ja hõbe), lakk
või PVA.

-Osaleb ühistöös.

Fotoaparaat
statiivil.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

Video- või grafoprojektor mustrite
projitseerimiseks
suurtele paberitele.

- Leiab eeskuju
rahvakunstist.

- Osaleb aruteludes.

6. Öine linn
Katab ainekavas:

Hea eeskuju:
Leida Kirst
„Muhu tikand“

PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE.

17. -18.
nädal

Kitsad värvilised
teibirullid.

Fookus Meedia
2010

Joonistame linnavaate üksteise
taga asuvate kõrghoonetega.
Nende seinad ja katused on täis

- Kavandab ja
kujundab, arendab
oma ideed

Joonistuspaber,
pliiats, marker,
viltpliiatsid (või
makulatuurist

lubavad.

Muusika:
rahvalaulud ja
muusika.
Ühiskonnaõpetus:
kultuur rahvusliku
identiteedi
kandjana.
Kultuuriline
identiteet:
omakultuur ja
kultuuride
mitmekesisus.

Kitsaid teipe saab
pakendikeskuse poodidest.
Värvilisi kleepkilesid,
millest ribasid lõigata,
leidub ehituspoes.

Töö teostame.
Vabariigi aastapäeva eel
riputame tööd aktuseruumi.

Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus:
ühistegevuse
kavandamine,
osalemine
rühmatöös.

Loodusõpetus:
õhk, õhu tähtsus;
õhu koostis, õhu
omadused; õhu

Valgusreklaamide kirjade
tähed võib ka ajakirjade
värvilistest pealkirjadest
või reklaamidest välja
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DISAIN JA
KESKKOND;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON
;
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE.

19.- 21.
nädal

7. Vana raha

Katab ainekavas:
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
ISESEISEV TÖÖ JA
ARUTELU.

valgusreklaame.

eesmärgist lähtudes.

Peagi laskub linnale öö (must
marker), taevas vilguvad
tähetäpid, akendes süttivad tuled
ja reklaamid löövad särama.

lõigatud sõnad),
pastell-pliiatsid.

Voolime (materjali ümmargusele
alusele lisades) keisrit või
konsulit nii, et ta muutub
heatahtlikuks paksukeseks,
ülbeks diktaatoriks või karmiks
sõjameheks. Lisame detaile –
kiiver, oliivipärg, habe, tooga …
Kui on töö kivistunud, värvime
ta tuhmistades pronksikarva,
kuldseks või hõbedaseks.

lõigata ning tööle kleepida.

Muusika:
tehiskeskkonna
kujutamine
muusikas (nt S.
Reich „Sity Life“)

Taeva- ja kirjatähtede kuma
lisame pastellpliiatsitega.

Õpime kujutama inimpead
profiilis, paigutame külgvaate
ringi sisse ja visandame mündi
rooma keisri pildiga.

liikumine ja tuul;
pilved ja sademed.

- Kavandab ja
kujundab, kujutab
vaatluse põhjal.

Õhu käes kivistuv
voolimismass
(näit. Jovi, Das),
sobib ka
soolataigen.

- Katsetab erinevaid
materjale ja võtteid,
kasutab sobivaid.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

- Tutvub näo
proportsioonidega;
leiab õiged
proportsioonid ja
paigutuse.

Akrüülvärvid.

Ajalugu: Rooma
riigi tekkimine,
ajalugu ja
ühiskondlik
korraldus; raha ja
kaubandus Rooma
impeeriumis;
Rooma valitsejad;
Rooma linna
tekkimine.
Ühiskonnaõpetus:
seaduse
ülimuslikkus,
seadus kui
regulatsioon;
peamised
inimõigused.

Google pildiotsingusse:
’Rome coins’.

Mündi läbimõõt on u 10
cm ehk 2 – 3 korda
originaalist suurem.
Kavandamisel hoidume
karikatuursusest, kuid veidi
ilmekaid liialdusi on
lubatud.
Voolimiseks on vaid üks
koolitund, kuna tegemist
pole plastiliiniga.

Lopergune kuju või
ärakukkunud detailid pole
probleem, sest tegu on ju
numismaatilise
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- Omandab
reljeefkujutise
vormimise
kogemuse.

22.

8. Kauged kultuurid

nädal

Recycling – makett
rühmatööna.
Katab ainekavas:

Ehitame üheskoos
piimapakkidest,
plastikpudelitest ja -karpidest,
vanadest viltpliiatsitest ja
muudest jääkidest kaugete
maade ehitiste makette.

KOOSTÖÖ JA
ARUTELU;
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

Rühmati oma tööde esitlus.

- Loovülesandeid
lahendades katsetab
erinevaid töövõtteid
ja materjale, kasutab
tulemuslikemaid.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

- Valib ja leiab
eeskuju arhitektuuri
mitmekesisusest.

arheoloogilise leiuga.

Tarvitatud ja
pestud pakendid
(kogutud alates
septembrist),
ühenduseks teip
traat, nöör,
hambatikud
kuumaliimi-püstol
jne.
Pisemate detailide
voolimiseks
plastiliin.

- Osaleb ühistöös ja
tööde esitlustes.

9. Vaatenurk

(Eelmise tegevuse jätk)
Kõik rühma liikmed joonistavad
oma eelmises tunnis valminud
hoonemaketti eskiislikult, nii

- Kujutab
kolmemõõtmelisi
objekte natuurist
joonistades.

Igas töörühmas on 4-6
õpilast. Valmida võiks
vähemalt 5 maketti.

Muusika: jaapani,
india vm muusika.
Kultuuriline
identiteet:
kultuuride
mitmekesisus.
Teabekeskkond:
infotehnoloogia
võimalused teabe
hankimisel;
visuaalse teksti
analüüs.

- Leiab vormi ja
funktsiooni seoseid.

23.- 26.
nädal

Ajalugu:
maailmakaart,
erinevate
piirkondade
ajalugu ja kultuur;
kultuuri ja
traditsioonide
muutumine.

Eelmise töö
maketid, paber,
pliiats.

Matemaatika:
peegeldus sirgest,
telg-sümmeetria;
geomeetrilised

Ajapaik.ee – Eesti
suuremad linnad
ajaloolistel ja
praegusaegsetel fotodel.
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Katab ainekavas:
PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE;
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

ülevalt poolt – justkui lennukilt,
kui ka alt – inimesena hoone
jalamil.
Nõnda õpime perspektiivi mitte
skemaatiliselt, vaid päriselt.

Kõik hoonemaketid asetame
keset klassi (põrandale või
kõrgemale alusele).

- võrdleb joonistusi
ja fotosid kus sama
hoonet või
linnavaadet on
pildistatud
erinevatest
vaatenurkadest.

Tugev,
maalimiseks sobiv
aluspaber.

kujundid;
sümmeetria
arhitektuuris ja
kujutavas kunstis.

Uuri, avasta, märgi kaardil
ja pildista üle.
http://ajapaik.ee/

Ajalugu:
ajaloolised
gravüürid ja maalid
linnadest;
ajaloolised
fotojäädvustused.

Ringselt ümber ehitistekogumi
istudes joonistab igaüks just nii,
nagu tema vaatenurgast paistab.

27. -28.
nädal

10. Maailma värvid

(Eelmise tegevuse jätk)

.

Milline on värvisümboolika
erinevates maades?

Katab ainekavas:
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU;
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
DISAIN JA
KESKKOND;
PILDILINE JA

Arutleme, millised värvid millist
maailma kanti võiksid
iseloomustada.

Kõik hoonemakettide kujutised
maalime just nende värvidega,
mis antud maad kõige paremini
iseloomustab.

- Kavandab ja
kujundab.

- Mõistab, mis on
värvide kogumõju,
värvikompositsioon
ja kooskõla.

- kasutab valgust ja
varju ruumiliste
objektide
kujutamisel.

Eelmise töö
maketid, paber,
pliiats.

Aluskartong,
guašid.

Loodusõpetus:
elukeskkonnad
Eestis, eluslooduse
mitmekesisus;
inimese mõju
ökosüsteemidele.
Ajalugu:
maailmakaart,
erinevate
piirkondade
ajalugu ja kultuur;
kultuuri ja
traditsioonide
muutumine.
Muusika:

Punane tähistab õnne
Hiinas ja Aafrikas, hoiatust
Euroopas ja Ameerikas ,
leina Elevandiluu-rannikul
ja surma Türgis.
Sinine on surematuse värv
Iraanis
Purpur on leinavärv
Brasiilias, rikkus ja võim
paljudes lääneriikides.
Roheline tähistab
kõrgtehnoloogiat Jaapanis,
õnne Lähis-Idas,
Indoneesias on ta keelatud
värv ja Lõuna-Ameerika
džunglites surma värv.
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RUUMILINE
KUJUTAMINE.

29.
nädal

11. Võrdlus ja analüüs
–kaks pilti

Katab ainekavas:
VISUAALNE KOMMUNIKATSIOON;
KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE;
KOOSTÖÖ JA
ARUTELU.

Maalimise ajal tuletame meelde
varemõpitud värvisegamisvõtted,
helestamise - tumestamise, sest
värviga rõhutame ruumilisust.

- Leiab õiged
proportsioonid ja
paigutuse.

Valime pinginaabritele kaks
samanimelist (-teemalist) pilti
kunstiajaloo erinevatest
ajastutest, näiteks
postimpressionisti Paul
Cezanne`i ja hüperrealisti David
Ligare`i. Võrdleme neid. Õpetaja
abistavate küsimuste ja selgituste
najal leiame antud teostes järjest
uusi erinevusi ja sarnasusi.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

Kõik, mis teada saime, paneme
ka kirja.

- Analüüsib
erinevaid kunstitöid.

- Arendab
analüüsioskust.

erinevate riikide
rahvamuusika
karakter värvides.

Värvitrükis pildid.

Kollane on leinavärv
Mehhikos, tugevus ja
usaldusväärsus Saudi
Araabias.
Must tähistab leina, aga
ka stiili ja elegantsi
lääneriikides, usaldust ja
kõrget kvaliteeti Hiinas.
Valge on Jaapani ja teiste
Kaug-Ida maade leinavärv,
aga „puhtus“
lääneriikides.

Teabekeskkond:
oma eesmärkide ja
huvide tarbeks
teabe leidmine;
otsimootorite,
sõnastike ja
entsüklopeediate
kasutamine.
Ühiskonnaõpetus:
autoriõiguste
kaitse; teiste
autorite loomingule
viitamine; teiste
autorite ja enda
tehtud tööde
väärtustamine;
intellektuaalse
omandi kaitsega
seotud probleemid
internetis.
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30. -31.
nädal

12. Kunst reklaamis

(Eelmise tegevuse jätk)

Katab ainekavas:

Vaatame näidiseid netist, kus
klassikaline kunstiteos on
muudetud reklaami tööriistaks.

DISAIN JA
KESKKOND;
MEEDIA JA
VISUAALNE
KOMMUNIKATSIOON
;

Pinginaabrid jagavad eelmise
tunni pildid omavahel.
Nüüd tuleb kunstiteos muuta
reklaamiks.

KUNSTIKULTUURI
TUNDMINE.

- Kavandab ja
kujundab vaatluse ja
ideede põhjal.

- Eksperimenteerib
kujutamise
reeglitega.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.

Eelmise tunni
pildid, vilt- ja/või
värvipliiatsid,
värvilised paberid,
liim.

Vaata:
www.cuded.com/2
011/05/art-inadvertisements/
või

- Leiab eeskuju
erinevatest
kunstitöödest.

www.designerdaily.com/advertisi
ng-inspired-byfamous-painters19619

- Arendab
analüüsioskust.

33 .-35.
nädal

13. Mis on linnupesa
sees?

Uurime, millest linnud pesa
teevad.

Katab ainekavas:

Kuhu nad pesa teevad? Millised
on linnuliikide munamustrid?

PILDILINE JA
RUUMILINE
KUJUTAMINE.

Kasutame kõiki senituntud ja
uusi trükigraafika võtteid
pintslitrükist linoollõikeni ja
monotüüpiast taimetrükini nii, et
erinevate tehnikate abil saab

- Eeskujudest ja
ideest lähtudes
kavandab ja
kujundab.

- Loovülesandeid
lahendades katsetab
erinevaid tehnikaid
ja materjale, kasutab

Erinevate tooni ja
faktuuriga paberid,
kõik graafikatehnikateks
vajalikud vahendid
kartulist linoollõikeni.
Trükkimiseks
trükipress või

Ühiskonnaõpetus:
töö ja tarbimine;
aja ja kulutuste
paneerimine ning
raha kasutamine,
laenamine ja
säästmine; teadlik
infotarbimine ja –
edastamine;
otsingumootorite
kasutamine;
reklaami sõnumid
ja müügiedu
taotlus; fakt ja
arvamus reklaamis.

Teose reproduktsioon
tuleks kleepida suuremale
alusele, et kõik lisandused
ära mahuksid.

Loodusõpetus:
säästev tarbimine;
Muusika:
muusika/helide
analüüsimine
reklaamis.

Teabekeskkond:
oma eesmärkide ja
huvide tarbeks
teabe leidmine;
otsimootorite,
sõnastike ja
entsüklopeediate
kasutamine.

Pildi võib ka eraldi trükitud
osadest aplikatsioonina
kokku kleepida.

Loodusõpetus:
loodus- ja
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graafilises segatehnikas töö nii
pesamaterjali – kõrred, heinad,
sambla- ja sulekatte
kui ka pesaümbruseks oksad,
kivid või kõrge rohu. Munade
kujundus võib valmida nii
tilgatrükis kui ka läbi šablooni
tupsutades.

sobivaid.
- Mõistab, mis on
joonte ja pindade
kogumõju,
kompositsioon ja
kooskõla.

lusikad.

keskkonnakaitse
Eestis; inimese
mõju keskkonnale;
bioloogilise
mitmekesisuse
kaitse; kaitsealad.

- Leiab infot
erinevatest allikatest.
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LISA 7.1.
Muusika õppeaine
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu
oma võimeid;
2) tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset;
3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste
kaudu;
4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid;
5) väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu
rikastajana;
6) teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja
austab erinevaid rahvuskultuure;
7) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt
infotehnoloogia ja meedia loodud keskkonnasse.
Õppeaine kirjeldus
Muusikaõpetus toetab õpilase individuaalse eripära kujunemist muusikalise eneseväljenduse
kaudu. Muusikaõpetuses avatakse ja avardatakse võimalusi muusikaga tegelda ja muusikast
rõõmu tunda ning toetatakse elukestva muusikaharrastuse teket. Eesti ja maailma
muusikakultuuri tutvustamisega kujundatakse õpilaste muusikalist maitset ning
sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid.
Muusika õppeaine koostisosad on:
1) laulmine;
2) pillimäng;
3) muusikaline liikumine;
4) omalooming;
5) muusika kuulamine ja muusikalugu;
6) muusikaline kirjaoskus;
7) õppekäigud.
Muusikaõpetuses lähtutakse eesti koolimuusikas väljakujunenud traditsioonidest ja
põhimõtetest (Riho Päts, Heino Kaljuste), mis toetuvad Zoltán Kodály meetodi ja Carl Orffi
pedagoogika adapteeritud käsitlusele ning tänapäeva pedagoogika teadmusele ja kogemusele.
Muusika on aine, mille õpetuse osad on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses,
seetõttu on neid keeruline eraldada. Õppeaine koostisosad kattuvad muusikaliste tegevustega.
Musitseerimise all mõistetakse igasugust muusikalist eneseväljendust, nagu laulmist,
pillimängu, liikumist ja omaloomingut. Muusika kuulamisega arendatakse
kuulamisoskust, tähelepanu, analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Muusikaloos tutvustatakse
erinevaid karaktereid, väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete. Muusikalise
kirjaoskuse all mõistetakse õppekavas sisalduva noodikirja lugemise oskust musitseerides.
Õpilaste silmaringi ja muusikalise maitse kujundamiseks on vajalikud õppekäigud (sh
virtuaalsed) kontserdipaikadesse, teatritesse ning muuseumidesse. Õpilaste üldkultuurilised
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teadmised põhinevad teadlikkusel kohalikust, oma riigi ja Euroopa kultuuripärandist ning
nende rollist maailmas. See hõlmab teadmisi peamistest kultuurisaavutustest (sh
popkultuurist). Oluline on kontserdielu korraldamine oma koolis, et õpilastel tekiks muusika
kuulamise harjumus ning ürituste korraldamise kogemus.
Muusika kaudu kujundatakse harmoonilist isiksust, puudutades nii keha, tundeid kui ka
intellekti. Muusikaõpetusel on tasakaalustav ja toetav roll õpilase emotsionaalses arengus ning
teiste õppeainete omandamises.
Musitseerides arendatakse õpilase isikupära, omandatakse oskused ja teadmised üksi ja koos
musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas ja üksi õppides
arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet,
sallivust, paindlikkust ja emotsionaalset kompetentsust ning juhitakse õpilase enesehinnangut
ja õpimotivatsiooni.
Kuna õpilaste võimed on erinevad, tuleb õppeprotsessis seda arvestada individuaalse
lähenemise ja diferentseeritud töö kaudu. Individuaalne lähenemine on vajalik ka seetõttu,
et õpilasel tekiks õpitulemusena positiivne minapilt ja usk iseendasse.
Seda võimaldavad eri raskusastmega ülesanded kõigis muusikalistes tegevustes: laulmisel,
pillimängus, muusikalises liikumises, omaloomingus. Kindlasti peab õpetaja julgustama nii
andekaid kui ka muusikaliselt vähemvõimekaid.
Üldpädevuste kujundamine muusikaõpetuses:
Kultuuri- ja väärtuspädevus: muusikaõpetuses nagu ka kõikides teistes õppeainetes on oma
roll õppekavas nimetatud üldpädevuste arendamisel ja kujundamisel. Muusikaõpetuses tõuseb
eelkõige esile kultuuri- ja väärtuspädevus, mis kujuneb nii muusikakultuuri ja kultuuripärandi
tutvustamise kui ka omandamise kaudu. Kultuuriloo õppimine avardab õpilase silmaringi,
aitab omandada edaspidiseks iseseisvaks eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi, loob
seoseid nii erinevate õppeainete kui ka inimelu erinevate valdkondade vahel, kasvatab ja
arendab huvi ja armastust muusika ja kunsti vastu.
Enesemääratluspädevus, ettevõtlikkus-ja sotsiaalne pädevus: muusikat saab õpetada ainult
muusika kaudu, seetõttu on muusikaõpetuses väga oluline anda võimalus loometegevuseks ja
praktiliseks musitseerimiseks. Nende tegevuste kaudu õpib õpilane tundma ja hindama ennast,
oma võimeid ja rolli kollektiivis, mis on oluline enesemääratluspädevuse arengus ning sellele
toetudes areneb koostööoskus ja oskus hinnata kaasõpilasi ja nende töid. Osalemine
koorilaulus, ühislaulmine klassis, erinevate ülesannete täitmine rühmatöös.
Õpipädevus: toetub praktilisele musitseerimisele, mille käigus areneb oskus analüüsida ja
hinnata enda ja teiste muusikalisi tegevusi, teadmisi ja oskusi. Erinevate muusikaliste
tegevuste käigus, näiteks muusikainstrumentide mänguvõtete, muusikalise kirjaoskuse või
noodilugemisoskuse omandamine, kujundatakse oskusi, mis on aluseks elukestva
muusikaharrastuse tekkele.
Matemaatika- , loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: matemaatikapädevuse
kujundamist toetavad õppetegevused ja ülesanded, mis on seotud loogilise mõtlemise
arendamisega. Kuuldud muusika analüüsimine ja oma arvamuse või hinnangu põhjendamine;
erinevates muusikalistes tegevustes (omalooming, pillimäng) loogiliste lahenduste leidmine.
Digipädevus: loovtööde tegemine, esitluste koostamine erinevate vahenditega. Digitaalsete
õppematerjalide kasutamine jm.
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Ühislaulmise ja koorilauluga arendatakse sotsiaalseid oskusi ning kujundatakse isamaaarmastust. Lähtudes Eesti muusikatraditsioonidest ja toetades elukestva muusikaharrastuse
teket, on soovitatav planeerida tunniplaani ka koorilaulutunnid ning arvestada seda õpetaja
põhikoormuse määramisel.
Muusika ainekava koostades on lähtutud järgmistest põhimõtetest:
1) teadvustada ja tähtsustada ühislaulmise kui rahvusliku kultuuritraditsiooni olulist rolli;
2) rõhutada musitseerimise osatähtsust;
3) julgustada ja toetada loomingulist eneseväljendust;
4) teadvustada ja süvendada õpilase isiklikku suhet muusikaga;
5) rõhutada muusika osa tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste väärtushinnangute
kujundamisel, tunde- ja mõttemaailma arendamisel ning rikastamisel;
6) lähtuda õppes õppija vajadustest ning tähtsustada integreeritud tegevusi.
Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja
läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub
õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega
tegelda;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, arvestades sealjuures õpilaste
individuaalsust;
5) rakendatakse
nii
traditsioonilisi
kui
ka
tänapäevaseid
infoja
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse,
stuudiotesse, muusikakoolidesse, looduskeskkonda, näitustele, raamatukogudesse jne;
7) kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat;
8) planeeritakse tunniplaani osana koorilaulutunnid, mida arvestatakse õpetaja
põhikoormust määrates;
9) leitakse tunnivälise muusikaalase tegevuse võimalusi (solistid, ansamblid, orkestrid
jm).
I kooliastme õppetegevused on:
1) ühehäälne laulmine ja osalemine koolikooris;
2) meloodia laulmine käemärkide, astmetrepi ja noodipildi ning relatiivsete helikõrguste
(astmete) järgi;
3) mänguoskuse omandamine keha-, rütmi- ja plaatpillidel, plokkflöödil või 6-keelsel
väikekandlel;
4) kuulatud muusikapalade iseloomustamine muusika oskussõnavara kasutades;
5) muusikapala meeleolu väljendamine liikumise kaudu;
6) esinemisjulguse ja -oskuse arendamine;
7) muusika väljendusvahendite katsetamine erinevaid karaktereid kujutades;
8) õppekäigud, kontserdil, teatris ja muuseumis käimine jne.
I kooliastmes on kesksel kohal laulmine ja pillimäng. Lauldakse nii ühehäälselt a cappella
kui ka saatega. Selles vanuseastmes rajatakse alus muusikatraditsioonide säilitamisele ja
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edasikandmisele, mille üks väljund on kõigi õpilaste osalemine koolikooride tegevuses, et
saada esmane koorilaulukogemus. Pillimängus omandatakse erinevate rütmi- (sh kehapilli) ja
plaatpillide ning 6-keelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtted. Pillimängu rakendatakse
valdavalt laulude kaasmänguna. Olulisel kohal on muusikaline liikumine: rahvatantsud ja
laulumängud ning muusikapala karakteri väljendamine liikumise kaudu. Muusikalist
mõtlemist ja loovust arendatakse kaasmängude, rütmilis-meloodiliste improvisatsioonide,
teksti loomise, st omaloomingu kaudu. Muusika kuulamisega õpitakse tundma muusika
karaktereid ja meeleolu ning iseloomustama kuulatud muusikapalu. Kõigis muusikalistes
tegevustes rakendatakse õpitud teadmisi ja oskusi, s.o muusikalist kirjaoskust, mida
omandatakse muusikaliste tegevuste kaudu. Õpilaste esinemisoskust arendatakse nii
muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses (koorid, solistid, erinevad
pillikoosseisud jm). Et saavutada õpilaste mitmekülgset kuulamiskogemust, kujundada
kontserdikultuuri ning avardada silmaringi, võimaldatakse õpilastel käia kontsertidel ja
teatrietendustel nii koolis kui ka väljaspool kooli. Enese ja kaaslaste hindamise kaudu
õpitakse tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära.
II kooliastme õppetegevused on:
1) ühe- ja kahehäälsuse rakendamine laulmisel;
2) kahe- või kolmehäälne laulmine koolikooris;
3) relatiivsete helikõrguste (astmete) kasutamine laulude õppimisel;
4) pillimänguoskuste arendamine ja rakendamine erinevates pillikoosseisudes;
5) kuulatud muusikapalade iseloomustamine, tuginedes muusika väljendusvahenditele ja
oskussõnavarale;
6) eri rahvaste tantsude karakteri väljendamine liikumises;
7) muusika väljendusvahendite kasutamine erinevates muusikalistes tegevustes;
8) esinemisvõimaluste pakkumine ning loomingulise eneseväljenduse toetamine;
9) teatris, kontserdil ja muuseumis käimine ning õppekäigud (helistuudiod,
raamatukogud, muusikakoolid jne).
II kooliastme õpilasele omast teadmishimu ning aktiivsust rakendatakse kõigis muusikalistes
tegevustes. Selles eas tähtsustub töö õpilaste individuaalsete muusikaliste võimete
arendamisel ning rakendamisel erinevates muusikalistes tegevustes. Olulised tegevused on
selleski kooliastmes laulmine ja pillimäng. Klassitunnis lauldakse a cappella ja saatega üheja kahehäälselt, koolikooris kahe- ja kolmehäälselt. Süvendatakse pillimänguoskusi erinevates
pillikoosseisudes ning omandatakse 6-keelse väikekandle või plokkflöödi lihtsamad
mänguvõtted. Liikumistegevuse põhirõhk on eesti rahvatantsudel ning teiste rahvaste
muusika karakteri väljendamisel liikumise kaudu. Muusikalist mõtlemist ja loovust
arendatakse muusikalise omaloomingu kaudu. Muusikat kuulates arendatakse muusikalist
analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Tähtsustub muusika oskussõnade kasutamine
muusikapalasid analüüsides ning oma arvamuse põhjendamine vestlustes. Kõigis
muusikalistes tegevustes rakendatakse õpitud teadmisi ja oskusi, s.o muusikalist kirjaoskust,
mida omandatakse muusikaliste tegevuste kaudu. Õpilaste eneseväljendusoskust arendatakse
nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses (koorid, solistid, erinevad
pillikoosseisud jm). Et saada kuulamiskogemust, kujundada kontserdikultuuri ning avardada
silmaringi, käiakse kontsertidel ja muusikaetendustel ning osaletakse erinevatel õppekäikudel.
Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära.
Hindamine
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Õpitulemusi hinnates lähtutakse kooli õppekava üldosa ja teiste hindamist reguleerivate
õigusaktide käsitlusest.
Muusikaõpetuses annab hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse
arengu kohta, on lähtekohaks järgneva õppe kujundamisele, stimuleerib ning motiveerib
õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele.
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes, arvestades
ainekavas taotletavaid õpitulemusi. Hindamine sisaldab kõiki muusikaõpetuse komponente:
laulmist, pillimängu, muusikalist liikumist, omaloomingut, muusika kuulamist ja
muusikalugu, muusikalist kirjaoskust ning ka õpilase aktiivsust, tunnist osavõttu, hinnangut
enese ja kaasõpilaste osalemisele ning saavutustele õppes. Õpilase aktiivset osalemist
koolikooris, silmapaistvat esinemist kooliüritustel ning kooli esindamist konkurssidel ja
võistlustel arvestatakse õppetegevuse osana koondhindamisel, et tunnustada õpilase panust ja
ettevõtlikkust.
Õpitulemusi hinnatakse suuliste sõnaliste ning numbriliste hinnetega. Õpitulemuste
kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane
peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on
hindamise kriteeriumid.
I kooliastmes hinnatakse peamiselt muusikalisi tegevusi: laulmist, pillimängu ja loovtegevusi.
II kooliastmes on suurem kaal muusikaliste teadmiste ning oskuste kasutamisel muusikalistes
tegevustes.
Füüsiline õpikeskkond
Muusikatunnid toimuvad spetsiaalselt sisustatud klassiruumis – muusikaklassis, kus on
internetiühendusega arvuti + helikaart, projektor ja ekraan; noodistusprogramm ning MIDIsalvestusprogramm. Muusikaklassi sobib inventar, mis võimaldab luua erinevaid töörühmi ja
liikumiseks vajalikke pindu. Tunde võib pidada ka aulas või mõnes muus liikumist
võimaldavas ruumis.
Muusikaklassis peavad muusikainstrumendid olema paigutatud nii, et neid oleks käepärane
kasutada, ning pillidel peavad olema kindlad hoidmise kohad.
Instrumentaarium: naturaalklaver, klaveritool, süntesaator, 6-keelsed väikekandled või
plokkflöödid, akustilised kitarrid.
Orffi instrumentaarium:
1) plaatpillid: sopran-, altkellamäng; sopran-, alt-, bassksülofon; sopran-, altmetallofon;
kromaatiline kõlaplaatide komplekt, pehmed ja kõvad nuiad;
2) rütmipillid: võrutrummid, džembed, bongod, tamburiin, marakaad, kõlapulgad,
trianglid, agogo, kõlakarp/kõlatoru, kastanjetid, guiro, kuljused.
Muud vahendid:
1) muusikakeskus HIFI;
2) noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel;
3) fonoteek (CDd, DVDd, VHSid).
I KOOLIASTME ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU
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1. Laulmine
Õpilane:
1)
laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas;
2)
mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;
3)
laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid
helikõrgusi (astmeid);
4)
laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste
laule;
5)
laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Mu koduke" (A. Kiiss),
„Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa", „Teele, teele,
kurekesed", „Kevadel" (Juba linnukesed ….), „Kevadpidu" (Elagu kõik ....).
2. Pillimäng
Õpilane:
1)
kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des ning
iseseisvates palades;
2)
on omandanud 6-keelse väikekandle või plokkflöödi esmased mänguvõtted ning
kasutab neid musitseerides;
3)
väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu.
3. Muusikaline liikumine
Õpilane:
1)
tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
2)
tantsib eesti laulu- ja ringmänge.
4. Omalooming
1)
loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
2)
kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;
3)
loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne;
4)
kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu
Õpilane:
1)
on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm,
tempo, dünaamika ja muusikapala ülesehitus);
2)
eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
3)
eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;
4)
on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill,
sarvepill, vilepill);
5)
kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades
õpitud oskussõnavara;
6)
väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega;
7)
seostab muusikapala selle autoritega.
6. Muusikaline kirjaoskus
Õpilane:
1)
mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
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2)
mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides;
3)
tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;
4)
mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes;
5)
õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmerida;
6)
mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas:
a)
meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon,
noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse pikendajana;
b)
koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent,
orkester, helilooja, sõnade autor;
c)
muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, polka, valss, ostinato, kaasmäng, eelmäng,
vahemäng;
d)
rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat;
e)
laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, segno, volt.
7. Õppekäigud
Õpilane:
1)
kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või
muul looval viisil;
2)
kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
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ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS
I kooliaste
2 tundi nädalas (a 70 tundi, kokku – 210 tundi)
Kooliastme õpitulemused

Õpitulemused ja õppesisu

Metoodilised
juhendid

Hindamine

Lõiming

Õpikeskkonna vajadus

* Osaleb meeleldi
muusikalistes tegevustes;

Laulmine,
pillimäng,
liikumine,
omalooming,
muusika kuulamine.

Kõigi õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
muusikalistesse
tegevustesse

Eesmärgiks on õpilaste
muusikalise arengu
toetamine ja loovuse
arendamine
muusikaliste tegevuste
kaudu.

Vene keel,
matemaatika,
loodusõpetus,
inimeseõpetus,
tööõpetus
kunst,
kehaline kasvatus

Liikumist võimaldav ruum,
Orffi instrumentaarium,
plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp, käemärkide
tabel, rütmikaardid,
rütmimängud, rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel,
eesti rahvapillide pildid,
heliloojate portreed,
muusikakeskus HIFI, DVDmängija, CD-d, DVD-d,
internetiühendusega arvuti,
noodistusprogramm.

* lähtub muusikat esitades
selle sisust ja meeleolust.

Vormid:
individuaalne, paarisja rühmatöö, loovtöö,
vestlus ja arutelu.
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Laulmine

1.,2.,3., klass

* Laulab loomuliku häälega
üksinda ja koos teistega
klassis ning ühe- ja/või
kahehäälses koolikooris,
mõistab laulupeo tähendust;

* Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba
toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning
emotsionaalselt üksi ja rühmas;
* mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning
meeleolu;
* laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule,
kaanoneid ning teiste rahvaste laule;
* laulab eesti rahvalaule ja regilaule seoses
kalendritähtpäevadega;
* laulab erineva karakteri, helilaadi, taktimõõdu
ning tempoga laule õpetaja valikul;
* laulab peast kooliastme ühislaule:
• Eesti hümn (F. Pacius),
• „Mu koduke" (A. Kiiss),
• „Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus);
lastelaulud:
• „Lapsed, tuppa",
• „Teele, teele, kurekesed",
• „Kevadel" (Juba linnukesed ….),
• „Kevadpidu" (Elagu kõik ....).

* laulab eesti rahvalaule (sh
regilaule) ning peast oma
kooliastme ühislaule

* Õpilaste vokaalsete
võimete arvestamine
ja arendamine
individuaalsel ja
rühmas laulmisel
(solistid, ansamblid,
koor);
* laulude õppimine:
-kuulmise järgi,
-käemärkide abil,
-rütmistatud
astmenoodi järgi,
- noodi järgi.
* vestlus laulu sisust,
heliloojast, teksti
autorist.
* kaanonite
rakendamine
mitmehäälse laulmise
ettevalmistamiseks.

Hindamisel
arvestatakse:
* loomulikku
kehahoidu, selget
diktsiooni,
väljendusrikkust;
* individuaalset ja/või
rühmas laulmist
lähtudes õpilase
loomulikest võimetest
ja nende arengust;
* aktiivset osavõttu
ühislaulmisest;
*õpilase
aktiivset
osalemist koolikooris,
silmapaistvat esinemist
kooliüritustel ning kooli
esindamist konkurssidel
ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana
koondhindamisel.

Vene keel
Õigekiri, silbitamine, teksti
tähenduse mõistmine,
hääldamine, diktsioon,
laulutekstide autorid.

Naturaalklaver +klaveritool,
süntesaator, akustiline kitarr,
noodijoonestikuga tahvel,
rändnoot, astmetrepp,
käemärkide tabel.

Matemaatika
Arvud, helipikkused,
helikõrgused, taktimõõt, laulu
vorm, võrdlus, liitminelahutamine, loendamine,
loogika, mälu.
Inimeseõpetus
Kodu, kodumaa- ja
rahvakalendriteemad; aeg
(tempo) liiklus.
Kehaline kasvatus
Laulu- ja ringmängud, õige
kehahoid ja keha tunnetamine
laulmisel, hingamine.
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* Laulab meloodiat
käemärkide, astmetrepi ja
noodipildi järgi ning kasutab
relatiivseid helikõrgusi
(astmeid);
* kasutab muusikalisi
teadmisi kõigis muusikalistes
tegevustes (laulmisel).

* Õpib tundma astmeid SO, MI, RA, LE, JO,
RAı, SOı, JO¹, NA, DI ja tajuma astmemudeleid
(SO-MI, SO-RA, SO-MI-RA jne.) kuulmise,
käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi.

* Relatiivne meetod –
laulmine astmetrepi,
käemärkide,
rändnoodi,
rütmistatud astmete
ja noodi järgi;
*mudellaulude
laulmine;
* kajamängud,
rütmilis-meloodilised
küsimus-vastus
motiivid.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist;

Kunst/loodusõpetus
Loodusandide (kastanite,
tõrude, kivide vms) värvimine
vastavalt astmete värvile,
kasutamine astme- ja
rütmitöös).
Matemaatika
Helipikkused, helikõrgused,
taktimõõt, laulu osad.
Tööõpetus (3.kl)
Paberist noodijoonestiku
lõikamine ja papile vms
kleepimine, selle kasutamine
töös astmetega.
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Pillimäng

1.,2.,3. klass

* Rakendab pillimängu
kaasmängudes;

* Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates
kaasmängudes ja/või ostinato’des;
* väljendab pillimängus muusika sisu ja
meeleolu.

* kasutab muusikalisi
teadmisi kõigis muusikalistes
tegevustes (pillimängus).

3.klass
* on omandanud 6-keelse väikekandle või
plokkflöödi esmased mänguvõtted ning kasutab
neid musitseerimisel;
* seoses pillimänguga õpitakse tundma
viiulivõtit, tähtnimesid ja nende asukohta
noodijoonestikul.

Muusikaline liikumine

1.,2.,3. klass

* Kasutab muusikalisi
teadmisi kõigis muusikalistes
tegevustes (liikumises);

* Tunnetab ning väljendab muusika sisu,
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;
* tantsib eesti laulu- ja ringmänge.

* Orffi pedagoogika
– kaasmängud,
ostinatod, meloodilisrütmilised
improvisatsioonid;
* rütmimängud –
rütmirondo,
rütmikett, rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid;
* tähtnimede
kasutamine
plaatpillide ja
plokkflöödi/6-keelse
väikekandle
mänguvõtete
omandamisel.

Hindamisel
arvestatakse:
* individuaalset ja/või
rühmas musitseerimist
lähtudes lapse
loomulikest võimetest
ja nende arengust;
*kandle või plokkflöödi
mänguvõtete
omandamist.
*õpilase
aktiivset
osalemist
instrumentaalansamblis
või
orkestris,
silmapaistvat esinemist
kooliüritustel ning kooli
esindamist konkurssidel
ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana
koondhindamisel.

* Orffi pedagoogika;
rütmi, meloodia,
dünaamika ja tempo
tajumine ja
väljendamine
liikumise kaudu;
* individuaalne,
paaris- ja rühmatöö.

Hindamisel
arvestatakse:
* sisu, meeleolu ja
ülesehituse tunnetamist
ja väljendamist lähtudes
lapse loomulikest
võimetest ja nende
arengust.

Matemaatika
Noodi-, helikõrgused,
taktimõõt.
Tööõpetus (3.kl)
Lihtsate rütmipillide
valmistamine.

Orffi instrumentaarium,
plokkflöödid või 6-keelsed
väikekandled,
omavalmistatud pillid,
rütmikaardid, rütmimängud.

Kehaline kasvatus
Kehapillisaated,
koordinatsioon, hingamine,
õiged mänguvõtted.

Kehaline kasvatus
Muusikapala meeleolu ja sisu
kujutamine liikumise kaudu,
kehapillisaated, eesti laulu- ja
ringmängud.

Liikumiseks sobiv ruum;
muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija, CD-d,
DVD-d.

Matemaatika
Muusikapala ülesehitus.
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Omalooming
*Väärtustab enese ja teiste
loomingut;
* kasutab muusikalisi
teadmisi kõigis muusikalistes
tegevustes (omaloomingus).

1.,2.,3. klass
* Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmija plaatpillidel;
* kasutab lihtsates kaasmängudes
astmemudeleid;
* loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse,
laulusõnu jne;
* kasutab loovliikumist muusika meeleolu
väljendamiseks.

* Orffi pedagoogika
–omaloomingulised
kaasmängud, tekstid,
muusikaline
liikumine; rütmilismeloodilised
improvisatsioonid;
* lihtsate rütmipillide
valmistamine;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel
arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist;
* muusikaliste
teadmiste ja
väljendusvahendite
kasutamist.

Vene keel
Õigekiri, liisusalmide,
regivärsside loomine.
Kehaline kasvatus
Muusikale liikumise
kujundamine vastavalt laulu
karakterile, kehapillisaated,
koordinatsioon.

Orffi instrumentaarium,
naturaalklaver,
plokkflöödid/6-keelsed
väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp, rütmikaardid
rändnoot, noodijoonestikuga
tahvel.

Matemaatika
Taktimõõt, muusika osad.
Tööõpetus (3.kl)
Lihtsate rütmipillide
valmistamine.

Muusika kuulamine ja
muusikalugu
* Kirjeldab suunavate
küsimuste järgi ning
omandatud muusika
oskussõnadega kuulatavat
muusikat;
* kasutab muusikalisi
teadmisi kõigis muusikalistes
tegevustes (muusika
kuulamisel);
* väärtustab enese ja teiste
loomingut.

1., 2., 3. klass
* On tutvunud karakterpalu kuulates muusika
väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo,
tämber, dünaamika ja muusikapala ülesehitus);
* kirjeldab ning iseloomustab kuulatava
muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades
õpitud oskussõnavara;
* väljendab muusika meeleolu ja karaktereid
kunstiliste vahenditega;
* seostab muusikapala selle autoritega.
1. klass
* eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;
2. klass
* on tutvunud kuuldeliselt ja visuaalselt eesti
rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel,
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill);
3. klass
* eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat.

* Vestlus, arutelu,
individuaalne, paarisja rühmatöö;
* Orffi pedagoogika
– visuaalne kunst,
dramatiseering,
liikumine jne;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel
arvestatakse:
* arutlus- ja
väljendusoskust
muusika oskussõnavara
kasutades;
* laulu ja pillimuusika
eristamist;
* eesti rahvapillide
tundmist (kuuldeliselt
ja visuaalselt);
* marsi, valsi ja polka,
2- ja 3-osalise
taktimõõdu eristamist.

Vene keel
Õigekiri, sõnavara,
väljendusoskus, arutlus.
Kunst
Muusika meeleolu
visualiseerimine.

Muusikakeskus HIFI, DVDmängija, CD-d, DVD-d,
VHS-id, internetiühendusega
arvuti, heliloojate portreed,
eesti rahvapillide pildid.

Matemaatika
Võrdlemine, osad muusikas,
erinevad taktimõõdud,
loogika.
Inimeseõpetus (2., 3. kl)
Aeg (tempo)
kodu- ja kodumaa.
Tööõpetus (3.kl)
Omavalmistatud rütmipillide
kasutamine taktimõõdu
eristamisel.
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Muusikaline kirjaoskus ja
oskussõnad
* Kasutab muusikalisi
teadmisi kõigis muusikalistes
tegevustes (muusikalises
kirjaoskuses).

* Mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride
ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:
1., 2. klass
* noodivältused, paus, rütmifiguurid:

3. klass:
* rütmifiguurid ja paus:

* tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates
kõrguspositsioonides:
1. klass:
* astmetel SO, MI, RA, (JO) põhinevad mudelid
2. klass:
* astmetel SO, MI, RA, LE, JO, RAı, SOı
põhinevad mudelid;
* mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda
noodist lauldes;

* Individuaalne,
paaris- ja rühmatöö;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel
arvestatakse:
* muusikalise
kirjaoskuse ja
oskussõnade mõistmist
ja rakendamist
laulmisel, pillimängus,
muusika kuulamisel,
muusikalises
liikumises,
omaloomingus.

Vene keel
Õigekiri, sõnavara,
väljendusoskus.
Matemaatika
Joon, noodivältused,
taktimõõt, laulu osad, fermaat,
sümbolid.

Naturaalklaver,
internetiühendusega arvuti,
noodistusprogramm,
astmetrepp, rändnoot,
noodijoonestikuga tahvel,
rütmikaardid, rütmimängud.

Tööõpetus (3.kl)
Rütmikaardid.
Inimeseõpetus
Meetrum, vaikselt, valjult,
tempo.
Kehaline kasvatus
Rahvatantsud.
Kunst
Kõlavärv.

3. klass:
* astmetel SO, MI, RA, LE, JO, RAı, SOı, JO¹,
NA, DI põhinevad mudelid;
* JO- ja RA- astmerida (duur ja moll) seoses
lauludega
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja
kasutab neid praktikas:
a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon,
kordamismärk, kahekordne
taktijoon, noodijoonestik, noodipea,
noodivars, astmerida, astmetrepp,
punkt noodivältuse pikendajana;
b) koorijuht, koor, ansambel, solist,
eeslaulja, rahvalaul, rahvapill,
rahvatants, dirigent, orkester,
helilooja, sõnade autor;
c) muusikapala, salm, refrään, kaanon,
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marss, polka, valss, ostinato,
kaasmäng, eelmäng, vahemäng;
d) rütm, meloodia, tempo, kõlavärv,
vaikselt, valjult, piano, forte,
fermaat;
e) laulurepertuaariga tutvustatakse
märke latern, segno, volt.
Õppekäigud

1., 2., 3. klass

* Huvitub muusikast nii
koolis kui ka väljaspool kooli

* Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning
avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul
looval viisil;
* kasutab arvamust väljendades muusikalist
oskussõnavara.

* Vestlus, arutelu,
individuaalne, paarisja rühmatöö;
* muud loovad
väljundid – visuaalne
kunst,
dramatiseering,
liikumine;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel
arvestatakse:
* originaalsust;
* väljendusoskust;
* muusika oskussõnade
kasutamist.

Vene keel
Sõnavara, k.a. muusikaline,
väljendusoskus, arutlus.

Kontserdid,
muusikalavastused,
muuseumid, õuesõpe.

Kunst
Muusikelamuse kujutamine
visuaalselt.
Kehaline kasvatus
Muusika kujutamine liikumise
kaudu.
Tööõpetus
Lihtsa rütmipilli valmistamine.
Matemaatika
Loogika.
Loodusõpetus
Loodushääled, keskkonna
hääled.
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II kooliaste
4.klass- 2 tundi nädalas (70 tundi)
5. ja 6.klass- 1 tund nädalas ( 35+35 tundi, kokku – 70 tundi)
II KOOLIASTME ÕPITULEMUSED

1. Laulmine
Õpilane:
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu
vajadusest;
2) seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete helikõrgustega g–G2;
3) rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas lauldes;
4) laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule;
5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ (F. Pacius), „Eesti lipp“ (E. Võrk), „Kas tunned maad“ (J. Berad), „Kui Kungla rahvas“ (K.A.Hermann), „Mu
isamaa armas“ (saksa rahvalaul), „Meil aiaäärne tänavas“ (eesti rahvalaul), „Püha öö“ (F. Gruber).
2. Pillimäng
Õpilane:
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des ning iseseisvates palades;
2) rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid; seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
3)kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.
3. Muusikaline liikumine
Õpilane:
1) tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;
2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
3) väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele) iseloomulikke karaktereid.
4. Omalooming
Õpilane:
1) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
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2) kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
3) loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;
4) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu
Õpilane:
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi;
2) kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor); koore ja
dirigente kodukohas; tuntumaid Eesti koore; teab Eesti laulupidude traditsiooni;
3) kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja sümfooniaorkestrit;
4) tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti rahvamuusika suursündmusi;
5) on tutvunud valikuliselt Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari või Saksa muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse
lugupidavalt;
6) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusika oskussõnavara;
7) teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega.
6.Muusikaline kirjaoskus
Õpilane:
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes:

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid musitseerides;
3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid absoluutsete helikõrgustega (tähtnimedega);
4) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust ning kasutab neid musitseerides;
5) mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a, G–e, F–d tähendust ning kasutab neid musitseerides;
6) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas:
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli, helistikumärgid, juhuslikud
märgid, diees, bemoll, bekarr, paralleelhelistikud;
b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon;
c) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid);
d) tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo,
diminuendo;
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7) kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara.
7. Õppekäigud
Õpilane:
1) arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil;
2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.
Kooliastme õpitulemused

Õpitulemused ja õppesisu

Metoodilised
soovitused

Soovitused hindamiseks

Lõiming

* Osaleb meeleldi
muusikalistes tegevustes;
huvitub oma kooli ja
kodukoha kultuurielust ning
osaleb selles;

Laulmine,
pillimäng,
liikumine,
omalooming,
muusika kuulamine.

Kõigi õpilaste
võimalikult suur
kaasamine
muusikalistesse
tegevustesse
arvestades nende
muusikalisi võimeid
ja arengut.

Eesmärgiks on õpilaste
muusikalise arengu
toetamine ja loovuse
arendamine muusikaliste
tegevuste kaudu.

Vene keel,
kirjandus (5., 6.kl),
matemaatika,
loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus,
tehnoloogiaõpetus,
kunst,
kehaline kasvatus,
võõrkeeled,
ajalugu
(arvutiõpetus vastavalt
kooli õppekavale)

Hindamisel arvestatakse:
* loomulikku kehahoidu,
selget diktsiooni,
väljendusrikkust;
* individuaalset ja/või
rühmas laulmist lähtudes
õpilase loomulikest
võimetest ja nende
arengust;
* aktiivset osavõttu
ühislaulmisest;
* helikõrguste tabamist
lähtudes õpilase
võimetest.

Vene keel,
Teksti tähenduse
mõistmine – arutelu ja
analüüs, diktsioon,
ilmekus.

* oskab kuulata iseennast ja
teisi koos musitseerides,
mõistab oma panust ning
toetab ja tunnustab kaaslasi

Vormid:
individuaalne, paarisja rühmatöö; loovtöö;
vestlus ja arutelu.

Laulmine

4., 5., 6. klass

* Laulab ühe- või
kahehäälselt klassis oma
hääle omapära arvestades;

* Laulab oma hääle omapära arvestades
loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni
ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt;
on teadlik häälehoiu vajadusest;
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a
cappella ja saatega;
* rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas
lauldes;
* laulab peast kooliastme ühislaule:
• Eesti hümn (Fr. Pacius),
• "Kui Kungla rahvas" (K. A. Hermann),

* laulab koolikooris õpetaja
valikul ja/või erinevates
vokaalinstrumentaalkoosseisudes
tunnis ning tunnivälises
tegevuses; mõistab laulupeo
traditsiooni ja tähendust;
* oskab laulda eesti

* Õpilaste
muusikaliste võimete
arvestamine ja
arendamine
individuaalsel ja
rühmas laulmisel
(ansamblid, koor);
* laulude õppimine:
noodi järgi
astmenimedega,
kuulmise ja noodi
järgi astmenimedega,
kuulmise järgi;
* vestlus (laulu sisu,
helilooja, teksti autor,

Õpikeskkonna vajadus
Liikumist võimaldav ruum, Orffi
instrumentaarium,
naturaalklaver + tool,
süntesaator, plokkflöödid või 6keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
astmetrepp, käemärkide tabel,
rütmikaardid, rütmimängud,
rändnoot, noodijoonestikuga
tahvel, rahvapillide pildid,
heliloojate portreed,
muusikakeskus HIFI, DVDmängija,
CD-d,
DVD-d,
internetiühendusega
arvuti,
noodistusprogramm.
Naturaalklaver +tool,
süntesaator, akustiline kitarr,
noodijoonestikuga tahvel,
rändnoot, astmetrepp;
käemärkide tabel .

Kirjandus
Laulutekstide autorid.
Matemaatika
Laulu vorm, taktimõõt,
murrud, mälu,
seostamisoskus.
Ühiskonnaõpetus
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rahvalaulu (sh regilaulu)
ning peast oma kooliastme
ühislaule.

* Kasutab laule õppides
relatiivseid helikõrgusi
(astmeid);
* kasutab üksinda ning koos
musitseerides muusikalisi
oskusi ja teadmisi
(laulmisel).

•
•
•
•
•

"Mu isamaa armas" (saksa rhvl),
"Eesti lipp" (E. Võrk),
"Püha öö" (F. Gruber),
"Kas tunned maad" (J. Berad),
"Meil aiaäärne tänavas" (eesti rhl);

4., 5., 6. klass
* Laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi
järgi ja noodijoonestikul erinevates
kõrguspositsioonides (SO, MI, RA, JO, RAı,
SOı, JO¹, LE, NA, DI);
* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll
kolmkõla seoses lauludega;
5., 6. klass

* seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid)
absoluutsete helikõrgustega g–G2.

muusika
väljendusvahendid).

* Relatiivne meetod –
laulmine astmetrepi,
käemärkide,
rändnoodi,
rütmistatud astmete ja
noodi järgi,
mudellaulud;
* kajamäng, rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid.

*õpilase
aktiivset
osalemist
koolikooris,
silmapaistvat
esinemist
kooliüritustel ning kooli
esindamist konkurssidel ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana
koondhindamisel.
Hindamisel arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist.

Kodu, kodumaa;
rahvakalendri tähtpäevad;
aeg (tempo) liiklus.
Kehaline kasvatus
Õige
kehahoid
hingamine.

ja

Vene keel
Silbitamine teksti
rütmistamisel.
Matemaatika
Helipikkused ja
-kõrgused, taktimõõt,
murrud, helikõrguste
vahelised kaugused.
Kunst/loodusõpetus
Looduslike materjalide
(puupulgad, kivid jms)
kasutamine astmetrepiks
Tehnoloogiaõpetus
Omavalmistatud
muusikateemaliste
mängude kasutamine
rütmialases töös ja
laulmisel relatiivsete
astmetega.
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Pillimäng

4. ,5. ,6. klass

* Kasutab üksinda ning
koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja
teadmisi (pillimängus)

* Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille
kaasmängudes ja/või ostinato’des;
* rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle
või plokkflöödi mänguvõtteid;
* seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;
5. klass
* seostab helistikke ja toonika kolmkõlasid Cduur, a-moll pillimänguga;
6. klass
* seostab helistikke G-duur, e-moll ning F-duur
ja d-moll pillimänguga.

Muusikaline liikumine
* Kasutab üksinda ning
koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja
teadmisi (liikumises).

4., 5. , 6. klass
* Tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat,
rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;

* Orffi pedagoogika
– kaasmängud,
ostinatod, meloodilisrütmilised
improvisatsioonid;
* rütmimängud –
rütmirondo,
rütmikett, rütmilismeloodilised
küsimus-vastus
motiivid;
* absoluutse süsteemi
kasutamine
pillimängus;
* süvendatult pilli
õppinud õpilaste
rakendamine
musitseerimisel.

* Orffi pedagoogika,
* individuaalne,
paaris- ja rühmatöö.

5. klass
* tantsib eesti laulu- ja ringmänge;
* väljendab liikumise kaudu eri maade
rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid: (valikuliselt) Soome,
Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra;

Hindamisel arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist;
*õpilase
aktiivset
osalemist
instrumentaalansamblis
või
orkestris,
silmapaistvat
esinemist
kooliüritustel ning kooli
esindamist konkurssidel ja
võistlustel
arvestatakse
õppetegevuse
osana
koondhindamisel.

Matemaatika
Noodi-, helikõrgused,
taktimõõt, seostamisoskus
(astme- ja tähtnimed,
helistikud ja kolmkõlad).

Hindamisel arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist;
* sisu, meeleolu,
ülesehituse ja erinevate
maade muusika
karakterite tunnetamist ja
väljendamist lähtudes
õpilase loomulikest
võimetest ja nende
arengust.

Kehaline kasvatus
Muusikapala ja eri maade
rahvamuusikale
iseloomuliku karakteri
kujutamine liikumise
kaudu, kehapillisaated,
eesti laulu- ja
ringmängud.

Hindamisel arvestatakse:
* ülesandes püstitatud
eesmärkide täitmist;
* muusikaliste teadmiste
ja väljendusvahendite

Vene keel
Õigekiri, regivärsside ja
lihtsamate laulusõnade
loomine, väljendusoskus.

Orffi instrumentaarium;
trummikomplekt, plokkflöödid
või 6-keelsed väikekandled,
omavalmistatud pillid,
rütmikaardid, rütmimängud.

Tehnoloogiaõpetus
Lihtsate pillide
valmistamine.
Kehaline kasvatus
Kehapillisaated,
hingamine,
koordinatsioon, õiged
mänguvõtted.

Liikumiseks sobiv ruum;
muusikakeskus HIFI,
DVD-mängija, CD-d, DVD-d.

Matemaatika
Muusikapala vorm.

6. klass
* väljendab liikumise kaudu eri maade
rahvamuusikale (sh rahvatantsudele)
iseloomulikke karaktereid: (valikuliselt)
Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, Ungari, Saksa
Omalooming

4. ,5. ,6. klass

* Julgeb esitada ideid ja
rakendab võimetekohaselt
oma loovust nii sõnalises

* Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone,
kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja
plaatpillidel;

* Orffi pedagoogika
–omaloomingulised
kaasmängud, tekstid,
muusikaline
liikumine; rütmilis-

Orffi instrumentaarium,
naturaalklaver, süntesaator,
trummikomplekt,
plokkflöödid/6-keelsed
väikekandled, omavalmistatud
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kui ka erinevates
muusikalistes
eneseväljendustes, sh
infotehnoloogia võimalusi
kasutades;

* kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu
jne;
* kasutab muusika karakteri ja meeleolu
väljendamiseks loovliikumist.

meloodilised
improvisatsioonid;
* lihtsamate pillide
valmistamine;
* kirjalik töö –
töövihik.

kasutamist lähtudes
õpilase loomulikest
võimetest ja nende
arengust.

* kasutab üksinda ning koos
musitseerides muusikalisi
oskusi ja teadmisi
(omaloomingus).

Kehaline kasvatus
Muusikale liikumise
loomine vastavalt laulu
karakterile,
kehapillisaated,
koordinatsioon, õiged
mänguvõtted.

pillid, astmetrepp, rütmikaardid
rändnoot, noodijoonestikuga
tahvel.

Matemaatika
Taktimõõt, murrud,
muusikapala vorm.
Tööõpetus
Lihtsate pillide ja
muusikateemaliste
mängude valmistamine.
Kunst
Rütmikaartide
valmistamine.
Arvutiõpetus
Lihtsate muusikapalade
loomine
muusikaprogrammi
kasutades.

Muusika kuulamine ja
muusikalugu
* Kirjeldab ning põhjendab
suunavate küsimuste ja
omandatud muusika
oskussõnade abil kuulatavat
muusikat; mõistab autorsuse
tähendust

* Eristab kuuldeliselt
vokaal- ja
instrumentaalmuusikat

4., 5. , 6. klass
* Kuulab ja eristab muusikapalades muusika
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit ja vormi; (kahe- ja
kolmeosaline lihtvorm);
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika
oskussõnavara;
* teadvustab muusikateoste autorikaitse
vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate
õiguste ja kohustustega.
4.klass
*kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat:
hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor,
bariton, bass), kooriliike (laste-, poiste-, mees-,

Vestlus, arutelu,
individuaalne ja
rühmatöö: helilooja,
teksti autor,
oskussõnad, muusika
väljendusvahendid,
vorm, hääleliigid,
instrumentaal- ja
vokaalmuusika,
pilliliigid, eesti
rahvamuusika,
autorlus.

Hindamisel arvestatakse:
* arutlus- ja
väljendusoskust muusika
oskussõnavara kasutades;
* 2- ja 3-osalise lihtvormi
eristamist;
* hääleliikide eristamist
kuuldeliselt;
* vokaal- ja
instrumentaalmuusika
eristamist;
* pilliliikide eristamist
kõla ja välimuse järgi;
* oskust leida
iseloomulikke jooni Eesti
rahvamuusikas;
* oskust võrrelda

Vene keel
Sõnavara, õigekiri, sh
muusikaline, väljendus-ja
põhjendusoskus (kirjalik
ja suuline).

Muusikakeskus HIFI, DVDmängija, CD-d, DVD-d, VHS-id,
internetiühendusega
arvuti,
heliloojate
portreed,
muusikainstrumentide
ja
rahvapillide pildid.

Kirjandus
Autorlus.
Kunst
Muusika meeleolu
visualiseerimine.
Matemaatika
Võrdlemine, eristamine,
muusikapala vorm,
erinevad taktimõõdud,
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nais-, segakoor); koore ja dirigente kodukohas;
tuntumaid Eesti koore; teab Eesti laulupidude
traditsiooni

erinevate rahvaste
muusikat.

Ühiskonnaõpetus
Aeg (tempo),
kodu- ja kodumaa, riigid,
rahvad.

5. klass
* kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat:
pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja
sümfooniaorkestrit
* Leiab iseloomulikke jooni
eesti ja teiste maade
rahvamuusikas
* Kasutab üksinda ning
koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja
teadmisi (muusika
kuulamisel)

loogika.

Tehnoloogiaõpetus
Omavalmistatud
muusikalooliste mängude
kasutamine.

5., 6. klass
* tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat:
rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti
rahvamuusika suursündmusi;
* on tutvunud (valikuliselt) Soome, Vene, Läti,
Leedu, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola,
Austria, Ungari või Saksa
muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse
lugupidavalt;

Ajalugu
Eesti ja erinevate maade
kultuurilugu.
Võõrkeeled
võõrkeelsete laulutekstide
mõistmine, sõnaraamatu
kasutamine.
Arvutiõpetus
Muusikanäidete leidmine
ja kasutamine internetis.

Muusikaline kirjaoskus ja
oskussõnavara
* Kasutab üksinda ning
koos musitseerides
muusikalisi oskusi ja
teadmisi (muusikalises
kirjaoskuses).

* Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside
tähendust ning kasutab neid muusikalistes
tegevustes:
4., 5. klass
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid:

6. klass
* rütmifiguurid:

* laulab noodist astmetel SO, MI, RA, JO,
RAı, SOı, JO¹, LE, NA, DI, käemärkide,
rütmistatud astmenoodi järgi ja noodijoonestikul

* Individuaalne,
paaris- ja rühmatöö;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel arvestatakse:
* muusikalise kirjaoskuse
rakendamist laulmisel,
pillimängus, muusikalises
liikumises,
omaloomingus;
* I ja II kooliastme
oskussõnade rakendamist
muusika kuulamisel.

Vene keel
õigekiri, sh muusikaline,
väljendusoskus.
Matemaatika
Noodivältused, taktimõõt,
vorm, sümbolid,
murdarvud, paralleelsed
helistikud, võrdlemine ja
eristamine.

Naturaalklaver,
internetiühendusega arvuti,
noodistusprogramm, astmetrepp,
rändnoot, noodijoonestikuga
tahvel, rütmikaardid,
rütmimängud,

Inimeseõpetus
Meetrum, vaikselt,
valjult, tempo.
Kehaline kasvatus
Rahvatants.
Kunst
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erinevates kõrguspositsioonides;

Kõlavärv.

4. klass
* 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse
mõistmine ja arvestamine musitseerimisel;
2-osaline lihtvorm,

Võõrkeel
Itaaliakeelsete
muusikaalaste terminite
tähenduse mõistmine
seoses lauludega.

5. klass
* helilaadi ja helistiku eristamine ja kasutamine,
helistikud C - a;
6. klass
* Helistikud G – e, F – d;
* kaheksandik taktimõõdu tutvustamine
laulurepertuaarist tulenevalt;

Arvutiõpetus
Muusikaterminitele
seletuste leidmine
internetis

* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning
kasutab neid praktikas:
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duurhelilaad, moll-helilaad, absoluutsed
helikõrgused (tähtnimed), helistik,
toonika ehk põhiheli,
helistikumärgid, juhuslikud märgid,
diees (

), bemoll (

), bekarr

( ); paralleelhelistikud
b) vokaalmuusika, soololaul,
koorilaul, instrumentaalmuusika,
interpreet, improvisatsioon;
c) tämber, hääleliigid (sopran,
metsosopran, alt, tenor, bariton,
bass), pilliliigid (keelpillid,
puhkpillid, löökpillid, klahvpillid,
rahvapillid);
d) tempo, andante, moderato, allegro,
largo, ritenuto, accelerando,
dünaamika, piano, forte,
mezzopiano, mezzoforte,
pianissimo, fortissimo, crescendo,
diminuendo;
e) + kordavalt I kooliastme
muusikaline kirjaoskus ja
oskussõnavara .
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Õppekäigud
* Huvitub oma kooli ja
kodukoha kultuurielust ning
osaleb selles

* Arutleb ja avaldab oma arvamust
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või
muul looval viisil;
* kasutab arvamust väljendades muusikalist
oskussõnavara.

* Vestlus, arutelu,
individuaalne, paarisja rühmatöö;
* muud loovad
väljundid – visuaalne
kunst,
dramatiseering,
liikumine;
* kirjalik töö –
töövihik.

Hindamisel arvestatakse:
* oma arvamuse
põhjendamist;
* originaalsust;
* väljendusoskust;
* muusika oskussõnade
kasutamist;
* tööpanust.

Vene keel
Õigekiri, sõnavara, sh
muusikaline,
väljendusoskus.

Kontserdid, muusikalavastused,
muuseumid,
muusikakoolid,
raamatukogud,
virtuaalsed
õppekäigud, õuesõpe.

Kunst
Muusikelamuse
kujutamine visuaalselt.
Kehaline kasvatus
Muusikaelamuse
kujutamine liikumises ja
dramatiseeringus.
Matemaatika
Loogika, arutlusoskus.
Arvutiõpetus
Teabe
otsimine
ja
leidmine
ürituste,
institutsioonide kohta.
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1. Ainevaldkond «Tehnoloogia»
1.1. Tehnoloogiapädevus
Tehnoloogiapädevus tähendab suutlikkust tehnoloogiamaailmas toime tulla ning mõista, kasutada ja
hinnata tehnoloogiat; rakendada ja arendada tehnoloogiat loovalt ning innovaatiliselt; mõista
tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundumusi ning tehnoloogia ja loodusteaduste seoseid; analüüsida
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; järgida intellektuaalomandi kaitse nõudeid;
lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise tegevusega; valida ja ohutult kasutada erinevaid
materjale ning töövahendeid; viia eesmärgipäraselt ellu ideid; tulla toime majapidamistöödega ja toituda
tervislikult.
1.2. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes I aste – 1. – 3. klassid
Kujundav pädevus
Kultuuri–ja
väärtuspädevus

Õpilane ….
Ø loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama
arvamuste ja ideede paljust;
Ø ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel
kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning
vastutust alustatu lõpule viia.
Sotsiaalne ja
Ø tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste
kodanikupädevus
teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa
inimühiskonna arengu tunnetamisele;
Ø ühiselt töötades
õpitakse
teisi
arvestama,
käitumisreegleid
järgima ning oma arvamusi kaitsma;
Ø tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise
põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse.
Enesemääratluspädevus
Ø õpib töötama iseseisvalt;
Ø õpib hindama ja arendama oma tehnoloogia võimeid tehnoloogia
ülesannete iseseisva lahendamise kaudu.
Õpipädevus
Ø õpib nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega
ning kogetakse teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas;
Ø töö iseseisev korraldamine alates teabe kogumisest, materjalide ja
töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse
analüüsiga arendab suutlikkust probleeme märgata ning lahendada,
võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist juhtida.
Suhtluspädevus
Ø ühised ülesanded ja projektid võimaldavad õppida teisi arvestama,
vajaduse korral teisi aidata ning kogeda koos töötamise eeliseid;
Ø õpilasi suunatakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju
kaaslastele ja tööle.
Ettevõtlikkuspädevus
Ø tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus
loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele;
Ø arendab oskusi probleeme formuleerida ja märgata , ning genereerida
ideid ja kontrollida ideede kvaliteetsust;
Ø esemeid valmistades läbitakse toote arendamise tsükkel idee leidmisest
kuni valmis esemeni;
Ø aineprojektid võimaldavad õpilastel katsetada oma ideede elluviimist
mitmesuguste ettevõtlusmudelite kaudu. Mudelitena võib mõista
üksikisiku (õpilase) toodete disaini, valmistamist ja müüki (paralleel
FIEga), meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku rajamist koolis, mingi
toote kavandamist ning selle valmistamise organiseerimist klassis.

Matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane
pädevus

Digipädevus

Ø tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist
ning matemaatilisi teadmisi;
Ø õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja
nende tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste
leidmine on paratamatus.
Ø õpilane kasutab uuenenud digitehnoloogiaid õppimiseks, leiab infot
ning hinnab selle usaldusväärsust, on teadlik digikeskkonna ohtudest.

1.3. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Valdkonnapädevus/ainev
aldkond
Keel ja kirjandus

Õpilane …
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Loodusained

Ø
Ø

Sotsiaalained

Ø
Ø
Ø
Ø

Kunstiained

Ø
Ø
Ø
Ø

Matemaatika

Ø
Ø

koostab ning hääldab õige intonatsiooniga väit-, küsi ja käsklauseid;
koostab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid ning ka arutlevaid tekste;
loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tingtähiseid paberilt ning arvutist;
loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid;
kommenteerib õpiülesannete täitmist ning arutab neid rühma- ja
paaristööna;
loeb tekste selgelt, mõtestatult, ilmekalt, vigadeta ja õige
intonatsiooniga ning vastavuses vene kirjakeele hääldusnormidega.
töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab tutvumist
nende materjalide omadustega;
tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt
kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega.
tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste
teadvustamine;
edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna
arengu tunnetamisele;
ühiselt töötades õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid järgima
ning oma arvamusi kaitsma;
tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise
põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse.
erinevate esemete disainimine ning valmistamine pakub õpilastele
loomingulise;
eneseväljenduse võimalusi;
õpib hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama
esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning
kultuuritaustaga;
seostab omavahel kunsti ning kultuuri, ühiskonna, teaduse ja
tehnoloogia arengut ning mõistab kunsti kui kultuuridevahelist
suhtluskeelt; teadvustab kultuurilist mitmekesisust.
tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist
ning matemaatilisi teadmisi;
õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja
nende tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste
leidmine on paratamatus.

Ø sooritab põhiliikumisviise liigutusoskuste tasemel;
Ø täidab ohutus- ja hügieeninõudeid, mis õpetaja kindlaks määrab;
Ø praktilises
tundides kinnistatakse tervisliku käitumist, tervisliku
toitumise põhitõdesid ja spordi eluviisi põhimõtteid.
Ø vajaliku info otsimise käigus arendatakse õpilaste funktsionaali oskusi,
ning laiendatakse tehnoloogia ala sõnavara;
Ø tööülesannete sooritamiseks info ja materjalide leidmine, ning nende
õppimist, mis soodustab võõrkeele omandamiseks.

Kehaline kasvatus

Võõrkeeled

1.3.

Läbivad teemad

Läbiv teema
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
L1

Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
L2

Õpilasel kujundavad oskused ja
Meetod
teadmised
Ø tunnetab pideva õppimise vajadust;
Ø illustreerimise ja näitamise meetodi
Ø valib oma ideede rakendamiseks
kasutamine õppematerjali
suulise
tehnoloogilisi võimalusi, kavandab
ettekande käigus;
töö ning töötab üksi ja üheskoos, Ø vestlus;
analüüsib oma töövõimeid.
Ø töö õpikuga;
Ø ürituste ja näituste korraldamine;
Ø konkurssidel osalemine;
Ø koolivälised üritused;
Ø tööplaani;
Ø tööplaani koostamine;
Ø integreeritud tunnid
Ø toodet
valmistades
kasutab Ø illustreerimise ja näitamise meetodi
säästlikult nii looduslikke kui
ka
kasutamine õppematerjali
suulise
tehismaterjale;
ettekande käigus ;
Ø on kujunenud keskkonnasäästlik Ø vestlus;
tarbimisharjumus;
Ø töö õpikuga;
Ø on kinnistunud ökoloogiateadmisi.
Ø rühmatööd;
Ø paaristööd;
Ø integreeritud tunnid

Kultuuriline
identiteet
L3

Ø näeb kultuuride erinevust maailma
eri paigus ning teadvustab oma
kohta mitmekultuurilises maailmas;
Ø õpib
märkama
ja
kasutama
rahvuslikke
elemente
esemete
disainimisel.

Ø illustreerimise ja näitamise meetodi
kasutamine õppematerjali suulise
ettekande käigus;
Ø vestlus;
Ø töö õpikuga;
Ø messidel osalemine;
Ø ainenädalad;
Ø integreeritud tunnid

Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus
L4

Ø algatusvõime,
ettevõtlikkus
ja
koostöö
on
tihedalt
seotud
tehnoloogiaainete sisuga;
Ø oma ideede realiseerimise ja töö
korraldamise
oskus
on
üks
valdkonna õppeainete
põhilisi
eesmärke;
Ø ettevõtlikkust toetavad oskuslikult
elluviidud projektid, mis annavad
õpilastele võimaluse oma võimeid
proovida.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

vestlus;
töö õpikuga;
laboritööd;
uurimistööd;
rühmatööd

Tehnoloogia ja
innovatsioon
L5

Teabekeskkond
L6

Tervis ja ohutus
L7

Väärtused ja
kõlblus
L8

Ø arutletakse
intellektuaalomandi
kaitse ning arvuti kasutamise
võimaluste
üle
oma
tööde
kavandamisel ja esitlemisel;
Ø õpitakse
oma
tööd
virtuaalkeskkonnas
esitlema.
Tutvumine arvuti abil juhitavate
täisautomaatsete seadmetega ning
võimaluse korral ka nendega
töötamine
aitavad
tunnetada
tänapäevaseid
tehnoloogilisi
võimalusi.
Ø oma tööd kavandades ja ainealaste
projektide tarvis infot kogudes
õpitakse kasutama
erinevaid
teabekanaleid
ning
hindama
kogutud info usaldusväärsust;
Ø interneti kasutamine
võimaldab
kursis
olla
tehnoloogia
uuendustega
ning
tutvuda
disainerite
ja käsitöötegijate
loominguga terves maailmas.
Ø erinevate tööliikide puhul on vaja
tutvuda
tööohutusega
ning
arvestada ohutusnõudeid;
Ø tutvumine erinevate looduslike ja
sünteetiliste materjalidega ning
nende omadustega
aitab
teha
esemelises keskkonnas tervisest
lähtuvaid valikuid;
Ø tervisliku
toitumise põhitõdede
omandamine
ning
tervislike
toitude praktiline valmistamine
loovad
aluse terviseteadlikule
käitumisele.
Ø tehnoloogiaainetes
kujuneb
väärtustav suhtumine töösse ning
töö tegijasse;
Ø rühmas
töötamine
annab
väärtuslikke kogemusi üksteise
arvestamisel, organiseerimisoskuse
arendamisel
ning
võimalike
konfliktide lahendamisel;
Ø kodunduse etiketiteemade
kaudu
kujundatakse
praktilisi
käitumisoskusi
erinevates
situatsioonides, õpitakse mõistma
käitumisvalikute
põhjusi
ja
võimalikke tagajärgi.

Ø illustreerimise ja näitamise meetodi
kasutamine õppematerjali suulise
ettekande käigus;
Ø uurimistööd;
Ø rühmatööd;
Ø internetipõhiste kooli keskkondade
kasutamine;
Ø koolivälised üritused, peod;
Ø loov praktiline tegevus

Ø illustreerimise ja näitamise metoodi
ksutamine õppematerjali
suulise
ettekande käigus;
Ø klassitunnid;
Ø ainenädalad;
Ø õppeekskursioonid;
Ø konkurssidel osalemine;
Ø loov praktiline tegevus ja projektõpe;
Ø koolivälised üritused
Ø illustreerimise ja näitamise meetodi
kasutamine õppematerjali
suulise
ettekande käigus;
Ø vestlus;
Ø töö õpikuga;
Ø uurimistööd;
Ø rühmatööd;
Ø koolivälised üritused;
Ø õppeekskursioonid;
Ø koostöö linnaarsti projektides

Ø illustreerimise ja näitamise meetodi
kasutamine õppematerjali
suulise
ettekande käigus;
Ø vestlus;
Ø töö õpikuga;
Ø integreeritud tunnid;
Ø projektid;
Ø praktiline loovtegevus

2. TÖÖÕPETUS 1. klass, 1 tund nädalas, kokku 35 tundi
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
2) õpib vaatlema, tundma esemelist keskkonda;
3) tunneb ning kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
4) töötab ohutult üksi ja koos teistega;
5) hoiab puhtust kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid;
6) teab tervisliku toitumise vajalikkust;
7) hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.
2.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Kavandamine
3 tundi
Ümbritsevate
esemete
vaatlemine, nende
disain minevikus ja
tänapäeval.
Rahvuslikud
mustrid ja motiivid.
Lihtsate esemete ja
keskkonna
kavandamine.
Materjalid
10 tundi
Looduslikud ning
tehismaterjalid
(paber,
kartong,
papp, tekstiil)
Materjalide
saamislugu,
omadused, otstarve
ja kasutamine.
Katsetused
erinevate
materjalidega,
nende
omaduste
võrdlemine. Ideede
leidmine
materjalide
korduskasutuseks.

1) kavandab lihtsamaid
esemeid/tooteid;
2) märkab esemetel
rahvuslikke elemente;
3)
töötab
õpetaja
juhendamisel;
4) kasutab tööjuhendit.

Töö õpikuga
loovpraktiline
tegevus
paaristöö
rühmatöö
iseseisvalt ja
õpetaja juhendamisel

Originaali
toote või
eseme
valmistamine
ühisprojekti
läbiviimise
kaudu

1) eristab
erinevaid
looduslikke
ning
tehismaterjale
(paber,
kartong tekstiil);
2) võrdleb materjalide
üldisi omadusi;
3)
oskab materjale
ühendada ja kasutada.

Toote valmistamine
erinevatest
materjalidest
Lugemine
Töö õpikuga

Toote
valmistamine
erinevatest
materjalidest

Töötamine

1) töötab õpetaja suulise Tootmine

tooteid toodete

Märkused
(läbivad teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)
L1, L4 L5
Projektõpe
Selgitamine
Vestlus
Näitamine
Iseseisva töö
Individuaalne töö
Näituste ja ürituste
korraldamine

L1, L2, L3, L5,
L6 L7
Selgitamine
Vestlus
Näitamine
Iseseisva töö
Videomaterjalid
Esitlused
Näituste ja ürituste
korraldamine
Õppeekskursioonid

L2, L3, L5, L7

2 tundi
Töötamine suulise
juhendamise järgi.
Töökoha
korras
hoidmine,
selle
mõju
töö
tulemusele
ja
ohutusele.
Rühmatöös
ülesannete
täitmine,
ühiselt
ideede
genereerimine,
üksteise arvamuste
arvestamine
ja
kaaslaste
abistamine.
Töö
tulemuse uudsuse,
kasutamise
ja
esteetilisuse
hindamine.
Tööviisid
15 tundi
Materjalide
lihtsamad
töötlemise
viisid
(rebimine,
voltimine,
lõikamine,
vestmine,
detailide,
ühendamine,
õmblemine,
liimimine,
punumine,
kaunistamine,
värvimine,
viimistlemine).
Sagedasemad
töövahendid
(käärid, nõel, jne),
nende
õige,
otstarbekas
ja
ohutu kasutamine,
töövahendite
hooldamine.
Jõukohaste esemete
valmistamine.
Kodundus
5 tundi
Ruumide
korrastamine
ja

juhendamise järgi;
2) toob näiteid õpetusega
seotud igapäevaelust;
3)
arvestab
ühiselt
töötades kaaslasi;
4)
arutleb
ohutuse
vajalikkuse ja töökoha
korrashoiu üle.

erinevatest
valmistamine
materjalidest,
erinevatest
töö informatsiooni materjalidest
vahendiga ,
töö paaris, rühmatöö,
töö plaaniga,
instruktsioone
lugemine,
toote kaunistamine

1)kasutab
materjale
säästlikult;
2)käsitseb
kasutatavamaid
töövahendeid
õigesti
ning ohutult;
3)kasutab paberit ning
kartongi tasapinnalisi ja
ruumilisi
esemeid
valmistades;
4)modelleerib
ja
meisterdab
erinevatest
materjalidest esemeid;
5)valmistab
tekstiilmaterjalist
väiksemaid esemeid.

Toodete
valmistamine
materjalidest,
Töö paaris, grupis,
individuaalne,
toote kaunistamine

1)hoiab
korda
oma
tegevustes ja ümbruses
ning peab vajalikuks
sortida jäätmeid;

praktiline
Ruumide
loovtegevus, arutlus, kaunistamine.
informatsiooni
lugemine, mänguline

Tootmine
tooteid
erinevatest
materjalidest

-Illustratsiooni ja
demonstratsiooni
meetod
õppematerjali
suulisel esitamisel
-praktilised
mängud
-ekskursioon

L1, L2, L3 L7
selgitamine,
vestlus,
demonstratsioon,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus,
-praktilised tööd
-ekskursioon
-grupi- ja
individuaalne töö

L1, L2, L3 L4, L6
L7, L8,
selgitamine,
vestlus,

kaunistamine.
Riiete ning jalatsite
korrashoid. Isiklik
hügieen.
Tervislik
toiduvalik.
Laua
katmine,
kaunistamine
ja
koristamine.
Viisakas käitumine.
Säästlik tarbimine.
Jäätmete sortimine.

2)selgitab
isikliku tegevus
hügieeni vajalikkust ning
hoolitseb oma välimuse
ja rõivaste eest;
3) teab viisakusreegleid.

demonstratsioon,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus,
-praktilised tööd
-ekskursioon
-gruppi ja
individuaalne töö,
-sündmuseid ja
näitusi
korraldamine

2.3. Hindamine
Õppeülesande lahendamisel hinnatakse:
1) valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste rakendamist
praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust);
2) töö tulemust (viimistlust ja kvaliteeti);
3) õpilase arengut, püüdlikkust.
Teema
Kavandamine

Materjalid

Tööviisid

Õpitulemus

Hindamise viis Hindamiskriteeriumid
ja vahend
Teab:
Mänguasjade,
Hindamismudel
1) esmaseid ohutusnõudeid mudelite
ja
ohutuse
vajalikkuse
ja esemete
töökoha korrashoiu üle.
meisterdamine
Oskab:
1) materjale ühendada ja
kasutada
2) kasutab paberit ning
kartongi
tasapinnalisi
ja
ruumilisi
esemeid
valmistades;
Teab:
Esemete
Hindamismudel
1) esmaseid ohutusnõudeid
meisterdamine
2)mitmesuguseid materjale.
looduslikest
Oskab:
materjalidest
1)
eristab
erinevaid
looduslikke materjale;
2) oskab materjale ühendada
ja kasutada.
Teab:
Paberist
Hindamismudel
1) esmaseid ohutusnõudeid;
meisterdamine
2) mitmesuguseid materjale ja
töövahendeid ning lihtsamaid
töötlemisviise.
Oskab:
1) kasutab paberit ning
kartongi
tasapinnalisi
ja
ruumilisi
esemeid

Tööviisid

Kodundus

valmistades;
2) oskab materjale ühendada
ja kasutada.
3) töötab õpetaja suulise
juhendamise järgi.
Teab:
Õmblemine
1) esmaseid ohutusnõudeid;
2) mitmesuguseid materjale ja
töövahendeid ning lihtsamaid
töötlemisviise.
Oskab:
1)
valmistab
tekstiilmaterjalist väiksemaid
esemeid;
2)
märkab
esemetel
rahvuslikke elemente;
3) oskab materjale ühendada
ja kasutada;
4) töötab õpetaja suulise
juhendamise järgi.
Teab:
Ruumide
1) esmaseid ohutusnõudeid.
kaunistamine.
Oskab:
1) töötab õpetaja suulise
juhendamise järgi;
2) toob näiteid õpetusega
seotud igapäevaelust;
3) arvestab ühiselt töötades
kaaslasi.

Hindamismudel

Hindamismudel

3. TÖÖÕPETUS 2. klass, 2 tundi nädalas, kokku 70 tundi
3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
2) õpib vaatlema, tundma ja hindama esemelist keskkonda;
3) tunneb ning kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
4) töötab ohutult üksi ja koos teistega;
5) hoiab puhtust kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid;
6) teab tervisliku toitumise vajalikkust;
7) hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.
3.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu
Kavandamine
5 tundi
Ümbritsevate
esemete

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)
1)kavandab lihtsamaid Töö õpikuga,
Tootmine
esemeid/tooteid;
Praktiline tegevus,
originaalse
2)märkab
esemetel töö
paaris,
grupis toote või asja
rahvuslikke elemente; õpetaja juhendi poole, abil ühise

Märkused (läbivad
teemad, lõiming,
IKT, metoodika)
L1, L4 L5
Projekti õppimine,
selgitamine, vestlus,
demonstratsioon,

vaatlemine, nende
disain minevikus
ja tänapäeval.
Rahvuslikud
mustrid
ja
motiivid.
Abimaterjali ning
info kasutamine.
Lihtsate esemete
ja
keskkonna
kavandamine.
Materjalid
18 tundi
Looduslikud ning
tehismaterjalid
(paber, kartong,
papp,
tekstiil,
nahk,
plast,
vahtmaterjal,
puit)
Materjalide
saamislugu,
omadused,
otstarve
ja
kasutamine.
Katsetused
erinevate
materjalidega,
nende omaduste
võrdlemine.
Ideede leidmine
materjalide
korduskasutuseks.
Töötamine
5 tundi
Töötamine suulise
juhendamise
järgi. Tutvumine
kirjaliku
tööjuhendiga,
sellest
arusaamine.
Töökoha korras
hoidmine,
selle
mõju
töö
tulemusele
ja
ohutusele.
Rühmatöös
ülesannete
täitmine, ühiselt
ideede
genereerimine,

3)oskab
kasutada
tööjuhendit
ning
tegutseda selle järgi
üksi või koos teistega.

eraldi.
projekti
Töötab üksi ja koos rakendamist
teistega
õpetaja
juhendamisel,
Instruktsioone lugemine

iseseisev töö,
individuaalne töö,
sündmuseid ja näitusi
korraldamine

1) eristab erinevaid
looduslikke
ning
tehismaterjale (paber,
tekstiil, nahk, plast,
vahtplast, puit);
2) võrdleb materjalide
üldisi omadusi;
3) oskab materjale
ühendada ja kasutada.

Toodete valmistamine
erinevatest
materjalidest,
lihtsad joonistused
lugemine,
töö õpikuga.

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest

L1, L2, L3, L5, L6
L7
selgitamine, vestlus,
demonstratsioon,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus, ekskursioon,
ürituste ja näituste
korraldamine

1) töötab õpetaja
suulise juhendamise
järgi ning kasutab
abivahendina lihtsat
tööjuhendit;
2)
toob
näiteid
õpetusega
seotud
igapäevaelust;
3) arvestab ühiselt
töötades kaaslasi;
4)arutleb
ohutuse
vajalikkuse ja töökoha
korrashoiu üle;
5) tutvustab ja hindab
oma tööd.

Toodete valmistamine
erinevatest
materjalidest, lihtsaid
joonistused lugemine,
töö õpikuga. Praktiline
tegevus, töö paaris,
grupis, töötab üksi ja
koos
teistega,
instruktsioone
lugemine,
toote
kaunistamine,

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest

L2, L3, L5, L7
Illustratsiooni
ja
demonstratsiooni
metood, omandatud
materjali
suuline
esitlemine
-praktilised mängud
-ekskursioon

üksteise
arvamuste
arvestamine
ja
kaaslaste
abistamine. Töö
tulemuse uudsuse,
kasutamise
ja
esteetilisuse
hindamine.
Tööviisid
35 tundi
Materjalide
lihtsamad
töötlemise viisid
(mõõtmine,
märkimine,
rebimine,
voltimine,
lõikamine,
vestmine,
saagimine,
heegeldamine,
detailide
ühendamine,
õmblemine,
liimimine,
naelutamine,
punumine,
kaunistamine,
värvimine,
viimistlemine).
Sagedasemad
töövahendid
(käärid,
nuga,
nõel, heegelnõel,
naaskel,
vasar,
saag,
kruvikeeraja,
lõiketangid,
näpitsad
jne),
nende
õige,
otstarbekas
ja
ohutu kasutamine,
töövahendite
hooldamine.
Töötlemisvõtte
valik
sõltuvalt
ideest
ja
materjalist.
Jõukohaste
esemete
valmistamine.

1) kasutab materjale
säästlikult;
2) valib erinevaid
töötlemisviise ja vahendeid;
3)
käsitseb
kasutatavamaid
töövahendeid õigesti
ning ohutult;
4) kasutab paberit
ning
kartongi
tasapinnalisi
ja
ruumilisi
esemeid
valmistades;
5) modelleerib ja
meisterdab erinevatest
materjalidest esemeid;
6)
valmistab
tekstiilmaterjalist
väiksemaid esemeid.

Toodete valmistamine
erinevatest
materjalidest, töö
erinevate infoallikatega;
töö paaris, töö grupis,
töö plaaniga,
instruktsioonid ja
joonistused lugemine,
toote kaunistamine

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest

L1, L2, L3 L7
selgitamine, vestlus,
demonstratsioon,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus,
-praktilised tööd
-ekskursioon
-grupi ja individuaalne
töö

Kodundus
7 tundi
Arutelu
hubase
kodu kui perele
olulise väärtuse
üle.
Ruumide
korrastamine ja
kaunistamine.
Riiete
ning
jalatsite
korrashoid. Isiklik
hügieen.
Tervislik
toiduvalik. Laua
katmine,
kaunistamine ja
koristamine.
Viisakas
käitumine.
Säästlik
tarbimine.
Jäätmete
sortimine.

1) hoiab korda oma
tegevustes
ja
ümbruses ning peab
vajalikuks
sortida
jäätmeid;
2) tegutseb säästliku
tarbijana;
3) selgitab isikliku
hügieeni vajalikkust
ning hoolitseb oma
välimuse ja rõivaste
eest;
4)järgib
viisakusreegleid.

Loov praktiline
tegevus, tulemuste
arutlemine,
informatsiooni
lugemise ja leidmine,
mälukaardi koostamine,
mänguline tegevus

Ruumide
korrastamine
ja
kaunistamine.
Loov
praktiline
tegevus

L1, L2, L3 L4, L6
L7, L8,
selgitamine, vestlus,
demonstratsioon,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus,
-praktilised tööd
-ekskursioon
-gruppi ja
individuaalne töö,
ürituste ja näituste
korraldamine, mängud

3.3. Hindamine
Õppeülesande lahendamisel hinnatakse:
1) valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste rakendamist
praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust);
2) töö tulemust (viimistlust ja kvaliteeti);
3) õpilase arengut, püüdlikkust.
Teema
Kavandamine

Materjalid

Õpitulemus

Hindamise viis Hindamiskriteeriumid
ja vahend
Teab:
Mänguasjade,
Hindamismudel
1) esmaseid ohutusnõudeid;
mudelite ja asjade
2)mitmesuguseid materjale ja tootmine,
oma
töövahendeid ning lihtsamaid kavandi loomine
töötlemisviise.
ja
lihtsad
Oskab:
joonistused
1) kasutab materjale säästlikult;
2) valib erinevaid töötlemisviise
ja -vahendeid;
3) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
4) kasutab paberit ning kartongi
tasapinnalisi
ja
ruumilisi
esemeid valmistades.
Teab:
Toodete tootmine Hindamismudel
1) esmaseid ohutusnõudeid;
tooteid
2)mitmesuguseid materjale.
looduslikest

Materjalid

Tööviisid

Tööviisid

Kodundus

Oskab:
1) eristab erinevaid looduslikke
materjale;
2) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
3) julgeb oma idee teostamiseks
ise võimalusi valida ja mõelda;
4) valib erinevaid töötlemisviise
ja –vahendeid.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid;
2)mitmesuguseid materjale.
Oskab:
1) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
2) julgeb oma idee teostamiseks
ise võimalusi valida ja mõelda;
3) modelleerib ja meisterdab
erinevatest
materjalidest
esemeid.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid;
2) mitmesuguseid materjale ja
töövahendeid ning lihtsamaid
töötlemisviise.
Oskab:
1) kasutab paberit ning kartongi
tasapinnalisi
ja
ruumilisi
esemeid valmistades;
2) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
3) valib erinevaid töötlemisviise
ja –vahendeid.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid;
2) mitmesuguseid materjale ja
töövahendeid ning lihtsamaid
töötlemisviise.
Oskab:
1) valmistab tekstiilmaterjalist
väiksemaid esemeid;
2) märkab esemetel rahvuslikke
elemente;
3) oskab materjale ühendada ja
kasutada.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid.
Oskab:
1) töötab õpetaja suulise
juhendamise järgi ning kasutab
abivahendina lihtsat tööjuhendit;
2) toob näiteid õpetusega seotud

materjalidest

Toodete tootmine Hindamismudel
tooteid
tehismaterjalidest

Tegemine
paberist

Hindamismudel

Õmblemine

Hindamismudel

Ruumide
korrastamine
kaunistamine.

Hindamismudel
ja

igapäevaelust;
3) arvestab ühiselt
kaaslasi.

töötades

4. TÖÖÕPETUS 3. klass, 1,5 tundi nädalas, kokku 52,5 tundi
4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
2) õpib vaatlema, tundma ja hindama esemelist keskkonda;
3) tunneb ning kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
4) mõtleb välja loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
5) töötab ohutult üksi ja koos teistega;
6) hoiab puhtust kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid;
7) teab tervisliku toitumise vajalikkust;
8) hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.
4.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Kavandamine
5 tundi
Ümbritsevate
esemete
vaatlemine, nende disain
minevikus ja tänapäeval.
Rahvuslikud mustrid ja
motiivid. Ideede otsimine
ja valimine, abimaterjali
ning info kasutamine.
Ideede
visandamine
paberil. Idee esitlemine.
Lihtsate
esemete
ja
keskkonna kavandamine.
Materjalid
9 tundi
Looduslikud
ning
tehismaterjalid
(paber,
kartong, papp, tekstiil,
nahk, plast, vahtmaterjal,
puit,
traat,
plekk
jne).
Materjalide saamislugu,
omadused, otstarve ja
kasutamine.
Katsetused
erinevate
materjalidega,
nende

1) kirjeldab, esitleb ning
hindab oma ideid;
2) kavandab lihtsamaid
esemeid/tooteid;
3) märkab esemetel
rahvuslikke elemente.

Töö õpikuga,
Praktiline
tegevus,
töö
paaris,
grupis,
töötab
üksi ja
koos
teistega
õpetaja
juhendamisel,
instruktsioone
lugemine

1)
eristab
erinevaid
looduslikke
ning
tehismaterjale
(paber,
tekstiil,
nahk,
plast,
vahtplast, puit, traat,
plekk jne);
2) võrdleb materjalide
üldisi omadusi;
3)
oskab
materjale
ühendada ja kasutada.

Toodete tootmine
tooteid erinevatest
materjalidest,
lihtsad
joonistused
lugemine,
töö
õpikuga.
informatsiooni
lugemise
ja
leidmine

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Märkused
(läbivad teemad,
lõiming,
IKT,
metoodika)
originaalse
L1, L4 L5
toote või asja Projektiõpe,
tootmine ühise selgitamine,
projekti abil
vestlus,
demonstratsioon,
iseseisev töö,
individuaalne töö,
ürituste ja näituste
korraldamine

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest

L1, L2, L3, L5,
L6 L7
selgitamine,
vestlus,
demonstratsioon,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus,
ekskursioon,
ürituste ja näituste
korraldamine

omaduste
võrdlemine.
Ideede
leidmine
materjalide
korduskasutuseks.
Töötamine
4,5 tundi
Töötamine
suulise
juhendamise
järgi.
Tutvumine
kirjaliku
tööjuhendiga,
sellest
arusaamine. Oma idee
teostamine,
toetudes
õpitud
oskustele
ja
iseseisvatele katsetustele.
Töökoha
korras
hoidmine, selle mõju töö
tulemusele ja ohutusele.
Rühmatöös
ülesannete
täitmine, ühiselt ideede
genereerimine, üksteise
arvamuste arvestamine ja
kaaslaste abistamine. Töö
tulemuse
uudsuse,
kasutamise
ja
esteetilisuse hindamine.
Tööviisid
17 tundi
Materjalide
lihtsamad
töötlemise
viisid
(mõõtmine, märkimine,
rebimine,
voltimine,
lõikamine,
vestmine,
saagimine,
heegeldamine, detailide
ühendamine, õmblemine,
liimimine, naelutamine,
punumine, kaunistamine,
värvimine,
viimistlemine).
Sagedasemad
töövahendid
(käärid,
nuga, nõel, heegelnõel,
naaskel, vasar, saag,
kruvikeeraja, lõiketangid,
näpitsad jne), nende õige,
otstarbekas ja ohutu
kasutamine, töövahendite
hooldamine.
Töötlemisvõtte
valik
sõltuvalt
ideest
ja
materjalist. Jõukohaste
esemete valmistamine.

1) töötab õpetaja suulise
juhendamise järgi ning
kasutab
abivahendina
lihtsat tööjuhendit;
2) julgeb oma idee
teostamiseks
ise
võimalusi
valida
ja
mõelda;
3) toob näiteid õpetusega
seotud igapäevaelust;
4)
arvestab
ühiselt
töötades kaaslasi;
5)
arutleb
ohutuse
vajalikkuse ja töökoha
korrashoiu üle;
6) tutvustab ja hindab
oma tööd.

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest, töö
informatsiooni
vahendiga,
töö
paaris, töö grupis,
töö
plaaniga,
instruktsioone ja
joonistusi
lugemine, toote
kaunistamine

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest

L2, L3, L5, L7
Illustratsiooni ja
demonstratsiooni
meetod,
õpitud
materjali suuline
esitlemine
praktilised
mängud
-ekskursioon

1) kasutab materjale
säästlikult;
2)
valib
erinevaid
töötlemisviise
ja
vahendeid;
3)
käsitseb
kasutatavamaid
töövahendeid
õigesti
ning ohutult;
4) kasutab paberit ning
kartongi tasapinnalisi ja
ruumilisi
esemeid
valmistades;
5)
modelleerib
ja
meisterdab
erinevatest
materjalidest esemeid;
6)
valmistab
tekstiilmaterjalist
väiksemaid esemeid.

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest,
töö
informatsiooni
vahendiga,
Töö paaris,
töö grupis,
töö
plaaniga,
instruktsioone ja
joonistusi
lugemine, toote
kaunistamine

Toodete
valmistamine
erinevatest
materjalidest

L1, L2, L3 L7
selgitamine,
vestlus,
demonstratsiooni,
iseseisev töö,
videomaterjalid,
esitlus,
-praktilised tööd
-ekskursioon
-gruppi ja
individuaalne töö

Kodundus
7 tundi
Arutelu hubase kodu kui
perele olulise väärtuse
üle.
Ruumide
korrastamine
ja
kaunistamine. Riiete ning
jalatsite
korrashoid.
Isiklik hügieen.
Tervislik
toiduvalik.
Lihtsamate
toitude
valmistamine.
Laua
katmine, kaunistamine ja
koristamine.
Viisakas
käitumine.
Säästlik
tarbimine.
Jäätmete
sortimine.

1) hoiab korda oma
tegevustes ja ümbruses
ning peab vajalikuks
sortida jäätmeid;
2) tegutseb säästliku
tarbijana;
3)
selgitab
isikliku
hügieeni vajalikkust ning
hoolitseb oma välimuse
ja rõivaste eest;
4)
järgib
viisakusreegleid.

praktiline
loovtegevus,
telemusi
arutlenine,
informatsiooni
lugemise
ja
leidmine,
mälu
kaardi
koostamine,
mängi tegevus

Lihtsamate
toitude
valmistamine

L1, L2, L3 L4,
L6
L7, L8,
selgitamine,
Ruumide
vestlus,
kaunistamine
demonstratsiooni,
ja
laua iseseisev töö,
katmine,
videomaterjalid,
kaunistamine
esitlus,
klassiks peoks -praktilised tööd
-ekskursioon
-gruppi ja
individuaalne töö,
ürituste ja näituste
korraldamine,
mängud

4.3. Hindamine
Õppeülesande lahendamisel hinnatakse:
2) valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste rakendamist
praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust);
3) töö tulemust (kavandatu õnnestumist, viimistlust ja kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist);
4) õpilase arengut, püüdlikkust.
Teema
Kavandamine

Õpitulemus

Hindamise viis
ja vahend
Teab:
Mänguasjade,
1) esmaseid ohutusnõudeid;
mudelite ja asjade
2)mitmesuguseid materjale ja tootmine,
oma
töövahendeid ning lihtsamaid kavandi tegemine
töötlemisviise.
ja
lihtsaid
Oskab:
joonistusi
1)
kasutada
materjale
säästlikult;
2)
valida
erinevaid
töötlemisviise ja -vahendeid;
3) oskab materjale ühendada ja
kasutada,
4)
lihtsate
esemete
ja
keskkonna kavandada.

Hindamiskriteeriumid
Hindamismudel
1) hindega „5” ehk
„väga hea” hinnatakse
vaadeldava
temaatika
õpitulemuste saavutatust,
kui
saavutatud
õpitulemused vastavad
õpilase õppe aluseks
olevatele taotletavatele
õpitulemustele
täiel
määral ja ületavad neid;
2) hindega „4” ehk „hea”
hinnatakse
vaadeldava
temaatika õpitulemuste
saavutatust,
kui
saavutatud õpitulemused
vastavad üldiselt õpilase
õppe aluseks olevatele
taotletavatele
õpitulemustele;
3) hindega „3” ehk

Materjalid

„rahuldav”
hinnatakse
vaadeldava
temaatika
õpitulemuste saavutatust,
kui
saavutatud
õpitulemused
võimaldavad
õpilasel
edasi õppida või kooli
lõpetada ilma, et tal
tekiks olulisi raskusi
hakkamasaamisel
edasisel õppimisel või
edasises elus;
4) hindega „2” ehk
„puudulik”
hinnatakse
vaadeldava
temaatika
õpitulemuste saavutatust,
kui õpilase areng nende
õpitulemuste osas on
toimunud,
aga
ei
võimalda
oluliste
raskusteta
hakkamasaamist edasisel
õppimisel või edasises
elus;
5) hindega „1” ehk
„nõrk”
hinnatakse
vaadeldava
temaatika
õpitulemuste saavutatust,
kui
saavutatud
õpitulemused
ei
võimalda
oluliste
raskusteta
hakkamasaamist edasisel
õppimisel või edasises
elus ning kui õpilase
areng nende õpitulemuste
osas puudub.
Teab:
Toodete tootmine Hindamismudel
1) ohutusest ja korraldamisest looduslikest
nõudmistest töökohale;
materjalidest
2) mitmesuguseid materjale ja
töövahendeid ning lihtsamaid
töötlemisviise.
Oskab:
1) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
2)
julgeb
oma
idee

Materjalid

Tööviisid

Tööviisid

Tööviisid

Kodundus

teostamiseks ise võimalusi
valida ja mõelda;
3)
valida
erinevaid
töötlemisviise ja –vahendeid.
Teab:
1) ohutusest ja korraldamisest
nõudmistest töökohale.
Oskab:
1) võrdleb materjalide üldisi
omadusi;
2) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
3) modelleerib ja meisterdab
erinevatest
materjalidest
esemeid.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid.
Oskab:
1) kasutab paberit ning
kartongi
tasapinnalisi
ja
ruumilisi esemeid valmistades;
2) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
3)
valida
erinevaid
töötlemisviise ja –vahendeid.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid.
Oskab:
1) töötada õpetaja suulise
juhendamise järgi ning kasutab
abivahendina
lihtsat
tööjuhendit;
2) käsitseda kasutatavamaid
töövahendeid õigesti ning
ohutult;
3)
kavandada
lihtsamaid
esemeid/tooteid.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid.
Oskab:
1) valmistada tekstiilmaterjalist
väiksemaid esemeid;
2) oskab materjale ühendada ja
kasutada;
3) töötada õpetaja suulise
juhendamise järgi ning kasutab
abivahendina
lihtsat
tööjuhendit.
Teab:
1) esmaseid ohutusnõudeid.
Oskab:
1)
julgeb
oma
idee

Toodete tootmine Hindamismudel
tehismaterjalidest

Toodete tootmine Hindamismudel
paberist
ja
kartongist

Esemete
meisterdamine
erinevatest
materjalidest;
heegeldamine

Hindamismudel

Väiksemate
esemete
valmistamine
tekstiilmaterjalist.
Õmblemine

Hindamismudel

Lihtsate roogade Hindamismudel
ettevalmistamine

teostamiseks ise võimalusi
valida ja mõelda;
2) tegutseb säästliku tarbijana;
3) töötada õpetaja suulise
juhendamise järgi ning kasutab
abivahendina
lihtsat
tööjuhendit.

LISA 8.3
II kooliastme tehnoloogiaõpetuse ainekava
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab kultuuripärimust ja toimetulekut mitmekultuurilises maailmas;
2) omandab globaalse vaate, analüüsimis- ja sünteesioskuse ning tervikliku
maailmapildi;
3) omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja
oskusi ning tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest;
4) oskab seostada inimest ja teda ümbritsevat ning analüüsida tehnoloogia mõjusid
keskkonnale;
5) lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust
toodete loomisel;
6) arvestab eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlikke tõekspidamisi;
7) valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet;
8) omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja
töötlemisviise;
9) suudab loovalt rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel;
10) järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi
käitumisnorme;
11) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest;
12) tunnetab oma võimeid ja oskab teha otsuseid edasisel kutsevalikul.
Õppeaine kirjeldus
II kooliastmes koosneb tehnoloogiaõpetuse sisu viiest läbivast õppeosast ühe
kooliastme piires:
tehnoloogiaõpetus (tehnoloogia igapäevaelus, disain ja joonestamine, materjalid ja
nende töötlemine);
kodundus (korraldatakse õpperühmade vahetusena);
projektitööd.
Õppeosad sisaldavad üldaluseid ja vajalikku alusteavet, mida on tarvis omandada
vajaliku ülesannete lahendamiseks või toodete valmistamiseks. Õppetundides lõimib
aineõpetaja õppesisu praktilise tegevusega (puidutöö, metallitöö, elektroonika jms).
Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta või õpitut järgmises kooliastmes
sügavamalt käsitleda. Õppeaine osade järjestuse õppeaastas planeerib ja korraldab
aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õppeaine mitmekülgsuse
huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpperühmi.
Õppeaine vahendusel omandavad õpilased mitmekülgse ettevalmistuse, mis loob
võimaluse analüüsida, kohandada ning arendada praktilist ja mõttetegevust
kvalitatiivselt uuel tasandil ning aidata õpilasi edasisel kutsevalikul. Õppes pööratakse
olulist rõhku õpilaste mõtestatud loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos
avastamisrõõmuga kogeda valitud toote loomist. Õpilased teevad huvitavaid ja
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fantaasiaküllaseid rakenduslikku laadi loomingulisi ülesandeid, sh ülesande või toote
planeerimist, disaini ja valmistamist ning töö enesehindamist ja esitlemist.
Tuuakse esile seosed ja rakenduslikud väljundid õppeainete ning eluvaldkondade
vahel, nii tekib õpilasel terviklik mõistmine ülesandest või tootest. Oluline on, et
õpilane mõistaks tehnoloogia toimimist ning saaks ise osaleda õpilasepärase
tehnoloogia loomises.
Eelnimetatu toimub õpilaste ealisest arengutasemest lähtuvalt ja neile arusaadavalt.
Seejuures arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja huve ning toetatakse nende
omaalgatust ja õpimotivatsiooni. Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse tegevuse
olulisust ning kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja väärtushoiakuid. Taotluseks
on keskkonnasäästlikkuse ja kohalike traditsioonide väärtustamine ning eetiliste
tõekspidamiste omandamine.
Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete
ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub
õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja
huvitegevustega tegelda;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks
õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid,
näitused, ettevõtted jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: loov mõttetegevus, arutelud,
diskussioonid, rollimängud, väitlused, projektõpe, katsetused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd, internetipõhised keskkonnad jne;
8) otsustab aineõpetaja õppesisule kuluvate tundide arvu ja järjestuse; vastavad
kirjeldused sisalduvad kooli ainekavas;
9) on õpetus peamiselt üles ehitatud toote vms arendustsüklile;
10) läbitakse etapid alates info otsimisest, toote disainimisest, toote teostusest ning
selle tutvustamisest teistele õpilastele;
11) arvestatakse, et sõltuvalt õpilaste varasematest kogemustest ning ülesande/toote
eripärast muutuvad eri vanuseastmete õpilaste õpitulemuste rõhuasetused;
12) arvestatakse, et õpetuses vaheldub teoreetiline tegevus praktilisega;
13) tagatakse, et uudse teoreetilise õpisisu korral käsitletakse rohkem aega tunnist
teooriaküsimusi ja materjalide töötlemise võtteid;
14) pühendatakse tundides, kus tegeldakse praktiliste töömahukate toodetega vms,
suurem osa ajast praktilisele tööle;
15) peetakse silmas, et rakendustegevusele eelneb tööohutusalane instrueerimine ning
ohutute töövõtete demonstreerimine;
16) on kodused ülesanded, arvestades õppeaine spetsiifikat, peamiselt seotud teabe
hankimise ja selle analüüsimisega ning toote disainiga;
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17) on rõhk loovusel (disainimine, toote täiendamine jms), rahvuslike
töötraditsioonide säilitamisel (rahvuslik toode, rahvakunstist pärit motiivide
kasutamine toodet kaunistades jne) ning nüüdisaegsel tehnoloogial;
18) on olulised projektipõhised õppetöövormid (sh õppeainete ja eluvaldkondade
vahelised, ühistöö ettevõtlusega ning poiste ja tüdrukute koostöö);
19) on töö organiseerimisel tähtis õpetajate koostöö koolis;
Ainevaldkondlikult on tehnoloogiaõpetuse tundides arvestatud nii poiste kui ka
tüdrukute osalemisvõimalusega ning samas on valdkonnas loodud võimalus õpilastel
teostada koostööd. Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekavas on
valikteemade ja aineprojektide jaoks projektitööde osa. Projektitööde valdkonna
valikteemasid ja aineprojekte saavad õpilased valida vastavalt huvidele, olenemata
sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetuse või käsitöö ja kodunduse rühmas.
Tehnoloogiaõpetuses hõlmab projektitöö õppest ca 25%, kodundus ca 10% ja
ülejäänud (tehnoloogia igapäevaelus, disain ja joonestamine, materjalid ja nende
töötlemine) ca 65%.
Allpool on esitatud üks võimalik lahendus tundide jaotuseks.
Kooliaste
II

Kokku
II kooliastmes

Klass
IV
V
VI

Tehnoloogiaõpetus
27
46
46
119

Tundide arv
Kodundus
8
8
16

Projektitööd
8
16
16
40

Lõiming tehnoloogiaõpetuses
Õppekava kehtestab, et õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks
lõimingu kaudu. Lõimingu saavutamist kavandab kooli õppekava arenduse ning
õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. Kompaktsed teadmised ja
oskused erinevatest ainevaldkondadest süvendavad noorte teadlikkust meid
ümbritsevast maailmast ning võimaldavad neil heal tasemel toime tulla edasise
tööeluga. Eelkõige kannab tehnoloogiaõpetus endas ülesannet rakendada teistes
ainetes omandatud teoreetilisi teadmisi igapäevaelus. Lõiming võib toimuda
õpilaste eelnevate teadmiste ja kogemuste ning uue omandatava info vahel.
Lõimingu üks mõte on viia info, teadmised, oskused jms erinevate osadega
organiseeritud tervikuks. Seejuures rakendatakse korrastatud struktuuri
õppematerjalides ja vastomandatud teadmistes ning põimitakse need varem
omandatutega. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade
õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate
teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning õppeviiside abil.
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Tehnoloogiaõpetuses saab õpet siduda ja seostada järgnevalt.
1. Teiste ainevaldkondade ja õppeainetega (nt loodusainete, matemaatika,
füüsikaga jne). Omandatakse oskus analüüsida ja näha seoseid erinevate
ainevaldkondade vahel. Õpilane saab eakohaselt aru nähtuste ja õpitu seostest
ning suudab oma teadmisi rakendada praktilist laadi ülesannete lahendamisel.
Õppes tähtsustatakse probleemide lahendamise, kriitilise mõtlemise ja
terviklikkuse tabamise oskusi. Tehnoloogiaõpetus ühendab mitmeid
ainevaldkondi ja lõimub kõikide põhikooli õppeainetega. Õppe sisus tuuakse
esile seosed ja rakenduslikud väljundid õppeainete ning eluvaldkondade ja
situatsioonide, osade ja terviku vahel. Nii tekib õpilasel terviklik mõistmine
ülesandest või tootest.
2. Õppekava läbivate teemadega (nt keskkond ja jätkusuutlik areng,
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tervis ja ohutus jne) ühiste temaatiliste
rõhuasetuste, õppeülesannete ning õppeviiside abil. Läbivad teemad on
aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse
ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi
erinevates olukordades kasutada. Läbivad teemad on üld- ja
valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning
neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivatest teemadest lähtudes
tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos
läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte.

3. Õpitava õppekava üldpädevustega (nt väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus,
suhtluspädevus jne). Üldpädevused on ajakohaste teadmiste, oskuste ja
hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas
tulemuslikult toimida. Üldpädevused on väga olulised inimeseks ja kodanikuks
kasvamisel, üldhariduse lõppeesmärgiks on inimtegevuse kõigis sfäärides
õigesti toimiva isiksuse kasvatamine. Pädevus on selliste teadmiste, oskuste,
väärtushinnangute ja -hoiakute süsteem, mis tagab noore toimetuleku
tänapäeva-, veelgi enam aga tulevikuühiskonnas.
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Õppeaine : Tehnoloogiaõpetus, Klass: 4
Õppeaine maht on 2 tundi õppenädalas (poolaastas), kokku 35 tundi ja see jaguneb järgmiselt:
Tehnoloogiaõpetus (valdavalt poiste rühm) –
1. Tehnoloogia igapäevaelus (6 tundi).
2. Disain ja joonestamine (4 tundi).
3. Materjalid ja nende töötlemine (12 tundi), kordamine (1 tund), kokku 23 tundi;
4. Tehnoloogiaõpetus (valdavalt tüdrukute rühm) 4 tundi;
5. Projektitööd (poisid ja tüdrukud) 8 tundi.

I
Õppenädal
(kuupäev).
Paaristund
1.

II

III

IV

Lõiming:
üldpädevused (üp)/
läbivad teemad (lt)/
ainetevaheline lõiming (al)/
näited (n)

VI
Praktilised
ülesanded/
õppemeetodid
tunnis

VII
Kontrolli
vorm,
hindamine
/
märkused

Õppesisu

Soovitatavad õpitulemused,
õpilane …

Sissejuhatus
Õppetöökoja sisekord
3. Materjalid ja nende töötlemine
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted,
Õ- lk 5 ja 151.

teadvustab ning järgib tervisekaitseja tööohutusnõudeid; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise;
mõistab ja arvestab kaaslaste
erinevaid tööoskusi; suudab
valmistada vineerist sõiduki joonist.

Õppetöökoda,
töökoht,
ohutusnõuded,
töökoja
sisekord,
kultuurne töö.

lt- tervis ja ohutus, ohutu
töötamine õppetöökojas,
turvalisus/
üp- õpipädevus, oma tegevuse
planeerimine ja joonise
valmistamine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge ja lõik/
al- kunst, erinevate objektide
kujutamine/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas/

Vineerist sõiduk
või kuuma nõu
alus,
Õ- lk 113/
selgitus,
instrueerimine.

Küsitlus
kultuurse
töötamise
kohta.

kasutab materjale säästlikult ning
leiab võimalusi nende korduskasutuseks; õpib korrektselt vineeri
saagima; väärtustab ja kasutab
tervisele ohutuid tööviise.

Vineerisaag,
saeleht, vineerisaagimisalus,
toode, tööese,
esteetika,
loovus.

lt- tervis ja ohutus, vineeri
saagimine/
üp- ettevõtlikkuspädevus,
mõelda välja uus ja huvitav
lahendus vineerist sõidukile/
al- inimeseõpetus, turvaline
vineeri saagimine/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja

Vineerist sõiduk
või kuuma nõu
alus,
Õ- lk 113/
selgitus ja
demonstratsioon,
praktiline tegevus.

Suuline
hindeline
küsitlus.

Põhimõisted

Vineerist sõiduki või kuuma nõu alus
(joonise valmistamine).

2.

V

3. Materjalid ja nende töötlemine
Vineeri saagimine, ohutus vineeri
saagimisel.
Vineerist sõiduki või kuuma nõu aluse
valmistamine (märkimine toorikule,
tooriku saagimine).
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säästev tarbimine/
n- vineerist tooted.
3.

3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide liigid (puit, metall, plastid,
elektroonika komponendid jne) ja nende
omadused.
Vineeri
saagimine
ja
puurimine, ohutus vineeri saagimisel ja
puurimisel.
Vineerist sõiduki või kuuma nõu aluse
valmistamine (tooriku saagimine).

4.

3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide
töötlemise
viisid
(märkimine, saagimine jne) ning
töövahendid (tööriistad ja masinad).
Vineeri
viimistlemine
(viilimine,
lihvimine).
Vineerist sõiduki või kuuma nõu aluse
valmistamine (tooriku viilimine ja
lihvimine).
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1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia olemus,
Õ- lk 7-8.
Vineerist stiliseeritud lilleõie
valmistamine (märkimine vineerist
toorikule).

tunneb põhilisi materjale (vineer),
selle olulisemaid omadusi;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töövahendeid ja materjale
(vineerisaag, vineeri saagimisalus,
joonlaud, pliiats, naaskel); saeb
korrektselt vineeri; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise.

Vineer, puu,
puit, metall,
plast.

n- elektroonika ja plastide,
metallide ning puidu
kasutamisvõimalused
igapäevaelus ja tootmises/
al- loodusõpetus, erinevad
materjalid/
al- vene keel, vestlus erinevate
materjalide kasutuskohtadest/
al- inimeseõpetus, verbaalne
suhtlemine tööprotsessis/
al- loodusõpetus, Eesti
metsad.

Vineerist sõiduk
või kuuma nõu
alus,
Õ- lk 113/
vestlus, praktiline
tegevus.

Küsitlus,
hinnatakse
sõiduki
joonist või
kuuma nõu
aluse
joonist.

tunneb põhilisi materjalide
töötlemise viise (vineerile
märkimine, saagimine, viilimine,
lihvimine); valib ja kasutab
eesmärgipäraselt erinevaid
töötlusviise (vineeri viilimine ja
lihvimine); annab tehtud ülesande
või toote kvaliteedile oma
hinnangu; väärtustab ja kasutab
tervisele ohutuid tööviise.

Töötlemine,
märkimine,
saagimine, viil,
lihvpaber,
joonlaud, pliiats.

al- vene keel, lühivestlus
materjalide töötlemise
viisidest/
al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas /
n- materjalide töötlemise
viiside ja töövahendite
kasutamine koduses
majapidamises.

Vineerist sõiduk
või kuuma nõu
alus,
Õ- lk 113/
praktiline tegevus.

Hinnatakse
kultuurset
töötamist
õppetöökojas/
koduseks
ülesandeks
jääb
vineerist
sõiduki
korrektne
värvimine
või kuuma
nõua aluse
katmine
toiduõliga.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus; saab aru
tehnoloogiaõpetuse vajalikkusest
edaspidises elus; kasutab materjale
säästlikult ning leiab võimalusi
nende korduvkasutamiseks;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise.

Looduskeskkond,
tehiskeskkond,
tehnoloogia,
tehnoloogiaõpetus,
tööõpetus.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, ümbritsev
tehnoloogiline maailm/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik, ring /
al- kunst, erinevate objektide
kujutamine/
al- ajalugu, kultuur ja
traditsioonid, nende
muutumine ajas/

Vineerist sõiduk
või kuuma nõu
alus,
Õ- lk 113,
stiliseeritud
lilleõis,
Õ- lk 112/
arutelu, praktiline
tegevus.

Küsitlus,
hinnatakse
vineerist
sõidukit
või kuuma
nõu alust.
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n- tehnoloogia saavutused.
6.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogiline kirjaoskus ja
vajalikkus,
Õ- lk 7-8.

selle

Vineerist stiliseeritud lilleõie
valmistamine (detailide saagimine).

7.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline
kirjaoskus ja selle vajalikkus,
Õ- lk 7-8.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus; oskab vineeri
saagida; väärtustab ja kasutab
tervisele ohutuid tööviise.

Tehnoloogiline
kirjaoskus,
eetika, tehnika,
insenerid.

üp- kultuuri- ja
väärtuspädevus, üldkehtivad
eetilised normid tehnoloogia
valdkonnas/
al- vene keel, vestlus
tehnoloogia kasutamisest
igapäevaelus/
al- loodusõpetus, inimese
mõju keskkonnale/
n- tehnoloogia kasutamine
igapäevaelus, tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkuse
põhjendus iga kodaniku elus.

Stiliseeritud
lilleõis,
Õ- lk 112/
vestlus,
praktiline tegevus.

seostab tehnoloogiaõpetust teiste
õppeainetega ja eluvaldkondadega;
oskab vineerist tooteid viimistleda;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise.

Prototüüp,
leiutis, leiutajad,
innovatsioon.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, ümbritsev
tehnoloogiline maailm/
üp- kultuuri- ja
väärtuspädevus, üldkehtivad
eetilised normid tehnoloogia
valdkonnas/
al- kunst, lilleõie värviline
kujundamine/
al- vene keel, vestlus
tehnoloogia kirjaoskusest/
n- tehnoloogia kasutamine
igapäevaelus, tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkuse
põhjendusiga inimese elus.

Stiliseeritud
lilleõis,
Õ- lk 112/
vestlus, praktiline
tegevus.

Hinnatakse
praktilise
tööna
valminud
stiliseeritud lilleõit.

disainib lihtsaid tooteid, oskab teha
eskiisi ja kasutades selleks
ettenähtud materjale; märkab
probleeme ja pakub neile
omanäolisi lahendusi, teab
mõningaid elektroonikakomponente; kasutab õigesti
plastile märkimist.

Eskiis,
kavandamine,
elektroonikakomponendid

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, energiasäästlik led
valgustus/
üp- ettevõtlikkuspädevus,
mõelda välja uus ja huvitav
lahendus valgustile/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/

Jõuluvalgusti
(led),
Õ- lk 125/
selgitus, jõuluvalgusti joonise
valmistamine.

Jõuluvalgusti
joonise
hindamine.

Vineerist stiliseeritud lilleõie
valmistamine (viimistlemine).

8.

2. Disain ja joonestamine
Eskiis. Lihtsa toote kavandamine.
Elektroonikakomponendid, valikuliselt
Õ- lk 43-46.
Jõuluvalgusti valmistamine (joonis
valmistamine, plastile märkimine).
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n- led valgustuse
kasutusnäited.
9.

2. Disain ja joonestamine
Disain,
Õ- lk 84-85.
Probleemide lahendamine. Leiutamine,
Õ- lk 10.
Toote viimistlemine.
Elektroonikakomponendid, valikuliselt
Õ- lk 43-46.

osaleb õpilasepäraselt uudse
tehnoloogilise protsessi loomises,
mis on seotud materjalide valiku ja
otstarbeka töötlusviisi leidmisega;
valib plasti saagimiseks sobiva
töövahendi; väärtustab ja kasutab
tervisele ohutuid tööviise.

Disain,
tehnoloogiline
protsess,
patarei, led,
juhtmed.

lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, uudsed ideed
eskiisil või joonisel/
al- kunst, erinevate objektide
kujutamine/
al- võõrkeel, led tähendus/
al- vene keel, lihtsate
probleemülesannete
lahendamine, kasutades suulist
keelevormi/
al- inimeseõpetus, otsustamine
ja probleemide lahendamine/
al- ajalugu, ajaloosündmused
ja silmapaistvad isikud
kodukohas, Eestis/
n- disaini näited, viimistlemisnäited teistes eluvaldkondades.

Jõuluvalgusti
(led),
Õ- lk 125/
vestlus ja arutelu,
praktiline tegevus.

valmistab mitmesuguseid lihtsaid
tooteid (sh mänguasju); kasutab
õppetöös puurpinki; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise.

Akutrell,
puurpink.

üp- õpipädevus, õpilane valib
ja analüüsib sobivaid tööriistu
(akutrell ja puurpink)/
al- loodusõpetus, mehaaniline
energia muutmine
elektrienergiaks/
n- tööriistade kastutusnäited,
puurpingiga kasutamine
tööstuses.

Jõuluvalgusti
(led),
Õ- lk 125/
praktiline tegevus.

suudab valmistada jõukohaseid
liiteid; kasutab materjale säästlikult
ning leiab võimalusi nende
korduskasutuseks; suudab ühendada
elektriskeemi ja monteerida
jõuluvalgusti; väärtustab ja kasutab
tervisele ohutuid tööviise.

Naelliide,
liimliide,
säästlik
tarbimine,
korduvkasutamine.

lt- väärtused ja kõlblus,
suhtumine töösse ja töö
tegijasse ning erinevate
materjalide säästlik
kasutamine/
al- vene keel, vestlus
materjalide säästlikkusest/
n- liidete kasutusnäited.

Jõuluvalgusti
(led),
Õ- lk 125/
praktiline tegevus.

Jõuluvalgusti
hindamine.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust

Tehnoloogia,
tehnoloogiaõpetus,

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, ümbritsev
tehnoloogiline maailm/

Rütmipill,
Õ- lk 117/
selgitus,

Hinnatakse
praktilise
töö

Jõuluvalgusti valmistamine (plasti
saagimine).

10.

(vajadusel eelmise tunni teema
jätkamine)
3. Materjalid ja nende töötlemine
Levinumad käsi- ja elektrilised
tööriistad. Akutrell ja puurpink.
Jõuluvalgusti valmistamine (plasti
puurimine).

11.

3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide liited (naelliide). Säästlik
tarbimine.
Jõuluvalgusti valmistamine (detailide
ühendamine).

12.

4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Tehnoloogia olemus,
Õ- lk 7.

Tunni
praktilise
tegevuse
hindamine.
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Materjalide liigid (puit, metall, plastid
jne) ja nende omadused. Materjalide
töötlemise viisid (märkimine, saagimine
jne) ja töövahendid (tööriistad ja
masinad). Idee ja eskiis. Toote
disainimine ja valmistamine erinevatest
materjalidest,
Õ- lk 5 ja 151.

igapäevaelus; tunneb põhilisi
materjale (puit, plast, metall), nende
mõningaid omadusi ning töötlemise
viise; disainib ja valmistab lihtsaid
tooteid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid (pliiats, joonlaud,
saag); teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

tööõpetus,
tehnoloogiline
kirjaoskus,
eetika,
materjalide
omadused.

üp- kultuuri- ja
väärtuspädevus, üldkehtivad
eetilised normid tehnoloogia
valdkonnas/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas/
n- tehnoloogia kasutamine
igapäevaelus, tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkuse
põhjendus.

demonstratsioon,
praktiline tegevus.

protsessi.

väärtustab ja järgib tööprotsessis
väljakujunenud käitumismaneere;
suudab erinevaid materjale
ühendada; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

Akutrell,
käsisaag,
puurimine,
alumiiniumplekk.

lt- tervis ja ohutus, ohutus
praktilisel tööl/
al- muusika, omalooming, sh
loob rütmilis-meloodilisi
improvisatsioone/
al- ajalugu, kultuur ja
traditsioonid, nende
muutumine ajas/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/

Rütmipill,
Õ- lk 117/
demonstratsioon,
praktiline tegevus.

Rütmipilli
hindamine.

teadvustab end rühmatöö,
projektitöö ja teiste ühistöös
toimuvate tegevuste liikmena;
osaleb aktiivselt erinevates
koostöö- ja suhtlusvormides; osaleb
aktiivselt nukumaja ideekavandi
loomisprotsessis.

Projektitöö,
koostöö - ja
suhtlusvormid,
ideekavand.

üp- sotsiaalne ja kodaniku
pädevus, rühmas arvesakse
teineteise seisukohtadega/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik, ring,
ristkülik/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- vene keel, projektitöö
ülesannetele lahenduste
leidmine, kasutades suulist
keelevormi/
al- inimeseõpetus, koostöö/
n- seosed ja näited

Nukutuba,
Õ- lk 128/
selgitus,
ajurünnak,
ideekavandi
koostamine.

Rütmipilli valmistamine (märkimine
toorikule, toorikute saagimine).

13.

4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Levinumad käsi- ja elektrilised
tööriistad. Materjalide ühendamine.
Viimistluse valik sõltuvalt
materjalist ja toote kasutuskeskkonnast.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded
töötlemise ajal, ohutud töövõtted,
Õ- lk 7-8.
Rütmipilli
valmistamine
ühendamine).

14.

(detailide

5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest. Õpilane
valib kahe samaaegse teema vahel.
Nukutoa valmistamine
mõtlemine).

(ideekavandi
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ümbritsevatest
eluvaldkondadest.
15.

5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.

leiab iseseisvalt ja/või koostöös
teistega ülesannete ning
probleemide lahendeid, joonise
valmistamine.

Probleemide
lahendamine.

Nukutoa valmistamine (nukutoa joonise
valmistamine, tööülesannete jagamine
rühmas).

16.

5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.

valmistab üksi või koostöös teistega
ülesande või projekti lahenduse;
suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja
arvestab teiste tööalaseid arvamusi.

Nukutoa valmistamine (vineerist nukutoa
saagimine; nukutoa sisemise interjööri
valmistamine paberist ja tekstiilist).

17. (

5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Nukutoa
valmistamine
montaaž, liimimine).

18.

Kordamine.

(nukutoa

kujundab, esitleb ja põhjendab oma
arvamust; väärtustab töö tegemist,
sh selle uurimist ja omandatud
tagasisidet; suhtlemine ja koostöö
nukutoa montaažil.

Esitlus,
uurimine,
tagasiside.

Kordamine.

Kordamine.

lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäolised
lahendused projektitöödele/
al- vene keel, projektitöö
ülesannetele lahenduste
leidmine, kasutades suulist
keelevormi/
al- inimeseõpetus, sallivus
enda ja teiste vastu/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine.

Nukutuba,
Õ- lk 128/
arutelu,
probleemidele
lahenduste
leidmine, joonise
vormistamine.

Vahetulemuse
hindamine
(joonis).

lt- teabekeskkond, info
kogumine erinevatest
allikatest/
al- kunst, erinevate objektide
kujutamine/
al- inimeseõpetus, koostöö/
al- ühiskonnaõpetus, koostöö
ja ühistegevus,
kommunikatsioonivõimalused.

Nukutuba,
Õ- lk 128/
praktiline tegevus,
rühmatöö.

üp- suhtluspädevus,
suhtlemine tööprotsessis ja
eneseväljendus/
al- vene keel, esitletakse
nukutubasid.

Nukutuba,
Õ- lk 128/
praktiline tegevus,
esitlus.

Hinnatakse
projektitöö
tulemust.

Poolelolevate
praktiliste tööde
lõpetamine.

Praktiliste
tööde
hindamine.

Õppeaine : Tehnoloogiaõpetus
Klass: 5
10

Õppeaine maht on 1 paaristund õppenädalas, kokku 70 tundi õppeaastas (I poolaastal 30 ja II poolaastal 40 tundi).
Tehnoloogiaõpetus (valdavalt poiste rühm):
1. Tehnoloogia igapäevaelus (10 t).
2. Disain ja joonestamine (10 t).
3. Materjalid ja nende töötlemine (10 t). Õppeaastal 46 tundi, I poolaastal 30 tundi;
4. Tehnoloogiaõpetus (valdavalt tüdrukute rühm), õppeaastal 8 tundi, I poolaastal 0 tundi;
5. Projektitööd (poisid ja tüdrukud), õppeaastal 16 tundi, I poolaastal 0 tundi.

I
Õppenädal
(kuupäev).
Paaristund
1.

II

Õppesisu

Sissejuhatus
Õppetöökoja sisekord
3. Materjalid ja nende töötlemine
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted,
Õ- lk 5 ja 151.

III

Soovitatavad õpitulemused,
õpilane …

IV

Põhimõisted

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide
töötlemise
viisid
(märkimine, saagimine jne) ning
töövahendid (saag, märknõel).
Mobiiltelefoni
aluse
valmistamine
(puidule märkimine ja saagimine).

Lõiming:
üldpädevused (üp)/
läbivad teemad (lt)/
ainetevaheline lõiming (al)/
näited (n)

VI

Praktilised
ülesanded/
õppemeetodid
tunnis

VII
Kontrolli
vorm,
hindamine
/
märkused

teadvustab ning järgib tervisekaitseja tööohutusnõudeid; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise;
mõistab ja arvestab kaaslaste
erinevaid tööoskusi.

Õppetöökoda,
töökoht,
õppetöökoja
sisekord,
ohutusnõuded,
tööprotsess.

lt- tervis ja ohutus töötamisel
õppetöökojas/
üp- õpipädevus, oma tegevuse
planeerimine/
üp- ettevõtlikkuspädevus,
mõelda välja uus ja huvitav
lahendus mobiiltelefoni
alusele/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge ja lõik/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas.

Kordame
õppetöökoja
sisekorra
olulisemad
nõuded,
mobiiltelefoni
aluse
kavandamine,
Õ- lk 146/
selgitus,
instrueerimine.

Küsitlus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise;
kasutab materjale säästlikult ning
leiab võimalusi nende
korduskasutuseks.

Märkimine,
saagimine,
joonlaud, pliiats.

lt- tervis ja ohutus,
puitmaterjali ohutu saagimine/
al- vene keel, arutlus
mobiiltelefonidest/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
al- loodusõpetus, puidu

Mobiiltelefoni
alus,
Õ- lk 146/
arutelu,
demonstratsioon,
praktiline tegevus.

Hindeline
küsitlus.

Mobiiltelefoni aluse valmistamine.

2.

V
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töötlemine /
n- puitmaterjali saagimine
tööstuses.
3.

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide
liigid
(üldteadmised
puitmaterjalidest ja saematerjalidest) ja
selle omadused.
Mobiiltelefoni
aluse
valmistamine
(õõnestamine, puurimine)

4.

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide töötlemise viisid (puidu
lihvimine
ja
värvimine)
ning
töövahendid (tööriistad ja masinad).
Mobiiltelefoni aluse valmistamine (traadi
lisamine ja lihvimine ning värvimine).

5.

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide töötlemise viisid (puidu
vestmine ja sälkamine) ning töövahendid
(nuga,
luisk).
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded töötlemises, ohutud
töövõtted.

tunneb põhilisi (mõningaid)
puitmaterjale, nende olulisemaid
omadusi;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töövahendeid ja
materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

Toorik, toode,
tööese, puu,
puit, servamata
laud, pruss,
saeveski.

al- vene keel, arutelu
puitmaterjalide kasutusest/
al- inimeseõpetus, verbaalne
suhtlemine tööprotsessis/
al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas /
al- loodusõpetus, Eesti
metsad/
n- puidu kasutamisvõimalused
igapäevaelus ja tootmises.

Mobiiltelefoni
alus,
Õ- lk 146/
selgitus ja arutelu,
praktiline tegevus.

Küsitlus,
hinnatakse
sõiduki
joonist või
kuuma nõu
aluse
joonist.

tunneb põhilisi materjalide
töötlemise viise (puidu lihvimine ja
värvimine);
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise (traadi
painutamine painutusabinõuga);
annab tehtud ülesande või toote
kvaliteedile oma hinnangu.

Lihvpaber,
peitslakk,
lahusti.

lt- tervis ja ohutus, puidutolmu
kahjulikkus/
al- kunst, mobiiltelefoni
koloriit/
al- loodusõpetus, inimese
mõju keskkonnale/
n- masinlihvimise eelised,
värvide lahustamine.

Mobiiltelefoni
alus,
Õ- lk 146/
praktiline tegevus.

Mobiiltelefoni
aluse
hindamine.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise (vestmine);
järgib tervisekaitse- ja
tööohutusnõudeid.

Voolimisnuga,
teemantluisk,
täpits, täkits,
tempelpõletus,
joonpõletus,
puidupõletusaparaat.

lt- tervis ja ohutus, ohutu
vestmine/
lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäolise
puidust tulbiõie eskiisi
valmistamine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge ja lõik/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/

Puidust
vestmistehnikas
tulp/
vestlus, praktiline
tegevus.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus;
toob näiteid ressursside kohta;
seostab tehnoloogiaõpetust teiste
õppeainetega ja eluvaldkondadega;
suudab valmistada jõukohaseid

Ressurss,
kapital,
tooraine
tehnoloogiline
kirjaoskus,
eetika,
PVA liim.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, ümbritsev
tehnoloogiline maailm/
üp- kultuuri- ja
väärtuspädevus, üldkehtivad
eetilised normid/
al- vene keel, vestlus
ressurssidest/

Puidust
vestmistehnikas
tulp/
arutelu ja vestlus,
praktiline tegevus.

Puidust vestmistehnikas tulp.

6.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline
kirjaoskus ja selle vajalikkus. Ressursid,
Õ- lk 9-11.
Materjalide töötlemise viisid (puidu
vestmine ja sälkamine) ning töövahendid
(nuga,
luisk).
Materjalide
liited
(liimliide).
Tervisekaitseja

Suuline
küsitlus
vestmise
kohta.
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tööohutusnõuded
töövõtted.

töötlemises,

ohutud

liiteid.

al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
n- tehnoloogia kasutamine
igapäevaelus, tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkuse
põhjendus.

Puidust vestmistehnikas tulp.

7.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline
kirjaoskus ja selle vajalikkus. Süsteemid
ja protsessid,
Õ- lk 9-11.
Materjalide töötlemise viisid (puidu
lihvimine
ja
värvimine)
ning
töövahendid (lihvpaber, värvid).

toob näiteid süsteemide ja
protsesside kohta;
seostab tehnoloogiaõpetust teiste
õppeainetega ja eluvaldkondadega.

Süsteem,
protsess,
avatud süsteem,
alasüsteem,
kapital,
tooraine.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, keskkonnasäästlikkus
energia kulutamisel/
al- vene keel, arutletakse
lihtsamatest süsteemidest/
al- kunst, tulbi koloriit/
al- ajalugu, kultuur ja
traditsioonid, nende
muutumine ajas/
al- loodusteadused.

Puidust
vestmistehnikas
tulp/
vestlus,
praktiline tegevus.

Puidust
vestistehnikas
tulbi
hindamine.

iseloomustab ja võrdleb erinevaid
transpordivahendeid.

Veondus,
metroo,
elektriauto,
hübriidauto.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, kaasaegsed
kütused/
üp- sotsiaalne ja
kodanikupädevus, paaritöös
arvesakse teineteise
seisukohtadega/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
n- transpordivahendite
kasutamisnäited, kaasaegsed
transpordiliigid.

Mootoriga
põrnikas,
Õ- lk 119/
esitlus, arutelu.

/järgmine
tund
esitletakse
paaristööna
valminud
ettekandeid
erinevatest
sõidukites.

kirjeldab ratta kasutamist ajaloos
ning nüüdisajal; valmistab
töötavaid mudeleid praktilise tööna;
tunneb põhilisi materjale, nende
olulisemaid omadusi ja töötlemise
viise; valib ja kasutab
eesmärgipäraselt erinevaid

Propeller,
reaktiivmootor,
tiivik,
helibarjäär,
torutransport,
kosmoserakett.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, tuleviku
sõidukite omadused/
lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, kütuseressursside
kokkuhoid/
al- võõrkeel,

Mootoriga
põrnikas,
Õ- lk 119/
vestlus, praktiline
tegevus.

Suuliste
ettekannete
hindamine.

Puidust vestmistehnikas tulp.
8.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Transpordivahendid,
Õ- lk 24-28.
Mootoriga põrnika valmistamine (kuju
kavandamine).

9.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Transpordivahendid,
Õ- lk 24-28.
Mootoriga põrnika valmistamine
(saagimine, lihvimine, puurimine).
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töötlusviise, töövahendeid ja
materjale.

10.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Struktuurid ja konstruktsioonid. Ehitus,
Õ- lk 29-32.
Mootoriga
põrnika
valmistamine
(tõmbeneetliide, värvimine, jootmine).

11.

2. Disain ja joonestamine
Piltkujutis ja vaated,
Õ- lk 69-71.
Mootoriga põrnika valmistamine.

12.

2. Disain ja joonestamine
Tehniline joonis. Jooned ja nende
tähendused. Mõõtmed ja
mõõtkava. Lihtsa mõõtmestatud tehnilise
joonise koostamine ja selle
esitlemine,
Õ- lk 75-77.

transpordivahendite nimetused
võõrkeeltes/
al- vene keel, arutletakse
tuleviku
transpordivahenditest/
al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine.

kirjeldab inimtegevuse ja
tehnoloogia mõju keskkonnale;
esitab näiteid erinevate hoonete
materjalikasutusest; suudab
valmistada jõukohaseid liiteid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise; valmistab
töötavaid mudeleid praktilise tööna.

Lihtmehhanism,
hooned,
tsement, betoon,
raudbetoon,
vahtbetoon.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, loodus- ja
tehismaterjalide säästlik
kasutamine/
al- kunst, põrnika koloriit/
al- vene keel, arutletakse
ehituskonstruktsioonidest/
n- seosed ja näited
ümbritsevatest hoonetest.

Mootoriga
põrnikas,
Õ- lk 119/
esitlus ja vestlus,
praktiline tegevus.

Praktilise
tööprotsessi
hindamine.

koostab kolmvaate lihtsast detailist;
disainib lihtsaid tooteid, kasutades
selleks ettenähtud materjale;
valmistab mitmesuguseid lihtsaid
tooteid (sh mänguasju);
analüüsib ja hindab loodud toodet,
sh esteetilisest ja rakenduslikust
küljest.

Kujutis,
piltkujutis,
vaated,
ristprojektsioon,
kolmvaade.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, energiasäästlik sõidukpõrnikas/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring.

Mootoriga
põrnikas,
Õ- lk 119/
Esitlus, joonis
valmistamine.

Mootoriga
põrnika
hindamine.

selgitab joonte tähendust joonisel,
oskab joonestada jõukohast tehnilist
joonist ning seda esitleda;
osaleb õpilasepäraselt uudse
tehnoloogilise protsessi loomises,
mis on seotud materjalide valiku ja
otstarbeka töötlusviisi leidmisega.

Tehniline
joonestamine,
jooned,
vabakäejoon,
mõõtmed.

Traatpanusega
ehisplaat/
vestlus, praktiline
tegevus.

Traatpanusega
ehisplaadi
joonise
hindamine.

teab ja kasutab õpiülesannetes
disaini elemente; tunneb põhilisi
materjale, nende olulisemaid

Kompositsioon,
vorm,
proportsioonid,

üp- enesemääratluspädevus,
omale sobiva kujundi loomine
ehisplaadil/
lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, uudsed ideed
või joonisel/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks.
lt- kultuuriline identiteet, meie
rahvusele omased rahvuslikud
elemendid esemete

Traatpanusega
ehisplaadi/
praktiline tegevus.

Praktilise
tegevuse
hindamine.

Traatpanusega ehisplaadi valmistamine
(joonise loomine).
13.

2. Disain ja joonestamine
Disain. Disaini elemendid
Õ- lk 86-87.
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Traatpanusega ehisplaadi valmistamine
(puitplaadi saagimine ja lihvimine, traadi
tükeldamine).
2. Disain ja joonestamine
Probleemide lahendamine. Leiutamine
Õ- lk 10.
Toote viimistlemine.

14.

omadusi ja töötlemise viise;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale.
märkab probleeme ja pakub neile
omanäolisi lahendusi; on suuteline
mõtlema ja visualiseerima uusi
lihtsaid õpilasleiutusi; suudab
valmistada jõukohaseid liiteid.

sümmeetria,
rütm, kontrast,
harmoonia.

kujundamisel/
n- disaini näited.

Disain,
tehnoloogiline
protsess.

üp- matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus,
probleemide lahendamisel
kasutatakse loogilist
mõtlemist/
al- vene keel, leitakse
lahendeid lihtsamatele
probleemülesannetele/
al- inimeseõpetus, otsustamine
ja probleemide lahendamine/
al- ajalugu, ajaloosündmused
ja silmapaistvad isikud
kodukohas, Eestis/
n- viimistlemisnäited.

Kordamine.

Kordamine.

Traatpanusega ehisplaadi valmistamine
(traatosade kinnitamine plaati).

15.

2. Disain ja joonestamine
Kordamine.

I
Õppenädal
(kuupäev).
Paaristund
16

II

Õppesisu

3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted.
Korrata valikuliselt, Õ- lk 5 ja 151.
Materjalide
liigid
(üldteadmised
metallidest, traat ja selle liigid) ja
metallide põhiomadused.
Traadist I püsivusmängu valmistamine.

III

Soovitatavad õpitulemused,
õpilane …
teadvustab ning järgib tervisekaitseja tööohutusnõudeid; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise;
mõistab ja arvestab kaaslaste
erinevaid tööoskusi;
tunneb põhilisi (mõningaid)
traatmaterjale, nende olulisemaid
omadusi; valib ja kasutab
eesmärgipäraselt erinevaid
töövahendeid ja materjale.

IV

Põhimõisted

Metalliõpperuumid,
metallitöölaud,
kruustangid,
metall, vask,
messing, tsink,
tina, plii, traat.

V
Lõiming:
üldpädevused (üp)/
läbivad teemad (lt)/
ainetevaheline lõiming (al)/
näited (n)
lt- tervis ja ohutus töötamisel
õppetöökojas/
üp- õpipädevus, oma tegevuse
planeerimine/
al- loodusõpetus, tugevus,
kõvadus, elastsus, plastsus/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/

Traatpanusega
ehisplaadi /
praktiline tegevus.

Traatpanusega
ehisplaadi
Hindamine
.

Poolelolevate
praktiliste tööde
lõpetamine.

Pooleliolevate
praktiliste
tööde
hindamine.

VI

VII

Praktilised
ülesanded/
õppemeetodid
tunnis
Traadist
püsivusmäng/
selgitus,
instrueerimine,
praktiline tegevus.

Kontrolli
vorm,
hindamine
/
märkused
Küsitlus.
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al- kunst, erinevate objektide
kujutamine/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas.
17

3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Materjalide töötlemise viisid (traadi
märkimine, tükeldamine, otste viilimine,
painutamine, aasastamine jne) ning
töövahendid (märknõel, viil, lapiktangid,
ümartangid, lõiketangid). Tervisekaitseja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud
töövõtted.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise;
kasutab materjale säästlikult ning
leiab võimalusi nende
korduskasutuseks.

Lapiktangid,
lõiketangid,
ümartangid,
lapikviil, traadi
tükeldamine ja
painutamine ja
ning
aasastamine.

lt- tervis ja ohutus, traadi
ohutu märkimine,
tükeldamine, viilimine,
painutamine, aasastamine/
al- inimeseõpetus, verbaalne
suhtlemine tööprotsessis/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- traadi tükeldamine
tööstuses.

Traadist
püsivusmäng I/
selgitus,
demonstratsioon,
praktiline tegevus.

Hindeline
küsitlus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise; kasutab materjale
säästlikult ning leiab võimalusi
nende korduskasutuseks.

Lapiktangid,
lõiketangid,
ümartangid,
lapikviil, traadi
tükeldamine ja
painutamine
ning
aasastamine.

üp- õpipädevus, töövõtete
korduv kasutamine aitab
omandada õiged töövõtted/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- vene keel, arutelu traadi
tükeldusviisidest.

Traadist
püsivusmäng II/
arutelu, praktiline
tegevus.

Hinnatakse
esimest
traadist
püsivusmängu.

tunneb põhilisi materjalide
töötlemise viise (puidu lihvimine ja
värvimine); valib ja kasutab
eesmärgipäraselt erinevaid
töötlusviise (traadi painutamine
painutusabinõuga); annab tehtud
ülesande või toote kvaliteedile oma
hinnangu.

Traadi tootmine
ja kasutusalad,
jootmine,
tinatamine.

al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas /
n- traadi tootmisest tööstuses
ja kasutusaladest ümbritsevas
keskkonnas/
n- traadi liited koduses
majapidamises.

Traadist
püsivusmäng II/
praktiline tegevus.

Suudab valmistada jõukohaseid
erinevatest materjalidest liiteid;
järgib tervisekaitse- ja

Poltliide,
kruviliide,
kuumaliimi-

lt- tervis ja ohutus, ohutu
materjalide liitmine/
lt- kodanikualgatus ja

Elektrisõiduk
Õ- lk 132/
ajurünnak,

Traadist I püsivusmängu valmistamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Materjalide töötlemise viisid (traadi
märkimine, tükeldamine, otste viilimine,
painutamine, aasastamine jne) ning
töövahendid (märknõel, viil, lapiktangid,
ümartangid, lõiketangid). Tervisekaitseja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud
töövõtted.
Traadist II püsivusmängu valmistamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Materjalide töötlemise viisid (traadi
märkimine, tükeldamine, otste viilimine,
painutamine, aasastamine jne) ning
töövahendid (märknõel, viil, lapiktangid,
ümartangid, lõiketangid). Traadi
ühendamine liiteks.
Traadist II püsivusmängu valmistamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Materjalide liited (poltliide, kruviliide,

Hinnatakse
teist
traadist

16

liimliide)
ning
töövahendid
(mutrivõtmed,
kuumaliimipüstol).
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted.

tööohutusnõudeid.

püstol, liimliide.

ettevõtlikkus, omanäolise
elektrisõiduki eskiisi
valmistamine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- kunst, erinevate objektide
kujutamine, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine.

praktiline tegevus.

püsivusmängu.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise;
kasutab materjale säästlikult ning
leiab võimalusi nende
korduskasutuseks.

Mikromootor,
lüliti.

üp- ettevõtlikkuspädevus,
sõidukile omanäoliste
detailide paigutamine/
al- võõrkeel,
elektroonikakomponentide
eestikeelsed vasted/
al- vene keel, arutelu
elektroonikakomponentidest/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- näiteid erinevatest
sõidukitest.

Elektrisõiduk
Õ- lk 132/
arutelu ja vestlus,
praktiline tegevus.

Suuline
küsitlus
elektrisõiduki
osas.

tunneb mõningaid plastmaterjale,
nende olulisemaid omadusi;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töövahendeid ja
materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

Plastikmaterjal,
spiraalpuur.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, keskkonnasäästlikkus/
al- loodusõpetus, inimese
mõju keskkonnale.

Elektrisõiduk
Õ- lk 132/
vestlus,
praktiline tegevus.

Vestlus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töövahendeid ja
materjale, sh valib ja katsetab
loodud sõidukit ja püüab seda
täiustada ja parandada
eesmärgipärases suunas.

Aerosoolvärvid
– ja lakid.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, kaasaegsed
akud/
al- kunst, elektrisõiduki
koloriit/
n- transpordivahendite
kasutamisnäited,
kiirussõidukid.

Elektrisõiduk
Õ- lk 132/
infovahetus,
arutelu.

Elektrisõiduki
hindamine.

Elektrisõiduki valmistamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(elektrotehnilised materjalid)
Materjalide liigid (elektrotehnilised
materjalid) ning töövahendid (jootekolb).
Elektroonikakomponendid, valikuliselt
Õ- lk 43-47.
Elektrisõiduki valmistamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(plastmaterjalid)
Materjalide töötlemise viisid (plekk- ja
plastdetailidesse
rataste
teljeavade
puurimine) ning töövahendid (puur,
akutrell, spiraalpuur).
Elektrisõiduki valmistamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(elektrotehnilised materjalid)
Materjalide
töötlemise
viisid
(viimistlemine ja värvimine) ning
töövahendid.
Elektrisõiduki valmistamine.

17
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4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Tehnoloogia, indiviid, ühiskond
Õ- lk 8-10, valkuliselt.
Materjalide liigid (looduslik puitmaterjal,
traat) ja nende omadused. Materjalide
töötlemise viisid (märkimine, saagimine,
puurimine jne) ja töövahendid (tööriistad
ja masinad). Toote disainimine ja
valmistamine erinevatest materjalidest.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus; tunneb mõningaid
materjale, nende olulisemaid
omadusi ja töötlemise viise;
disainib ja valmistab lihtsaid
tooteid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid.

Looduslik
puitmaterjal,
alumiiniumtraat, puittoorik.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, tehnoloogia
tulevikus/
üp- õpipädevus, õpilane
mõtleb ja disainib oma tööd/
al- kunst, kavandamine kui
protsess idee arendamiseks/
al- vene keel, vestlus
materjalide
kasutusvõimalustest/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas/
al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas.

Kuuma nõu alus
Õ- lk 113/
vestlus, praktiline
tegevus.

tunneb mõningaid põhilisi
materjale, nende omadusi ning
töötlemise viise; teadvustab ning
järgib tervisekaitse- ja
tööohutusnõudeid; väärtustab ja
järgib tööprotsessis väljakujunenud
käitumismaneere.

Käsisaag,
järkamine,
akutrell,
puurimine.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, loodus- ja
tehismaterjalide säästlik
kasutamine/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
al- loodusõpetus, puidu
töötlemine/
n- seosed ja näited
ümbritsevatest liidetest.

Kuuma nõu alus
Õ- lk 113/
esitlus, praktiline
tegevus.

Praktilise
tööprotsessi
hindamine.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus; tunneb mõningaid
materjale, nende olulisemaid
omadusi ja töötlemise viise;
disainib ja valmistab lihtsaid
tooteid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid.

Puitliist,
profileeritud
liist.

Üp- matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus arvutab vajaliku materjalide
koguse/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- ajalugu, kultuur ja
traditsioonid, nende
muutumine ajas.

Tromboonvile või
bambusvile,
Õ- lk 123/
arutelu.

Kuuma
nõu aluse
hindamine.

tunneb mõningaid põhilisi
materjale, nende omadusi ning
töötlemise viise; teadvustab ning

PVA liim,
viimistlemine.

lt- kultuuriline identiteet,
tutvumine erinevate maade
muusikariistadega/

Tromboonvile või
bambusvile,
Õ- lk 123/

Tromboonvile või
bambus-

Kuuma nõu aluse valmistamine.
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4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Levinumad käsi- ja elektrilised
tööriistad. Materjalide ühendamine.
Viimistluse valik sõltuvalt
materjalist ja toote kasutuskeskkonnast.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded
töötlemise ajal, ohutud töövõtted.
Kuuma nõu aluse valmistamine.
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4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Materjalide liigid (puitmaterjal) ja nende
omadused. Materjalide töötlemise viisid
(märkimine, saagimine, puurimine jne) ja
töövahendid (tööriistad ja masinad).
Toote disainimine ja valmistamine
erinevatest materjalidest.
Tromboonvile või bambusvile
valmistamine.

27

4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Levinumad käsi- ja elektrilised
tööriistad. Materjalide ühendamine.

18

Viimistluse valik sõltuvalt
materjalist ja toote kasutuskeskkonnast.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded
töötlemise ajal, ohutud töövõtted.

järgib tervisekaitse- ja
tööohutusnõudeid; väärtustab ja
järgib tööprotsessis väljakujunenud
käitumismaneere.

al- muusika, omalooming, sh
loob rütmilis-meloodilisi
improvisatsioone/
al- vene keel, vestlus
viimistlusvõimalustest.

vestlus, praktiline
tegevus.

vile
hindamine.

Tromboonvile või bambusvile
valmistamine.
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest. Õpilane
valib kahe samaaegse teema vahel.

teadvustab end rühmatöö,
projektitöö ja teiste ühistöös
toimuvate tegevuste liikmena;
osaleb aktiivselt erinevates
koostöö- ja suhtlusvormides.

Prototüüp,
koostöö- ja
suhtlusvormid.

lt- kultuuriline identiteet, meie
rahvusele omased rahvuslikud
elemendid esemete
kujundamisel/
üp- sotsiaalne ja kodaniku
pädevus, rühmas arvesakse
teineteise seisukohtadega/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- inimeseõpetus, koostöö/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- seosed ja näited
ümbritsevatest
eluvaldkondadest.

Põllede projekt,
kasutatakse
vanemate klasside
õpilaste poolt
eelnevalt
valmistatud
põllede toorikuid/
ajurünnak.

leiab iseseisvalt ja/või koostöös
teistega ülesannete ning
probleemide lahendeid;
valmistab üksi või koostöös teistega
ülesande või projekti lahenduse.

Pakutrükk.

Üp- matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus probleemide lahendamisel
kasutatakse loogilist
mõtlemist/
lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäolised
lahendused projektitöödele/
al- vene keel, arutelu
tööülesannete jagamisest/
al- inimeseõpetus, sallivus
enda ja teiste vastu/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika.

Põllede projekt/
rühmatöö.

Põllede projekt (kuju ja kujustamine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Põllede projekt (tööülesannete jagamine,
mõne õmbluse õmblemine ja pakutrüki
toorikute töötlemine).

Töö
protsessi
hindamine.

19
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.

suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja
arvestab teiste tööalaseid arvamusi;
kujundab, esitleb ja põhjendab oma
arvamust.

lt- teabekeskkond, info
kogumine erinevatest
kanalitest/
al- kunst, põllede koloriit/
al- inimeseõpetus, koostöö/
al- ühiskonnaõpetus, koostöö
ja ühistegevus,
kommunikatsioonivõimaluse/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
n- viimistlemisnäited.

Põllede projekt.

väärtustab töö tegemist, sh selle
uurimist ja omandatud tagasisidet.

üp- suhtluspädevus,
suhtlemine tööprotsessis ja
eneseväljendus/
al- kunst, põllede koloriit/
al- vene keel, esitletakse
valminuid põllesid/
al- inimeseõpetus, koostöö ja
hoolitsemine.

Põllede
projekt/esitlus.

lt- kultuuriline identiteet, meie
rahvusele omased rahvuslikud
elemendid esemete
kujundamisel/
üp- sotsiaalne ja kodaniku
pädevus, rühmas arvesakse
teineteise seisukohtadega/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- vene keel, ajurünnak CD
riiuli ideekavanditest/
al- inimeseõpetus, koostöö/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- seosed ja näited
ümbritsevatest
eluvaldkondadest.

CD riiul,
Õ- lk 135/
ajurünnak.

üp- matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus probleemide lahendamisel
kasutatakse loogilist

CD riiul,
Õ- lk 135/
rühmatöö.

Põllede projekt (mõne õmbluse
õmblemine ja pakutrüki katsetamine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Põllede projekt (pakutrükk, esitlus).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest. Õpilane
valib kahe samaaegse teema vahel.

teadvustab end rühmatöö,
projektitöö ja teiste ühistöös
toimuvate tegevuste liikmena;
osaleb aktiivselt erinevates
koostöö- ja suhtlusvormides.

CD riiuli valmistamine (ideedekavandite
loomine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
CD

riiuli

valmistamine

(toorikute

leiab iseseisvalt ja/või koostöös
teistega ülesannete ning
probleemide lahendeid;
valmistab üksi või koostöös teistega
ülesande või projekti lahenduse.

Prototüüp,
koostöö- ja
suhtlusvormid.

Põllede
hindamine.

Töö
protsessi
hindamine.

20

töötlemine: saagimine; lihvimine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.

mõtlemist/
lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäolised
lahendused projektitöödele/
al- inimeseõpetus, sallivus
enda ja teiste vastu/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine.
suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja
arvestab teiste tööalaseid arvamusi;
kujundab, esitleb ja põhjendab oma
arvamust.

lt- teabekeskkond, info
kogumine erinevatest
kanalitest/
al- inimeseõpetus, koostöö ja
hoolitsemine/
n- viimistlemisnäited.

CD riiul,
Õ- lk 135/
rühmatöö.

väärtustab töö tegemist, sh selle
uurimist ja omandatud tagasisidet.

üp- suhtluspädevus,
suhtlemine tööprotsessis ja
eneseväljendus/
al- kunst, CD riiuli koloriit/
al- vene keel, esitletakse
valminud riiulit.

CD riiul,
Õ- lk 135/rühma
esitlus.

CD riiuli
hindamine.

VI

VII

CD riiuli valmistamine (toorikute
töötlemine: lihvimine ja ühendamine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
CD
riiuli
valmistamine
(riiuli
viimistlemine ja peitslakiga katmine,
esitlus).

6 KLASS
Õppeaine maht on 1 paaristund õppenädalas, kokku 70 tundi õppeaastas (I poolaastal 30 ja II poolaastal 40 tundi).
Tehnoloogiaõpetus (valdavalt poiste rühm):
1. Tehnoloogia igapäevaelus (10 t).
2. Disain ja joonestamine (10 t).
3. Materjalid ja nende töötlemine (10 t). Õppeaastas 46 tundi, I poolaastal 30 tundi; II poolaastal 16 tundi;
4. Tehnoloogiaõpetus (valdavalt tüdrukute rühm), õppeaastal 8 tundi, I poolaastal 0 tundi; II poolaastal 8 tundi;
5. Projektitööd (poisid ja tüdrukud), õppeaastal 16 tundi, I poolaastal 0 tundi. II poolaastal 16 tundi.

I

II

III

IV

V
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Õppenädal
(kuupäev).
Paaristund
1.

Õppesisu

Sissejuhatus
Õppetöökoja sisekord
3. Materjalid ja nende töötlemine
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted,
Õ- lk 5 ja 15.

Soovitatavad õpitulemused,
õpilane …

Põhimõisted

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide
töötlemise
viisid
(märkimine, hööveldamine jne) ning
töövahendid (höövel, rööbits, nihik).
Puidust kõlapulga valmistamine (puidule
märkimine ja kahe külje hööveldamine).

3.

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide
liigid
(üldteadmised
puitmaterjalidest ja saematerjalidest) ja
selle omadused.
Puidust
kõlapulga
valmistamine
(hööveldamine, saagimine, puurimine).

Praktilised
ülesanded/
õppemeetodid
tunnis

Kontrolli
vorm,
hindamine
/
märkused

teadvustab ning järgib tervisekaitseja tööohutusnõudeid; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise;
mõistab ja arvestab kaaslaste
erinevaid tööoskusi.

Õppetöökoda,
töökoht,
õppetöökoja
sisekord,
ohutusnõuded,
tööprotsess.

lt- tervis ja ohutus töötamisel
õppetöökojas/
üp- õpipädevus, oma tegevuse
planeerimine/
üp- ettevõtlikkuspädevus,
mõelda originaalne lahendus
puidust kõlapulgale/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik, ring
ja nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas.

Puidust kõlapulk,
kavandamine,
joonise tegemine/
vestlus,
instrueerimine,
iseseisev töö.

Kordame
õppetöökoja
sisekorra
olulisemad
nõuded,
küsitlus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise; kasutab materjale
säästlikult ja hööveldab tooriku
ettenähtud mõõtmetesse.

Märkimine,
höövel, höövli
osad, rööbits,
nihik,
pingipulgad.

lt- tervis ja ohutus,
puitmaterjali ohutu
hööveldamine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge ja lõik/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- loodusõpetus, puidu
töötlemine/
n- puitmaterjali masinhööveldamise näited.

Puidust kõlapulk,
hööveldamine/
selgitus, praktiline
tegevus.

Kõlapulga
joonise
hindamine.

tunneb põhilisi puitmaterjale, puidu
liigid (puitmaterjalide näidiskogu)
ja nende olulisemaid omadusi; teab
puidus silmaga nähtavaid
tunnuseid; valib ja kasutab
eesmärgipäraselt erinevaid
töövahendeid ja materjale;
teadvustab ning järgib tervisekaitse-

Korbakiht,
niinekiht,
maltspuit, säsi,
aastarõngad.

al- vene keel, arutelu
materjalide liikidest/
al- inimeseõpetus, kaaslaste
mõju/
n- eri liiki puidu
kasutamisvõimalused
igapäevaelus ja tootmises.

Puidust kõlapulk,
hööveldamine ja
saagimine ja ava
puurime/
arutelu, praktiline
tegevus.

Hööveldamise
hindamine.

Puidust
kõlapulga
valmistamine
(kavandamine, joonise valmistamine).

2.

Lõiming:
üldpädevused (üp)/
läbivad teemad (lt)/
ainetevaheline lõiming (al)/
näited (n)
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ja tööohutusnõudeid.
4.

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide töötlemise viisid (puidu
saagimine
ja
puurimine)
ning
töövahendid (käsisaag, sammaspuurpink
või treipink).
Puidust kõlapulga valmistamine (mõõtu
saagimine, ava puurimine).

5.

3. Materjalid ja nende töötlemine
(puit)
Materjalide töötlemise viisid (puidu
pinna kujustamine ja põletamine) ning
töövahendid
(viil,
gaasipõleti).
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted.

tunneb põhilisi materjalide
töötlemise viise (puidu järkamine,
masinpuurimine); valib ja kasutab
eesmärgipäraselt erinevaid
töötlusviise (puurimine
puurimiskonduktoriga); annab
tehtud ülesande või toote
kvaliteedile oma hinnangu (augu
puurimine); kasutab õppetöös puurja treipinki.

Käsisaag,
nurgik,
puurpink,
treipink,
tsenterpuur.

lt- tervis ja ohutus, ohutu
töötamine puur- või
treipingiga/
al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas/
n- masinlihvimise eelised,
värvide lahustamine.

Puidust kõlapulk,
hööveldamine ja
saagimine ja ava
puurime/
praktiline tegevus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise (viilimine,
gaasipõletiga ilmestamine, pulga
tükeldamine); valmistab lihtsa
kõlapulga; järgib tervisekaitse- ja
tööohutusnõudeid.

Viilimine,
Gaasipõleti.

lt- tervis ja ohutus, ohutus
gaasipõletiga töötamisel/
al- muusika, omalooming, sh
loob rütmilisi-meloodilisi
improvisatsioone/
al- kunst, kõlapulga koloriit.

Puidust kõlapulk,
viilimine,
gaasipõletiga
kujustamine,
pulga järkamine/
vestlus, praktiline
tegevus.

toob näiteid süsteemide, protsesside
ja ressursside kohta; mõistab
tehnoloogia olemust ja väärtustab
tehnoloogilise kirjaoskuse
vajalikkust igapäevaelus.

Alasüsteem,
tagasiside,
vahtplast,
sinine
isolatsioonimaterjal.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, ümbritsev
süsteemiderohke
tehnoloogiline maailm/
üp- väärtuspädevus,
üldkehtivad eetilised normid
tehnoloogiamaailmas/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess idee arendamiseks/
al- loodusõpetus, vee
omadused/
n- tehnoloogia kasutamine
igapäevaelus, süsteemi ja
alasüsteemide näited elust.

Vahtplastkatamaraan/
arutelu ja vestlus,
iseseisev tegevus.

Puidust
kõlapulga
valmistamine
(viilimine, gaasipõletiga kujustamine,
pulgakese valmistamine).
6.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia olemus. Protsessi
süsteemi kordamine,
Õ- lk 11-12.

ja

Plastmaterjalide liigid (üldteadmised
vahtplastidest) ja nende omadused.
Vahtplastkatamaraani valmistamine
(joonise valmistamine).

Kõlapulga
hindamine.
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7.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia, indiviid ja keskkond,
Õ- lk 7-12.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus; seostab
tehnoloogiaõpetust teiste
õppeainetega ja eluvaldkondadega;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale.

Jätkusuutlik
keskkond,
ressursside
taastootmine,
roheline
mõtlemine.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, inimese olulisus
keskkonna kujundamisel/
al- loodusteadused, ressursside
kokkuhoid/
al- vene keel, vestlus
keskkonnast ja indiviidist ning
tehnoloogiast/
üp- matemaatikapädevus,
arvutatakse katamaraani
optimaalsed mõõdud/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
al- loodusõpetus, merevee
omadused.

Vahtplastkatamaraan/
vestlus,
praktiline tegevus.

Katamaraani
joonise
hindamine.

loob seoseid tehnoloogia arengu ja
teadussaavutuste vahel; seostab
tehnoloogiaõpetust teiste
õppeainetega ja eluvaldkondadega;
kirjeldab tehniliste seadmete ja
tehnika arenguloo kujunemist ning
selle olulisemaid saavutusi; suudab
valmistada jõukohaseid liiteid.

Teadus,
teadlased,
kroomnikkeltraat, madalatemperatuuriline kuumaliimipüstol.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, kaasaegsed
teaduslahendused
tehnoloogias/
lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, uudsed liimid/
al- vene keel, arutelu
vahtplasti liimimisest/
n- katamaraanide
kasutamisnäited

Vahtplastkatamaraan/
arutelu.

Küsitlus.

Energeetika,
fossiilsed
kütised,
kasutegur,
propeller,
kaheastmeline
lüliti.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, tuleviku
kütused/
lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, kütuseressursside
kokkuhoid/
al- vene keel, vestlus
energiaallikatest/
al- ajalugu, kultuur ja
traditsioonid, nende
muutumine ajas.

Vahtplastkatamaraan/
vestlus, praktiline
tegevus.

Praktilise
tegevuse
hindamine.

Vahtplastkatamaraani valmistamine
(mikromootori ja lüliti sobitamine).

kirjeldab energia kasutamist ajaloos
ning nüüdisajal; valmistab
töötavaid mudeleid praktilise tööna;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Energeetika,
Õ- lk 20-23.

kirjeldab inimtegevuse ja
tehnoloogia mõju keskkonnale;
iseloomustab ja võrdleb erinevaid

Tuumaenergia,
radioaktiivsus,
taastuvad

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, loodus- ja
tehismaterjalide säästlik

Vahtplastkatamaraan/
esitlus, praktiline

Katamaraani
hindamine.

Materjalide töötlemise viisid
saagimine
ja
lihvimine)
töövahendid.

(plasti
ning

Vahtplastkatamaraani
valmistamine
(vahtplasti saagimine ja lihvimine).

8.

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia ja teadused,
Õ- lk 8.
Vahtplastkatamaraani
(vahtplasti liimimine).

9.

10.

valmistamine

1. Tehnoloogia igapäevaelus
Energiaallikad,
Õ- lk 18-19.
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Vahtplastkatamaraani
(katamaraani värvimine).

11.

valmistamine

2. Disain ja joonestamine
Eseme kujutamine tasapinnal,
Õ- lk 72-74.
Elektrimaterjalid ja
elektroonikakomponendid (valikuliselt),
Õ- lk 43-48.
Tulnuka või jõuluehte valmistamine
(tutvumine elektriskeemiga, joonise
valmistamine).

12.

2. Disain ja joonestamine
Disain elemendid,
Õ- lk 88-89.
Elektrimaterjalid ja
elektroonikakomponendid (valikuliselt),
Õ- lk 43-48.
Tulnuka või jõuluehte valmistamine
(kuju saagimine ja töötlemine).

13.

2. Disain ja joonestamine
Insenerid ja leiutamine
Ideest leiutiseni,
Õ- lk 108-111.
Tulnuka või jõuluehte valmistamine
(elektriskeemi monteerimine).

14.

2. Disain ja joonestamine

energiaallikaid; kirjeldab tehniliste
seadmete ja tehnika arenguloo
kujunemist ning selle olulisemaid
saavutusi; väärtustab ja kasutab
tervisele ohutuid tööviise;
valmistab töötavaid mudeleid
praktilise tööna.

energiaallikad,
päiksepaneelid.

kasutamine/
al- kunst, katamaraani koloriit/
al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas /
n- näited ümbritsevatest
hoonete kütmisviisidest.

tegevus.

koostab kolmvaate lihtsast detailist;
disainib lihtsaid tooteid, kasutades
selleks ettenähtud materjale;
valmistab mitmesuguseid lihtsaid
tooteid (sh mänguasju);
analüüsib ja hindab loodud toodet,
sh esteetilisest ja rakenduslikust
küljest.

Projektsioon,
aksonomeetria,
tehniline joonis.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, energiasäästlik toode/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
üp- ettevõtlikkuspädevus,
koostab omanäolise
ideekavandi/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika.

Tulnukas või
jõuluehe,
Õ- lk 129/
esitlus, joonise
valmistamine.

teab ja kasutab õpiülesannetes
disaini elemente;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise.

Värv, stiil.

lt- kultuuriline identiteet, meie
rahvusele omased rahvuslikud
elemendid esemete
kujundamisel/
al- kunst, vormi ja funktsiooni
seos/
al- inimeseõpetus, erinevuste
ja mitmekesisuse
väärtustamine/
n- disaini näited.

Tulnukas või
jõuluehe,
Õ- lk 129/
praktiline tegevus.

osaleb õpilasepäraselt uudse
tehnoloogilise protsessi loomises,
mis on seotud materjalide valiku ja
otstarbeka töötlusviisi leidmisega;
mõistab leiutiste osatähtsust
tehnoloogia arengus, teab inseneri
elukutse iseärasust ja
leiutajate olulisemaid saavutus;
oskab lihtsat vooluringi koostada.

Arendustsükkel,
idee sünd, toote
arendamine,
toote
hindamine,
vooluring.

lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, uudsed ideed./
al- vene keel, leiab vajalikku
kirjalikku teavet inseneridest
ja leiutajatest/
al- ajalugu, ajaloosündmused
ja silmapaistvad isikud
kodukohas, Eestis.

Tulnukas või
jõuluehe
Õ- lk 129/
vestlus, praktiline
tegevus.

märkab probleeme ja pakub neile

Tehnoloogiline

üp- matemaatikapädevus,

Tulnukas või

Õpilase
tegevuse
hindamine.

Toote
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Probleemide lahendamine. Toote
viimistlemine.
Tulnuka või jõuluehte valmistamine
(detailide ühendamine ja viimistlemine).

omanäolisi lahendusi; suudab
valmistada jõukohaseid liiteid;
analüüsib ja hindab loodud toodet,
sh esteetilisest ja rakenduslikust
küljest; annab tehtud ülesande või
toote kvaliteedile oma hinnangu.

protsess.

probleemide lahendamisel
kasutatakse loogilist
mõtlemist/
al- kunst, tulnuka või
jõuluehte koloriit/
al- inimeseõpetus, kirjeldab
erinevate lahendusviiside
puudusi ja eeliseid/
n- viimistlemisnäited.

jõuluehe,
Õ- lk 129/
infovahetus,
praktiline tegevus.

hindamine.

Poolelolevate
praktiliste tööde
lõpetamine.

Pooleliolevate
praktiliste
tööde
hindamine.

15.

2. Disain ja joonestamine
Kordamine.

Kordamine.

Kordamine.
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Kordamine,
tervisekaitseja
tööohutusnõuded töötlemises, ohutud
töövõtted.
Korrata valikuliselt, Õ- lk 5 ja 151.
Materjalide
liigid
(üldteadmised
metallidest, plekk ja selle liigid) ja
metallide (pleki) põhiomadused.

teadvustab ning järgib tervisekaitseja tööohutusnõudeid; väärtustab ja
kasutab tervisele ohutuid tööviise;
mõistab ja arvestab kaaslaste
erinevaid tööoskusi;
tunneb mõningaid plekkmaterjale,
nende olulisemaid omadusi;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töövahendeid ja
materjale.

Metalliõpperuumid,
metallitöölaud,
kruustangid,
metall,
dekapeeritud
plekk, värvitud
plekk,
kaitsekattega
plekk, harilik
mustplekk,
külmvaltsplekk,
passiveerimine.

lt- tervis ja ohutus töötamisel
õppetöökojas/
üp- õpipädevus, oma tegevuse
planeerimine/
al- loodusõpetus (tugevus,
kõvadus, elastsus, plastsus)/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas/
n- näited pleki kasutamisest.

Tinatatud plekist
karp/selgitus,
instrueerimine,
iseseisev tegevus.

Küsitlus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise;
kasutab materjale säästlikult.

Plekk,
valtsimine,
kuumvaltsimine,
stants.

lt- tervis ja ohutus, pleki ohutu
märkimine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- pleki tootmine tööstuses.

Tinatatud plekist
karp/
selgitus,
demonstratsioon,
praktiline tegevus.

Hindeline
küsitlus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid

Plekikäärid,
majapidamis-

üp- õpipädevus, töövõtete
korduv kasutamine aitab

Tinatatud plekist
karp, plekiservade

Kontrollitakse

Tinatatud plekist karbi valmistamine
(karbi pinnalaotuse tegemine vihikusse
koos mõõtudega).
17

3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Materjalide töötlemise viisid (pleki
tootmine, plekile märkimine) ning
töövahendid
(märknõel,
pliiats).
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted.
Tinatatud plekist karbi valmistamine
(karbi pinnalaotuse kandmine plekile).
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)

26

Materjalide töötlemise viisid (pleki
lõikamine) ning töövahendid (märknõel,
plekikäärid).
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded töötlemises, ohutud
töövõtted.

ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise; kasutab materjale
säästlikult ning leiab võimalusi
nende korduskasutuseks.

käärid,
nurkalasi,
puitvasar, pleki
palistamine.

omandada õiged töövõtted
lt- tervis ja ohutus, pleki ohutu
lõikamine/
al- vene keel, arutelu
sobivatest pleki lõikamise
tööriistadest/
n- pleki tükeldamine
tööstuses.

palistamise
harjutamine eraldi
plekklehel/
arutelu, praktiline
tegevus.

palistamise
omandamist.

tunneb põhilisi materjalide
töötlemise viise (plekile märkimine,
pleki painutamine, palistamine);
annab tehtud ülesande või toote
kvaliteedile oma hinnangu;
suudab valmistad jõukohaseid
liiteid; analüüsib ja hindab loodud
toodet, sh esteetilisest ja
rakenduslikust küljest; annab tehtud
ülesande või toote kvaliteedile oma
hinnangu; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

Pleki
painutamine,
pleki valtsimine.

al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas/
n- pleki traatimise näited
koduses majapidamises.

Tinatatud plekist
karp/
praktiline tegevus.

Tinatatud
plekkkarbi
hindamine.

tunneb põhilisi materjale, nende
olulisemaid omadusi ja töötlemise
viise; valmistab mitmesuguseid
lihtsaid tooteid (sh mänguasju);
analüüsib ja hindab loodud toodet,
sh esteetilisest ja rakenduslikust
küljest; mõistab ja arvestab
kaaslaste erinevaid tööoskusi.

Veekindel
vineer.

lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäoliselt
kujundatud sõiduki vaadete
valmistamine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess idee arendamiseks/
al- vene keel, ajurünnak
sobivast sõidukist/
al- inimeseõpetus, otsustamine
ja probleemide lahendamine.

Sõiduk,
Õ- lk 147/
ajurünnak,
iseseisev tegevus.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele

Ekstsentriksaag,
tikksaag.

üp- ettevõtlikkuspädevus,
sõidukile omanäoliste
detailide paigutamine/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja

Sõiduk,
Õ- lk 147/
arutelu ja vestlus,
praktiline tegevus.

Tinatatud plekist karbi valmistamine
(karbi pleki pinnalaotuse lõikamine ja
pikemate külgede palistamine).
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3. Materjalid ja nende töötlemine
(metall)
Materjalide töötlemise viisid (pleki
painutamine) ning töövahendid
(märknõel, nurkalasi, puitvasar). Plekk
liited.
Tinatatud plekist karbi valmistamine
(karbi külgede painutamine ja lühemate
külge palistamine).

20

3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide liigid (vineer) ja selle
omadused.
Sõiduki valmistamine (sõiduki külg- ja
pealtvaate tegemine koos mõõtudega
ning värvilahendusega).
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3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide
töötlemise
viisid
(märkimine, saagimine jne) ning
töövahendid (ekstsentriksaag).
Levinumad
käsija
elektrilised

Joonise
hindamine.

27

tööriistad.
Tervisekaitsetööohutusnõuded töötlemises,
töövõtted.
Sõiduki
valmistamine
märkimine ja saagimine).
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(toorikute

3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide liited (liitmine naelte ja liimi
ning
kummiga,
värvimine)
ning
töövahendid
(vasar,
pintsel).
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted.
Sõiduki
valmistamine
(detailide
ühendamine naelte ja liimiga ning
kummipaelaga, värvimine).

24

ohutuid tööviise; kasutab materjale
säästlikult ning leiab võimalusi
nende korduskasutuseks.

mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- näiteid erinevatest
sõidukitest.

(toorikule

3. Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide töötlemise viisid (puurimine
jne) ning töövahendid (puurpink).
Levinumad
käsija
elektrilised
tööriistad.
Puurvõi
treipink.
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded
töötlemises, ohutud töövõtted.
Sõiduki
valmistamine
puurimine).
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ja
ohutud

4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Kordamine, tehnoloogia olemus.
Tehnoloogia, indiviid ja ühiskond
Õ- lk 7-12.
Materjalide liigid (plastik) ja nende
omadused. Materjalide töötlemise viisid
(plastiku märkimine, saagimine,
puurimine jne) ja töövahendid (tavaline
saag, metallisaag, ekstsentriksaag). Toote
disainimine.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale; kasutab õppetöös
puur- või treipinki; mõistab ja
arvestab kaaslaste erinevaid
tööoskusi; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise.

Spiraalpuur,
ketaspuurid.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, keskkonnasäästlikkus/
al- loodusteadused/kangi
reegel/
lt- tervis ja ohutus, ohutu
puurimine/
al- inimeseõpetus, verbaalne
suhtlemine tööprotsessis.

Sõiduk,
Õ- lk 147/
vestlus,
praktiline tegevus.

Tagasideküsitlus
puurimise
osas.

valib ja kasutab eesmärgipäraselt
erinevaid töötlusviise, töövahendeid
ja materjale, suudab valmistada
jõukohaseid liiteid; analüüsib ja
hindab loodud toodet, sh
esteetilisest ja rakenduslikust
küljest; annab tehtud ülesande või
toote kvaliteedile oma hinnangu;
teadvustab ning järgib tervisekaitseja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele
ohutuid tööviise.

Erinevad
naelaliigid,
aerosoolvärvid –
ja lakid.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, kaasaegsed
liimid/
lt- tervis ja ohutus,
ventilatsioon värvimisel/
al- kunst, elektrisõiduki
koloriit/
al- loodusõpetus, inimese
mõju keskkonnale/
n- aerosoolvärvide omadused.

Sõiduk,
Õ- lk 147/
arutelu.

Elektrisõiduki
hindamine.

mõistab tehnoloogia olemust ja
väärtustab tehnoloogilise
kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus; tunneb mõningaid
plastikmaterjale, nende olulisemaid
omadusi ja töötlemise viise
kasutades selleks sobivaid
töövahendeid; disainib ja valmistab
lihtsaid tooteid; valmistab
mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh
mänguasju); teadvustab ning järgib

Plastik,
pleksiklaas,
akrüül,
vahtplast,
sinine
isolatsioonimaterjal.

lt- tehnoloogia ja
innovatsioon, tehnoloogia
tulevikus/
üp- õpipädevus, õpilane
mõtleb ja disainib oma tööd/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/

Jõuluvalgusti,
Õ- lk 125/
vestlus, praktiline
tegevus.
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Jõuluvalgusti valmistamine (kavand,
kavandi järgi pleksiklaasile märkimine).

tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

al- vene keel, vestlus
ühiskonnast, indiviidist ja
tehnoloogiast/
al- inimeseõpetus, turvaline
käitumine õppetöökojas/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
al- loodusõpetus, inimese
mõju keskkonnale.

4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Materjalide töötlemise viisid (plastikule
märkimine, saagimine, puurimine) ja
töövahendid
(saag,
puurpink).
Levinumad
käsija
elektrilised
tööriistad.
Tervisekaitseja
tööohutusnõuded töötlemise ajal, ohutud
töövõtted.

tunneb põhilisi plastikmaterjale,
nende omadusi ning töötlemise
viise; teadvustab ning järgib
tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja järgib tööprotsessis
väljakujunenud käitumismaneere.

Käsisaag,
metallisaag,
ekstsentriksaag,
puurpink,
akutrell.

lt- keskkond ja jätkusuutlik
areng, loodus- ja
tehismaterjalide säästlik
kasutamine
lt- tervis ja ohutus, ohutu
saagimine ja puurimine/
al- inimeseõpetus, üksteise
aitamine/
al- ajalugu, kultuur ja
traditsioonid, nende
muutumine ajas.

Jõuluvalgusti,
Õ- lk 125/
esitlus, praktiline
tegevus.

Praktilise
tööprotsessi
hindamine.

tunneb mõningaid
elektroonikakomponente ja
materjale, nende olulisemaid
omadusi ja ühendamise viise;
disainib ja valmistab lihtsaid
tooteid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid.

Led,
diood, takisti,
jootekolb,
jootetina.

üp- matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus arvutab vajaliku materjalide
koguse/
al- loodusõpetus,
elektrinähtused/
al- vene keel, arutelu
vajalikest
elektroonikakomponentidest/
al- inimeseõpetus, üksteise
aitamine/
n- seosed ja näited
ümbritsevatest plastikliidetest.

Jõuluvalgusti,
Õ- lk 125/
arutelu.

Jooteliite
hindamine.

tunneb mõningaid põhilisi
materjale, nende omadusi ning
töötlemise viise; teadvustab ning
järgib tervisekaitse- ja
tööohutusnõudeid; väärtustab ja
järgib tööprotsessis väljakujunenud
käitumismaneere.

Kuumaõhuföön.

lt- elukestev õpe ja karjääri
planeerimine, omandab
teadmisi elektroonikast/
al- kunst, jõuluvalgusti
koloriit/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/

Jõuluvalgusti
Õ- lk 125/
vestlus, praktiline
tegevus.

Jõuluvalgusti
hindamine.

Jõuluvalgusti valmistamine (saagimine ja
puurimine).
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4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Materjalide liigid
(elektroonikakomponendid) ja nende
omadused. Materjalide töötlemise viisid
(jootmine ja liimine) ja töövahendid
(jootekolb ja jootetina).
Elektrimaterjalid ja
elektroonikakomponendid (valikuliselt)
Õ- lk 43-48.
Jõuluvalgusti valmistamine
(elektriskeemi koostamine).

27

4. Tehnoloogiaõpetus (vahetusrühm)
Levinumad käsi- ja elektrilised tööriistad
(kuumaõhuföön). Materjalide
ühendamine. Viimistluse valik sõltuvalt
materjalist ja toote kasutuskeskkonnast.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded
töötlemise ajal, ohutud töövõtted.

29

Elektrimaterjalid ja
elektroonikakomponendid (valikuliselt)
Õ- lk 43-48.

al- ühiskonnaõpetus, elukutsed
ja ettevõtted kodukohas /
n- ledide kasutusnäited.

Jõuluvalgusti valmistamine
(elektrisüsteemi montaaž ja detailide
kokkupanek).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest. Õpilane
valib kahe samaaegse teema vahel.

teadvustab end rühmatöö,
projektitöö ja teiste ühistöös
toimuvate tegevuste liikmena;
osaleb aktiivselt erinevates
koostöö- ja suhtlusvormides.

Voolimistehnika,
peegelpilt.

lt- kultuuriline identiteet, meie
rahvusele omased rahvuslikud
elemendid esemete
kujundamisel/
lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäolised
lahendused kavandile/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- inimeseõpetus, vastutus
otsustamisel.

Seinakaunistus,
voolimistehnika,
õhuke plekk/
esitlus.

leiab iseseisvalt ja/või koostöös
teistega ülesannete ning
probleemide lahendeid;
valmistab üksi ülesande lahenduse.

täpits,
joontäpits,
voolimispulk,
vask- või
alumiiniumplekk,
maalriteip.

al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- ühiskonnaõpetus, aja ja
kulutuste planeerimine/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine/
n- seosed ja näited
ümbritsevatest
eluvaldkondadest.

Seinakaunistus,
voolimistehnika,
õhuke plekk/
praktiline tegevus.

Seinakaunistuse valmistamine (kavanadi
tegemine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Seinakaunistuse valmistamine (kavandi
kandmine plekile, kontuurjoonte
kandmine plekile).

Seinakaunistuse
kavandi
hindamine.
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Seinakaunistuse valmistamine
(reljeefsete pindade vormimine,
vajadusel pleki lõõmutamine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.

suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja
arvestab teiste tööalaseid arvamusi;
kujundab, esitleb ja põhjendab oma
arvamust reljeefsete pindade
kujundamisel.

Reljeefsete
pindade
vormimine,
lõõmutamine.

üp- suhtluspädevus,
suhtlemine tööprotsessis ja
eneseväljendus/
al- vene keel, kirjutab
iseloomuliku jutukese
seinakaunistusest/
al- inimeseõpetus, koostöö ja
hoolitsemine/
al- ühiskonnaõpetus, koostöö
ja ühistegevus,
kommunikatsioonivõimalused
/
n- reljeefsete pindade näited.

Seinakaunistus,
voolimistehnika,
õhuke plekk,
seinakaunistusele
iseloomuliku jutu
kirjutamine/
praktiline tegevus.

väärtustab töö tegemist, sh selle
uurimist ja omandatud tagasisidet;
esitleb ja põhjendab oma arvamust
seinakaunistusest.

Oksüdeerimine,
toonimine,
harjamine,
nitrolakk.

Seinakaunistus,
voolimistehnika,
õhuke plekk/
esitlus.

teadvustab end rühmatöö,
projektitöö ja teiste ühistöös
toimuvate tegevuste liikmena;
osaleb aktiivselt erinevates
koostöö- ja suhtlusvormides.

Prototüüp,
koostöö- ja
suhtlusvormid.

leiab iseseisvalt ja/või koostöös
teistega ülesannete ning
probleemide lahendeid;
valmistab koostöös teistega
ülesande või projekti lahenduse.

Puurimiskonduktor.

üp- kultuuri- ja
väärtuspädevus,
seinakaunistuse jutt on seotud
väärtuskasvatusega/
al- kunst, seinakaunistuse
koloriit (vajadusel)/
al- vene keel, seinakaunistuse
esitlus
lt- kultuuriline identiteet, meie
rahvusele omased rahvuslikud
elemendid esemete
kujundamisel/
üp- sotsiaalne pädevus,
rühmas arvesakse teineteise
seisukohtadega/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- kunst, kavandamine kui
protsess ideede arendamiseks/
al- inimeseõpetus, erinevate
käitumisviiside leidmine
probleeme lahendades.
üp- matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus materjalide arvestamisel
kasutatakse matemaatilisi
tehteid/

Seinakaunistuse valmistamine (vajadusel
oksüdeerimine, viimistlemine:
toonimine, harjamine, lakiga katmine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest. Õpilane
valib kahe samaaegse teema vahel.
Lindude
söögimaja
valmistamine
(ideedekavandite loomine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Lindude
(toorikute

söögimaja
valmistamine
töötlemine:
saagimine;

Seinakaunistuse
ja sellele
iseloomuliku
jutu
hindamine.

Lindude
söögimaja
vineerist või
puidust, vt ka
Õ- lk 137/
ajurünnak.

Lindude
söögimaja,
vineerist või
puidust vt ka
Õ- lk 137/
rühmatöö.

Töö
protsessi
hindamine.
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puurimine, lihvimine).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.

suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja
arvestab teiste tööalaseid arvamusi.

Märkimis- ja
naelutamisšabloonid.

kujundab, esitleb ja põhjendab oma
arvamust; väärtustab töö tegemist,
sh selle uurimist ja omandatud
tagasisidet.

Ilmastikukindlad
kattekihid.

Lindude
söögimaja
valmistamine
(toorikute töötlemine: lihvimine ja
ühendamine, nael ja pulkliide).
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5. Projektitööd
Projektitööd nii käsitööst ja kodundusest
kui ka tehnoloogiaõpetusest.
Lindude
söögimaja
valmistamine
(katmine ilmastikukindla kattekihiga).

lt- kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus, omanäolised
lahendused projektitöödele/
al- matemaatika,
geomeetrilised kujundid ja
mõõtmine, sh sirge, lõik ja
ring ning nurk/
al- ühiskonnaõpetus, teadlik ja
säästev tarbimine.
lt- teabekeskkond, info
kogumine erinevatest
kanalitest/
al- inimeseõpetus, usaldus
suhetes/
al- ühiskonnaõpetus,
töökultuur ja tööeetika/
n- viimistlemisnäited.
üp- suhtluspädevus,
suhtlemine tööprotsessis ja
eneseväljendus/
al- kunst, lindude söögimaja
koloriit.

Lindude
söögimaja,
vineerist või
puidust vt ka
Õ- lk 137/
rühmatöö.
Lindude
söögimaja,
vineerist või
puidust vt ka
Õ- lk 137/
rühma esitlus.

Lindude
söögimaja
hindamine.
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LISA 8.2
2.KÄSITÖÖ JA KODUNDUS II KOOLIASTME
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat;
2) mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju keskkonnale;
3) kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid;
4) võrdleb ja kasutab erinevaid materjale;
5) teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid;
6) töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös;
7) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest;
8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana;
9) väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas.

Õppeaine kirjeldus
Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. Käsitöö seos tarbekunstiga loob
loomingulise eneseteostuse eeldused. Arutletakse kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäevamaailmas. Tutvutakse erinevate materjalide ja nende omadustega ning proovitakse nende kasutamise mitmesuguseid tehnikaid. Õpitakse nägema
ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi esemete ja toodete disainimisel. Oluline osa on säilitada ja arendada rahvuslikke kultuuritraditsioone
nii käsitöös kui ka kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade käsitöö- ja toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii õppetöös kui ka tulevases elus.
Seega kujundab käsitöö ja kodundus õppeainena õpilases praktilist mõtlemist, loovust, käelise tegevuse arengut ja eneseanalüüsi võimet ning arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust. Õppeaine lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes.

Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut
teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning
iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, ettevõtted jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: loov praktiline tegevus, projektõpe, uurimistööd, katsetused (nt erinevate materjalide ja
toiduainete omadused), ürituste ja näituste korraldamine, internetipõhiste keskkondade kasutamine oma ideede ja töö tutvustamiseks ning eksponeerimiseks, mängud, arutelud, diskussioonid, väitlused jne;
8) lähtutakse sellest, et käsitöö ja kodundus on praktilise suunitlusega õppeaine; vähemalt 2/3 õppetunnist peab olema praktiline tegevus;
9) on rõhk loovusel (disainimine), rahvuslike töötraditsioonide säilitamisel (rahvuslik toode, rahvakunstist pärit motiivide kasutamine toote kaunistamisel jne) ning nüüdisaegsel tehnoloogial;
10) pööratakse enne uute tehnoloogiate ja seadmete kasutamist tähelepanu ohutusele;
11) planeerib õppesisu ajalise jaotumise aineõpetaja. Käsitöös on soovitatav igal õppeaastal valida 2 põhilist tööliiki, millega seostada ainesisesed
läbivad teemad (kavandamine, rahvakunst, töö organiseerimine, materjalid);
12) projektõppe teemasid valides saab rohkem tähelepanu pöörata paikkonna traditsioonidele, tutvuda erinevate tehnoloogiatega ja neid katsetada,
suunata õpilasi iseseisvalt ja koos teistega loovalt probleeme lahendama, looma ning aineüritusi korraldama (projektõppe teemad võivad olla nii
kodundusest, käsitööst kui ka tehnoloogiast);
13) jaotatakse klass toitu valmistades ja teiste praktiliste ülesannete korral väiksemateks rühmadeks (1–5 õpilast);
14) leitakse kodunduse teemade juures lõiminguvõimalusi nii inimeseõpetuse, bioloogia kui ka keemiaga; terviseteadlik käitumine kinnistub tunnis
tehtavate praktiliste ülesannete kaudu;

15) lähtutakse eesmärgist, et õpilased õpiksid iseseisvalt oma tööd kavandama ja organiseerima, ning välditakse liigset otsest juhendamist.

Õppeprotsessi kirjeldus
Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis annab võimaluse teoreetiliste teadmiste lõimumiseks igapäevases elus vajalike praktiliste oskustega. Käsitöö
seos tarbekunstiga loob eeldused loominguliseks eneseteostuseks. Arutletakse kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse
üle ajaloos ja tänapäevases maailmas. Tutvutakse erinevate materjalide ning nende omadustega, proovitakse mitmesuguseid tehnikaid nende
kasutamisel. Õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ja uudseid lahendusi esemete ning toodete disainimisel. Oluline osa on rahvuslike
kultuuritraditsioonide säilitamisel ja arendamisel nii käsitöös kui kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade käsitöö- ja toidutraditsioone
ning nende seost ajaloo, kliima, usu ning kultuuritavadega. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii õppetöös kui
tulevases elus.
Seega käsitöö ja kodundus õppeainena kujundab õpilases praktilist mõtlemist, loovust, käelise tegevuse arengut ja eneseanalüüsi võimet ning
arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust.. Õppeaine lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes.
1. Käsitöö ja kodunduse õppe planeerimisest
Käsitöö ja kodunduse ainekava on paindlik - õpitulemuste saavutamiseks on õpetajal võimalus konkreetsete tööesemete ja ülesannete valikul
arvestada nii õpilaste soovide, õppekeskkonna tingimuste ja võimalustega, paikkondlike rahvuslike traditsioonidega, kui ka uute tehnoloogiate ja
moesuundumustega. Teemade käsitlemisel ei ole kindlat järjekorda, töö planeerimisel saab õppesisu osasid mitut moodi omavahel põimida.
Õppeainesiseseid läbivaid teemad, mis ainekavas on toodud ettepoole (kavandamine, töö käik, rahvakunst, materjalid) seotakse erinevate tööliikide
ja praktiliste töödega. Käsitöö teemad võivad vahelduda kodunduse teemadega. Õpilaste liigse koormuse vältimiseks ja rahuliku töötempo
tagamiseks on soovitav kooliastme ainekavas olevad tööliigid jaotada klasside vahel nii, et igale õppeaastale jääks 2 põhilist tööliiki, milles
tehakse suurem praktiline töö. Samuti võib kavandada loomingulisi ülesandeid, kus kasutatakse koos mitut tööliiki. Selline õppetöö planeerimine
jätab rohkem aega arutlemiseks disainiküsimuste üle, oma valikute tegemiseks ja põhjendamiseks, iseseisvate tööoskuste arendamiseks ja oma
tööprotsessi analüüsimiseks.
Õppekavas on toodud õppeaine osad mahtudena, kool määrab nende järjestuse ise, käsitööõpetaja ja tehnoloogiaõpetaja peavad siin tegema tihedat
koostööd. Ajaliselt peavad nende töökavades kokku langema vahetusosa, mille käigus kaks õppegruppi vahetavad kohad – käsitööd ja kodundust
õppivad õpilased õpivad selle osa vältel tehnoloogiat ja tehnoloogiat õppivad õpilased kodundust, ja projektõppe osa.

Projektõppe raames saavad õpilased igal õppeaastal õppegrupist sõltumatult valida kahe üheaegselt toimuva valikteema või ainealase projekti
vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse-, käsitöö- kui ka kodundusealased. Samuti võib neid lõimida omavahel, teiste
õppeainete või ka kooli üritustega. Valikteema või projekti sisu valitakse silmas pidades kas uudseid või traditsioonilisi tehnoloogiaid, samuti
kohalikke traditsioone, kooli võimalusi või soovi mõnda ainelõiku süvitsi käsitleda. Igal aastal moodustab see osa ainest iseseisva terviku, mille
puhul ei eeldata õpilaste eelnevaid teemaga seonduvaid oskusi ega teadmisi.
Näiteid valikteemadeks ja projektideks: Märg- ja nõelviltimine, batik ja kangatrükk, pärlitööd, paelad ja nöörid, lillede hooldamine, kohalike
rahvuslike traditsioonide uurimine, kostüümid kooliteatrile, villast lõngaks, õpime ja õpetame koos sõpruskooliga interneti abil üksteisele
rahvuslikke käsitöövõtteid, meie koolilõuna analüüs, teeme nukumaja, eksootilised puuviljad, eestlaste toidulaud läbi sajandite, leivategu,
koostame oma klassi kokaraamatu, kavandame ja viime läbi piduliku ürituse jne.
Käsitöö ja kodundus
KooliKlass
aste
II
IV
V
VI
Kokku

Õppesisu jaotus tundide lõikes
Käsitöö teemad Kodunduse teemad
19
8
30
16
30
16
79
40

Tehnoloogiaõpetuse teemad
–
8
8
16

Projektitöö
8
16
16
40

Kooli ainekava võib üles ehitada väga mitmeti ning on loomulik, et õpetaja muudab oma töökava ka aastati.
Mõningaid lähtepunkte ja soovitusi tööülesannete planeerimisel:
• Kõik õppeülesanded lähtuvad õppetöö eesmärkidest.
• Ülesanded peavad olema jõukohased nii keerukuselt kui mahult. Liiga ajamahukad tööd muutuvad rutiinseks ja võivad kaotada huvi õpitava
vastu. Tihti suureneb sellisel juhul ebaloomulikult mahukaks ka koduse töö hulk.
• Tööesemete valikul tuleks lähtuda nende kasutatavusest ning ea- ja ajakohasusest (mõttetu on valida tööesemeks näiteks kleidi õmblemine,
mille lõikeline lahendus on küll tehnoloogiliselt eakohane, aga mis ei vasta praegusele moejoonele).
• Hästi valitud tööeseme korral saab õpilane arendada oma tehnoloogilist ja loomingulist leidlikkust (selliste ülesannete hulka ei kuulu näiteks
ajakirjast võetud mustri järgi ristpiste tikkimine või laudlina heegeldamine täpse juhendi järgi).
• Loomingulise tööülesande korral on kasulik esitada teatavad piirangud, mis on suunatud mingi kindla õpitulemuse saavutamisele, jättes
õpilasele siiski loomingu- ja valikuvabaduse.

Näiteks pärast tutvumist Eesti etnograafiliste sõlgedega on ülesandeks disainida kott, mille kaunistamisel on kasutatud inspiratsiooniallikana
sõlgi või nendel olevaid ornamente. Seejärel koostab õpilane töö valmistamise tehnoloogilise järjekorra ja töö ajalise planeeringu, valib
materjalid ning teostab töö. (Sellise õppeülesande korral on ühendatud erinevad teemad – rahvakunst, disain, tööprotsessi organiseerimine,
tikkimine, õmblemine.)
2. Õppetegevused ja metoodilised juhendid
Käsitöö ja kodundus on praktiline õppeaine, kus vähemalt 2/3 õppeajast peab olema praktiline tegevus, mis toetub loovale mõttetööle. Senisest
enam pööratakse tähelepanu oma ideede, tegevuste ja nende tulemuste analüüsimisele, seoste leidmisele teistes õppeainetes õpituga ning
tehnoloogiamaalimas ja kodukultuuris toimunud ja toimuvate muudatuste nägemisele ning püsiväärtuste hoidmisele. Eesmärgiks on õpilase
iseseisev toimetulek erinevate ülesannete ja probleemidega, selleks tuleb leida sobivaid õppeülesandeid ja luua keskkond, kus õpilasel on võimalus
senisest rohkem ise oma tegevust juhtida. Mõne praktilise töö tulemus ei pruugi olla sellisel juhul küll õpetajale ootuspärane, aga töö tulemuste ja
oma tegevuse analüüsimine aitab edaspidi õpilasel teha vajadusel teistsuguseid valikuid.
Õppetöö võiks sisaldada erinevaid õppemeetodeid, alates iseseisvast uurimuslikust ja praktilisest tööst kuni meeskonnatöö, ühisprojektide ja
õppekäikudeni. Põhiliselt ühistööga täidetud kodunduse tunnid annavad hea võimaluse arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi ning pöörata
tähelepanu väärtuskasvatusele.
3. Hindamine
Õpitulemuste omandamise hindamisel on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, hinne kui ka õpilase enda hinnang oma tööle.
Õppeülesande lahendamisel hinnatakse:
• kavandamist ja planeerimist (originaalsust, iseseisvust, oskust põhjendada tehtud otsuseid/valikuid);
• valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste kasutamist praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite
järgimist, iseseisvust, koostööoskust);
• töö tulemust (kavandatu õnnestumist, viimistlust/kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist, esitlemise oskust);
• õpilase arengut, püüdlikkust, kodukorra täitmist.
4. Võimalik diferentseerimine
Käsitöö kui loomingulise õppeaine puhul on diferentseerimine loomulik. Õpilaste võimed ja suundumused on erinevad ja nendega on võimalik
arvestada. Osa õpilasi on loomingulisemad ja neile on huvitavamad toodete disaini ning leiutamisega seotud ülesanded, aga on ka õpilasi, kes
tahavad ja suudavad teha väga filigraanset ja korrektset tööd ning samas jäävad hätta töö kavandamisega. Õpetaja toetus ja hästi valitud ülesanded

aitavad õpilasel arendada kõiki külgi, samas kogeda edu selles, milles ollakse tugev. Ühistööde käigus kujuneb ka õpilastel oskus üksteisega
arvestada, märgata enda ja teiste tugevaid külgi ning üksteist toetada. Õpetaja saab suunata õpilasi valima jõukohast tööd, näiteks kui mõne õpilase
käelised võimed on väga väikesed (selleks võib olla mitmeid, ka tervisega seotud põhjuseid), võib tema töö olla tehnoloogiliselt tunduvalt lihtsam
– näiteks koekirjalise kudumi asemel lihtsalt ripskoeline ese.
5. Põhikooli ainekava II kooliastme õppeaine käsitöö ja kodundus rakendusvajadused
• Erinevate materjalide, töövahendite ja seadmetega töötamisel on õppetöö korraldamiseks ja õpilaste turvalisuse tagamiseks vajalik, et
õpperühma suurus ei ületaks 15 õpilast.
• Käsitöö ja kodunduse õpitulemuste saavutamiseks on vajalikud funktsionaalselt sisustatud käsitööklass ja õppeköök, kus on olemas seadmed,
töövahendid ja materjalid vastavalt eelpool tood õpikeskkonna tingimustele.
• Õppetööks on vastavalt õpilaste arvule vajalikud rahalised vahendid materjalide ostuks käsitöös ja toiduainete ning puhastustarvete ostmiseks
kodunduses.

Klass: 4. klass
Maht: 2 tundi nädalas:
käsitöö (tikkimine, heegeldamine, õmblemine) 19 tundi
kodundus 8 tundi
projektõpe (lapitöö, õmblemine) 8 tundi
kokku 35 tundi

Nädal

Õppetöö sisu
Õpitulemus
Käsitletav
teema

Tunni sisu/põhimõisted

tööplaan, kodukord, materjalid ja
töövahendid; looduslikud kiud, vill,
puuvill, käsitööniidid ja -lõngad

1

SISSEJUHATUS

2

tikand, tikkimine, tikkimismaterjalid
TIKKIMINE ja - vahendid, üherealised pisted, eelja varspiste

3

TIKKIMINE

tikk- ja ahelpiste, tikandi viimistlemine, tööproovi vormistamine

Praktilised tööd/ kasutatav meetod

Märkused (üldpädevused, läbivad teemad,
lõiming)

Hindamine

kabineti ja kodukorra tutvustus, õpimapi
tiitellehe vormistamine, tutvumine erinevate
käsitöömaterjalidega; sõrmedel kootava
nööri valmistamine

järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab
korras töökoha, kirjeldab looduslike
kiudainete saamist

loodusõpetus - lambavill, puuvill

tööproovi tikkimine

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi

õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

tööproovi tikkimine

hinnata
üherealiste
pistete tikkimist

kasutab tekstiileset kaunistades üherealisi
pisteid

4

ohutusnõuded, toiduohutus, retsept,
KODUNDUS võileivad; tööjaotus rühmas, ühistöö
kavandamine; mõõtmine

ettevalmistus praktikumiks, rühmatöö,
ühistöö organiseerimine, ülesannete
jagamine

teadvustab hügieenireeglite järgimise
vajadust köögis töötamisel, suhtub
kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab
teiste arvamust

loodusõpetus - jäätmekäitlus, säästev tarbimine;
inimeseõpetus – meeskonnatöö, tööjaotus,
sallivus
matemaatika - harilik ja kümnendmurd,
massiühikud, mahuühik liiter;
eesti keel – üldkasutatavad lühendid, lühendite
õigekiri;
„Tervis ja ohutus“

5

KODUNDUS

ohutusnõuded, hügieen, nõude pesemine käsitsi, köögi korrashoid, jäätmete võileibade ja tee valmistamine ning
sorteerimine, vee ja energia säästlik
serveerimine; praktikum, rühmatöö
kasutamine; mõõtmine

hinnata
praktikumi

valib töövahendid töö eesmärgi järgi ning
kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;
katab toidukorra järgi laua

Kultuuri –ja väärtuspädevus – suutlikkus
hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate
moraalinormide seisukohast,
sotsiaalne pädevus - teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid
suhtlemisel;

6

HEEGELDAMINE

ohutusnõuded, töövahendid, materjalid;
alg- ja ahelsilmus

heegelahelast pildi valmistamine, õpimapi
vahelehe "Heegeldamine" tegemine

hinnata
valminud
pilti, vahelehe
vormistust

seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme
valmimiseks kuluvat aega; järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras
töökoha

kunstiõpetus - värvusõpetus, kompositsioon

7

HEEGELDAMINE

kinnissilmus, tingmärk

kinnissilmuselise tööproovi heegeldamine

heegeldab põhisilmuseid ning tunneb
õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskmustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke konda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

VAHEAEG

a

HEEGELDAMINE

tööproovi viimistlemine ja
vormistamine, kinnissilmuse 3 nägu,
tööjuhend

tööproovide heegeldamine, lõpetamine,
vormistamine; õpime kasutama tööjuhendit

9

KODUNDUS

toiduainete eel- ja külmtöötlemine,
toit, toidu- ja toitaine; aedviljad

ettevalmistus praktikumiks, rühmatöö,
mõistekaardi "Toiduainete töötlemisviisid"
koostamine

10

KODUNDUS aedvilja tükeldamine, tükelduskujud

praktikum, rühmatöö; lihtsa toorsalati
valmistamine ja serveerimine

hinnata
kinnissilmuse
heegeldamist,
õigeid
töövõtteid

Hinnata
praktikumi

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi; hindab oma töö korrektsust ja
esteetilisust

õpipädevus – suutlikkus hankida õppimiseks
vajaminevat teavet

teab erinevaid toiduainerühmi (aedviljad)
ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid
ja nende omadusi

inimeseõpetus - tervislik toitumine 5.kl,
loodusõpetus -tervislik eluviis, aiasaaduste osa
igapäeva menüüs 6. kl

valmistab lihtsamaid tervislikke toite,
kasutades levinumaid toiduaineid ning
külmtöötlemistehnikaid, valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning
kasutab neid ohutusnõudeid arvestades

Sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha koostööd
teiste inimestega erinevates situatsioonides

11

ÕMBLEMINE

õmblusmasina ja selle osade
õmblusmasinate ajalugu; õmblusmasina
tundmaõppimine, pealt niiditamise harjutaosad, pealt niiditamine, õmblusniidid
mine, juhendi järgi töötamine; töö paarides

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi; seab õmblusmasina töökorda

„Tehnoloogia ja innovatsioon”

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi; seab õmblusmasina töökorda

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat
teavet;
sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha
koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides

12

ÕMBLEMINE

alt niiditamine, õmblusmasinaga
õmblemine

pealt ja alt niiditamise harjutamine, juhendi
järgi töötamine; töö paarides

13

ÕMBLEMINE

õmblusmasina õpetus, ohutus õmblemisel

õmblusmasina niiditamise, poolimise ja
õmblemise harjutamine

hinnata pealt
ja alt niiditamist

14

ÕMBLEMINE

õmblemine, sirge ja sik-sak õmblus

tunnikontroll, lünktekst õmblusmasinaõpetusest; mapi vahelehe "Õmblemine"
tegemine, ettemärgitud joonte järgi
õmblemine, õmblusharjutused

Hinnata
tunnikontrolli
ja õmblusharjutusi

Projekt: "Minu turvaline koolipäev";
helkuri õmblemine ja helkurite näituse
tegemine

"Turvaline koolipäev" - ajurünnak, mõttekaardi koostamine, rühmatöö; õmmeldud
helkuri kavandamine, tutvumine näidistega, materjalide valik ja ettevalmistamine;
kodus: näituse eksponaatide kogumine

osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja
suhtlusvormides; leiab koostöös teistega
ülesannetele ning probleemidele
lahendeid; kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;
leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale

Kultuuri- javäärtuspädevus –suutlikkus
hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate
moraalinormide seisukohast;
suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja
asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada
ja põhjendada; „Tervis ja ohutus”

helkuri valmistamine, väikese lapitöö
õmblemine: detailide lõikamine, kinnitamine alusmaterjalile triikides ja õmmeldes

leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale, järgib töötades ohutusnõudeid
ning hoiab korras töökoha

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat
teavet;
„Keskkond ja jätkusuutlik areng”;
kunstiõpetus - värvusõpetus, kompositsioon

15

PROJEKT
ÕPE

„Tervis ja ohutus”

Mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel
ning järgib seda oma töös.

VAHEAEG

16

PROJEKT
ÕPE

lapitöö, liimiriie, taaskasutus, teadlik
ja säästlik tarbimine; värvusõpetuse
põhitõdede arvestamine esemeid
disainides

17

PROJEKT
ÕPE

crazy tehnika lapitöös, teppimine,
äärestamine, öösid

lapitöö õmblemine, eri värvi tepingute
lisamine, helkurkanga kinnitamine ja servade ääristamine sik-sak õmblusega; öösi ja
riputuspaela lisamine

18

PROJEKT
ÕPE 1t

projekti lõpetamine, helkurite näitus

helkuritest näituse kujundamine kooli,
käsitöökabineti või koduklassi stendile,
kasutada ka ajurünnakus valminud mõtteid
ja tekste

hinnata
valminud
helkurit

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja
teiste ühistöös toimuvate tegevuste
liikmena

ettevõtlikkuspädevus - korraldada ühistegevusi,
näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest;
eesti keel - tekstiloome, õigekiri

Klass: 5. klass
Maht: 2 tundi nädalas: kokku 70 tundi
käsitöö (kudumine, tikkimine) 32 tundi
kodundus 16 tundi
projektõpe (kodundus, viltimine)14 tundi

Nädal

tehnoloogiaõpetus 8 tundi
Õppetöö sisu
Käsitletav
teema

Õpitulemus
Tunni sisu/põhimõisted

Praktilised tööd/ kasutatav meetod

Üldpädevused, läbivad teemad, lõiming

Hindamine

1

PROJEKT
ÕPE

projekt "Olen ettevõtlik", kooli mardilaadal osalemine, tootearendus, ettevõtlikkus; ideede leidmine ja edasiarendamine

projekti tutvustus, meeskondade moodustamine, rühmatöö „Tootearendus“,
oma laadakauba kavandamine, vajaminevate materjalide ja vahendite vajaduse selgitamine

leiab koostöös teistega ülesannetele
ning probleemidele lahendeid; kavandab jõukohaseid käsitööesemeid

Kultuuri- ja väärtuspädevus - tajuda ja väärtustada
oma seotust teiste inimestega;
sotsiaalne pädevus - teha koostööd teiste inimestega
erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste
erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu
viia;
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”

2

PROJEKT
ÕPE

vill, viltimine, märg- ja nõelviltimine,
viltimisvahendid ja -materjalid

vilditud ehte või võtmehoidja valmistamine, töötamine suulise juhendamise
järgi

järgib töötades ohutusnõudeid ning
hoiab korras töökoha

kunstipädevus,
kunstiõpetus - värvusõpetus ja kompositsioon
kavandamisel

3

PROJEKT
ÕPE

viltimine, kinnitus- ja riputusvahendid

vilditud eseme valmistamine, viimistlemine, haaknõela, rõnga vm kinnitamine

4

PROJEKT
ÕPE

pakend, pakendamine, taaskasutus; toote
hinda mõjutavad tegurid

pakendi valmistamine, taaskasutusmaterjali kasutamine, hinna arvutamine

kirju koer, kass arturi kook; laadakauba
pakendamine ja eksponeerimine

rühmatöö: retseptide valimine, vajamineva materjali arvestamine, ülesannete jagamine toiduvalmistamiseks,
laadal osalemiseks; kodune ülesanne:
uurida kauplusest vajaminevate toiduainete hinnad

5

PROJEKT
ÕPE

hinnata
lõpetatud
vilditud eset

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

leiab võimalusi taaskasutada materjale

koostab koos kaaslastega tööplaani,
lepib kokku tööjaotuse

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus– suutlikkus kasutada matemaatikale
omast keelt erinevaid ülesandeid lahendades;
„Keskkond ja jätkusuutlik areng”
sotsiaalne ja kpodanikupädevus - teha koostööd
teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; ettevõtlikkuspädevus - suutlikkus ideid
luua ja neid ellu viia;

õpipädevus - suutlikkus kasutada õpitut erinevates
kontekstides ning probleeme lahendades; suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid;
matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt erinevaid ülesandeid lahendades

6

PROJEKT
ÕPE

laadakauba valmistamine ja pakendamine

toiduvalmistamine ja pakendamine,
toiduainete maksumuse ja toote hinna
arvutamine, laadal osalemine

hinnata praktilist toiduvalmistamist

täidab ülesande, hindab rühma
töötulemust ja igaühe rolli tulemuse
saavutamisel

7

PROJEKT
ÕPE

kulu, tulu, kasum; ühise töö
analüüsimine ja hindamine

kokkuvõte laadal osalemisest, tulu
arvutamine, kasumi jagamine, enesehinnangu kirjutamine, projekti lõpetamine

hinnata projektis
osalemist (sh
enesehinnang)

õpipädevus - analüüsida enda teadmisi ja oskusi,
tugevusi ja nõrkusi;
teadvustab end rühma- ja projektitöös
ettevõtlikkuspädevus - näidata initsiatiivi ja vastutoimuvate tegevuste liikmena
tada tulemuste eest;
matemaatikapädevus

VAHEAEG

8

KODUNDUS

toidupüramiid, piim ja piimatooted,
toiduainete säilitamine, küpsetamine

ettevalmistus praktikumiks, individuaalne ja rühmatöö, mõttekaardi "Piimatooted" koostamine, piimatoodete rasvasisalduse võrdlus (kodus: piimatoodete
pakendiinfo uurimine, võrdlus);

9

KODUNDUS

seadmed köögis, ahju ja blenderi kasutamine, küpsetamine

lehttaigna pirukate küpsetamine, piimavõi jäätisekokteili valmistamine

hinnata praktikumi

kirjalik enesehinnang
oma
tegevusele
kodunduse
praktikumis

10

KUDUMINE

materjaliõpetus; looduslikud kiud, vill,
puuvill

tutvumine villaga, puuvillaga; katsed märgumine, põlemine jm

11

KUDUMINE

ohutusnõuded, silmuskudumise töövahendid, materjalid, silmuste loomine, parempidine silmus, ripskude

sõlmelise äärega ripskoelise tööproovi
kudumine, töötamine suulise juhendamise järgi

12

KUDUMINE

kudumi lõpetamine, silmuste mahakudumine, lõngaotste kinnitamine, peitmine,
kudumi aurutamine; kootud esemete
hooldamine

tööproovi lõpetamine, viimistlemine ja
vormistamine; tööjuhendi järgi töötamine, jooniste lugemine

13

KUDUMINE

ääresilmused, sõlmeline äär, narmad

mapi vahelehe "Kudumine" tegemine

teab erinevaid toiduainerühmi ning
tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid
ja nende omadusi, teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil
valib töövahendid ja seadmed töö
eesmärgi järgi ning kasutab neid
ohutusnõudeid arvestades

inimeseõpetus - tervislik toitumine 5.kl;
eesti keel - õigekiri

Sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha koostööd
teiste inimestega erinevates situatsioonides

kirjeldab looduslike kiudainete
saamist, omadusi

õpipädevus -suutlikkus analüüsida enda teadmisi ja
oskusi, tugevusi ja nõrkusi ;
enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja
hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
loodusõpetus - lambavill, puuvill;
inimeseõpetus – eneseanalüüs, -hinnang

koob põhisilmuseid ning tunneb
tingmärke

õpipädevus– suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet

hinnata
parempidise
silmuse
kudumist

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi

õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

hinnata vahelehe
kujundust,

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

kunstiõpetus - värvusõpetus, kompositsioon

vormistust

hinnata
pahempidise
silmuse ja
ääresilmuse
kudumist

14

KUDUMINE

pahempidine silmus, parempidinepahempidine kude, silmuseline äär

silmuselise äärega parem-pahempidise
pinnaga tööproovi kudumine; töötamine
suulise juhendamise ja kirjaliku juhendi
järgi

15

KUDUMINE

soonikkude/lihtne koekiri, kanaihu,
pärlkude, mustri ülesmärkimise võimalused

kootud käepaela kavandamine, alustamine

kavandab omandatud töövõtete baasil
kunstiõpetus - värvusõpetus, kompositsioon
jõukohaseid käsitööesemeid

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi

õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

VAHEAEG
16

KUDUMINE

kootud käepael

käepaela kudumine

17

KUDUMINE

pärli ja nööbi õmblemine, täpsuse ja
korrektsuse väärtustamine tööd viimistledes (korrektne töö tagumine pool)

käepaela viimistlemine, kaunistamine
pärlite või nööpidega, kinnituse
tegemine

18

KODUNDUS

salatite liigid, toor- ja segasalatid, salatikastmed, keetmine (muna, riis,
makaronitooted, kartul), aedviljade tükeldamine, tükelduskujud

ettevalmistus praktikumiks, rühmatöö,
oma salati retsepti koostamine

19

KODUNDUS

segasalat, külmlaua katmine, keetmine,
pliidi kasutamine

segasalati valmistamine ja serveerimine,
rühmatöö, iseseisev töö retseptiga

20

TIKKIMINE

kaherealised pisted, sämppiste, ristpiste

tööproovi tikkimine, tööjuhendi ja
suulise juhendamise järgi töötamine

21

TIKKIMINE

kaherealised pisted, aedpiste, põlvikpiste

tööproovi tikkimine, tööjuhendi ja
suulise juhendamise järgi töötamine

hinnata
valminud
käepaela

hinnata praktikumi

hinnata kaherealiste
pistete tikkimist

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

tööõpetus - nööbi õmblemine

koostab koos kaaslastega tööplaani,
lepib kokku tööjaotuse, täidab
ülesande, hindab rühma
töötulemust ja igaühe rolli tulemuse
saavutamisel

õpipädevus – suutlikkus kasutada õpitut erinevates
kontekstides ning probleeme lahendades

valmistab lihtsamaid tervislikke toite,
kasutades levinumaid toiduaineid
ning külm- ja kuumtöötlemistehnikaid

sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha koostööd
teiste inimestega erinevates situatsioonides

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi

õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

22

TIKKIMINE

nõelaraamat, ajalugu ja traditsioonid,
tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku
ning sobivuse põhimõtted, rahvuslike
detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset
kavandades; arhailine tikand

23

TIKKIMINE

võimalusi mustri kandmiseks kangale,
šabloon, kopeerimine; ettejoonistatud
mustri järgi tikkimine

šabloonide valmistamine, mustri
kandmine kangale, oma töö tikkimine

24

TIKKIMINE

ettejoonistatud mustri järgi tikkimine

nõelaraamatu kaante tikkimine

25

TIKKIMINE

ettejoonistatud mustri järgi tikkimine

nõelaraamatu kaante tikkimine

etteantud teemal nõelaraamatu kavandamine, mustri joonistamine, "Oma
loo" kirjutamine

hinnata
nõelaraamatu
kavandit

kavandab omandatud töövõtete baasil
jõukohaseid käsitööesemeid; leiab
käsitööeseme kavandamiseks ideid
eesti rahvakunstist; märkab rahvuslikke kujunduselemente
tänapäevastel esemetel

õpipädevus– suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet,
kunstiõpetus - värvusõpetus, kompositsioon;
eesti keel - tekstiloome;
matemaatika - mõõtmine, ristkülik;
„Kultuuriline identiteet”

kasutab tekstiileset kaunistades üheja kaherealisi pisteid

õpipädevus – suutlikkus kasutada õpitut erinevates
kontekstides ning probleeme lahendades;

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi
hinnata
nõelaraamatu
kaante
tikandit

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi
järgi

VAHEAEG

26

TIKKIMINE

ääristamine, tarbe- ja kaunistuspisted

nõelaraamatu servade ääristamine sämppistetega

27

TIKKIMINE

keerupael, kihnu südamepael; tikandi
viimistlemine, erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine

nõelaraamatu lõpetamine, paelkinnituse
tegemine, viimistlemine

28

KODUNDUS

muna, salmonelloos; toidurasvad, praadimine, praadimisviisid

ettevalmistus praktikumiks, individuaalne ja rühmatöö; toidurasvade erinevuste
uurimine (kodus: koostada võrdlus 3
erineva toidurasva pakendiinfo põhjal)

29

KODUNDUS

(deflon)panni kasutamine ja hooldus,
toidurasvade kasutamine ja säilitamine

pannkookide või omleti valmistamine ja
serveerimine, rühmatöö

30

KODUNDUS

snäkid ja maiustused, tühi energia; pakendiinfo, teadlik ja säästlik tarbimine;
muffin, cupcake, keemilise kobestajaga
taigen

erinevate maiustuste pakendiinfo ja
toitainelise koostise võrdlus; ettevalmistus praktikumiks, rühmatöö

kasutab tekstiileset kaunistades üheja kaherealisi pisteid

hinnata
lõpetatud
nõelaraamatut

hinnata praktikumi

õpipädevus – suutlikkus kasutada õpitut erinevates
kontekstides ning probleeme lahendades;

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

teab erinevaid toiduainerühmi ning
tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid
ja nende omadusi

õpipädevus – suutlikkus kasutada õpitut erinevates
kontekstides ning probleeme lahendades; inimeseõpetus - tervislik toitumine 5.kl

valib töövahendid ja seadmed töö
eesmärgi järgi ning kasutab neid
ohutusnõudeid arvestades

sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha koostööd
teiste inimestega erinevates situatsioonides

enesemääratluspädevus – suutlikkus järgida terveid
võrdleb pakendiinfo järgi erinevate
eluviise
toiduainete toiteväärtust; oskab valida
„Keskkond ja jätkusuutlik areng”
erinevaid kaupu ja oma valikut
„Tervis ja ohutus“;
põhjendada
ühiskonnaõpetus - teadlik, säästev tarbimine 6.kl

31

KODUNDUS

taigna segamine puulusika või vispliga,
kuivainete sõelumine, vesivannil
keetmine, šokolaadi sulatamine

32

KODUNDUS (vahetus)

tutvumine köögiga, mõõtvahendite
ohutus- ja hügieeninõuded köögis töökasutamisega; piimatoodete rasvasisaltades, mõõtmine, mõõtühikud; toidu- ja
duse võrdlus (kodus: piimatoodete
toitained, piim- ja piimatooted, võileibade
pakendiinfo uurimine, võrdlemine);
liigid
ettevalmistus praktikumiks, rühmatöö

teadvustab hügieenireeglite järgimise
vajadust köögis töötades; tunneb
põhilisi toiduaineid ja nende omadusi

inimeseõpetus (I kooliaste) – meeskonnatöö,
tööjaotus, sallivus;
matemaatika - harilik ja kümnendmurd,
mõõtühikud; „Tervis ja ohutus“

KODUNDUS (vahetus)

nõude pesemine käsitsi, köögi korrashoid,
jäätmete sortimine, retsepti kasutamine,
lauakombed ning lauakatmise tavad; ahju,
blenderi või mikseri kasutamine

soojade võileibade (muffini pannis) ja
piima- või jäätisekokteili valmistamine
ning serveerimine; rühmatöö, retsepti
järgi töötamine

hinnata praktikumi

valmistab lihtsamaid toite; katab
lauda ning peab kinni üldtuntud
lauakommetest; teeb põhilisi
korrastustöid, kasutades selleks
sobivaid töövahendeid; teab jäätmete
käsitlemise põhilisi nõudeid

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; sotsiaalne pädevus - teha koostööd teiste inimestega
erinevates situatsioonides;
loodusõpetus - jäätmekäitlus, säästev tarbimine;
„Väärtused ja kõlblus”

enesehinnang,
hindamismude teab ja väärtustab tervisliku toitumise
l kodunduse
põhialuseid; tunneb põhilisi toidpraktikumi
uaineid ja nende omadusi
analüüs

33

muffinite valmistamine ja serveerimine,
sünnipäevalaua katmine, kombed,
rühmatöö

hinnata praktikumi

34

KODUNDUS (vahetus)

tervisliku toitumise põhitõed,
toidupüramiid, aedviljad; toiduainete
eel-, külm- ja kuumtöötlemine; salatid

mõistekaardi "Toiduainete töötlemine"
koostamine, harjutused toidupüramiidi
tundmaõppimiseks; ettevalmistused
praktikumiks, rühmatöö

35

KODUNDUS (vahetus)

hakkimine ja tükeldamine, keetmine,
lauakombed ning lauakatmise tavad

lihtsa segasalati valmistamine ja
serveerimine; riisi või makaronide
keetmine; rühmatöö, retsepti järgi töötamine

hinnata praktikumi

36

KORDAMINE

enesehinnang

mapi korrastamine, õppeaasta kohta
enesehinnangu kirjutamine, oma töö
analüüsimine

hinnata mappi

Klass: 6. klass
Maht: 2 tundi nädalas:
käsitöö (õmblemine, heegeldamine) 30 tundi
kodundus 16 tundi
projektõpe (pakutrükk) 16 tundi

katab toidukorra järgi laua, valides
ning paigutades sobiva lauapesu, nõud ja -kaunistused

valmistab lihtsamaid toite; katab
lauda ning peab kinni üldtuntud
lauakommetest; teeb põhilisi
korrastustöid, kasutades selleks
sobivaid töövahendeid

sotsiaalne pädevus - teha koostööd teiste inimestega
erinevates situatsioonides;

enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja
hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
loodusõpetus - aed- ja köögiviljad;
inimeseõpetus - tervislik toitumine, enesehinnang
5.kl;
eesti keel - õigekiri
õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet;
sotsiaalne pädevus - teha koostööd teiste inimestega
erinevates situatsioonides

inimeseõpetus - enesehinnang, eneseanalüüs

tehnoloogiaõpetus 8 tundi

Nädal

kokku 70 tundi

1

2

3

Õppetöö sisu
Käsitletav
teema

Tunni sisu/põhimõisted

Õpitulemus

Üldpädevused, läbivad teemad, lõiming

sissejuhatus õppeaastasse, tööplaani
tutvustus; arutlus teemal "Milleks on
vaja teada toiduainete koostist?";
harjutusi mahu- ja massiühikute
teisendamise kohta; ettevalmistus
praktikumiks, rühmatöö

teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb
neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi;
hindab oma toitumisharjumuste vastavust
toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks;
koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib
kokku tööjaotuse, täidab ülesande

inimeseõpetus - tervislik toitumine 5.kl; matemaatika - massi- ja mahuühikud, teisendamine; eesti keel lühendid

Sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha koostööd
teiste inimestega erinevates situatsioonides

kunstiõpetus - figuuri joonistamine, kompositsioon

Praktilised tööd/ kasutatav meetod

Hindamine

KODUNDUS

tervisliku toitumise põhitõed,
puuviljad ja marjad, mahl,
nektar, mahlajook, vitamiinid;
küpsetusvormid ja -plaadid

KODUNDUS

töövahendid köögis, mikseri ja
kaalu kasutamine; muna vahustamine, või sulatamine,
lahtikäiva vormi ja küpsetuspaberi kasutamine

lihtsa õunakoogi (pisarakoogi)
hinnata prakvalmistamine serveerimine, rühmatöö tikumi

hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli
tulemuse saavutamisel; suhtub kaaslastesse
heatahtlikult ning arvestab teiste; kasutab
mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada
mahu- ja massiühikuid

ÕMBLEMINE

tekstiilide valiku ning sobivuse
põhimõtted lähtuvalt kasutusalast, kanga kudumise
põhimõte, kanga liigid: telgedel
kootud, silmuskoelised, mittekootud kangad; kavandamise
graafilised võimalused; sidus

oma põlle kavandamine, tutvumine
erinevate kangastega, võrdlemine

eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist
ning võrdleb nende omadusi; kavandab
omandatud töövõtete baasil jõukohaseid
käsitööesemeid;

tikkimisprogramm 4D Embroidery Extra, tikandi loomine

arvutis tikkimisprogrammiga tikandi
loomine põllele (tikkimine toimub
järgnevates õmblustundides)

5

ÕMBLEMINE

lõige, konstrueerimine

põlle lõigete tegemine, mõõtude
võtmine, sobiliku suuruse arvutamine

6

ÕMBLEMINE

lõigete paigutamine riidele,
juurdelõikus, õmblusvaru, koeõmblusvarude märkimine, detailide
ja lõimelõngad, koeserv
väljalõikamine

7

ÕMBLEMINE

kaarekujuliste lõikeservade
töötlemine

8

ÕMBLEMINE

palistus, käänis, kitsas palistus,
tööjooniste lugemine ja kasutamine

9

ÕMBLEMINE

põlle allääre ja ülaserva palistamine;
lai palistus, kitsa ja laia palistuse
töötamine suulise juhendamise ja
nurga töötlemine
kirjaliku tööjuhendi järgi

4

ÕMBLEMINE

hinnata kavandit

ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks

kunstipädevus, „Tehnoloogia ja innovatsioon”;
informaatika - arvuti töövahendina, salvestamine jm

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane
pädevus - suutlikkus kasutada matemaatikale omaseid
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades; matemaatika - mõõtmine, mõõdud, geomeetrilised
kujundid, joonestamine

hinnata lõikeid
ja
juurdelõikust

lõikab välja lihtsama eseme

kitsa palistuse tegemine: traageldamine ja õmblemine; kordamine:
õmblusmasina niiditamine, õmblemine

hinnata
õmbluseid

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning
õmbleb palistust; järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha

õpipädevus – suutlikkus kasutada õpitut
(õmblusmasinaõpetus); „Tervis ja ohutus”

põlle külgede palistuste traageldamine, õmblemine; töötamine suulise
juhendamise ja kirjaliku tööjuhendi
järgi

hinnata kitsaid
palistusi

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
traageldab ja õmbleb palistust

õpipädevus – suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet

hinnata laiu
palistusi

mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning
järgib seda oma töös

VAHEAEG
10

ÕMBLEMINE

lihtõmblus, paela õmblemise
võimalused

paelte õmblemine

11

ÕMBLEMINE

õmblustöö viimistlemine: puhastamine ja triikimine

õmblustöö viimistlemine, niidiotste
sõlmimine, peitmine, lõikamine;
triikimine; oma töö demonstreerimine kaasõpilastele

12

KODUNDUS

rõivaste pesemine käsitsi ja
masinaga, hooldusmärgid,
triikimine, jalatsite hooldamine;
kala ja kalasaadused, soe salat

vestlus kodusest rõivahooldusest;
harjutusi ja ülesandeid rõivaste ja
jalatsite hooldusest; ettevalmistus
praktikumiks

traageldab ja õmbleb lihtõmblust

hinnata
lõpetatud tööd

õmbleb valmis lihtsama eseme; hindab oma
töö korrektsust ja esteetilisust

Kultuuri- ja väärtuspädevus - suutlikkus väärtustada
loomingut ja kujundada ilumeelt

planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja
triikimist hooldusmärkide järgi

suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada

13

14

15

KODUNDUS

kala töötlemine, praadimine,
paneerimine

praetud või suitsukalaga (sooja) salati
hinnata prakvalmistamine ja serveerimine,
tikumi
rühmatöö

valmistab lihtsamaid tervislikke toite

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; sotsiaalne
pädevus - teha koostööd teiste inimestega erinevates
situatsioonides

KODUNDUS

teravili ja teraviljasaadused,
tervislik hommikusöök, pudrud
ja nende lisandid, tärklis,
keetmisviisid

mõttekaardi "Teraviljatoidud"
koostamine, arutlus leiva tähtsusest
eestlastele, vanasõnad ja ütlused leiva
kohta; ettevalmistus praktikumiks,
rühmatöö

teab ja väärtustab tervisliku toitumise
põhialuseid, tunneb põhilisi toiduaineid ja
nende omadusi

enesemääratluspädevus – suutlikkus järgida terveid
eluviise; ajalugu - leiva tähtsus eestlastele; eesti keel vanasõnad; „Tervis ja ohutus“, „Kultuuriline identiteet"

KODUNDUS

tatrapuder, kissell, tärklise
kasutamine, hautamis-(malm)pott ja selle kasutamine

tatrapudru, külma kastme ja kisselli
(mahla, kakao, piima) valmistamine
ning serveerimine, rühmatöö, retsepti
järgi töötamine

valmistab lihtsamaid toite; teeb põhilisi
korrastustöid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid; katab lauda ning peab kinni
üldtuntud lauakommetest; teab jäätmete
käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; sotsiaalne
pädevus - teha koostööd teiste inimestega erinevates
situatsioonides

projekti tutvustus, tegevuskava
koostamine; ülevaade erinevatest
märkidest ja sümbolitest, peremärgid;
klassi märgi idee, visandamine,
rühmatöö; kodus: uurida ühte loosiga
valitud sümbolit, koostada esitlus

teadvustab end projektitöö ühistöös toimuvate
tegevuste liikmena; leiab iseseisvalt ja/või
koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet, planeerida
õppimist ning seda plaani järgida; „Teabekeskkond“;
informaatika - esitluse koostamine

osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;

suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada; eesti keel - keelekasutus suulises
kõnes, kaasõpilase eesmärgistatud kuulamine

hinnata praktikumi

VAHEAEG
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PROJEKT
ÕPE

projekt "MMM ehk märkide
müstiline maailm"; märkide ja
sümbolite uurimine, loomine,
trükkimine

17

PROJEKT
ÕPE

esitluste ettekandmine ja kuulamine

rühmade või paaride esitlused erinevate sümbolite tähendustest ja kasutusest

18

PROJEKT
ÕPE

esemeline rahvakunst, tavad ja
kombed, muuseumite roll rahvakunsti säilitajana

õppekäik kohalikku muuseumi;
uurida peremärke jm märke ja sümboleid muuseumi eksponaatidel,
töölehe täitmine ja "leidudest" jooniste tegemine, ideede kogumine

19

PROJEKT
ÕPE

ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks

oma märgi loomine, selle kasutamise
võimalused - ajurünnak

hinnata esitlust

hinnata töölehe
kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke
ülesannete
esemeid
täitmist

märkab rahvuslikke kujunduselemente
tänapäevastel esemetel

sotsiaalne ja kodanikupädevus - teha koostööd teiste
inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida
inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
Kultuuri- ja väärtuspädevus - tajuda ja väärtustada
oma seotust oma maa kultuuripärandiga; „Kultuuriline identiteet”
Kultuuri- ja väärtuspädevus - väärtustada loomingut
ja kujundada ilumeelt; kunstipädevus - suutlikkus
hinnata uudseid ja isikupäraseid lahendusi ; kunstiõpetus - sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning
vahendid

tutvumine pakutrüki tehnikaga, kotile
vm valmis esemele (padi, padjapüür,
köögirätt) pakutrüki tehnikas
kujunduse kavandamine; võimalus
siduda seda teemat eelnevalt õmmeldud põllega või valmistada
ühistöö; ülesanne: koostada lihtne
tööjuhend koti õmblemisest

leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti
rahvakunstist; leiab võimalusi taaskasutada
tekstiilmaterjale

Kultuuri – ja väärtuspädevus - tajuda ja väärtustada
oma seotust oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga, kunstipädevus - suutlikkus märgata
eseme disaini seoseid kunstiloomingu ning kultuuritaustaga; „Tehnoloogia ja innovatsioon”, „Kultuuriline identiteet”

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet

20

PROJEKT
ÕPE

trükitehnika ajalugu ja areng,
pakutrükist trükimasinateni;
lihtsama tööjuhendi koostamine

21

PROJEKT
ÕPE

trükipakud, alternatiivsed
võimalused trükipakkude valmiskorgist trükipakkude valmistamine
tamiseks, ohutus lõikevahendite
kasutamisel

järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab
korras töökoha

22

PROJEKT
ÕPE

trükkimine, trükivärvid, tehnika

trükkimine paberile ja kangale

leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale;
järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab
korras töökoha

23

PROJEKT
ÕPE

projekti lõpetamine

oma kavandi, idee ja lõpptulemuse
esitlemine

hinnata lõpptulemust, sh
esitlus

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust;
väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö
kulgu; suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja
arvestab teiste tööalaseid arvamusi

24

HEEGELDAMINE

poolsammas, ühekordne sammas

pool- ja ühekordse samba
tööproovi(de) heegeldamine

hinnata poolja ühekordse
samba
tööproovi
heegeldamist

heegeldab põhisilmuseid

HEEGELDAMINE

heegelskeem, skeemi järgi
heegeldamine, motiiv, ringheegeldamine, aassilmus

vanaema motiivi heegeldamine

hinnata
vanaema
motiivi heegeldamist

25

hinnata kavandit

tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke; heegeldab lihtsa skeemi järgi

suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada; eesti keel - korrektne eneseväljendus

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; kultuurija väärtuspädevus - väärtustada oma seotust oma ja
teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga
(ajaloolised motiivid)

VAHEAEG

26

HEEGELDAMINE

aas- ja kinnissilmuse erinevus,
veidi keerulisema motiivi heegeldaheegelkirjade ülesmärkimise
mine, väikse eseme (sall, pinal, kott,
viisid, skeemi järgi heegeldamine padi vm) kavandamine

hinnata motiivi kavandab omandatud töövõtete baasil jõukoheegeldamist
haseid käsitööesemeid

Kultuuri- ja väärtuspädevus - väärtustada loomingut
ja kujundada ilumeelt; kunstiõpetus - värvusõpetus

HEEGELDAMINE

tekstiilide ja käsitöömaterjalide
valiku ning sobivuse põhimõtted
lähtuvalt kasutusalast

motiivide heegeldamine

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi

KODUNDUS

liha ja lihasaadused, eestlaste
lihatarbimine, traditsioonid;
praadimine, toidurasvad,
hüdrogeenitud taimerasvad,
pasta; teadlik ja säästlik
tarbimine

arutlus eestlaste toitumistavadest,
muistsete eestlaste toidulaud;
toidurasvade erinevuste selgitamine
(kodus: koostada võrdlus vähemalt 3
erineva toidurasva pakendiinfo
põhjal); ettevalmistus praktikumiks,
rühmatöö

teab ja väärtustab tervisliku toitumise
põhialuseid, tunneb põhilisi toiduaineid ja
nende omadusi

29

KODUNDUS

hakkliha praadimine, sibula
hakkimine, pastakastme valmistamine, "taldrikureegel"

pasta bolognese ja toorsalati valmistamine, lõunasöögilaua katmine,
toidu serveerimine, salvrätikute
voltimine

30

HEEGELDAMINE

motiivide ühendamise võimalused

motiivide ühendamine

31

HEEGELDAMINE

heegeldatud esemete viimistlemine ja hooldamine; õmblemine käsitsi

heegeltöö lõpetamine; servade heegeldamine, luku õmblemine jm

KODUNDUS
(vahetus)

rõivaste ja jalanõude hooldamine; teravili ja teraviljasaadused, tervislik hommikusöök, pudrud ja nende
lisandid, tärklis, keetmisviisid

KODUNDUS
(vahetus)

tatrapuder, kissell, tärklise kasutamine, hautamis-(malm)pott ja
selle kasutamine

27

28

32

33

hinnata praktikumi sh
kodune kirjalik valmistab lihtsamaid toite;
ülesanne
toidurasvadest

Kultuuri- ja väärtuspädevus - tajuda ja väärtusta
oma seotust oma ja teiste rahvaste kultuuripärandiga;
ajalugu - eestlaste toitumistavad, rahvakalender;
„Kultuuriline identiteet"; ühiskonnaõpetus - säästev
tarbimine 6.kl

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; sotsiaalne
pädevus - teha koostööd teiste inimestega erinevates
situatsioonides

töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi

õpipädevus – suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet

hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust

Kultuuri- ja väärtuspädevus - väärtustada loomingut
ja kujundada ilumeelt

mõttekaardi "Teraviljatoidud"
koostamine, arutlus leiva tähtsusest
eestlastele, vanasõnad ja ütlused leiva
kohta; ettevalmistus praktikumiks,
rühmatöö

teab ja väärtustab tervisliku toitumise
põhialuseid, tunneb põhilisi toiduaineid ja
nende omadusi

enesemääratluspädevus – suutlikkus järgida terveid
eluviise; ajalugu - leiva tähtsus eestlastele; eesti keel vanasõnad, õigekiri; „Tervis ja ohutus“, „Kultuuriline identiteet"

tatrapudru, külma kastme ja kisselli
valmistamine ning serveerimine,
rühmatöö, retsepti järgi töötamine

valmistab lihtsamaid toite; teeb põhilisi
korrastustöid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid; katab lauda ning peab kinni
üldtuntud lauakommetest; teab jäätmete
käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; sotsiaalne
ja kodanikupädevus - teha koostööd teiste inimestega
erinevates situatsioonides

hinnata
lõpetatud
heegeltööd

hinnata praktikumi

KODUNDUS
(vahetus)

liha ja lihasaadused, eestlaste
lihatarbimine, traditsioonid;
praadimine, toidurasvad,
hüdrogeenitud taimerasvad,
pasta; teadlik ja säästlik
tarbimine

arutlus eestlaste toitumistavadest,
muistsete eestlaste toidulaud;
toidurasvade erinevuste selgitamine
(kodus: koostada võrdlus 3 erineva
toidurasva pakendiinfo põhjal);
ettevalmistus praktikumiks, rühmatöö

35

KODUNDUS
(vahetus)

hakkliha praadimine, sibula
hakkimine, pastakastme valmistamine, "taldrikureegel"

pasta bolognese ja toorsalati valmistamine, lõunasöögilaua katmine,
toidu serveerimine, salvrätikute
voltimine

hinnata praktikumi sh
kodune kirjalik
ülesanne
toidurasvadest

36

KORDAMINE

enesehinnang

mapi korrastamine, õppeaasta kohta
enesehinnangu kirjutamine, oma töö
analüüsimine

hinnata mappi

34

teab ja väärtustab tervisliku toitumise
põhialuseid, tunneb põhilisi toiduaineid ja
nende omadusi

Kultuuri- ja väärtuspädevus - tajuda ja väärtusta
oma seotust oma ja teiste rahvaste kultuuripärandiga;
ajalugu - eestlaste toitumistavad, rahvakalender;
„Kultuuriline identiteet"

valmistab lihtsamaid toite; teeb põhilisi
korrastustöid, kasutades selleks sobivaid
töövahendeid; katab lauda ning peab kinni
üldtuntud lauakommetest; teab jäätmete
käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid

õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda
ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; sotsiaalne
ja kodanikupädevus - teha koostööd teiste inimestega
erinevates situatsioonides; inimeseõpetus - kombed

inimeseõpetus - enesehinnang, eneseanalüüs

I AINEVALDKOND: SOTSIAALAINED, II KOOLIASTE
1.1 SOTSIAALAINETE PÄDEVUS.

Ainevaldkonna õppeainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane
sotsiaalvaldkondlik pädevus: suutlikkus mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja
tagajärgi; tunda ning austada inimõigusi ja demokraatiat; vallata teadmisi kodanikuõigustest
ja -vastutusest ning käituda nendega kooskõlas; ära tunda kultuurilist eripära; järgida
üldtunnustatud käitumisreegleid; olla huvitatud oma kogukonna, rahva, riigi ja maailma
arengust; kujundada oma arvamust ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik; tunda ja
kasutada lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; tunda huvi ümbritseva maailma
vastu. Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi;
2) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt
tulevikuplaane;
3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib
üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;
4) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust
ning mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik;
5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes;
6) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse
ja maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimväärikust alandavad;
7) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime
tulla eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas, väärtustades neid;
8) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete
arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning suhtub positiivselt
endasse ja teistesse;
9) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust,
vastutustunnet, õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste inimeste ja keskkonna
vastu.
1.2 SOTSIAALAINETE VALDKONNAS KUJUNDAVAD ÜLDPÄDEVUSED

Kujundav pädevus
Kultuuri – ja
väärtuspädevus
Enesemääratluspädevus

Õpipädevus

Suhtluspädevus

Õpilane…
Ø Mõistab humanismi,demokraatia ja jätkusuutliku arengu
põhiväärtusi
Ø Suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaadetesse
Ø Põhjendab oma valikut
Ø Oskab vastu seista ühiskondlike normide rikkumisele
Ø Hindab oma nõrku ja tugevaid külgi
Ø Arendab positiivset suhtumist endasse ja teistesse
Ø Järgib tervislikke eluviise
Ø Oskab
lahendada
iseenda
vaimseid,
füüsilisi,
emotsionaalseid ja sotsiaalseid probleeme
Ø Oskab hankida õppimiseks vajavaid vahendeid ja teavet
Ø Planeerib õppimist ja oskab kasutada õpitud erinevates
kontekstides.
Ø Omab eneseanalüüsi võimet ja suudab kavandada
edasiõppimist
Ø Suudab ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada
erinevates valdkondades
Ø Suudab lugeda ja mõista teabe- ja tarbetekste

Matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus
Ettevõtlikkuspädevus

Ø Oskab kirjutadada erinevaid tekste, ksutades sobivaid
keelevahendeid
Ø Oskab kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid
ning meetodeid erinevates valdkondades
Ø Oskab põstitada eesmärke, genereerima ideid ja teostama
neid
Ø Õpib olema initsiatiivne ja tegema koostööd
Ø Oskab viia lõpuni oma tegevust, reageerima muudatustele
ja arukalt riskima
Ø Oskab eesmärgi teostamiseks valida sobivaid meetodeid,
mis vastavad tema suutlikusele.

Digipädevus
Ø On suutlik kasutada uuenevat digitehnoloogiat
toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel,
kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes.
Ø Leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning hinnab selle
asjakohasust ja usaldusväärsust.
Ø Osaleb digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide,
multimeediumide loomisel ja kasutamisel;
Ø On teadlik digikeskkonna ohtudest ning oskab kaitsta oma
privaatsust.

1.3 LÕIMING TEISTE VALDKONNAPÄDEVUSTE JA AINEVALDKONDADEGA

Valdkonnapädevus/ainevaldkond Õpilane…
Emakeelepädevus
• Väljendab end selgelt kirjalikus ja suulises kõnes
• Kasutab sobivat stiili ja ainealast sõnavara oma tööde
vormistamisel
• Oskab kriitiliselt analüüsida teksti ja hangitud infot
Võõrkeelte pädevus

•
•

Oskab võõrkeeli
Mõistab ja suhtub lugupidavalt erinevatesse
kultuuridesse ja traditsioonidesse

Matemaatikapädevus

•
•

Oskab orienteeruda ajaarvamises
Omab matemaatilist kirjaoskust. (graafikud, tabelid,
diagrammid)
Oskab püstitada probleeme ja leida neile lahendusi
Oskab loogiliselt arutleda
Mõistab looduskeskkonna ja geograafilise asendi
mõju ühiskonna arengule
Orienteerub järgmistes mõistetes nagu: majanduse
ressursid, ühiskonna jätkusuutlikus, säästlik tarbimine
, üleilmustamine ja globaliseerimine
Väärtustab vastutustundliku eluviisi
Oskab siduda tehnika ja tehnoloogia arengut
muutustega ühiskonnas
Oskab kasutada tehnilisi vahendeid vastavalt
vajadustele

Loodusteaduslik pädevus

•
•
•
•

Tehnoloogiline pädevus

•
•
•

•
Kultuuriline pädevus

•
•

Tervise - ja kehakultuuripädevus

•
•
•

Suudab järgida ohutuse ja intellektuaalomandi
nõudeid
On tolerantne ja vastuvõtlik Eesti ja kogu maailma
erinevate kultuuride suhtes
Saab aru, et kultuuriobjektide esteetiline hinnang
muutub koos ajaga
Suudab loominguliselt väljendada ennast
Saab aru kehalise kultuuri tähtsusest inimese
harmoonilises arengus
Värtustab tervislikku eluviisi

1.4 LÄBIVAD TEEMAD

Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine

Keskkond ja jätkusuutlik
areng

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus

Kultuuriline identiteet

Õpilasel kujundavad oskused ja
teadmised
Aitab õpilast kujuneda
isiksuseks, kes kujundab oma
elukäiku tehes teadlike
otsuseid. Ta on valmis
õppima kogu elu täites
erinevaid rolle muutuvas
situatsioonis

Kujundab õpilase sotsiaalset
aktiivsust, vastutustundlikust
ning keskkonnateadlikust,
kes lahendab vastavaid
kõsimusi pidades silmas
jätkusuutlikust

Meetod
Integreeritud tunnid.
Ainenädalad. Olümpiaadid.
Õppeekskurssioonid, arendavad
vestlused, osalemine õpilaste
omavalitsustöös. Kooliajaleht,
õpilaste loominguline tegevus.
proektid: „tagasi kooli“,
„lastevanemad on ka õpetajad“,
„kooliraadio“

Õppeekskursioonid
looduskaitsealadele. Arendavad
vestlused. Huviringid.
Olümpiaadid. Loominguline
tegevus. Koolivälised üritused,
tähtpäevad.
Keskkonnaministeeriumi
proektid.
Kujuneb aktiivseks ja
Integreeritud tunnid, osalemine
vastutustundlikuks
õpilaste omavalitustöös.
kogukonna- ja
Osalemine UNESKO proektide
ühiskonnaliikmeks, on
raames. Loominguline tegevus.
lõimitud ühiskonda toetudes Koolivälised üritused,
riigi kultuuritraditsioonidele
tähtpäevad. Arendavad
ja arengusuundadaele. Osaleb vestlused.
poliitiliste ja majandusotsuste
tegemises.
Mõistab kultuuri osa inimese Osalemine klassivälistes
isiksuse kujundamisel, on
üritustes, mis on seotud eriliste
teadlik kultuuride
kultuurtitraditsioonidega. Võtma
muutumisest ajaloo vältel.
osa erinevates konkursides ja
On ettekujutus kultuuride
olõmpiaadides. Temaatilised
mitmekesisusest ja ta
tähtpäevad ja kolivälised
väärtustab seda. On
üritused: mardi- ja kadripäev,
kultuuriliselt salliv ning
vastlad, jõulud, iseseisvuspäev
koostööaldis.
jne. Koostöö teiste Eesti jä
välismaailma koolidega.
Huviringid. Integreeritud tunnid.

Teabekeskkond

On sinapeal ümbritseva
infokeskkonnaga, suudab
teda kriitiliselt analüüsida ja
selles toimida arvestades oma
eesmärke

Tehnoloogia ja
innovatsioon

Oskab kasutada
tänapäevaseid tehnoloogiaid
ja on suuteline ise muutuma
kiiresti muutuvas
tehnoloogilises elu-, õpi- ja
töökeskkonnas.

Tervis ja ohutus

Kasvab vaimselt,
emotsionaalselt ja füüsiliselt
terveks ühiskonnaliikmeks

Väärtused ja kõlblus

Tunneb rahvusvaheliselt
üldtunnustatud väärtusi ja
kõlbluspõhimõtteid, järgib
neid oma elus ja kaitseb neid
vajaduse korral oma
võimaluste piires

Õppeaine AJALUGU
Õppe- ja kasvatuseesmärgid.
Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:

Kooliajaleht.
Valikained, arvutiprogrammid.
Arendavad vestlused. e-kool,
konkurssid, olümpiaadid,
loominguline –ja proektitegevus,
klassivälised üritused, osalemine
üldharidulikus programmis
„miksike“, kooli virtuaalne
ajaleht, kooliraadio, koostöö
Rapla Vesiroosi
gümnaasiumiga.
Arvutiklass, erialalised
olümpiaadid, integreeritud
tunnid, ainenädalad, osalemine
õpilasfirmade töös, tutvumine
uute tehnoloogiatega
linnaettevõtetes, loominguline –
ja proektitegevus, klassivälised
üritused, osalemine
üldharidulikus programmis
„miksike“, kooli virtuaalne
ajaleht, kooliraadio, koostöö
Rapla Vesiroosi
gümnaasiumiga.
Klassivälised üritused, vabaõhu
tunnid, tervisepäevad, arendavad
vestlused, lastevanemate
koosolekud, koostöö politsei- ja
päästeametiga, koostöö
noosoorganisatsioonidega.
Osalemine proektides:
„Turvaline kool“,
„kooliolümpiamängud“
Arendavad vestlused,
integreeritud tunnid, õpilaste
loominguline tegevus,
kooliväline töö, töö ringides,
koostöö sõpruskoolidega,
proektid: „tagasi kooli“,
„lastevanemad on ka õpetajad“,
ainenädalad, kooliajaleht,
osalemine koolifirmade töös, ,
koostöö Rapla Vesiroosi
gümnaasiumiga.

1) tunneb huvi mineviku vastu;
2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige
enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu;
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja
edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena;
4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet;
5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja
arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub
lahendusteid;
6) mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning hindab
allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist keskkonda
analüüsides;
7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma
arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;
8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi
ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid.
II KOOLIASTE
Kooliastme tulemused.
6. klassi õpilane:
1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase aeg, muinasaeg,
vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number;
2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid
omavahel;
3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi;
4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;
5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;
6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate
kultuurivaldkondade kohta;
7) mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid
seoseid mõne sündmuse näitel;
8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab
neid kriitiliselt;
9) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust
ning kasutab ajalookaarti.
ÕPPEAINE AJALUGU 5. KLASS
35 tundi
I teema. Ajaarvamine. 2.tundi.
Teema „Ajaarvamine“ läbimise järel õpilane:
1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat,
eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;
2) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
3) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
4) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
5) kasutab ajalookaarti.

Teemad,
alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

1.
Ajaarvamisega
seotud nmõisted
ja ajaloo
perioodid:
muinasaeg;
vanaaeg;
keskaeg;
uusaeg;
lähiajalugu.

Kasutab kontekstis
ajamõistega
seonduvaid sõnu,
lühendeid ja fraase.
Sajand, aastatuhat,
eKr, pKr, araabia
number, Rooma
number, ajaloo
periodiseerimine.:

Õpetaja jutustus.
Töö
õpikutekstiga,
ülesaannetega
töövihikus,
ajateljega.
Vestlus.
Ajaloosündmuse
kujundamine

Praktiline töö
ajalooteljega.

Märkused
(läbivad
teemad;
lõiming,
metoodika)
Õppeained:
Kirjandus.
Matemaatika.
Pädevused.
Mõistab
seoseid
tänapäeva ja
varem toimunu
vahel.
Läbivad
teemad:
Kultuuriline
identiteet

II teema. Ajalooallikad. 3 tundi
Teema „Ajalooallikad” läbimise järel õpilane:
1) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest;
2) töötab lihtsamate allikatega;
3) kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas,
esemeline allikas.
Teemad,
alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Ajalooallikad.

Tea, et mineviku
kohta saab teavet
ajalooallikatst; töötab
lihtsamatealliakatega;
kasutab
kontekstis
ajalooallikatega
seonduvaid mõisteid:
kirjalik
allikas,
saauline
allikas,
esemeline allikas.

Vestlus,
praktiline töö
ajalooallikatega,
arutlus.
Vanasõnad,
rahvaluule,
tutvus Tallinna,
Narva esemeliste
ajalooallikatega.

Allikate
tõlgendamine:
kirjalik allikas,
suuline allikas,
esemeline
allikas,
muuseum,
arhiiv

Hindamine

Märkused
(läbivad
teemad;
lõiming,
metoodika)
Jutustus
oma Õppeained:
Kirjandus.
isiklikest
ajalooallikatest.
Pädevused.
Muuseumi
Analüüsib enda
külastamine.
teadmisi ja
oskusi.
Läbivad
teemad:
teabekeskkond

III teema. Eluolu. 15 tundi
Teema „Eluolu” läbimise järel õpilane:
1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

4) kasutab ajalookaarti.
Teemad,
alateemad

Õpitulemused

Eluolu

Õpilane kirjeldab
mõnda
Elu linnas ja
maal, rahu ja
minevikusündmust
sõja ajal, eluolu, ning inimese eluolu
tegevusalad,
minevikus vanade
elamud,
riikide
näitel.
rõivastus, toit,
Väljendab
oma
kultuur, ja
teadmisi
nii
traditsioonid,
suuliselt kui ka
nende
muutumine ajas. kirjalikult, kostab
1.Ennemustne
kava ja lühijuttu.
aeg
2. Vana-Egiptus
3. Vana-Kreeka
4. Vana-Rooma
5.Kristluse sünd

Eluolu
Elu linnas ja
maal, rahu ja
sõja ajal, eluolu,
tegevusalad,
elamud,
rõivastus, toit,
kultuur, ja
traditsioonid,
nende
muutumine ajas.
1. keskaeg.
2.viikingid
3. Vana-Vene
riik

Õpilane kirjeldab
mõnda
minevikusündmust
ning inimese eluolu
minevikus
keskaegsete riikide
näitel. Väljendab
oma teadmisi nii
suuliselt kui ka
kirjalikult, kkostab
kava ja lühijuttu

Õpitegevus

Hindamine

Märkused (läbivad
teemad; lõiming,
metoodika)
Õpetaja
Jutustus:
Õppeained:
jutustus, töö
Mamontijahil;
Kirjandus.
õpiku piltidega, Üks päev Otsti Loodusõpetus
loovtöö –
elust. Terminite kunst.
maketide
etteütlus.
valmistamine.
Kontrolltöö:
Pädevused.
Tutvumine
Muistne Aeg.
Peab lugu
legendidega,
erinevate rahvaste
piibliga,
traditsioonidest.
filmide
Mõistab
vaatamine.
ühiskonnas
kehtivaid norme ja
väärtusi.
Oskab võrrelda eri
ajastute
väärtushinnanguid
ning aktseptib neid.
Läbivad teemad:
Kultuuriline
identiteet
Väärtused ja
kõlblus
Õpetaja
jutustus,
vestlus,
jutustusjalutuskäik
mööda
keskaegset
linna, töö
kaardiga.
Rollimäng:
käsitöökoda.
Narva, Tallinna
vapide
joonisused.

Jutustus:
jalutuskäik
mööda
kesaegset linna
(piltide, fotode
kasutamine)

4. eestlaste
muistne
vabadusvõitlus

IV teema. Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud 15 tundi.
Teema „Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud“ läbimise järel õpilane:

Õppeained:
Kirjandus.
Loodusõpetus
Kunst.
Pädevused.
Mõistab
ühiskonnas
kehtivaid norme ja
väärtusi.
Mõistab seoseid
tänapäeva ja varem
toimunu vahel.
Läbivad teemad:
Kultuuriline
identiteet
Väärtused ja
kõlblus

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu minevikus;
2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
4) kasutab ajalookaarti.
Teemad,
alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

Ajaloosündmused
ja silmapaistvad
isikud sinu
kodukohas, Eestis,
Euroopas, ning
maailmas õpetaja
valikul. Uusaeg.

Kirjeldab mõnda
minevikusündmust
ja inimeste elu
minevikus, leiab
õpitu põhjal
lihtsamaid seoseid.
Väljendab oma
teadmisi nii
suuliselt kui ka
kirjalikult.. kasutab
ajalookaarti.

Vestlus, õpetaja
jutustus,
loovtöö(teade,
esitlus). Töö
ajalooatlasega.
Töö
lisakirjandusega,
töövihikuga

Kirjalik
küsitlus
teemal: Uus
aeg. Venemaa
tugevnemine.

Ajaloosündmused
ja silmapaistvad
isikud sinu
kodukohas, Eestis,
Euroopas, ning
maailmas õpetaja
valikul.
Lähiajalugu.

Kirjeldab mõnda
minevikusündmust
ja inimeste elu
minevikus, leiab
õpitu põhjal
lihtsamaid seoseid.
Väljendab oma
teadmisi nii
suuliselt kui ka
kirjalikult.. kasutab
ajalookaarti.

Õpetaja jutustus,
lihtsa plaani
koostamine,
vestlus, töö
ajalooallikatega,
õpikupiltidega,
töövihikuga

Kirjalik töö
teemal Eesti
vabariik
lähiajal.

Märkused
(läbivad teemad;
lõiming,
metoodika)
Õppeained:
Kirjandus.
Loodusõpetus
kunst.
Pädevused.
Peab lugu
erinevate
rahvaste
traditsioonidest.
Mõistab seoseid
tänapäeva ja
varem toimunu
vahel.
Läbivad
teemad:
Kultuuriline
identiteet
Väärtused ja
kõlblus

Õppeained:
Kirjandus.
kunst.
Pädevused.
Mõistab
ühiskonnas
kehtivaid norme
ja väärtusi.
Mõistab seoseid
tänapäeva ja
varem toimunu
vahel.
Läbivad
teemad:
Kultuuriline
identiteet
Väärtused ja
kõlblus
Läbivad

teemad:
Kultuuriline
identiteet
Väärtused ja
kõlblus

Hindamine.
Kuupäev

Teema

Õpitulemus

september

Ajaarvamine.

oktoober

Ajalooallikad

November.

Eluolu.
Ennemuistne
aeg.

Veebruar.

Eluolu.
Vanaaeg

Kasutab kontekstis
ajamõistega
seonduvaid sõnu,
lühendeid ja fraase.
Sajand, aastatuhat,
eKr, pKr, araabia
number, Rooma
number, ajaloo
periodiseerimine.
Tea, et mineviku
kohta saab teavet
ajalooallikatst; töötab
lihtsamatealliakatega;
kasutab kontekstis
ajalooallikatega
seonduvaid mõisteid:
kirjalik allikas,
saauline allikas,
esemeline allikas.
Õpilane kirjeldab
mõnda
minevikusündmust
ning inimese eluolu
minevikus
Õpilane
kirjeldab
mõnda
minevikusündmust
ning inimese eluolu
vanade riikide näitel.

Märts.

Ajaloolised
isikud sinu
kodukohas,
Eestis,
Euroopas,
muus
maailmas.
Uusaeg.
Ajaloolised

Mai.

Kirjeldab
mõnda
minevikusündmust ja
inimeste
elu
minevikus, leiab õpitu
põhjal
lihtsamaid
seoseid.

Hindamise viis
ja vahend
Kirjalik test.
Töövihiku
ülesanded

Hindamiskriteeriumid

Kirjalik töö.
„Jutustus
muuseumi
külastamisest“.
Vastused
etteantud
küsimustele

Jutustuse
hindamismudel

Rühmatöö.
„Matk
minevikku“

Rühmatöö
hindamismudel

Rühmatöö.
„Vana-Egiptus,
Vana-Kreeka,
Vana-Rooma“

Rühmatöö
hindamismudel

Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“

Rühmatöö.
Rühmatöö
Erinevad tuntud hindamismudel
inimesed,
nende roll
ajaloos.

Teab lähiaja tegelasi Kirjalik test.

Alla 20% „1“

isikud sinu
kodukohas,
Eestis,
Euroopas,
muus
maailmas.
Uusaeg.
Lähiajalugu.

ja
nende
panust
kodukoha,
Eesti
Euroopa
ja
muu
maailama ajalukku.

20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“

ÕPPEAINE AJALUGU, 6.KLASS
Muinasaeg ja vanaaeg. 70 tundi.
Muinasaeg (10 tundi)
Teema „Muinasaeg” läbimise järel õpilane:
1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;
2) näitab kaardil ning põhjendab, miks ja millistes piirkondades sai alguse põlluharimine;
3) teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik
ebavõrdsus, sugukond, hõim;
5) teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasula, ja näitab neid kaardil.
Teemad,
alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

Sissejuhatus.
1. Maa, inimene,
aeg, ajaarvamine
2. Ajalugu ja
ajalooallikad,
allikmaterjalide
tõlgendamine

1. Mõistab,
kuidas toimib
ajaarvamine.
2. Teab, et
mineviku kohta
saab teavet
ajalooallikatest.
3. Töötab
lihtsamate
allikatega,
kasutab
ajalooallikatega
seonduvaid
mõisteid:
kirjalik allikas,
suuline allikas,
esemeline
allikas.

Vestlus, töö
ajajoonega, sajandite
määramine, töö
visuaalsete
materjalidega;
töö eri liiki
allikatega: esemed,
objektid, pildid,
tekstid;
õppekäik
arheoloogilise
mälestisega /
ajaloolise objektiga /
koduloomuuseumiga
tutvumiseks

Daatumi
märkimine
sajandiga,
kasutades nii
araabia kui ka
Rooma
numbrit;
sajandite
arvutamine

Märkused (läbivad
teemad; lõiming,
metoodika)
Õppeained
1. Matemaatika:
Rooma ja araabia
numbrid,
positiivsed ja
negatiivsed arvud
2. Geograafia:
informatsiooni
leidmine kaardilt
Pädevused
1. Analüüsib enda
teadmisi ja oskusi.
2. Organiseerib
õpikeskkonda ja
hangib õppimiseks
vajaminevat
teavet.
3. Väljendab end
selgelt ja
asjakohaselt.
Läbivad teemad
1. Teabekeskkond
2. Keskkond ja

jätkusuutlik areng
Muinasaeg
Muinasaja
arengujärgud ja
nende
üldiseloomustus
1. Kiviaja
inimese
tegevusalad
2. Põlluharimise
algus, loomade
kodustamine,
käsitöö areng
3. Metallide
kasutusele
võtmine
4. Eesti
muinasaja
üldiseloomustus:
Pulli, Kunda

1. Kirjeldab
muinasaja
inimese eluviisi
ja
tegevusalasid.
2. Näitab
kaardil ning
põhjendab,
miks ja mis
piirkondades
sai alguse
põlluharimine.
3. Teab,
missuguseid
muudatusi
ühiskonnaelus
tõi kaasa
metallide
kasutusele
võtmine.

Õpetaja selgitus, töö
tekstiga ja kaardiga,
vestlus;
rühmatöö: nt
vastastikune
õpetamine.

Muinasaja
inimeste
eluviisi
ja
tegevusalade
kirjeldamine;
kontuurkaardi
täitmise
oskus: kus
tekkis
põlluharimine;
mõistete
kasutamine ja
seletamine

Õppeained
1. Loodusõpetus:
aed ja põld
elukeskkonnana
2. Tehnoloogiaõpetus: tehnika
areng ajastute
kaudu, lähtudes
materjalidest ja
töötlusviisidest
3. Geograafia:
põlluharimise
esimesed
piirkonnad kaardil,
kiviaja asulad
Eesti alal
Pädevused
1. Mõistab inimese
eluviisis ajaloo
jooksul toimunud
arengut ja
väärtushinnanguid.
2. Teeb koostööd
ja arvestada teisi.
Läbivad teemad
1. Tehnoloogia ja
innovatsioon
2. Väärtused ja
kõlblus

Vanad Idamaad. (20 tundi)
Teema „Vanad Idamaad” läbimise järel õpilane:
1) selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, näitab kaardil Egiptust ja
Mesopotaamiat;
2) selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni
Egiptuse ning Mesopotaamia näitel;
3) tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia,
kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid, Babüloni rippaiad; teab, et esimesed
kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;
4) teab, et Iisraelis tekkis monoteistlik religioon, selgitab, mis on Vana Testament;

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks,
tempel, püramiid, preester;
6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Thutmosis III, Ramses II,
Tutanhamon, Hammurapi, Mooses, Taavet.

Vanad idamaad.
Vanaaja sisu ja
üldiseloomustus
1. Ajalised piirid
2. Looduslikud
olud

1. Selgitab miks,
kus ja millal
tekkisid vanaaja
kõrgkultuurid.
2. Oskab näidata
kaardil Egiptust ja
Mesopotaamiat.

Õpetaja selgitus,
vestlus, töö
tekstide ja
kaardiga

Kontuurkaardi
täitmine ja
kommenteerimine

Pädevused
Analüüsib
põhjusi ja
tagajärgi.
Läbivad
teemad
Keskkond ja
jätkusuutlik
areng

Vana-Egiptus
1. Egiptuse
riigikorraldus
2. Egiptus
võimsuse tipul:
Thutmosis III,
Ramses II,
Thutanhamon
3. Egiptlaste eluolu
4. Egiptlaste
religioon
5. Egiptlaste
kultuurisaavutused
6. Kordamine

1. Teab, milline
oli vanaaja riiklik
korraldus ning kes
olid järgmised
isikud: Thutmosis
III, Ramses II,
Tutanhamon.
2. Kirjeldab
vanaaja elulaadi ja
religiooni
Egiptuse näitel,
tunneb Egiptuse
kultuuri- ja
teadussaavutusi
meditsiinis,
matemaatikas,
astronoomias,
oskab tuua näiteid
kirjandusest,
kujutavast
kunstist, teab
Egiptuse
püramiide.

Ajurünnak,
mõistekaart,
rühmatöö;
iseseisev töö
õppetekstiga;
kava
koostamine;
vestlus,
iseseisev töö
õpiku ja
töövihikuga,
kaart;
õpetaja jutustus;
ristsõna;
kirjalik töö,
vabakirjutamine

Mõistekaardi
koostamine;
Egiptuse
valitsejate
valitsemise
sarnasuste ja
erinevuste
leidmine
kirjeldusest;
lühijutu
kirjutamine:
kuidas elati
VanaEgiptuses;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded,
kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

Õppeained
1. Kunstiõpetus
2. Arhitektuur:
püramiidid,
templid
3. Kirjandus
4. Mütoloogia
5. Tehnoloogiaõpetus
6. Tehnika
areng
Pädevus
1. Mõistab
põhjuseid,
tagajärgi ning
nendevahelisi
seoseid.
2. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
3. Teeb
koostööd ning
arvestab
erinevaid
arvamusi.
4. Mõistab
minevikus
toimunu seoseid
tänapäevaga.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja

jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia
ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus
Mesopotaamia
1. Sumerid: linnad
ja linnriigid,
leiutised (ader,
potikeder, ratas)
2. Babüloonia:
Hammurapi
seadused
3.
Kultuurisaavutused
Mesopotaamias,
religioon
4. Eluolu
5. Kordamine

1. Teab, milline
oli Mesopotaamia
riiklik korraldus.
2. Teab, kes oli
Hammurapi.
3. Mõistab vanaaja
kultuuripärandi
tähtsust inimkonna
ajaloos ning oskab
tuua näited
Mesopotaamia
ajaloost.
3. Kirjeldab
vanaaja elulaadi
Mesopotaamias.

Õpetaja selgitus,
töö õpikuga ja
kaardiga;
töö allikaga;
Hammurapi
seadused;
rühmatöö;
ajurünnak,
juhitud
lugemine;
vestlus

Kontuurkaardi
täitmine;
Hammurapi
seadused –
teksti analüüs,
küsimuste
koostamine ja
neile
vastamine;
lünkteksti
täitmine;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded,
kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

Õppeained
1. Tehnoloogiaõpetus: ratas
kui pöördeline
leiutis
inimkonna
ajaloos
2.
Kunstiõpetus:
keraamika.
Skulptuur.
Skulptuuride
modelleerimine
savist. Reljeef
Pädevused
1. Mõistab
põhjuseid ja
tagajärgi ning
nendevahelisi
seoseid.
2. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
3. Teeb
koostööd ning
arvestab
erinevaid
arvamusi.
4. Mõistab
minevikus
toimunu seoseid
tänapäevaga.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia

ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus
Iisraeli ja Juuda
riik
1. Ainujumala usk
2. Vana Testament

1. Teab, et
Iisraelis tekkis
monoteistlik
religioon.
2. Teab, mis on
Vana Testament.

TTS, õpetaja
jutustus, töö
tekstiga

Jutukese
koostamine ja
selle esitamine
klassis

Õppeained
Kirjandus:
piiblilood,
erinevate
rahvaste
müüdid
Läbivad
teemad
1.
Teabekeskkond
2. Kultuuriline
identiteet
3. Väärtused ja
kõlblus

Kokkuvõte
Idamaade ajaloost

Mõistab, mida
ühist ja
iseloomulikku on
Idamaade
tsivilisatsioonides.

Venni
diagramm:
Egiptuse ja
Mesopotaamia
võrdlus;
viktoriin

Kaardil
Idamaade
näitamine,
kontuurkaardi
täitmine, töö
allikatega:
tekstid, pildid,
lünkteksti
täitmine;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded,
kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

Pädevus
1. Mõistab
põhjuseid ja
tagajärgi ning
nendevahelisi
seoseid.
2. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
3. Teeb
koostööd ning
arvestab
erinevaid
arvamusi.
4. Mõistab
minevikus
toimunu seoseid
tänapäevaga.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia
ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus

Vana-Kreeka. (20 tundi)
Teema „Vana-Kreeka” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Spartat, riigi laienemist
hellenismi perioodil;
2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
3) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid
kirjelduse põhjal;
4) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades:
kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann,
aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia,
skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;
6) teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles, Aleksander Suur.
Vana-Kreeka.
Vanim
kõrgkultuur
Euroopas
1. Kreeka loodus
ja rahvastik
2. Kreeta ja
Mükeene kultuur

1. Oskab
näidata kaardil
Kreetat,
Kreekat,
Balkani
poolsaart,
Ateenat,
Spartat.
2. Teab, et
Vana-Kreeka
tsivilisatsioon
sai alguse
KreetaMükeene
kultuurist.

Õpetaja jutustus;
töö kaardiga;
kontuurkaart;
Magnetkaardid

Kontuurkaardi
täitmisoskuse
hindamine;
sobivate
märksõnade
leidmine nähtuse
või ühiskonna
iseloomustamisek
s

Pädevus
1. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
2. Teeb
koostööd ning
arvestab
erinevaid
arvamusi.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia
ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus

Kreeka linnriigid
1. Ühiskonnakorraldus ja
kasvatus Ateenas
ning Spartas
2. Linnriikide
nõrgenemine ja
alistamine
Makedooniale
3. Aleksander
Suure sõjaretk ja

1. Kirjeldab
Vana-Kreeka
ühiskonnakorraldust
Ateena ja
Sparta näitel,
võrdleb neid
kirjelduse
põhjal.
2. Seletab ja
kasutab

Õpetaja jutustus,
rühmatöö, Venni
diagramm;
õpetaja jutustus,
rühmatöö, Venni
diagramm, ristsõna,
õiged/valed väited;
jututäht, jutukese
koostamine;
aktiivõppemeetodid
, nt TTS;

Mõistete
seletamine ja
kasutamine;
tabeli täitmine;
jutukese, esitluse
koostamine;
Aleksander Suure
sõjaretk;
sündmuste ajaline
järjestamine;

Õpeained.
Kirjandus:
teater

maailmariigi
tekkimine

Vana-Kreeka
kultuur ja eluolu
1. Kultuur ja
religioon Hellase
maailma
ühendajana
2. Religioon ja
mütoloogia:
Homerose
kangelaseepika
3.Olümpiamängu
d
4. Ajalookirjutus
ja filosoofia
5. Kreeka teater
6. Kunst:
arhitektuur
(Ateena akropol),
skulptuur,
vaasimaal
7. Hellenite
igapäevaelu
8. Hellenistlik
kultuur
9. Kordamine.
Vana-Kreeka
kultuuri tähtsus

järgmisi
mõisteid: polis,
rahvakoosolek,
akropol,
agoraa, türann,
aristokraatia,
demokraatia,
kodanik, ori,
hellenid.
3. Tunneb
Aleksander
Suure osa
ajaloos, teab
tema vallutuste
tagajärgi ning
oskab näidata
riigi laienemist
hellenismi
perioodil.

empaatiaülesanne:
päeviku või
jutustuse
koostamine

sobivate
märksõnade
leidmine
Aleksander Suure
maailmariigi
iseloomustamisek

1. Teab VanaKreeka kultuuri
ja eluolu
iseloomulikke
jooni
järgmistes
valdkondades:
kirjandus,
teater,
religioon,
kunst, sport.
2. Jutustab
olümpiamängudest ja
kreeka kunstist.
3. Oskab
nimetada
tähtsamaid
kreeka
kultuuritegelasi
.
4. Püüab
vaadelda
maailma
minevikus
elanud inimeste
pilgu läbi ning
aru saada
nende inimeste

Segipaisatud faktid,
laused või lõigud;
kava järgi
kirjutamine, õpetaja
jutt, rühmatöö;
tabeli koostamine;
teeviit,
lünkharjutused;
tund muuseumis,
rühmatöö, juhitud
lugemine;
küsimusmängud,
sõnamängud

Tabeli
koostamine ja
täitmine;
osalemine
muuseumitunni
tegevuses;
lühijutu või
kirjelduse
koostamine
märksõnade toel;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded, kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

Õppeained
1. Kehaline
kasvatus:
olümpiamängu
d
2. Kirjandus:
teatri
võlumaailm,
müüdid, eepos
Pädevused
1. Mõistab
põhjuseid ja
tagajärgi ning
nendevahelisi
seoseid.
2. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
3. Teeb
koostööd ning
arvestab
erinevaid
arvamusi.
4. Mõistab
minevikus
toimunu
seoseid
tänapäevaga.

elulaadist

Vana-Rooma
Rooma riigi
tekkimine
1. Looduslikud
olud
2. Rooma linna
tekkimine
3. Kuningad,
vabariigi algus

1. Teab Rooma
riigi tekkelugu
ning näitab
kaardil
Apenniini
poolsaart,
Vahemerd,
Kartaagot ja
Roomat.
2. Selgitab
Rooma
vabariigi
riigikorda.

Läbivad
teemad
1. Tervis ja
ohutus
2. Kultuuriline
identiteet
3. Väärtused ja
kõlblus
Õppeained
Kunstiõpetus:
skulptuur,
skulptuuride
modelleerimine
savist

Õpetaja jutustus,
töö kaardi ja
kontuurkaardiga;
õiged/valed väited;
töö õppetekstidega,
olulise leidmine,
jutustamine

Kontuurkaardi
täitmine;
õppeteksti põhjal
küsimustele
vastamine;
jutukese
koostamine
märksõnade abil

Pädevused
1. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
2. Teeb
koostööd ning
arvestab
erinevaid
arvamusi.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia
ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus

Vana-Rooma (20 tundi)
Teema „Vana-Rooma” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit,
Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;
2) teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle
laienemist;
3) selgitab Rooma riigikorda eri aegadel;
4) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits,
plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus,

piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina
keel;
6) teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Romulus, Hannibal,
Caesar, Augustus, Jeesus Kristus.
Rooma
vabariik
1. Rooma
vallutab Itaalia.
2. Rooma
vallutused IdaVahemere
maades
3. Kodusõjad
Roomas,
Caesar,
vabariigi lõpp

1. Oskab näidata
kaardil Rooma
riigi laienemist.
2. Teab, kuidas
said roomlased
Vahemere maade
valitsejateks.
3. Seletab, miks ja
kuidas lõppes
vabariigi ajajärk.

Teeviit,
õiged/valed
väited;
õpetaja selgitus,
töö kaardiga,
segipaisatud
faktid, laused või
lõigud;
rühmatöö „Siksak“;
kava koostamine,
kava järgi
kirjutamine

Rooma
vallutussõdade
sündmuste
järjestamine
ajaliselt;
kava koostamine,
kava järgi
kirjutamine;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded, kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

Rooma
keisririik
1. Ühiskondlik
korraldus.
Augustus
2. Rooma
impeerium ja
selle
lõhenemine

1. Selgitab Rooma
keisririigi
valitsemiskorda.
2. Tunneb Rooma
ühiskonna üldist
arengut keisriajal.
3. Teab, miks
lõhenes Rooma
keisririik.

Magnetkaardid;
õpetaja jutustus,
töö tekstiga, kava
koostamine;
õiged/valed
väited: vale väite
parandamine
õigeks

Sobivate
märksõnade
leidmine Rooma
ühiskonna
iseloomustamiseks;
kava järgi
jutustamine;
allikateksti
analüüsimine;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded, kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

Õppeained
Kirjandus
Pädevused
1. Mõistab
põhjuseid ja
tagajärgi ning
nendevahelisi
seoseid.
2. Analüüsib
oma teadmisi ja
oskusi.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia
ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus
Õppeained
Kirjandus:
müüdid,
piiblilood
Pädevused
Mõistab
põhjuseid ja
tagajärgi ning
nendevahelisi
seoseid.
Läbivad
teemad
1. Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
2. Kultuuriline
identiteet
3. Tehnoloogia
ja innovatsioon
4. Väärtused ja
kõlblus

Vana-Rooma
kultuur ja
eluolu
1. Rahvas ja
eluolu
2. Rooma kui
impeeriumi
keskus ja
antiikaja
suurlinn
3. Avalikud
mängud
4. Rooma
õigus
5. Kunst ja
arhitektuur
6. Ristiusu
teke. Uus
Testament

1. Iseloomustab
eluolu ja kultuuri
Rooma riigis,
tunneb rooma
kultuuri
tähtsamaid
tegelasi.
2. Teab, kes oli
Jeesus Kristus,
mõistab kristluse
tähtsust inimkonna
ajaloos.
3. Tunneb olulisi
sündmusi Euroopa
ajaloost, seostab
neid omavahel;
mõistab vanaaja
kultuuripärandi
tähtsust inimkonna
ajaloos; kasutab
ajalookaarti.

Kava koostamine,
kava järgi
kirjutamine,
magnetkaardid,
lünkharjutused;
juhitud
kirjutamine,
loovtöö, õpetaja
selgitus,
kaheosaline
päevik, referaadi
kava koostamine;
RAFT;
töö õpikuga,
jututäht;
töö tekstiga,
lünkharjutused;
viktoriin
„Kuldvillak“

Referaadi
koostamine;
vastuste leidmine
õppeteksti abil;
jutukese
koostamine
õppeteksti või
allika põhjal;
mõistete
seletamine ja
kasutamine;
kontrollimiseks
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded, kaart,
allikateksti
analüüs,
küsimused

8.
Üldistav
kordamine

Hindamine.
Kuupäev

Teema

Õpitulemus

September

Muinasaeg

Tunneb muinasaja
inimese eluviisi ja
tegevusalasid.
Näitab kaardil ning
põhjendab, miks ja
mis piirkondades
sai alguse
põlluharimine.
Teab, missuguseid
muudatusi
ühiskonnaelus tõi
kaasa metallide
kasutusele võtmine.

Oktoober

Vanad Idamaad.
Egiptus.

Selgitab miks, kus
ja millal tekkisid
vanaaja
kõrgkultuurid.

Õppeained
1. Kirjandus:
müüdid,
piiblilood
2. Emakeel:
kõnekunst
3. Kunstiõpetus:
arhitektuur,
skulptuur
Pädevused
Teeb koostööd
ning arvestab
erinevaid
arvamusi.
Läbivad
teemad
1. Kultuuriline
identiteet
2. Tehnoloogia
ja innovatsioon
3. Väärtused ja
kõlblus

Hindamise
viis ja vahend
Kirjalik test.

Hindamiskriteeriumid

Kirjalik test

Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“

Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“

Oskab näidata
kaardil Egiptust ja
Mesopotaamiat.
Teab, milline oli
vanaaja riiklik
korraldus ning kes
olid järgmised
isikud: Thutmosis
III, Ramses II,
Tutanhamon.
Kirjeldab vanaaja
elulaadi ja
religiooni Egiptuse
näitel, tunneb
Egiptuse kultuurija teadussaavutusi
meditsiinis,
matemaatikas,
astronoomias, teab
Egiptuse
püramiide.
November

Vanad Idamaad.
mesopotaamia

November

Kokkuvõte
Idamaade
ajaloost

Detsember.

Vanim
kõrgkultuur
Euroopas,
kreeta ja
Mükeene
kultuur.

Teab, milline oli
Mesopotaamia
riiklik korraldus.
Teab, kes oli
Hammurapi.
Mõistab vanaaja
kultuuripärandi
tähtsust inimkonna
ajaloos ning oskab
tuua näited
Mesopotaamia
ajaloost.
Kirjeldab vanaaja
elulaadi
Mesopotaamias.
Mõistab, mida ühist
ja iseloomulikku on
Idamaade
tsivilisatsioonides.
Oskab näidata
kaardil Kreetat,
Kreekat, Balkani
poolsaart, Ateenat,
Spartat.
Teab, et VanaKreeka
tsivilisatsioon sai
alguse Kreeta-

90% „5“

Kirjalik töö.
“Idama imed”

Kirjaliku töö
hindamismudel

Viktoriin.
avatud ja
etteantud
vastusega
ülesanded,
Kirjalik test
avatud
vastusega
ülesandega,
mis nõuab
ajaloolise
atlase
kasutamist

Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“
Oskus töötada
kaardiga, orienteeruda
kaardi sümbolites.
Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“

Mükeene
kultuurist.
Jaanuar

Kreeka
linnriigid

Kirjeldab VanaKreeka ühiskonnakorraldust Ateena
ja Sparta näitel.
Seletab ja kasutab
järgmisi mõisteid:
polis,
rahvakoosolek,
akropol, agoraa,
türann,
aristokraatia,
demokraatia,
kodanik, ori,
hellenid.
Tunneb Aleksander
Suure osa ajaloos,
teab tema vallutuste
tagajärgi.

Rühmatöö.
Loovtöö:
plakat,
filipika.

Rühmatöö
hindamismudel.

Veebruar

Vana-Kreeka
kultuur.

Referaat.

Referaadi
hindamismudel.

Märts.

Rooma riigi
tekke. Vabariik.

Teab Vana-Kreeka
kultuuri ja eluolu
iseloomulikke jooni
järgmistes
valdkondades:
kirjandus, teater,
religioon, kunst,
sport.
Jutustab olümpiamängudest ja
kreeka kunstist.
Oskab nimetada
tähtsamaid kreeka
kultuuritegelasi.
Püüab vaadelda
maailma minevikus
elanud inimeste
pilgu läbi ning aru
saada nende
inimeste elulaadist
Teab Rooma riigi
tekkelugu ning
näitab kaardil
Apenniini
poolsaart,
Vahemerd,
Kartaagot ja
Roomat.

Kirjalik töö.
Jutustus
roomlaste
sõjaretkest.

Kirjaliku töö
hindamismudel

Aprill

Aprill

Mai

Rooma Vabariik Selgitab Rooma
vabariigi riigikorda.
näitab kaardil
Rooma riigi
laienemist. Teab,
kuidas said
roomlased
Vahemere maade
valitsejateks.
Seletab, miks ja
kuidas lõppes
vabariigi ajajärk.
Rooma
Selgitab Rooma
keisririik
keisririigi
valitsemiskorda.
Tunneb Rooma
ühiskonna üldist
arengut keisriajal.
Teab, miks lõhenes
Rooma keisririik.

Kirjalik töö
Spartak,
Caesar.
Nende elu ja
võitlus.

Kirjaliku töö
hindamismudel

Kirjalik test
avatud
vastusega
ülesandega,
mis nõuab
ajaloolise
atlase
kasutamist

Oskus töötada
kaardiga, orienteeruda
kaardi sümbolites.
Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“

Vana-Rooma
kultuur ja
eluolu.

Paaristöö.
Rooma
kultuur ja
eluolu

Paaristöö
hindamismudel.

Iseloomustab
eluolu ja kultuuri
Rooma riigis,
tunneb rooma
kultuuri tähtsamaid
tegelasi.
Teab, kes oli Jeesus
Kristus, mõistab
kristluse tähtsust
inimkonna ajaloos.

ÕPPEAINE INIMESEÕPETUS, 5.KLASS
35 tundi
2.1. õppe- ja kasvatuseesmärgid
5. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) kirjeldab, mis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, ning arvestab tervisliku eluviisi
komponente igapäevaelus;
2) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta;
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest;
3) teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel;
4) teab, kuidas toimida ohuolukorras, oskab õpisituatsioonis abi kutsuda ning valdab
esmaabivõtteid;
5) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks.

2.2. õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, õppetegevus
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

1. Tervis (4 tundi)
Tervise olemus: füüsiline,
vaimne ja sotsiaalne tervis.
Tervisenäitajad. Tervist
mõjutavad tegurid. Hea ja
halb stress. Keha
reaktsioonid stressile.
Pingete maandamise
võimalused.

Õpilane:
1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja
sotsiaalset tervist ning selgitab tervise
olemust nendest
mõistetest lähtuvalt;
2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid:
kehakaalu ja kehapikkust,
kehatemperatuuri, pulsisagedust ning
enesetunnet;
3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist
kahjustavaid tegevusi ning selgitab
nende mõju
inimese füüsilisele, vaimsele ja
sotsiaalsele tervisele;
4) eristab põhilisi organismi reaktsioone
stressi korral ning kirjeldab nendega
toimetuleku
võimalusi;
5) väärtustab oma tervist.
Õpilane:
1) oskab eristada tervislikke ja
mittetervislikke otsuseid igapäevaelus;
2) koostab endale tervisliku toidumenüü
ja analüüsib seda, lähtudes tervisliku
toitumise
põhimõtetest;
3) kirjeldab tervisliku toitumise
põhimõtteid ning väärtustab neid;

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

2. Tervislik eluviis (7
tundi)
Tervisliku eluviisi
komponendid. Tervislik
toitumine. Tervisliku
toitumise põhimõtted.
Toitumist mõjutavad
tegurid.
Kehaline aktiivsus.

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,

Hindamine
(viis ja
vahendid)
Kirjalik.

Märkused (läbivad
teemad, lõiming, IKT,
metoodika)
Läbivad teemad:
Keskkond ja jätkusuutlik
areng, Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus, Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik ja
suuline.

Läbivad teemad:
Keskkond ja jätkusuutlik
areng, Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus, Kodanikualgatus

Kehalise aktiivsuse
vormid. Tervistava
kehalise aktiivsuse
põhimõtted. Päevakava
ning töö ja puhkuse
vaheldumine. Uni.

3. Murdeiga ja kehalised
muutused (4 tundi)
Murdeiga inimese
elukaares. Kehalised ja
emotsionaalsed muutused
murdeeas. Kehaliste
muutuste erinev tempo
murdeeas. Suhtumine
kehasse ja oma keha eest
hoolitsemine.
Suguline küpsus ja
soojätkamine.

4) selgitab, kuidas on toitumine seotud
tervisega;
5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad
inimese toiduvalikut;
6) teab kehalise tegevuse mõju oma
tervisele ja toob selle kohta näiteid;
7) oskab hinnata oma päevakava,
lähtudes tervisliku eluviisi
komponentidest;
8) hindab ja oskab planeerida kehalise
aktiivsuse piisavust oma
igapäevategevuses;
9) väärtustab tervislikku eluviisi.
Õpilane:
1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare
osana ning murdeeas toimuvaid muutusi
seoses keha
ning tunnetega;
2) aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja
teab, kuidas oma keha eest hoolitseda;
3) teab, et murdeiga on varieeruv ning
igaühel oma arengutempo;
4) teab suguküpsuse tunnuseid ja
esmaste sugutunnuste seost
soojätkamisega.

4. Turvalisus ja
riskikäitumine (8 tundi)
Turvaline ning ohutu
käitumine koolis, kodus ja

Õpilane:
1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida
õnnetusjuhtumeid;
2) selgitab, miks liikluseeskiri on

projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).
Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate

ja ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik.

Läbivad teemad:
Keskkond ja jätkusuutlik
areng, Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus, Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik.

Läbivad teemad:
Keskkond ja jätkusuutlik
areng, Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,

õues. Eakaaslaste ning
meedia mõju tervise ja
ohukäitumise alaseid
valikud tehes; iseenda
vastustus. Vahendatud
suhtlemine. Tõhusad
enesekohased ja sotsiaalsed
oskused uimastitega seotud
situatsioonides. Valikud ja
vastutus seoses
uimastitega. Tubaka,
alkoholi ja teiste levinud
uimastite tarbimisega
seonduvad riskid tervisele.

5. Haigused ja esmaabi (8
tundi)
Levinumad laste ja noorte
haigused. Nakkus- ja
mittenakkushaigused.
Haigustest hoidumine.
HIV,
selle levikuteed ja sellest

kohustuslik kõigile, ning kirjeldab,
kuidas seda järgida;
3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda
elu ohtu seada, ning kuidas abi kutsuda;
4) nimetab meediast tulenevaid riske
oma käitumisele ja suhetele;
5) suheldes meedia vahendusel, mõistab
vahendatud suhtlemise olemust ning
vastutust oma
sõnade ja tegude eest;
6) väärtustab turvalisust ja ohutut
käitumist;
7) demonstreerib õpisituatsioonis,
kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid
ja sotsiaalseid
oskusi tubaka, alkoholi ja teiste
uimastitega seotud olukordades:
emotsioonidega toimetulek,
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine,
probleemide lahendamine ja
suhtlusoskus;
8) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise
kahjulikku mõju inimese organismile;
9) väärtustab mitmekesist positiivset ja
tervislikku elu uimastiteta.
Õpilane:
1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära
levinumaid nakkus- ja
mittenakkushaigusi;
2) selgitab ja toob näiteid, kuidas
haigusi ravitakse meditsiiniliste ja
rahvameditsiini
vahenditega;

kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,

Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus, Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik ja
suuline.

Läbivad teemad:
Keskkond ja jätkusuutlik
areng, Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja

hoidumise võimalused.
AIDS.
Esmaabi põhimõtted.
Esmaabi erinevates
olukordades. Käitumine
õnnetusjuhtumi korral.

6. Keskkond ja tervis (4
tundi)
Tervislik elukeskkond.
Tervislik õpikeskkond.
Tervis heaolu tagajana.

3) teab, mis on HIV ja AIDS ning
kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise
eest;
4) kirjeldab, kuidas ennast ja teisi
inimesi abistada õnnetusjuhtumi korral;
5) teab, kuidas toimida turvaliselt
ohuolukorras ja abi kutsuda, ning
demonstreerib
õpisituatsioonis lihtsamaid
esmaabivõtteid (nt kõhuvalu,
külmumine, luumurd,
minestamine, nihestus, peapõrutus,
palavik ja päikesepiste);
6) nimetab esmaabivahendeid ja
kirjeldab, kuidas neid praktikas
kasutada;
7) väärtustab enda ja teiste inimeste elu.
Õpilane:
1) kirjeldab tervislikku elukeskkonda,
lähtudes oma kodukoha loodus- ja
tehiskeskkonnast;
2) eristab tegureid, mis muudavad
elukeskkonna turvaliseks ja tervist
tugevdavaks või mitteturvaliseks ja
tervist kahjustavaks;
3) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase
õpitulemustele.

diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

kõlblus, Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik ja
suuline.

Läbivad teemad:
Keskkond ja jätkusuutlik
areng, Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus, Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

3. Hindamine (sh kujundav hindamine)
Kuupäev

Teema

September

Tervis

Oktoober

Tervislik eluviis

Oktoober

Tervislik eluviis

November

Tervislik eluviis

November

Tervislik eluviis

Õpitulemus
1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning
selgitab tervise olemust nendest mõistetest lähtuvalt;
2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja
kehapikkust, kehatemperatuuri, pulsisagedust ning
enesetunnet;
3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid
tegevusi ning selgitab nende mõju inimese füüsilisele,
vaimsele ja sotsiaalsele tervisele;
4) eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral ning
kirjeldab nendega toimetuleku võimalusi..
1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid
igapäevaelus;
2) koostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib seda,
lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest;
3) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab
neid;
4) selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega;
5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut.
1) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle
kohta näiteid;
2) hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust
oma igapäevategevuses;
3) väärtustab tervislikku eluviisi.
1) oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi
komponentidest;
2) väärtustab tervislikku eluviisi.
1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid

Hindamise viis
ja vahend
Hindeline töö.
Kirjalik töö.

Hindamiskriteeriumid
90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

Hindeline töö.
Individuaalne
loominguline
töö

Loovtöö hindamismudel

Hindeline töö.
Loominguline
töö paarides.

Loovtöö hindamismudel

Hindeline töö.
Individuaalne
loominguline
töö
Hindeline töö.

Loovtöö hindamismudel

90% -100% - «5» («väga hea»)

Detsember

Murdeiga ja
kehalised muutused

Jaanuar

Turvalisus ja
riskikäitumine

igapäevaelus;
2) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab
neid;
3) selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega;
4) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut;
5) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle
kohta näiteid;
6) oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi
komponentidest;
7) väärtustab tervislikku eluviisi.
1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning
murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha ning tunnetega;
2) aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma
keha eest hoolitseda;
3) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma
arengutempo;
4) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste
seost soojätkamisega.
1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;
2) selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, ning
kirjeldab, kuidas seda järgida;
3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning
kuidas abi kutsuda;
4) nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja
suhetele;
5) suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud
suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade ja tegude
eest;
6) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;
7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid
enesekohaseid ja sotsiaalseid
oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud
olukordades: emotsioonidega toimetulek,

Kirjalik töö.

75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

Hindeline töö.
Rühmatöö.

Rühmatöö hindamismudel

Veebruar

Märts

enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide
lahendamine ja suhtlusoskus;
8) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju
inimese organismile;
9) väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu
uimastiteta.
Turvalisus ja
1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;
riskikäitumine
2) selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, ning
kirjeldab, kuidas seda järgida;
3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning
kuidas abi kutsuda;
4) nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja
suhetele;
5) suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud
suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade ja tegude
eest;
6) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;
7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid
enesekohaseid ja sotsiaalseid
oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud
olukordades: emotsioonidega toimetulek,
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide
lahendamine ja suhtlusoskus;
8) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju
inimese organismile;
9) väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu
uimastiteta.
Haigused ja esmaabi 1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja
mittenakkushaigusi;
2) selgitab ja toob näiteid erinevate haiguste kohta;
3) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta
HIViga nakatumise eest.

Hindeline töö.
Individuaalne
loominguline
töö

«5» Töö vormistatud õigesti, teema on
täielikult avatud ja esitatud suuliselt.
«4» Töö vormistatud õigesti, teema on
täielikult avatud aga esitatud lugemisega.
«3» Töö vormistatud ebakorrektselt,
teema on avatud osaliselt, ei ole esitatud
suuliselt

Hindeline töö.
Ettekanne,
referaat, esitlus.

«5» Töö vormistatud õigesti, teema on
täielikult avatud ja esitatud suuliselt.
«4» Töö vormistatud õigesti, teema on
täielikult avatud aga esitatud lugemisega.
«3» Töö vormistatud ebakorrektselt,
teema on avatud osaliselt, ei ole esitatud

Aprill

Mai

Haigused ja esmaabi 1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja
mittenakkushaigusi;
2) selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse
meditsiiniliste ja rahvameditsiini vahenditega;
3) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta
HIViga nakatumise eest;
4) väärtustab enda ja teiste inimeste elu.
Haigused ja esmaabi 1) kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada
õnnetusjuhtumi korral;
2) teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi
kutsuda, ning demonstreerib
õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu,
külmumine, luumurd,
minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja päikesepiste);
3) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid
praktikas kasutada;
4) väärtustab enda ja teiste inimeste elu.

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

suuliselt
90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)
90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

ÕPPEAINE INIMESEÕPETUS, 6.KLASS
35 tundi
2.1. õppe- ja kasvatuseesmärgid
6. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi
arvestada, demonstreerides seda õpisituatsioonis;
2) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;
3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist,
hoolitsemist ja koostööd;
4) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas, aktsepteerides nende individuaalsust;

5) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib, kuidas
õpisituatsioonis tõhusalt verbaalselt oma tundeid väljendada, aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda.

Õppesisu
1. Mina ja suhtlemine (5
tundi)
Enesesse uskumine.
Enesehinnang.
Eneseanalüüs.
Enesekontroll. Oma
väärtuste selgitamine.

2. Suhtlemine teistega (8
tundi)
Minu ja teiste vajadused.
Vajaduste hierarhia.
Suhtlemise komponendid.
Verbaalne ja
mitteverbaalne suhtlemine.
Aktiivne kuulamine.
Tunnete
väljendamine.

Õpitulemused
Õpilane:
1) analüüsib enda iseloomujooni ja omadusi, väärtustades positiivseid jooni ja
omadusi;
2) mõistab, mis mõjutab enesehinnangut
ning kuidas see kujuneb;
3) mõistab enesekontrolli olemust ning
demonstreerib õpisituatsioonis oma
käitumise
kontrolli, saades hakkama vihaga ja teiste
emotsioonidega;
4) oskab selgitada ja põhjendada oma
väärtusi seoses eneseanalüüsiga.

Õppetegevus

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).
Õpilane:
Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
1) tunneb ära enda ja teiste inimeste
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
põhilised vajadused ning teadvustab neid; õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
2) teab suhtlemise olemust ning väärtustab kommunikatsioonitehnoloogiate
tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust;
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
3) eristab verbaalset ja mitteverbaalset
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
suhtlemist;
asutused, muuseumid, näitused jne),
4) kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid
aktiivõppemeetodid (arutelud,
suhtlusvahendeid ning nende mõju
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
verbaalsele
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,

Hindamine
(viis ja
vahendid)
Kirjalik.

Märkused (läbivad
teemad, lõiming,
IKT, metoodika)
Läbivad teemad:
Keskkond ja
jätkusuutlik areng,
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus,
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik ja
suuline.

Läbivad teemad:
Keskkond ja
jätkusuutlik areng,
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus,

Eneseavamine.
Eelarvamused. Kehtestav,
agressiivne ja alistuv
käitumine. „Ei” ütlemine
seoses ennast ja teisi
kahjustava käitumisega.

suhtlemisele;
5) demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse
kuulamise võtteid;
6) mõistab eneseavamise mõju
suhtlemisele;
7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas
väljendada oma tundeid verbaalselt,
säilitades ja
tugevdades suhteid;
8) teadvustab eelarvamuste mõju
suhtlemisele igapäevaelus ja toob selle
kohta näiteid;
9) eristab ning kirjeldab kehtestavat,
agressiivset ja alistuvat käitumist ning
mõistab nende käitumiste mõju suhetele;
10) teab, et „ei” ütlemine on oma õiguste
eest seismine, ning oskab partnerit
arvestavalt öelda
„ei” ennast ja teisi kahjustava käitumise
korral ning aktsepteerib partneri „ei”
ütlemist
ennast ja teisi kahjustava käitumise korral;
11) väärtustab positiivset suhtumist
endasse ja teistesse.
3. Suhted teistega (11
Õpilane:
tundi)
1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste
Tõhusad sotsiaalsed
(üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja
oskused: üksteise aitamine, hoolitsemise) toimimist igapäevaelus;
jagamine, koostöö ja
2) oskab abi pakkuda ning teistelt abi
hoolitsemine. Sallivus enda vastu võtta;
ja teiste vastu. Hoolivus.
3) väärtustab hoolivust, sallivust,
Sõprussuhted. Usaldus
koostööd ja üksteise abistamist;
suhtes. Empaatia. Vastutus 4) eristab inimeste erinevaid rolle suhetes

väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik ja
suuline.

Läbivad teemad:
Keskkond ja
jätkusuutlik areng,
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja

suhetes. Kaaslaste mõju ja
surve. Erinevuste ja
mitmekesisuse
väärtustamine.
Isikuiseärasused. Soolised
erinevused. Erivajadustega
inimesed.

4. Konfliktid (3 tundi)
Konfliktide olemus ja
põhjused. Tõhusad ja
mittetõhusad konfliktide
lahendamise teed.

5. Otsustamine ja
probleemilahendus (4
tundi)
Otsustamine ja

ning nende muutuvat iseloomu;
5) demonstreerib õpisituatsioonis oskust
näha olukorda teise isiku vaatenurgast;
6) tähtsustab oskust panna end teise
inimese olukorda ja mõista tema tundeid
ning väärtustab empaatilist suhtlemist;
7) väärtustab sõprust kui vastastikuse
usalduse ja toetuse allikat;
8) kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste,
valikute ja käitumise mõju ning surve
tagajärgi;
9) mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab
soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi.
Õpilane:
1) selgitab konflikti häid ja halbu külgi
ning aktsepteerib konflikte kui osa elust;
2) teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid
ning mitteefektiivseid konflikti
lahendamise viise;
3) kasutab õpisituatsioonis konflikte
lahendades tõhusaid viise ning väärtustab
neid.

Õpilane:
1) teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid
langetades leida erinevaid lahendusviise;
2) kirjeldab otsustades erinevate

projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).
Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate

kõlblus,
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik.

Läbivad teemad:
Keskkond ja
jätkusuutlik areng,
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus,
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Kirjalik.

Läbivad teemad:
Keskkond ja
jätkusuutlik areng,
Elukestev õpe ja

probleemide lahendamine.
Erinevate käitumisviiside
leidmine probleeme
lahendades. Tagajärgede
arvestamine
probleemilahenduses.
Vastutus otsustamisel.

lahendusviiside puudusi ja eeliseid;
3) mõistab otsustades lahendusviiside
lühi- ja pikaajalisi tagajärgi;
4) selgitab ja kirjeldab eri
situatsioonidesse sobiva parima
käitumisviisi valikut;
5) väärtustab vastutuse võtmist otsuseid
langetades.

6. Positiivne mõtlemine (4
tundi)
Positiivne mõtlemine.
Positiivsed jooned ja
omadused endas ning
teistes, nende märkamine.

Õpilane:
1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste
positiivseid omadusi;
2) väärtustab positiivset mõtlemist.

kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).
Individuaalsed ja koostööd (iseseisvad,
paaris- ja rühmatööd), diferentseeritud
õppeülesanded, nüüdisaegsete info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate
kasutamine, õpikeskkonna laiendamine
(sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass,
asutused, muuseumid, näitused jne),
aktiivõppemeetodid (arutelud,
diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd,
projektõpe, rollimängud, rühmatööd,
väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt
töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine,
infootsing teabeallikatest) jne; koolivälise
eluga sidumine (erinevate inimestega
kohtumine, vanemate intervjueerimine jne).

karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus,
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

Suuline.

Läbivad teemad:
Keskkond ja
jätkusuutlik areng,
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine,
Teabekeskkond,
Tehnoloogia ja
innovatsioon, Tervis ja
ohutus, Väärtused ja
kõlblus,
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus,
Kultuuriline identiteet

3. Hindamine (sh kujundav hindamine)
Kuupäev

Teema

Õpitulemus

Hindamise viis
ja vahend

Hindamiskriteeriumid

September

Mina ja suhtlemine

1) analüüsib enda iseloomujooni ja -omadusi,
väärtustades positiivseid jooni ja omadusi;
2) oskab selgitada ja põhjendada oma väärtusi seoses
eneseanalüüsiga.

Hindeline töö.
Eneseanalüüs.

November

Suhtlemine teistega

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

November

Suhtlemine teistega

Jaanuar

Suhted teistega

1) tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised
vajadused ning teadvustab neid;
2) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate
suhtlusoskuste vajalikkust;
3) eristab verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist;
4) kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid
suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele
suhtlemisele.
1) teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele
igapäevaelus ja toob selle kohta näiteid;
2) eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja
alistuvat käitumist ning mõistab nende käitumiste mõju
suhetele;
3) teab, et „ei” ütlemine on oma õiguste eest seismine,
ning oskab partnerit arvestavalt öelda
„ei” ennast ja teisi kahjustava käitumise korral ning
aktsepteerib partneri „ei” ütlemist
ennast ja teisi kahjustava käitumise korral.
1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise
aitamise, jagamise, koostöö ja
hoolitsemise) toimimist igapäevaelus;
2) eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende
muutuvat iseloomu;
3) demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda
teise isiku vaatenurgast;
4) tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda
ja mõista tema tundeid ning väärtustab empaatilist

«5» Töö vormistatud õigesti, teema on
täielikult avatud.
«4» Töö vormistatud õigesti, teema on
avatud osaliselt.
«3» Töö vormistatud ebakorrektselt,
teema on avatud osaliselt.
90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

Hindeline töö.
Paaristöö.

Vastava tööliigi hindamismudel

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

Veebruar

Suhted teistega

Märts

Konfliktid

Aprill

Otsustamine ja
probleemilahendus

Mai

Positiivne
mõtlemine

suhtlemist;
5) väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja
toetuse allikat.
1) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta;
2) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise
abistamist;
3) kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja
käitumise mõju ning surve tagajärgi;
4) mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi
erinevusi ja inimeste erivajadusi.
1) selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning
aktsepteerib konflikte kui osa elust;
2) teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning
mitteefektiivseid konflikti lahendamise viise.
1) teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades
leida erinevaid lahendusviise;
2) kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside
puudusi ja eeliseid;
3) mõistab otsustades lahendusviiside lühi- ja
pikaajalisi tagajärgi;
4) selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva
parima käitumisviisi valikut;
5) väärtustab vastutuse võtmist otsuseid langetades.
1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid
omadusi;
2) väärtustab positiivset mõtlemist.

ÕPPEAINE ÜHISKONNAÕPETUS, 6.KLASS
35 TUNDI
Õppe ja kasvatuseesmärgid.

Hindeline töö.
Rühmatöö.

Rühmatöö hindamismudel

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)
90% -100% - «5» («väga hea»)
75% - 89% - «4» («hea»)
50% - 74% - «3» («rahuldav»)
20% - 49% - «2» («puudulik»)
0% - 19% - «1» («nõrk»)

Hindeline töö.
Kirjalik töö.

Hindeline töö.
Paaristöö.

Vastava liiki töö hindamismudel ja
paaristöö hindamismudel

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotleteakse, et õpilane:
1) tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma seisukohti ja valikuid põhjendada;
2) oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;
3) teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka Eesti riigi tasandil;
4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab
ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on seaduskuulekas;
5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.
Kooliastme õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus;
2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;
3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega
koolidemokraatiat;
4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi
President, kohus);
5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused ning miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse õigused ja vastutus;
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi
abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista;
7) mõistab inimeste iseärasusi; teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on
salliv erinevuste suhtes ning valmis koostööks; oskab vältida ja lahendada konflikte;
8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb
oma õigusi ja vastutust omanikuna ning tarbijana;
9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning
suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;
10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.

I teema. Sotsiaalsed suhted (11 tundi)
1. Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus (6 tundi)
Õpilane:
1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja sallivus;
2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone;
3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning nende rikkumise kohta Eestis;
5) suhtub sallivalt erinevustesse;
6) teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
7) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
8) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis.

Teemad, alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

1.1. Eestis ja õpilase
kodukohas elavad
rahvarühmad (sotsiaalsed,
rahvuslikud, religioossed
jm).
Kultuur rahvusliku
identiteedi kandjana

1. Seletab oma sõnadega ja
kasutab kontekstis
mõisteid kodukoha rahvas
ja kodukoha rahvused.
2. Nimetab Eestis ja
kodukohas elavaid
rahvarühmi ning kirjeldab
nende eluolu ja
kultuuritraditsioone.
3. Nimetab Eestis
esindatud peamisi
usundeid ja kirjeldab

Töö õpikuga. rahvusseltside ja
usuühenduste koduleheküljed (nt
Eestimaa Rahvuste Ühenduse
infolehed
http://www.nationalities.ee/, Eesti
Kirikute Nõukogu
http://www.ekn.ee jne). ”,
tõsielufilmid sarjast
„Etnomosaiik”, kohaliku
omavalitsuse kodulehekülg;
maailmahariduse portaal

Eestis elavate
rahvusrühmade
nimetamine ja nende
eluolu kirjeldamine.

Märkused (läbivad
teemad; lõiming,
metoodika)
1. Eesti keel ja kirjandus:
teemad „Rahvaluule“,
„Omakultuur ja
kultuuriline
mitmekesisus“
2. Võõrkeeled: teema
„Kodu ja lähiümbrus“ all
kodu ning koduümbrus
3. Ajalugu: kogukonna
identiteedi teke
4. Inimeseõpetus: teema

nende kombeid.

http://www.maailmakool.ee

1.2. Sooline
võrdõiguslikkus

1. Seletab oma sõnadega ja
kasutab kontekstis
mõisteid sallivus,
võrdõiguslikkus.
2. Toob näiteid meeste ja
naiste võrdsete õiguste
ning nende rikkumiste
kohta.
3. Suhtub sallivalt
erinevustesse.

Õpik, töövihik.
Sotsiaalministeerium:
http://www.sm.ee/tegevus/soolinevordoiguslikkus.html;

Kirjalik töö kus
kasutatakse kontekstis
mõisteid sallivus,
võrdõiguslikkus.

1.3. Pere ja suguvõsa.
Naabruskond maal ja
linnas. Sõpruskond.
Koolipere

Teab ja hoiab kogukonna
traditsioone. Teab
ohutusreegleid

Õpik, töövihik.
Nimede päritolu;
vaba sugupuu tegemise programm
GENI (www.geni.com)
sugupuu uurimine

Oma sugupuu koostamine

1.4. Euroopa riigid, Eesti
naaberriigid

1. Seletab oma sõnadega ja
kasutab kontekstis mõistet
riik.
2. Nimetab ja näitab
kaardil Eesti naaberriike
ning toob näiteid, kuidas

Õpik, töövihik.
Euroopa Liitu tutvustavad
materjalid (nt „12 lugu Euroopa
Liidust” (2006),„Ülevaade
Euroopa Liidust” (2007). Euroopa

Oskab leida kaardil Eesti
naaberriike

„Suhtlemine teistega“ all
eelarvamuste mõju
5. Matemaatika: statistilise
materjali kasutamine
6. Läbiv teema:
„Kultuuriline identiteet“
1. Inimeseõpetus:
sugudevahelised
erinevused, soorollid
2. Ajalugu: soorollide
kujunemine ja muutumine
3. Eesti keel, kirjandus:
soorollide kujutamine
ilukirjanduses

1. Inimeseõpetus:
kogukonnasisesed suhted
2. Ajalugu: kogukondade
kujunemine ja roll
3. Eesti keel, kirjandus:
teema käsitlemine
ilukirjanduslikes teostes
4. Kunstiõpetus: teema
avamine omaloomingus
1. Ajalugu: Euroopa
tsivilisatsiooni
kujunemine
2. Võõrkeeled: teema
„Riigid ja nende kultuur“
all Eesti naaberriigid

muu maailm mõjutab elu
Eestis.
3. Teab, mis on
isikutunnistus ja vajalikud
reisidokumendid (pass,
isikutunnistus).

Liidu teemalised õppemängud
põhikoolile
http://www.springday2010.net.

3. Loodusõpetus: planeet
Maa

2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; koostöö (5 tundi)
Õpilane:
1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus, kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus;
2) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende tegevust;
3) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende tegevust;
4) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;
5) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub vajajatele abi.
Teemad, alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

2.1. Kodukohas tegutsevate
seltside, klubide ja
ühenduste tegevus

1. Seletab oma sõnadega ja
kasutab kontekstis mõisteid
kodanikuühendus,
kodanikualgatus,
vabatahtlik tegevus.
2. Nimetab kodukohas
tegutsevaid seltse, klubisid
ja ühendusi ning kirjeldab
nende tegevust.

Õpik, töövihik.
Mittetulundusühingute
koduleheküljed (nt Eesti
Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit
http://www.ngo.ee/ jne

Teab kohalikke seltside,
klubide, ühenduste tegevust

2.2. Noorteorganisatsioonid

Nimetab kodukohas ja
koolis tegutsevaid
noorteorganisatsioone,

Õpik, töövihik.

Teab missugused
noorsooorganisatsioonid
tegutsevad kodukohas ja

Noorteportaal NIP

Märkused (läbivad teemad;
lõiming, metoodika)
1. Matemaatika:
statistilised materjalid
2. Inimeseõpetus: suhted
teistega
3. Eesti keel: teema
„Kodanikuühiskond ja
rahvussuhted“

1. Eesti keel: teema
„Mängiv inimene“
2. Kirjandus: teema

kirjeldab nende tegevust
ning osaleb neis võimaluse
korral.

http://www.nip.ee/,
noorteorganisatsioonid (nt
kodutütred
http://www.kodutytar.ee,
skaudid http://www.skaut.ee/,
ELO http://www.elo.ee/ jne)

2.3. Eakohased
kodanikualgatuse
võimalused

Teab kodukoha
kodanikualgatusi ning
osaleb neis võimaluse
korral.

Õpik, töövihik.

Seletab mida tähendab
kodanikualgatus ja kuidas
KOV –i leheküljed, kohalikud selles osaleda
ajalehed

1. Eesti keel:
kodanikuühiskond ja
rahvussuhted
2. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses
3. Inimeseõpetus: suhted
teistega
4. Läbiv teema:
„Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus“

2.4. Koostöö ja
ühistegevus,
kommunikatsioonivõimalused

Toob näiteid vabatahtliku
töö kasulikkuse kohta;
märkab probleeme ja pakub
vajajatele abi. Seletab
lasteleliiklusohutuse
reegleid

Õpik, töövihik.

1. Eesti keel: teema
„Mängiv inimene“
2. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses
3. Inimeseõpetus: suhted
teistega. Liiklusohutuse
reeglid
4. Ajalugu: eluolu
erinevates
tsivilisatsioonides
5. Muusika: kollektiivis
koos musitseerimine

KOVi koduleheküljed,
kohalikud ajalehed;
http://www.thehungersite.com
– võimalus toetada reaalselt

koolis.

Teab vabatahtliku töö
kasulikkusest ja oskab
pakkuda abi ja seletada
liiklusohutuse reegleid

käsitlemine ilukirjanduses

II teema. Demokraatia (24 tundi)
1. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine (7 tundi)
Õpilane:
1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia;
2) iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja
olla valitud);
3) nimetab ja austab inimõigusi;
4) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik; nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;
5) teab, mis on kohalik omavalitsus; toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta;
6) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma; toob näiteid seaduskuuleka käitumise kohta.
Teemad, alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

1.1. Rahva osalemine
ühiskonna valitsemises

1. Seletab oma sõnadega
ning kasutab kontekstis
mõisteid demokraatia,
valimised.
2. Iseloomustab ja
väärtustab demokraatia
põhimõtteid (arvamuste
mitmekesisus ja
sõnavabadus, osalus
aruteludes ja otsustamises,
õigus valida ja olla valitud).

Õpik, töövihik. Edemokraatia võimalused (nt
Riigiportaal
http://www.eesti.ee jne);
näidisreferendumi või
valimiskampaania (reklaami) korraldamine

1.2. Võimude lahusus.
Riigikogu, Vabariigi
Valitsus, Vabariigi
President, kohus

1. Teab, et Eesti on
demokraatlik vabariik.
2. Nimetab Vabariigi
Valitsuse, Riigikogu ja
Vabariigi Presidendi ning

Õpik, töövihik.
Riigiasutuste kodulehed (nt
Haridus- ja
Teadusministeerium
http://www.hm.ee/,

Hindamine

Märkused (läbivad teemad;
lõiming, metoodika)
Seletab oma sõnadega ning 1. Ajalugu: demokraatia
kasutab kontekstis mõisteid kujunemine
demokraatia, valimised
2. Matemaatika: statistiline
osalus aruteludes ja
materjal
otsustamises, õigus valida ja 3. Eesti keel: teema
olla valitud).
„Kodanikuühiskond“
4. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses

Nimetab Vabariigi
Valitsuse, Riigikogu ja
Vabariigi Presidendi ning
kohtu peamisi ülesandeid

Ajalugu: erinevad
riigiinstitutsioonid ajaloo
vältel

kohtu peamisi ülesandeid.

Riigikogu
http://www.riigikogu.ee/,
Vabariigi President
http://www.president.ee/et/
jne)

1.3. Kohalik omavalitsus

Teab, mis on kohalik
omavalitsus, ning toob
näiteid oma valla/linna
omavalitsuse kohta.

Õpik, töövihik. Õppekäik
KOVi või kohtumine KOVi
esindajatega

Teab, mis on kohalik
omavalitsus, ning toob
näiteid oma valla/linna
omavalitsuse kohta.

1. Loodusõpetus: asula
elukeskkonnana
2. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses
3. Kunstiõpetus: teema
avamine omaloomingus

1.4. Seaduse ülimuslikkus,
seadus kui regulatsioon

1. Seletab oma sõnadega ja
kasutab kontekstis mõistet
seadus.
2. Teab, et kõik on võrdsed
seaduse ees ja peavad
seadusi täitma, ning toob
näiteid seaduskuuleka
käitumise kohta.

Õpik, töövihik. Põhikoolija gümnaasiumiseadus

Oskab seletada kontekstis
mõistet seadus. Teab, et
kõik on võrdsed seaduse ees
ja peavad seadusi täitma

1. Inimeseõpetus:
seaduskuulekus
2. Ajalugu: seaduste teke ja
roll
3. Eesti keel: väärtus ja
kõlblus
4. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses

1.5. Peamised inimõigused
(õigus elada, õigus
vabadusele ja
inimväärikusele jne)

1. Seletab oma sõnadega ja
kasutab kontekstis mõistet
inimõigus.
2. Nimetab ja austab
inimõigusi.

Õpik, töövihik. ÜRO
inimõiguste
ülddeklaratsioon;
lapse õiguste konventsioon

Seletab ja kasutab
kontekstis mõistet
inimõigus.
Nimetab inimõigusi.

1. Inimeseõpetus:
tervisekasvatus
2. Ajalugu: inimese õiguslik
seisund ja kaitse
3. Eesti keel: teema „Kodus
ja koolis“
4. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses

2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas (4 tundi)
Õpilane:
1) kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
2) märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks; oskab otsida ning pakkuda abi probleemide
lahendamisel;
3) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
4) tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi ning tunneb õiguste ja vastutuse tasakaalu.
Teemad, alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

Märkused (läbivad teemad;
lõiming, metoodika)
1. Eesti keel: teema „Kodus
ja koolis“
2. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses

2.1. Õpilasomavalitsus,
õpilaste osalemine koolielu
korraldamises ja
õpilasesinduses

1. Kirjeldab demokraatia
põhimõtete toimimist
koolis.
2. Märkab ning arvestab
erinevaid huve ja võimalusi
ning on valmis koostööks ja
kokkulepeteks.

Õpik, töövihik Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus,
õpilasomavalitsusi
käsitlevad kodulehed (nt
Eesti Õpilasesinduste Liit
http://www.escu.ee/ jne);
oma kooli õpilasesindusega
kohtumine, õpilaskoosoleku
korraldamine

Kirjeldab demokraatia
põhimõtete toimimist koolis

2.2. Kooli sisekord
(kodukord)

Toetab oma suhtumise ja
tegutsemisega
koolidemokraatiat.

Ettepanekute esitamine oma
kooli kodukorra eeskirja
täiendamiseks ja
muutmiseks

Kooli kodukorra teadmine

Inimeseõpetus: suhtlemine
teistega, konfliktide
lahendamine

2.3. Lapse õigused (õigus

1. Tunneb ÜRO lapse

Lapse õiguste

Tunneb ÜRO lapse õiguste

1. Inimeseõpetus: teema

saada haridust, õigus
vanemlikule hoolitsusele
jne). Õiguste, kohustuste ja
vastutuse tasakaal

õiguste konventsiooni
põhimõtteid, nimetab lapse
õigusi, tunneb õiguste ja
vastutuse tasakaalu ning on
viisakas, sõbralik ja
väärikas.
2. Oskab otsida ja pakkuda
abi probleemide
lahendamisel.

konventsioon, noorte
abitelefonid (nt Lasteabi
telefon 116 111 jne)

konventsiooni põhimõtteid,
nimetab lapse õigusi,

„Turvalisus ja
riskikäitumine“ all
õnnetusjuhtumite
ennetamine, abi kutsumine
2. Eesti keel: teema „Kodus
ja koolis“
3. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses

III teema. Töö ja tarbimine (7 tundi)
Õpilane:
1) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
2) teab, kuidas teenitakse raha ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires
ning planeerida oma aega;
3) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
4) iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed;
5) selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
6) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.
Teemad, alateemad

Õpitulemused

Õpitegevus

Hindamine

1.1. Aja ja kulutuste
paneerimine ning raha
kasutamine, laenamine ja
säästmine

1. Teeb vahet vajadustel,
soovidel ja võimalustel.
2. Oskab kulutusi tähtsuse
järjekorda seada, koostada
eelarvet oma taskuraha
piires ning oma aega

Õpik, töövihik Raha
planeerimine (nt tarbijaveeb
http://www.minuraha.ee
jne), statistilised
andmebaasid (nt
Statistikaameti

oskab koostada eelarvet
oma taskuraha piires ning
oma aega planeerida. Teab
internetipanga ja
pangakaardi (PIN-koodi)
turvalise kasutamise

Märkused (läbivad teemad;
lõiming, metoodika)
1. Inimeseõpetus: teema
„Tervislik eluviis“ juures
päevaplaani koostamine
2. Matemaatika: kulude
planeerimine, kell ja
kalender

planeerida.
3. Teab internetipanga ja
pangakaardi (PIN-koodi)
turvalise kasutamise
reegleid.

kodulehekülg
http://www.stat.ee/ jne)

reegleid.

3. Eesti keel: väärtused ja
kõlblus
4. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses
5. Tehnoloogiaõpe:
töömaailm

1.2. Elukutsed – teadmised
ja oskused. Elukestev õpe.
Elukutsed ja ettevõtted
kodukohas. Töökultuur ja
tööeetika

1. Iseloomustab, milliseid
isiksuse omadusi, teadmisi
ja oskusi eeldavad erinevad
elukutsed.
2. Selgitab, miks on
ühiskonna toimimiseks vaja
erinevaid elukutseid.
3. Väärtustab enda ja teiste
tööd.

Õpik, töövihik Kodukohas
tegutsevate ettevõtete
koduleheküljed;
elukutsevalikut hõlbustavad
lehed (nt Rajaleidja
http://www.rajaleidja.ee/
jne)

teab milliseid isiksuse
omadusi, teadmisi ja oskusi
eeldavad erinevad
elukutsed. miks on
ühiskonna toimimiseks vaja
erinevaid elukutseid.

1. Inimeseõpetus:
tervisenõuded
2. Eesti keel: väärtus ja
kõlblus
3. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses
4. Võõrkeeled: teema
„Kodu ja lähiümbrus“ all
pereliikmete ametid, teema
„Igapäevaelu, õppimine ja
töö“ all ametid
5. Ajalugu: tööjaotus
ühiskonnas
6. Kunstiõpetus: teema
avamine omaloomingus
7. Tööõpetus: töökultuur,
tööohutus

1.3. Teadlik, säästev
tarbimine

1. Oskab lugeda tooteinfot
ja teab, kuhu kaebustega
pöörduda.
2. Tunneb tarbija õigusi.

Õpik, töövihik Tarbimisega
seotud kodulehed (nt Eesti
Tarbijakaitse Liit
http://www.tarbijakaitse.ee/,
elektrooniline tarbija- ja

Oskab lugeda tooteinfot ja
teab, kuhu kaebustega
pöörduda.
Tunneb tarbija õigusi.

1. Inimeseõpetus: teema
„Keskkond ja tervis“ all
keskkonna turvalisus
2. Loodusõpetus: asula
elukeskkonnana
3. Eesti keel: teema

pakendiinfo
http://www.envir.ee/999
jne)

„Keskkond ja ühiskonna
jätkusuutlik areng“
4. Kirjandus: teema
käsitlemine ilukirjanduses
5. Võõrkeeled: teema
„Igapäevaelu, õppimine ja
töö“ all poeskäik
6. Kunst: ohutusnõuded,
teema avamine
omaloomingus
7. Tööõpetus: tootmise
mõju keskkonnale

IV teema. Meedia ja teave (6 tundi)
Õpilane:
1) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid, sõnastikke, otsingumootoreid ning entsüklopeediat;
2) oskab eristada fakti ja arvamust;
3) oskab esitada oma teadmisi ja seisukohti; loob, kasutab ning jagab infot;
4) väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; tunneb autorina vastutust oma teose eest ning teadvustab
autorikaitsega seonduvaid probleeme Internetis;
5) tunneb Interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise enesemääramise võimalusi;
6) mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus
Teemad, alateemad

Õpitulemused

1.1. Raamatukogu, Internet

1. Tunneb Interneti
võimalusi, kasutamise

Õpitegevus

Hindamine

Märkused (läbivad teemad;
lõiming, metoodika)
Õpik. Töövihik Tuntumad Oskab leida teavet oma 1. Eesti keel: teabekeskkond

ohtusid ja
informatsioonilise
enesemääramise võimalusi.
2. Oskab leida teavet oma
eesmärkide ja huvide
tarbeks.

otsingumootorid
eesmärkide
(nt Google,
Neti
jne), tarbeks
ajalehtede elektroonilised
väljaanded
(nt Postimees
www.postimees.ee), kooliga
seotud
infoportaalid
(nt Miksike
http://www.miksike.ee/,
Koolielu www.koolielu.ee
jne),
Interneti-põhised
teatmeteosed
(nt Wikipedia),
kooliraamatukogu,
eraamatukogud (nt ESTER),
muusika
ja
video
vahetuskeskkonnad
(nt
YouTube

ja

huvide 2. Inimeseõpetus:
internetisuhtluse ohud ja
võimalused

1.2. Ajalehed, ajakirjad,
raadio, televisioon,
meediakanalite
integratsioon

Oskab leida teavet oma
eesmärkide ja huvide
tarbeks, sh kasutab
indekseid, sõnastikke,
otsingumootoreid,
entsüklopeediat.

Õpik. Töövihik Oma kooli
leht, kohalikud ja
üleriigilised ajalehed,
ajalehtede elektroonilised
väljaanded (nt Postimees
www.postimees.ee)

Oskus kasutada indekseid,
sõnastikke,
otsingumootoreid,
entsüklopeediat.

Eesti keel: teabekeskkond

1.3. Autoriõiguste kaitse

1. Väärtustab teiste autorite
ja enda tehtud tööd; viitab
teiste autorite loomingule;
tunneb autorina vastutust
oma teose eest.
2. Teadvustab

Õpik. Töövihik
Intellektuaalomandi kohta
käiv info (nt
http://www.autor.ee/est
jne), suhtluskeskkonnad (nt
Rate, Orkut, Facebook,

Oskab väärtustada teiste
autorite ja enda tehtud tööd;
viidata teiste autorite
loomingule; tunneb autorina
vastutust oma teose eest.

1. Eesti keel: teabekeskkond
2. Kirjandus: autori roll
3. Muusikaõpetus:
autoriõigused
4. Kunstiõpetus:

HINDAMINE
Kuupäev
september

oktoober

detsember

veebruar

Märts

intellektuaalse omandi
kaitsega seotud probleeme
Internetis.

Twitter jne);
e-raamatukogud
(nt
ESTER), muusika ja video
vahetuskeskkonnad
(nt
YouTube jne)

Teema
Eesti rahvusrümad. Nende
eluolu ja traditsioonid.

Õpitulemus
Nimetab Eestis ja
kodukohas elavaid
rahvarühmi ning kirjeldab
nende eluolu ja
kultuuritraditsioone.

Oma sugupuu koostamine

Teab mis on sugupuu.
Oskab koostada oma pere
sugupuud.
„Mida ma saan teha
Toob näiteid vabatahtliku
kasulikku oma kodukohas
töö kasulikkuse kohta;
märkab oma kodukoha
probleeme ja pakub
vajajatele abi.
Eesti valitsuse, Riigikogu,
Teab, et Eesti on
Presidendi ülesanded
demokraatlik vabariik.
Nimetab Vabariigi
Valitsuse, Riigikogu ja
Vabariigi Presidendi ning
kohtu peamisi ülesandeid.
„Missugust elukutset valiks, Selgitab, miks on ühiskonna
et teha oma kodukoha
toimimiseks vaja erinevaid

autoriõigused

Hindamise viis ja vahend
Paaristöö. Tabeli „Eesti
rahvusrühmad. Nende
eluolu“ koostamine

Hindamiskriteeriumid
Paaristöö
hindamiskriteeriumid.

Uurimistöö „Koosta
sugupuu“

Lühiuurimise
hindamiskriteeriumid

Rühmatöö Proekt: Meie
panus kodukoha
probleemide lahendamisel

Rühmatöö hindamise
kriteeriumid

Kirjalik test

Alla 20% „1“
20% „2“
50% „3“
75% „4“
90% „5“

Kirjalik arutelu.

Kirjaliku arutelu
hindamiskriteeriumid

mai

paremaks“

elukutseid.

„Otsin töökohta“

Oskab leida teavet oma
eesmärkide ja huvide
tarbeks, otsides infot
ajalehtedest, internetist sh
kasutades erinevaid
indekseid, sõnastikke,
otsingumootoreid,
entsüklopeediat.

Lühiuurimuus. Infoallikate
otsimine

Lühiuurimise
hindamiskriteeriumid

I KOOLIASTE
LOODUSÕPETUS 1–3. KLASS 105 TUNDI
1.Õppeprotsess
• Orienteerumine õpilasele. Sisu valiku olulisteks kriteeriumideks on õpilaste huvid,
kogemused, võimed. Õpitav väärtustub õpilase silmis, kui see seondub tema enda ja tema
ümbrusega. Õpetaja loob aktiivsust soodustava õpikeskkonna ja suunab õppeprotsessi.
• Teaduslikkus. Põhikooli nooremas astmes ei ole võimalik kasutada rangeid teaduslikke
definitsioone, vaid tuleb piirduda lihtsamate mõistete seletamisega. Põhikooli noorema astme
õpilastele on jõukohased vaid empiirilised uurimismeetodid ja lihtsamad teadusliku
mõtlemise menetlused.
• Orienteerumine looduse vahetule kogemisele. Loodusõpetuse õppimisel on õpilaste
peamisteks tunnetusobjektideks looduse objektid, nähtused ja protsessid ning nendevahelised
seosed. Väga tähtis on õpilaste praktiline tegevus looduse objektidega või nende mudelitega.
• Orienteerumine tegevusele. Loodusõpetuse õpetamise eesmärgid on saavutatavad vaid
õpilaste aktiivse õpitegevuse tulemusena. Õppeprotsess peab suurendama õpilaste iseseisvust
ja loovust, samuti kujundama kollektiivse töö oskusi.
• Probleemsus. Teadmiste ja oskuste omandamisel ning loovvõimete kujundamisel on tähtsal
kohal probleemide lahendamine.
Õppetööd saab mitmekesistada infotehnoloogiat kasutades.
Selleks, et harjutada õpilasi oma töö tulemusi teistega jagama, ennast selgelt ja
arusaadavalt väljendama, koostööd tegema ja -planeerima, teistega arvamusi vahetama
ning nendega arvestama, tuleb ka loodusõpetuses planeerida lisaks üleklassitööle ja
individuaalsele tööle ka paaris- ning rühmatööd.
Teemade ajaline planeering on soovituslik, teemade läbimise aega ja järjekorda võib õpetaja
töökavast lähtuvalt muuta.
Lõiming
Üldpädevuste arendamine
Loodusõpetuse teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi.
Enesemääratluspädevust ja õpipädevust arendatakse loodusobjektide kirjeldamise ning
uurimise kaudu.
Suhtluspädevust arendab keelekasutus, uut liiki tekstide mõistmine ja kasutamine.
Ettevõtlikkuspädevust arendab uurimuslike tööde tegemine, kus püstitatakse uusi probleeme
(hüpoteese), mis veenvalt ära põhjendatakse või ümber lükatakse.
Kultuuri –ja väärtuspädevust ja sotsiaalset ja kodanikupädevust arendavad õpilaste ühine
tegevus, rühmatööd ja praktilised tööd.
Matemaatika- ja loodusteaduste ning tehnoloogiaalane pädevus õpib mõistma
loodusteaduslikke küsimusi, teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning mõju ühiskonnale, kasutama
uut tehnoloogiat ja tehnoloogilisi abivahendeid õppeülesandeid lahendades ning tegema
igapäevaelus tõenduspõhiseid otsuseid.
Digipädevus – suutlikkus leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle
asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide,
multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid
digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik

digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset
identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevael
Valdkonnapädevuste arendamine
Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine,
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.
Kehakultuuri pädevus: praktiliste tegevuste ja ülesannete kaudu kinnistub terviseteadlik
käitumine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi koostoimimise väärtustamine.
Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse eelkõige uurimusliku õppe kaudu, arendades
loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja
tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste
seoste uurimisel rakendatakse matemaatilisi mudeleid.
Keelepädevust ja funktsionaalset lugemisoskust kujundab teabeallikate abil töötamine, mis
rikastab õpilaste sõnavara. Oma töö esitlemine ja valikute põhjendamine annab
esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Iseseisva töö ja projektide jaoks teabe
otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele.
Sotsiaalne pädevus kujuneb, kui ühiselt õpitakse järgima käitumisreegleid, teistega
arvestama ja oma arvamust kaitsma. Elukeskkonda väärtustava hoiaku omaksvõtmine
soodustab õpilase kujunemist aktiivseks vastutustundlikuks kodanikuks.
Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust.
Läbivate teemadega arvestamine
Loodusõpetusel on kandev roll on läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
elluviimisel. Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu
rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“. Praktiliste tööde kaudu arendatakse
õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid – läbiv teema on siin „Tervis ja ohutus“.
Loodusõpetus toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu
aineõpetuses. Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ aitab rakendada
tutvumine inimese elukeskkonna ja tema rolliga nüüdisaegses maailmas.
Algatusvõime ja koostöö toetamine on tihedalt seotud läbiva teema „Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus“ rakendumisega. Oma ideede realiseerimise ja uurimuste läbiviimise oskused
on põhilisemaid aineeesmärke. Ettevõtlikkust toetavad projektid annavad õpilastele
võimaluse oma võimeid proovida. „Kultuuriline identiteet“ – tutvumine koduümbruse
esemelise kultuuri ja enda toitumistavadega – loob eeldused, et teadvustada oma kohta
paljude erinäoliste kultuuridega maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke
elemente. Läbivat teemat „Teabekeskkond“ rakendadakse töö kavandamisel ja ainealastes
projektides. Info kogumiseks õpitakse kasutama mitmesuguseid teabekanaleid ning hindama
kogutud informatsiooni usaldusväärsust.
Õppe diferentseerimine
Nii klassitöös kui uurimuslike tööde tegemisel tuleb arvestada õpilaste individuaalsete
iseärasustega. Klassis leidub alati õpilasi, kes suudavad töö valmis teha teistest kiiremini.
Õpilased vajavad ülesande lahendamiseks erineval määral aega. Õppetöö ja tööjuhendid on
vaja koostada nii, et ülesanded oleksid erineva keerukusega.
Keskendumisraskustega õpilased vajavad pidevat tähelepanu ja tagasisidet. Võimaluse korral
võiks neile teha eraldi tööjuhendid, kus tööetapid sisaldavad lühiajalisi tegevusi,
ulatuslikumad ülesanded tuleks esitada selgepiiriliste etappidena, et iga osa tegemine annaks
tunde millegi saavutamisest.
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Hindamine
Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Motiveerijaks ei
tohi kujuneda hinne. Märksa olulisem on näidata, kuidas õpitu praegu ja tulevikus õpilase
enda eluga seotud on – kuidas õpitut kasutada saab.
Õpitulemusi hinnatakse selle vanuseastme hindamispõhimõtete järgi. Hinnangute andmisel ja
numbrilisel hindamisel võetakse aluseks ainekavaga määratletud õpitulemused ning nende
sõnastamiseks kasutatavad tegevused.
Kujundavalt hinnatakse õppe kestel toimuvat ja keskendutakse eelkõige õpilase arengu
võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside antakse õigeaegselt ja täpselt ning
kirjeldatakse õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi. Esitatakse ettepanekuid edaspidisteks
tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. Kujundavas hindamises on tähtis koht õpilase
enesehinnangul.
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase õpitulemusi tema õppe aluseks olevas
kooli ainekavas toodud oodatavate tulemustega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad
olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.
Uurimuslike tööde puhul ei hinnata ainult lõpptulemust, vaid ka protsessi. Arvestatakse
uurimisküsimuse sõnastamise/esitamise oskust, uurimistööde tegemise korrektsust, mõõtmise
täpsust, juhendi ja ohutusnõuete järgimist, kogutud andmete töötlemise (kirjeldamine,
võrdlemine jne) ning tulemuste vormistamise õigsust ja korrektsust ning tulemuste üldistamist
oma teadmiste taustal.
Käitumisele (nagu huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine
ning käitumine laboratooriumis ja looduses) antakse hinnanguid.
Füüsiline õppekeskond
Katsevahendid kahe õpilase kohta: termomeeter, kompass, vooluallikas, lüliti,
taskulambipirn alusel, juhtmed, magnetid, kaal, põhjaga ja põhjata topsluup, sõel, lehter,
pintsetid. Vahendid klassi kohta: Eesti seinakaart, kooliümbruse kaart, Eesti kaardi põhised
lauamängud, kollektsioon elus- ja eluta looduse objekte rühmitamiseks, käbide, viljade ja
seemnete kollektsioonid, binokulaarmikroskoop.

Kooliastme õpitulemused
I kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
Väärtused ja hoiakud
3. klassi õpilane
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
Uurimisoskused
3. klassi õpilane
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
2) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
3) teeb lihtsaid vahendeid kasutades praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus
kõnes;
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6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes.
Loodusvaatlused
3. klassi õpilane
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
2) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta
erinevatel aastaaegadel;
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
Loodusnähtused
3. klassi õpilane
1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja
rühmitab neid;
2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu;
3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;
4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid
mõõtmisvahendeid;
5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes magnetiga tehtavale katsele;
6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud
teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel;
7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; teab, millest sõltub liikuva keha
peatamise aeg ja tee pikkus.
Organismide mitmekesisus ja elupaigad
3. klassi õpilane
1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning
toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;
2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;
3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;
4) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat;
5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;
6) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;
7) teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab
vältida mürgiste seentega seotud ohtusid;
8) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;
9) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud
liikidest lihtsamaid toiduahelaid;
10) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud
uurimuslikule ülevaatele.
Inimene
3. klassi õpilane
1) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;
2) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke
eluviise;
3) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise
kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt;
4) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust;
5) võrdleb inimeste elu maal ja linnas.
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Plaan ja kaart
3. klassi õpilane
1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid
objekte;
2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;
3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid,
jõgesid, järvesid ja linnu;
4) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda;
5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari.
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Õpitulemused ja õppesisu
I klass
INIMESE MEELED JA AVASTAMINE (15)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema suunab õpilasi märkama ja uurima ümbritsevat maailma, arendab õpilaste
keskkonnatundlikkust, mis on keskkonnateadlikkuse oluliseks komponendiks.
Kasutades erinevaid meeli (kuulmine, nägemine, kompimine, maitsmine, haistmine),
õpitakse vaatlema, võrdlema ja rühmitama erinevaid elus- ja eluta looduse objekte,
nende omadusi.
Õppesisu:
Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta. Asjad ja materjalid.
Põhimõisted: omadus, meeled, elus, eluta, elusolend, looduslik, tehislik, tahke, vedel.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses.
2. Elus- ja eluta looduse objektide rühmitamine.
3. Õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks.
4. Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine.
5. Looduslike ja tehismaterjalide/objektide rühmitamine.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab erinevaid omadusi;
2) oskab oma meelte abil omadusi määrata;
3) teab, et taimed, loomad ja seened on elusolendid;
4) teab nimetada elusa ja eluta looduse objekte ja nende omadusi;
5) viib läbi lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
6) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab,
kirjeldab ja rühmitab neid;
7) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult;
8) teab, et on olemas looduslikud ja inimese tehtud asjad ning materjalid;
9) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe
alusel;
10) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide
omadusi;
11) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete
suhtes;
12) eristab inimese valmistatut looduslikust;
13) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja
fantaasiat;
14) märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
15) väärtustab maailma tunnetamist oma meelte kaudu;
16) tunneb rõõmu looduses viibimisest;
17) väärtustab nii looduslikku kui inimese loodut ning suhtub kõigesse sellesse
säästvalt;
18) väärtustab enda ja teiste tööd.
Õppetegevus:
Teemasid „Inimese meeled ja avastamine“, „Elus ja eluta“ ning „Asjad ja materjalid“
käsitletakse lõimituna, st elus- ja eluta looduse objektide ning asjade ja materjalidega
6

tutvutakse erinevate meelde kaudu. Siin on abiks niinimetatud keskkonnamängud, mis
suunavad meelte kasutamisele ning aitavad luua emotsionaalset sidet loodusega.
Õpetuse eesmärkide saavutamiseks kasutatakse vaatlust, kirjeldamist, mõõtmist,
võrdlemist, järjestamist, rühmitamist. Õpilaste tundeelu arendamisel on olulised
kogemused looduse ilust, samuti looduses liikumise oskus ja positiivsed emotsioonid.
Õpilastes arendatakse huvi ümbritseva keskkonna vastu, tutvustades kooliümbruse
loodust elamuslikel õppekäikudel ja ekskursioonidel.
Õpikeskkond peab äratama huvi looduse vastu ning arendama õpilaste loovust. Õpetus
peab olema õpilase jaoks relevantne, st tähenduslik: arusaadav ning seostatud õpilaste
igapäevase elu ja nende huvidega. Õpikeskkonda laiendatakse klassiruumist kooliõue,
muuseumisse ja loodusesse, rakendades uurimuslike elementidega õuesõpet.
Õppevahendid: luubid, topsluubid, seinatabelid, kollektsioonid, kollektsioonikarbid,
mulaažid, auvised Eesti loodusest jne.
Teemat toetab „Avastustee” projekti „Avasta meeli” õpetajaraamat ja teemakast
(projekti materjale saavad vaid kursuse läbinud õpetajad).
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlusja matemaatikapädevust.
Teemal on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“
elluviimisel. Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu
rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“.
Vene keel: lugemispalad; muusika: kuulamisega seotud mängud; kehaline kasvatus:
liikumismängud, kasutades erinevaid meeli; tööõpetus: käeline tegevus.
AASTAAJAD (20 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Aastaajaliste muutustega ja nende tekkepõhjustega tutvumine suunab õpilasi märkama
ja uurima looduses toimuvaid protsesse, nende põhjusi ja tagajärgi ning mõju
inimesele.
Õppesisu: Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega.
Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline
mitmekesisus.
Põhimõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht,
veekogu, maastik, loomastik, taimestik.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus.
2. Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine.
3. Tutvumine aastaajaliste muutustega veebipõhiselt.
4. Tutvumine kooli ümbrusega õppekäikudel.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab, et looduses aset leiduvad muutused sõltuvalt aastaaegadest ning
valgusest ja soojusest;
2) märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega,
kirjeldab aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades);
3) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese
elus;
4) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, kannab vaatlusinfo tabelisse, jutustab
vaatlusinfo/tabeli põhjal ilma muutumisest;
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5)
6)
7)
8)

teeb soojuse ja valguse peegeldumise kohta katseid, sõnastab järeldused;
oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest;
teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest;
toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste
kohta erinevatel aastaaegadel;
9) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult;
10) tunneb kodu- ja kooliümbrust, teab kodu- ja kooliümbruse tüüpilisemaid
taimi ja loomi;
11) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
12) oskab vaadelda, nimetada, rühmitada ja kirjeldada kodukoha, kooliümbruse
elusa ja eluta looduse objekte;
13) oskab käituda veekogudel;
14) teab tuntumaid kodukoha/kooliümbruse vaatamisväärsusi;
15) mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu;
16) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu;
17) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib
koostegutsemise reegleid;
18) tunneb huvi oma kodukoha, inimeste/ajaloo/looduse vastu;
19) hoiab oma kodukoha loodust ja ehitisi.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Aastaajaliste muutuste märkamiseks on väga olulised loodusvaatlused erinevatel
aastaaegadel. Soovitav on lõimida teema „Aastaajad“ teemaga „Meeled ja avastamine“.
Samas paigas erinevatel aastaaegadel saadud meelelised kogemused aitavad tajuda
toimuvaid muutusi. Ühe puu ja sellega seotud elustiku aastaringne vaatlus suunab
märkama muutusi eluslooduses. Teema käsitlemiseks sobivaid loodusvaatluste töölehti
leiab aadressilt http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304.
Tiigrihüppe kodulehelt (http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=34) leiab
õppematerjali „Õppekäigud looduses“ (e-töölehed).
Erinevad vaatlusinfotabelid võiksid olla klassis seinal ja neid võiks täita kogu klass
koos õpetajaga. Vaatlusandmete põhjal toimuvad arutelud peaksid suunama põhjuste
ning tagajärgede seoste mõistmisele. Tähtsal kohal on õpetuses aastaajaliste muutuste
mõju inimesele, ohutus ja tervishoid.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlusja matemaatikapädevust. Teemat saab lõimida kunstiõpetusega, kujutades loodust
erinevatel aastaaegadel; vene keelega: lugemispalad; kehalise kasvatusega:
liikumismängud tuule tugevuse määramiseks ja tunnetamiseks; käelise tegevusega:
tuulelipu, termomeetri ja termomeetri ümbrise valmistamine, ruumilise pilvederaamatu
tegemine jms.
Teemal on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“
elluviimisel. Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu
rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“.
Õppevahendid: luubid, topsluubid, seinatabelid, kollektsioonid, kollektsioonikarbid,
mulaažid, auvised Eesti loodusest jms, projekti „Avastustee“ õpetajaraamat ja
teemakastid „Vaatle ilma”, „Avasta meeled”.
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II klass
ORGANISMID JA ELUPAIGAD (15 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Erinevate elukeskkondade taimede ja loomadega ning nende peamiste eluavaldustega
tutvumine õpetab mõistma organismide ja elukeskkonna seoseid ning märkama
elurikkust ja kohastumusi.
Õppesisu: Maismaataimed ja -loomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja
loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -loomade
erinevus maismaa organismidest.
Põhimõisted: puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad,
saba, kael, tiivad, nokk, suled, karvad, toitumine, kasvamine, elupaik, kasvukoht,
metsloom, koduloom, lemmikloom, soomused, uimed, lõpused, ujulestad.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Loodusvaatlused: taimede välisehitus, loomade välisehitus.
2. Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine.
3. Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest.
4. Loomaaia või loomapargi külastus või lemmikloomapäeva korraldamine.
5. Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab õpitud maismaaloomi ja -taimi, teab loomade ja taimedega seotud
ohtusid ning looduslikke ohte;
2) oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
3) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja
kirjalikus kõnes;
4) kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, seostab selle elupaiga ja
kasvukohaga ning toob näiteid nende tähtsusest looduses;
5) oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi;
6) teab, et organism hingab, toitub, kasvab, paljuneb;
7) kirjeldab õpitud maismaaloomade välisehitust, toitumist ja kasvamist,
seostab neid elupaigaga;
8) kirjeldab taimede välisehitust, märkab ja kirjeldab taimede arengut;
9) eristab mets- ja koduloomi;
10) teab, miks peetakse koduloomi, ja oskab nimetada nende vajadusi;
11) teab koduloomadega seotud ohtusid;
12) oskab märgata ja kirjeldada koduloomade arengut;
13) teab õpitud veetaimi ja -loomi;
14) teab, et on olemas erinevad elupaigad, et erinevatel organismidel on
erinevad nõuded elukeskkonnale;
15) teab maismaa- ja veetaimede põhierinevusi;
16) vaatleb taimi ja loomi erinevates elukeskkondades;
17) suhtub hoolivalt elusolenditesse ja nende vajadustesse;
18) väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja tähtsust looduses;
19) suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei jäta koduloomi hoolitsuseta;
20) väärtustab uurimuslikku tegevust.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Teema käsitlemisel orienteerutakse looduse vahetule kogemisele. Õpilaste peamisteks
tunnetusobjektideks on looduse objektid, nähtused ja protsessid ning nendevahelised
seosed. Väga tähtis on õpilaste praktiline tegevus looduses. Õppeprotsessi
planeerimisel lähtutakse püstitatud probleemide teaduslikkusest, nende olulisusest
õpilastele ning eakohasusest.
Aineõpetusliku tööviisi kõrval võib kasutada üld- ja aineõpetuse kombineeritud
varianti. Rakendatakse individuaalset, paaris- ja rühmatööd. Õppetegevus võib toimuda
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klassiruumis või väljaspool seda, nt muuseumis või õuesõppena keskkonnaameti või
RMK looduskeskustes. Peamiste praktiliste tegevustena, mis kindlustavad õpitulemuste
saavutamise, rakendatakse uurimuslikke ja praktilisi töid: objektide, sh looduslike
objektide vaatlemist, võrdlemist, rühmitamist, mõõtmist, katsete läbiviimist,
kollektsiooni koostamist.
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpija suhtluspädevust. Teemal on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna
jätkusuutlik areng“ elluviimisel. Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud
väärtushinnangud aitavad ellu rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“.
Õppevahendid: luubid, seinatabelid, kollektsioonid (nt käbide, viljade ja seemnete
kollektsioonid), binokulaarmikroskoop, mudelid, mulaažid, auvised Eesti loodusest
jne.
INIMENE (9 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema loob aluse inimese kui loodusteaduste uurimisobjekti ja keskkonna seoste
mõistmisele. Tutvutakse inimese tervist mõjutavate teguritega ning tervisliku eluviisi
tähenduse ja tähtsusega.
Õppesisu: Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine.
Hügieen kui tervist hoidev tegevus. Inimese elukeskkond.
Põhimõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asula (linn, alev, küla).
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Enesevaatlus, mõõtmine.
2. Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine.
3. Õppekäik: asula kui inimese elukeskkond.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab kehaosade nimetusi;
2) näitab ja nimetab kehaosi;
3) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;
4) teab, et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning regulaarselt ja et väär
toitumine toob kaasa tervisehäireid;
5) teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud;
6) oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid;
7) oskab leida toiduainete pakenditelt talle vajalikku teavet;
8) teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, hambaid;
9) teab, kelle poole tervisemurega pöörduda;
10) järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha puhtuse eest;
11) oskab näha ohtu tundmatutes esemetes, eristada tervisele kasulikke ja
kahjulikke tegevusi;
12) teab, et inimesed elavad erinevates elukeskkondades;
13) toob näiteid, kuidas inimene oma tegevusega muudab loodust;
14) teab, et oma tegevuses tuleb teistega arvestada;
15) tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning
toimib keskkonda hoidvalt;
16) võrdleb inimeste elu maal ja linnas;
17) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervist.
18) väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja puhtust;
19) püüab vältida enda ja teiste tervise kahjustamist;
20) väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi.
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Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Inimese välisehitust ja tervislikku toitumist on soovitav käsitleda koos teemaga
„Mõõtmine ja võrdlemine“. Õpilaste pikkust võib mõõta juba kooliaasta alguses ja
fikseerida selle mõõtskaalale või andmetena tabelisse, kooliaasta lõpus on võimalik
tulemusi võrrelda. Tervisliku toidu teema juures saab kaaluda nii toiduainete
soovituslikke koguseid kui ka õpilase isiklikku menüüsse kuuluvaid toiduaineid.
Uurimuslikku tegevust pakuvad nii õpilaste päevamenüüde kui ka toiduainete
pakendiinfo analüüs. Oluline on seostada teema õpilase igapäevase eluga, tema
harjumustega, analüüsida neid ja kavandada vajaduse korral muutusi. Õppetegevus
võib toimuda nii klassiruumis kui ka väljaspool kooli, nt muuseumis või toidupoes
käimine. Inimese elukeskkonnaga tutvumiseks on vajalik õppekäik asulasse, jälgimaks
inimtegevuse positiivset ja ka negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale.
Tähelepanu võiks pöörata sarnasuste ja erinevuste vaatlemisele, kirjeldamisele,
järjestamisele vastavalt pikkusele või laiusele, informatsiooni märkimisele kujundlikult
joonistele ja tabelitesse, suhtelise pikkuse ja suuruse ennustamisele, standardsete ja
mittestandardsete mõõtmisvahendite kasutamisele ja valmistamisele, ühikute
kümnekaupa rühmitamisele suure hulga ühikute loendamisel, algus- ja lõpp-punkti
kasutamisele mõõtmisel, mõõtmistulemuste tõlgendamisele jms.
Õppevahendid: seinatabelid, mudelid, mulaažid, toiduainete pakendite näidised.
„Avastustee” teema „Avasta mõõdud” õpetajaraamat, teemakast.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-,
matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevust. Teema on oluline läbivate teemade „Keskkond
ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel. Soovitav on see
lõimida inimeseõpetuse II klassi teemaga „Mina ja tervis“.
MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE (5 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema on oluline uurimuslikus õppes, luues aluse andmete korrektse kogumise,
vormistamis- ja analüüsioskuste kujundamisele.
Õppesisu: Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine.
Põhimõisted: mõõtühik, termomeeter, temperatuur, kaalud, kaalumine, mõõtmine,
katse.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Kehade kaalumine.
2. Õpilaste pikkuste võrdlemine ja mõõtmine.
3. Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga;
2) viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid praktilisi töid, järgides juhendeid ja
ohutusnõudeid;
3) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid
mõõtmisvahendeid;
4) mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et mõõtmine peab olema täpne.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Sellised tegevused nagu katsetamine vaatlemine, võrdlemine, mõõtmine ja järjestamine
on soovitav seostada teemadega „Inimene“, „Organismid ja elupaigad“ ning „Ilm“. Nt
õppekäikudel saab mõõta temperatuure erinevates keskkondades: veekogudes, õhus,
erinevates hoonetes, küttekehade ja akende läheduses jne. Inimkeha mõõtmist saab
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seostada vanade mõõtühikutega, nt vaks, küünar jne. Mõõta võib loodusobjekte
erinevates elukeskkondades: puu lehelaba pikkust valguse käes ja varjus, puude
kõrgust, läbimõõtu jne. Aineõpetusliku tööviisi kõrval võib kasutada üld- ja
aineõpetuse kombineeritud varianti. Rakendatakse individuaalset, paaris- ja rühmatööd.
Õppevahendid: praktiliste tööde vahendid: mõõdulindid, erinevad kaalud,
termomeeter (üks kahe õpilase kohta).
Lõiming:
Teema on väga tähtis matemaatikapädevuse kujundamisel. Antud õppeteemaga
kujundatakse ka väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust.
ILM (6 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema kujundab loodusvaatluste läbiviimise, andmete kogumise ja järelduste tegemise
oskust. Teema näitab looduslike tingimuste otsest mõju inimtegevusele ja aitab seeläbi
mõtestada inimese ja looduse seoseid.
Õppesisu: Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused.
Põhimõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Ilma vaatlemine.
2. Õhutemperatuuri mõõtmine.
3. Ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma;
2) teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub vastavalt;
3) tunneb huvi uurimusliku tegevuse vastu.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Teemat võib käsitleda seostatuna teiste loodusõpetuse teemadega. Otsene seos on
teemaga „Mõõtmine ja võrdlemine“, kuid ka teemade „Inimene“ ning „Organismid ja
elupaigad“ käsitlemisel on tähtis pöörata tähelepanu ilmastikule: nt enne õppekäike
tuleks tutvuda ilmateatega ning õppekäikude ajal võiks teha ilmavaatlusi ja võrrelda
hiljem ilmaennustust tegelike ilmaoludega. Ilmavaatlusi võib teha erinevatel
aastaaegadel pikemate perioodidena individuaalse, paaris- või rühmatööna.
Õppematerjalid: vahendid ilmavaatluste läbiviimiseks, sh termomeetrid, sademete
kogujad, vaatlustabelid. „Avastustee” „Vaatle ilma” õpetajaraamat ja teemakast.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-,
matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevust. Teema on oluline läbivate teemade „Keskkond
ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel. Lõiming
tööõpetusega, vene keelega, muusikaga, kehalise kasvatusega.
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III klass
ORGANISMIDE RÜHMAD JA KOOLELU (16 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema loob aluse elurikkuse süsteemseks ja süstemaatiliseks tundmaõppimiseks.
Saadakse ülevaade tähtsamatest organismirühmadest, nende tunnustest ja seostest
elukoosluses. Teema aitab mõista elurikkuse tähtsust ja kaitse vajadusi.
Õppesisu: Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Liik,
kooslus, toiduahel.
Põhimõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu, käbi, sõnajalg, sammal, selgroogsed,
kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad, soomused, selgrootud, ussid, putukad,
ämblikud, seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, liik, kooselu, taimtoiduline,
loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Lihtsa kollektsiooni koostamine mõnest organismirühmast.
2. Looma välisehituse ja eluviisi uurimine.
3. Seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine.
4. Õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.
5. Liikide võrdlus.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab, et taimed on elusad organismid;
2) teab, et taimed vajavad päikesevalgust ning toodavad seente ja loomade
poolt kasutatavaid toitaineid ja hapnikku;
3) nimetab ja oskab näidata taimeosi, leida tunnuseid, mille abil taimi
rühmitada;
4) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;
5) teab, et loomade hulka kuuluvad putukad, ämblikud, ussid, kalad, konnad,
maod, linnud ja imetajad;
6) teab, et ühte rühma kuuluvatel loomadel on sarnased tunnused;
7) teab, et rästik, puuk ja herilane on ohtlikud;
8) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh
putukat;
9) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;
10) oskab seostada loomade ehituslikke ja käitumuslikke eripärasid nende
elukeskkonnaga;
11) tunneb ära õpitud loomi piltide järgi ja looduses;
12) väldib loomadega seotud ohte (mürgiseid ja ohtlikke loomi);
13) teab seente mitmekesisust ja seda, et seened elavad mullas ja teistes
organismides;
14) teab, et mõningaid seeni kasutatakse toiduainete valmistamiseks ning
pagaritööstuses;
15) eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni;
16) oskab vältida mürgiste seentega (sh hallitusseentega) seotud ohtusid;
17) eristab seeni taimedest ja loomadest;
18) tunneb õpitud seeni piltide järgi ja looduses;
19) teab, et igal liigil on nimi;
20) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;
21) teab, et looduses on kõik omavahel seotud, et toiduvõrgustike abil saab
iseloomustada organismidevahelisi suhteid;
22) koostab õpitud liikidest lihtsamaid toiduahelaid;
23) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud
uurimusülevaatele;
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24) mõistab, et (liiki)de mitmekesisus on üks loodusrikkusi;
25) mõistab, et iga organism on looduses tähtis;
26) saab aru, et kõik taimed ja loomad on vajalikud, et nad on osa loodusest ja
neid peab kaitsma;
27) mõistab, et seened on elusorganismid ning neid tuleb kaitsta nagu teisigi
organisme.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Teema käsitlemisel on oluline laiendada õpikeskkonda klassiruumist nii virtuaalsesse
maailma (veebimaterjalid: http://bio.edu.ee/loomad/ ja http://bio.edu.ee/taimed/) kui
ka reaalsesse looduskeskkonda, muuseumi, loomaaeda ja botaanikaaeda. Vajalik on
kasutada naturaalobjekte ja kollektsioone, tutvuda loomade, taimede ja seentega
vaatluste ja lihtsate uurimuste abil ning võrrelda erinevate rühmade konkreetseid
esindajaid erinevate tunnuste osas. Väga tähtsad on praktilised õppekäigud, milleks
sobivaid töölehti leiab aadressil http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304.
Õppevahendid:
luubid,
topsluubid,
seinatabelid,
kollektsioonid,
binokulaarmikroskoop, mudelid, mulaažid, lihtsad määrajad, auvised Eesti loodusest
jne.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlusja matemaatikapädevust. Teema on oluline läbivate teemade „Keskkond ja ühiskonna
jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel.
LIIKUMINE (4 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema seostub liiklemise turvalisusega.
Õppesisu: Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena (katseliselt). Liiklusohutus.
Põhimõisted: liikumine, kiirus, jõud.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Oma keha jõu tunnetamine liikumise alustamiseks ja peatamiseks.
2. Liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes;
2) eristab liikumist ja paigalseisu;
3) teab, et keha ei saa hetkeliselt liikuma panna ega peatada;
4) teab, et pidurdamisel läbib keha teatud teepikkuse;
5) teab, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja tee pikkus (kiirus, teekatte
libedus);
6) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi,
7) oskab tänavat (teed) ohutult ületada;
8) oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
9) oskab valida jalgrattaga, rulaga ja rulluiskudega sõitmiseks turvalise koha ja
sobiva kiiruse;
10) oskab kasutada turvavahendeid;
11) suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Õppimine peaks toimuma katsete kaudu. Näiteks pidurdamisteekonna sõltuvust
liikumiskiirusest saab uurida jalgrattaga sõites. Vastava ohutu platsi ja julgestajate
olemasolu korral saab teha ka vastavad katsed autoga. Otstarbekas on teha koostööd
politseiga. Koostöös politseiga tuleks siiski vältida šokiteraapiat, sest selleks on
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õpilased liiga haavatavad.
„Avastustee” järgi „Pallid ja kaldpinnad”, õpikeskkonnaks õu, liuväli, suusarada,
võimla vms.
Õppevahendid: kasutamiseks sobivad seinatabelid, mudelid, mõõdulindid,
„Avastustee” teema „Pallid ja kaldpinnad” õpetajaraamat ja teemakast.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlusja matemaatikapädevust. Lõimida kehalise kasvatusega.
ELEKTER JA MAGNETISM (5 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema seostub turvalisusega elektriseadmete käsitsemisel.
Õppesisu: Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja
säästmine. Ohutusnõuded. Magnetnähtused. Kompass.
Põhimõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, ohutus,
magnetpoolus, lõunapoolus, põhjapoolus, kompass, ilmakaared.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Lihtsa vooluringi koostamine (lüliti vajalikkuse kindlakstegemine, võrdlemine,
omakoostatud vooluringi võrdlemine klassis kasutatava vooluringiga,
järeldamine).
2. Ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine (Õpilane teeb katseliselt kindlaks, kas
aine juhib elektrit või mitte). Koduse elektritarbimisega tutvumine, elektri
säästmise võimalustega tutvumine.
3. Püsimagnetitega tutvumine. Välitöö õues: põhja- ja lõunasuuna
kindlakstegemine kompassi abil.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab lüliti osa vooluringis;
2) teab, et mõned ained juhivad elektrivoolu ja teised ei juhi;
3) teab, et niiske keskkond juhib elektrivoolu ja et elekter võib olla ka ohtlik;
4) oskab pistikut pistikupeast õigesti välja tõmmata;
5) eristab töötavat ja mittetöötavat vooluringi;
6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab
saadud teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel;
7) kasutab elektrit säästlikult; oskab käsitseda majapidamis- ja olmeelektroonikat
ning elektroonikaseadmeid;
8) saab aru elektri säästmise vajalikkusest;
9) saab aru, et koduses majapidamises kasutatav elekter on inimesele ohtlik ja
sellega ei tohi mängida.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Õppimine toimugu katsetamise kaudu. Ohutuse mõttes tehakse katseid
taskulambipatareiga. Vajalikke vahendeid saab füüsikaõpetajalt. Koolis, kus puudub III
kooliaste, tuleb vahendid hankida.
Õppevahendid:
Praktiliste tööde vahendid kahe õpilase kohta: vooluallikas (taskulambipatarei 4,5 V),
taskulambipirn alusel, lüliti, kolm ühendusjuhet, kaks magnetit, väikseid naelu,
kompass.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlusja matemaatikapädevust.
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PLAAN JA KAART (10 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema annab ülevaate plaanist ja kaardist kui teatud maa-ala mudelitest, mille
koostamisel kasutatakse leppemärke. Õpitakse lugema infot koduümbruse plaanilt ja
Eesti kaardilt ning seda vahendama. Luuakse alus edasisteks geograafiaõpinguteks.
Õppesisu: Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil
ja looduses. Tuntumad kõrgustikud, madalikud saared, poolsaared, lahed, järved, jõed
ja asulad Eesti kaardil.
Põhimõisted: plaan, pealtvaade, legend, leppemärk, leppevärv, kaart, kaardi legend,
põhi- ja vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Pildi järgi plaani koostamine.
2. Plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine.
3. Eesti kaardi tundmaõppimine Eesti kaardi põhiste lauamängude või pusle abil.
4. Ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi.
5. Õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks.
Õpitulemused:
Õpilane
1) teab, et kaart on suurema maa-ala mudel ja et värvused ja märgid kaardil on
leppemärgid;
2) saab aru lihtsast plaanist või kaardist, leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid
objekte;
3) kirjeldab kaardi abil tegelikke objekte, tunneb kaardil värvide järgi ära
maismaa ja veekogud;
4) mõistab, et kaardi abil on võimalik tegelikkust tundma õppida;
5) teab põhiilmakaari ja vaheilmakaari;
6) teab õpitud kaardiobjekte ja oma kodukoha asukohta kaardil;
7) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari;
8) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda;
9) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, madalikke,
saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvesid ja linnu;
10) seostab kaardiobjektid ilmakaartega (nt Valga asub Lõuna-Eestis)
11) saab aru, et ilmakaarte tundmine ning nende määramisoskus on elus vajalik;
12) mõistab, et kaardi järgi on võimalik maastikul orienteeruda;
13) mõistab, et kaartide kasutamine on vajalik ja uurimine põnev;
14) saab aru kaardi legendi ja leppemärkide tundmise vajalikkusest ja sellest, et
kaardi või plaani (mudeli) abil on tegelikkust parem tundma õppida.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Olulised on praktilised tegevused: plaani koostamine ja täiendamine, plaani järgi
orienteerumine, ilmakaarte määramine. Teemat võib käsitleda seostatuna teiste
loodusõpetuse teemadega, nt kanda plaanile erinevate organismirühmade esindajaid.
On tähtis, et õpilased omandaksid objektide seinakaardil näitamise oskused..
Võib koostada maastikumängu kooliümbruse suuremõõtkavalise kaardiga.
Õppevahendid: seinatabelid, auvised Eesti loodusest, Eesti seinakaart, kooliümbruse
kaart, Eesti kaardi põhised lauamängud jne.
Lõiming:
Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlusja matemaatikapädevust.
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II KOOLIASTE
Loodusõpetus 4.–6. klass
245 tundi
1. Õppetegevus
Teises kooliastmes tuginetakse esimesel kooliastmel saavutatud õpitulemustele.
Õppetegevuste planeerimisel on tähtis toetada õpilaste õpimotivatsiooni ja kujundada huvi
loodusteaduste õppimise ning loodusteadustega seotud elukutsete vastu. Kujundatakse
arusaamu loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsusest meie igapäevaelus. Õpikeskkond peab
võimaldama olla õpilastel loov ja õpetus peab olema õpilase jaoks relevantne.
Oluline on planeerida õpilaste huvidest ja kogemustest lähtuvaid uurimuslikke
õppeülesandeid. Uurimisoskuste arendamisel pööratakse eraldi tähelepanu uuringute
planeerimisele, läbiviimisele ning tulemuste analüüsile, tõlgendamisele ja esitamisele.
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh rollimänge hoiakuliste pädevuste kujundamiseks.
Peamised praktilised tegevused, mis kindlustavad kooliastme õpitulemuste saavutamise:
• uurimuslikud tööd;
• loodusvaatlused;
• objektide vaatlus, mõõtmine, katsete läbiviimine;
• õpimapi koostamine;
• kollektsiooni koostamine;
• töö arvutipõhiste õpikeskkondadega;
• töö veebimaterjalidega;
• õpilasprogrammides osalemine.
Tegevuste valik on õpetaja pädevuses.
2. Füüsiline õpikeskkond
2.1.Vahendid
Laborinõude komplektid, filtrid, alused/kandikud, piirituslambid, termomeetrid, sademete
koguja, valgusallikas, kaalud, mõõdulindid, luubid, topsluubid, pintsetid, mikroskoobid,
binokulaar, demonstratsioonmikroskoop, vaatlustoru, vahendid preparaatide tegemiseks,
seinatabelid, kollektsioonid, kollektsioonikarbid, mudelid, mulaažid, atlased, Eesti kaardid,
gloobus, taevakaardid, auvised Eesti loodusest, “Avastustee” teemakastid.
3. Hindamine
Õpitulemuste hindamine II kooliastme loodusõpetuses lähtub õppekava üldosas, aga ka teistes
hindamist reguleerivates dokumentides toodud põhimõtetest. Otseselt hinnatakse teadmisi ja
nende rakendamise oskust, kaudselt ka üldoskusi, sealhulgas õpioskusi (nt refereerimine,
materjali analüüsimine, kirjaliku töö vormistamine, koostööoskused). Loodusteaduslike
teadmiste ja oskuste kõrval antakse hinnanguid väärtuselistes ning hoiakulistes küsimustes.
Hinnangute andmisel ja numbrilisel hindamisel lähtutakse õppe-eesmärkidest ja ainekavaga
määratletud õpitulemustest.
Õpitulemused jagunevad loodusõpetuses kolme valdkonda: a) mõtlemistasandite arendamine
loodusõpetuse kontekstis, b) uurimuslikud oskused ning c) hoiakud ja väärtuselised
pädevused.
Hindamisel arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut.
Madalamat järku mõtlemistasandid hõlmavad teadmist ja arusaamist ning kõrgemat järku
tasandid analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmist (hindamist). Rakendamise tasand võib ühel
juhul kuuluda madalamale (enamasti arusaamise), teisel aga kõrgemale tasandile.
Hindamisel peetakse silmas üht peaeesmärki: kujundada huvi loodusainete õppimise ning
uurimusliku tegevuse vastu. Loodusteadusliku kirjaoskuse alaoskusi ja huvi loodusteaduste
vastu kujundatakse praktiliste töödega. Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö tulemuse kõrval
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ka protsessi. Uurimuslike oskuste hindamisel pööratakse tähelepanu probleemide
tuvastamisele, küsimuste ja hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete
kogumisele ja esitamisele, andmete analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ja
selgituste pakkumisele. Samuti hinnatakse taustainfo kogumise, küsimuste sõnastamise,
töövahendite käsitsemise, katse läbiviimise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise,
ohutusnõuete järgimise, tabelite ja diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste
esitamise oskusi. Hinnatakse oskust sõnastada probleeme, samuti aktiivset osalust aruteludes
ja oma arvamuse väljendamist ning põhjendamist.
Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad situatsiooni- ja rollimängud, kusjuures
piirdutakse suulise või kirjaliku hinnanguga.
3. Üldistavad õpitulemused
VÄÄRTUSED JA HOIAKUD
6. klassi lõpetaja
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
2) väärtustab uurimuslikku tegevust looduse tundmaõppimisel;
3) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
4) toimib keskkonnateadliku tarbijana, väärtustab tervislikku toitu;
5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme, on motiveeritud osalema eakohastes
keskkonnakaitseüritustes.
UURIMUSLIK ÕPE
6. klassi lõpetaja
1) sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese;
2) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid;
3) viib läbi katseid, järgides praktilise töö juhendeid;
4) arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle;
5) valib ja kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid;
6) analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi;
7) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet, hindab infoallika usaldusväärsust;
8) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust.
ÜLDISED LOODUSTEADUSLIKUD TEADMISED
6. klassi lõpetaja
1) tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, loodusteaduslikke probleeme ja
küsimusi;
2) saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid,
sümboleid ja ühikuid nähtuse ja protsesside selgitamisel;
3) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja
otsustusi;
4) selgitab teaduslikele faktidele tuginedes põhjuse ja tagajärje seoseid;
5) kasutab või koostab mudelit, näitamaks arusaamist seostest, protsessidest,
süsteemidest;
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ja erinevusi;
7) selgitab organismide kohastumusi õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning
põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;
8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ja Eesti kontekstis.
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IV KLASS (70 TUNDI)
MAAILMARUUM (14 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema on õpilastele eriliselt huvipakkuv. Ainus kord põhikooli jooksul tutvutakse maailmaruumi
ehitusega, tähtedega, Päikesesüsteemiga ja Maa liikumisega Päikesesüsteemis.
Õppesisu: Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael.
Galaktikad. Astronoomia.
Põhimõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet,
satelliit, Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika, astronoomia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Mudeli valmistamine Päikese ja planeetide suuruse ning omavahelise kauguse kujutamiseks.
2. Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine.
3. Maa tiirlemise mudeldamine.
4. Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Selgitatakse, et see, mida me näeme, ei pruugi veel tõde olla. Tavamõistete „päike tõuseb“ ja
„päike loojub“ selgitamine Maa tiirlemise mudeldamise abil. Tutvustatakse astronoomia kui
teaduse selgitusi astroloogia ja tähtkujude tegeliku olemuse kohta. Maailmaruumi käsitlemisel on
oht kalduda seletav-illustratiivsesse õppeprotsessi. Siiski saab kogu teemat käsitleda probleemide
lahendamisena, kusjuures tõendusmaterjaliks on vaatlustulemused, aga ka kirjalikud allikad.
Esikohale tuleb seada õpilaste arvamused (oletused, hüpoteesid), mida erineval viisil
kontrollitakse. Õpetamist illustreeritakse fotodega kosmosest, samuti animatsioonidega
taevakehade liikumisest.
Õpitulemused:
Õpilane
1) tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu;
2) märkab tähistaeva ilu;
3) nimetab Päikesesüsteemi planeedid;
4) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
5) kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning planeetide
suhtelisi suurusi ja omavahelisi kaugusi;
6) mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa;
7) mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese;
8) mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja valgusti (taskulambi) abil
öö ja päeva vaheldumist Maal;
9) kirjeldab tähtede asetust galaktikas;
10) teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega Linnutee;
11) jutustab müüti Suurest Vankrist;
12) leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab
põhjasuuna;
13) teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi;
14) eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui inimeste uskumist;
15) leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab
ülevaate.
Süvendav ja laiendav tegevus:
Ülevaade maailmaruumi objektist võimaldab esitust erinevatel tasemetel.
Õppevahendid: taevakaart, valgusallikas, gloobus, soovitav on ka binokkel Kuu vaatlemiseks.
Lõiming:
matemaatika: suured arvud, pikkus- ja ajaühikud;
vene keel: tekstide lugemine, mõistmine ja sisu jutustamine.
Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine, kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma
töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalset
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pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe ning IKT
kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust kujundatakse
õuesõppes praktilistes tegevustes ja õppekäikudel. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse
eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga toetatakse läbiva teema „Keskkond ja
jätkusuutlik areng“ rakendamist.
PLANEET MAA (10 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Õpitakse infot hankima, kasutades erinevaid kaarte ja atlast, täitma kontuurkaarti. Tutvutakse
planeet Maa mitmepalgelisusega looduskatastroofide kontekstis.
Õppesisu: Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Mandrid ja
ookeanid. Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend
Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused.
Põhimõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja
lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir,
naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, orkaanid, üleujutused.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine.
2. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.
3. Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate koostamiseks looduskatastroofide
kohta.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Gloobuse kui mudeli õppimise tulemusena peaks kujundama mudeli teadusmõistelisena.
Tavamõistes on mudel objekti suurendatud-vähendatud koopia. Seoses „mängugloobuse“
valmistamisega saab arutleda selle üle, mida gloobusele kanda ja mida mitte. Gloobuse
kujundamisel ei peaks lähtuma klassis olevast gloobusest, vaid hoopis Maa kosmosefotodest või
Maa joonistest, mida leiab internetist külluses. Gloobuse kui Maa mudeli tegemisel peaks
mandrid ja ookeanid sellele joonistama.
Geograafilise asendi iseloomustamist alustatakse Eestist (asend põhjapoolkeral, piirnemine
naaberriikide ja veekogudega), iseloomustamisel kasutatakse ilmakaari.
Euroopa kaarti peaks õppima mänguliste tegevuste kaudu. Tähtis on, et õpilased teaksid Euroopa
suuremate riikide paiknemist ja leiaksid atlase registri abil kaardil üles ka tundmatud kohad.
Looduskatastroofe on soovitav tutvustada videoklippide, meedias ilmunud artiklite ja piltide abil.
Katasroofid seostatakse ohuga inimese elule ja tegevusele. Õpilased võivad rühmatööna koostada
infoallikate põhjal postri ja selle abil mõnda looduskatastroofi teistele esitleda. Soovitav on
koostada vulkaani mudel.
Õpitulemused:
Õpilane
1) huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende toimumise põhjustest ja
tagajärgedest;
2) kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine, leppemärkide tähendus;
3) teab, mida tähendab väljend „poliitiline kaart“;
4) nimetab riigi geograafilise asendi tunnused;
5) iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
6) leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha;
7) kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega kaasnevaid
ohtusid loodusele, sh inimesele. Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, kus kivimid pole
kõvad.
8) toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju loodusele
ja inimeste tegevusele.
Süvendav ja laiendav tegevus:
Ülevaade looduskatastroofist võimaldab esitust erinevatel tasemetel.
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Õppevahendid: gloobus, maailma atlas, kontuurkaardid, vulkaani mudel (soovitav ise
valmistada). Võimaluse korral 4D-kino: maavärin, vulkaanipurse.
Lõiming: loodusõpetus: ilmakaared; tehnoloogia, kunstiõpetus: gloobuse ja vulkaani mudeli
valmistamine; ajalugu: Euroopa poliitiline kaart.
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine, kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma
töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalset
pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe ning IKT
kasutamisega kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuripädevust kujundatakse õuesõppes
praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse eelkõige
uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga toetatakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
rakendamist.
ELU MITMEKESISUS MAAL (26 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Tutvutakse ühe- ja hulkraksete organismidega ning nende eluavaldustega. Omandatakse üldised
teadmised hulkrakse taime- ja loomorganismi terviklikkusest ja eluavalduste üldistest põhimõtetest
ning erinevatest keskkonnatingimustest Maal. Omandatakse ettekujutus elu arengust Maal.
Õpitakse kasutama mikroskoopi. Tutvutakse Maa erinevate piirkondade (kõrb, vihmamets,
polaaralad, kõrgmäestikud) looduslike tingimustega (põhiliselt temperatuuri ja sademete erinevus
Eestiga võrreldes) ja elustikuga mõnede näidete varal.
Õppesisu: Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused:
toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele.
Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal.
Põhimõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne organism, toitumine, hingamine,
paljunemine, kasvamine, arenemine, keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik, jäävöönd,
kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine.
2. Raku mudeli ehitamine või uurimine multimeedia materjalide abil.
3. Seemnete idanemise uurimine erinevates keskkonnatingimustes.
4. Taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates keskkonnatingimustes.
5. Organismide eluavalduste uurimine looduses.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Teema piires käsitletakse toitumist, hingamist, paljunemist ja arenemist ning organismide seotust
päikeseenergiaga. Käsitletakse loomade kohastumusi ja käitumist erinevates elukeskkondades.
Antud teemade käsitlemisel saab kasutada iseseisvaid, paaris- ja rühmatöid, rollimänge,
arutelusid, projektõpet, praktilisi ja uurimuslikke töid. Õpikeskkonda võib laiendada loodus- ja
tervishoiumuuseumidesse (näiteks: Eesti loodusmuuseum http://www.loodusmuuseum.ee, Tartu
Ülikooli loodusmuuseum http://www.natmuseum.ut.ee/, Tartu Ülikooli geoloogiamuuseum
http://www.ut.ee/BGGM/), vaadata seal vastavaid näituseid. Rakendada tuleb IKT-d ja ainetunde
võib läbi viia arvutiklassis.
Üherakuliste organismidega tutvumiseks ja rakkude uurimiseks tuleks võimaldada õpilastel
kasutada mikroskoope ja arvuteid. Seemnete idanemist võivad õpilased uurida iseseisva tööna
kodus või ühistegevusena klassis. Rakumudeli ehitamiseks saab kasutada joonistusvahendeid,
arvutiprogramme või kasutada looval moel mingeid muid käepäraseid vahendeid mudeli
ehitamiseks.
Keskkonnatingimuste mitmekesisusega tutvumiseks on soovitav vaadata pilte, õppefilme või
arvutianimatsioone erinevatest Maa piirkondadest, koostada postreid erinevate liikide ning nende
kohastumuste kohta. Soovitav on võrrelda keskkonnatingimusi konkreetsete paikade näitel.
Näiteks Sahara kõrb, Himaalaja mäestik, Antarktis, Amazonase vihmamets võrreldes Eesti
oludega (temperatuuri ja sademete erinevused, aastaaegade esinemine, taimede ja loomade
kohastumuste näited, inimtegevuse näited sealsetes piirkondades). Inimtegevuse tutvustamisel
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võiks keskenduda sellele, mis oleks õpilase elus teisiti, kui ta nendes piirkondades elaks.
Elu arengu teemat on soovitav ilmestada kivististe uurimisega.

Õpitulemused:
Õpilane
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
2) märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust;
3) märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab neid oma igapäevaelus;
4) oskab kasutada valgusmikroskoopi;
5) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
6) nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;
7) võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
8) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes
ning jäävööndis;
9) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
10) teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal;
11) nimetab organismide eluavaldused.
Süvendav ja laiendav tegevus:
Huvilised õpilased võivad koostada esitlusi dinosauruste või mõne Maa piirkonna kohta, võrreldes
kunagist dinosauruste maailma tänapäevasega või mõnd maailma paika Eestiga. Võimalik on
mikroskoopida erinevaid objekte. Soovitav on tutvuda ka binokulaariga.
Õppevahendid: valgusmikroskoop, vahendid preparaatide tegemiseks (alusklaasid, katteklaasid,
prepareerimisnõelad, skalpellid, pintsetid), laboratoorsete tööde vahendid (kandik, nõud, alused),
lasteentsüklopeedia vm teatmeteosed Maa erinevatest loodusvöönditest, atlas, kivistised,
teemakohased veebimaterjalid ja arvutiprogrammid ning vastavad töölehed veebimaterjalidega
tutvumiseks.
Lõiming:
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine.
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust.
Sotsiaalne pädevus kujuneb ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe kaudu
kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kunstiõpetusega seondub postrite koostamine. Teema toetab
läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ rakendamist. Elukeskkonda väärtustava hoiaku
omaksvõtmine soodustab õpilase kujunemist aktiivseks vastutustundlikuks kodanikuks.
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INIMENE (20 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Omandatakse ülevaade inimese välis- ja siseehitusest võrdluses imetajate loomadega. Omandatakse
ettekujutlus inimese arengust Maal.
Õppesisu: Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi
terviklikkus. Tervislikud eluviisid. Inimese põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete loomadega.
Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses.
Põhimõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, süda, veresoon, arter, veen, kopsud,
maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, seljaaju, munandid,
munasarjad, emakas, viljastumine, näärmed, neerud.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine.
2. Katsed ja laboritööd inimese elundite talituse uurimiseks.
3. Ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma-, seeneliigi või bakterirühmaga.
4. Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
Antud teemade käsitlemisel saab kasutada iseseisvaid, paaris- ja rühmatöid, rollimänge,
arutelusid, projektõpet, õpimapi koostamist, praktilisi ja uurimuslikke töid. Õpikeskkonda võib
laiendada loodus- ja tervishoiumuuseumisse (http://www.tervishoiumuuseum.ee/), käia
vastavatel näitustel. Rakendada tuleb IKT-d ja tunde võib läbi viia arvutiklassis.
Teema piires käsitletakse inimese elundeid ja elundkondi, toitumist, hingamist, kasvamist ja
paljunemist ning seotust teiste organismidega. Õpitakse inimese välisehitusega seotud
terminoloogiat ja omandatakse algsed teadmised inimese siseehitusest. Õpilane õpib tundma
elundite peamisi ülesandeid. Vaadeldakse inimesele bioloogiliselt lähedasi liike ja inimese
põlvnemist. Anatoomilisi teemasid saab illustreerida bioloogias kasutatavate seinatabelite,
makettide, mulaažide, mudelite ja preparaatide abil.
Kujundatakse oskust valida tervislikku toitu ja koostada menüüd. Menüüd võivad õpilased
koostada iseseisva tööna kodus või ühistegevuse raames ainetunnis. Arvutiprogrammidest toetab
antud teema käsitlemist koolinoorte tervisliku toitumise veebileht AMPSER
http://www.ampser.ee/, mille abil saab analüüsida päevamenüüd, võrrelda toiduaineid ja teha
õigeid toiduainete valikuid, osaleda mälumängus, et toitumisalaseid teadmisi võrrelda teistega.
Inimese terviklikkuse uurimiseks võib kasutada veebipõhise uurimusliku õpikeskkonna „Noor
looduseuurija“ http://bio.edu.ee/noor/ materjale: „Energiavajadus“; „Gaasivahetus; „Pulsi kiirus“;
„Toitainete energiasisaldus“; „Hingamissagedus“.
Teema „Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses tutvumiseks“ juures on
soovitav vaadata õppefilme või arvutivideosid, koostada uurimusi või postreid erinevate liikide
kasutamise kohta.
Inimese elundite talituse uurimiseks võib teha järgmist: 1) uurida füüsilise koormusega
kaasnevaid pulsisageduse muutusi; 2) valmistada mudel (vahenditeks õhupall, joogikõrs ja
joogitops) kopsude töö põhimõttest arusaamiseks; 3) mõõta täispuhutava õhupalli ja mõõdulindi
abil kopsumahtu jne.
Õpitulemused:
Õpilane
1) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervislikke eluviise;
2) mõistab, et inimene on looduse osa ning tema elu sõltub loodusest;
3) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;
4) kirjeldab inimese elundkondade ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning
vastastikuseid seoseid;
5) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
6) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
7) analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust;
8) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
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9) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;
10) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid;
11) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
12) teab, et paljude loomade ja inimese ehituses on sarnaseid jooni;
13) teab erinevate elusorganismide tähtsust inimese elus.
Süvendav ja laiendav tegevus:
Koostöös kehalise kasvatuse õpetajaga võib uurida mitmesuguste harjutuste mõju inimese
organismile (pulsisageduse mõõtmine, harjutuste mõju lihastele vms).
Õppevahendid:
Anatoomiliste teemade illustreerimiseks bioloogias kasutatavad seinatabeleid, maketid, mudelid,
mulaažid, preparaadid, videofilmid, arvutiprogrammid.
Ohutus seoses asulateemaga: „Siia-sinna läbi linna“ (liiklusmäng OÜ-lt Primarius/Ziil, koostöös
Harju Päästeameti ja Tiigrihüppe SA-ga). http://www.play.ee/.
Lõiming:
Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine, kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma
töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalne
pädevus kujuneb ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe kaudu
kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust kujundatakse praktiliste tegevuste ja
ülesannetega. Kinnistub terviseteadlik käitumine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi
koostoimimise väärtustamine. Kunstipädevusega seondub postrite koostamine.
Teema toetab läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Väärtused ja kõlblus“ ning
praktiliste tööde kaudu „Tervis ja ohutus“ rakendamist.
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Õppeaine: loodusõpetus
Klass: 4. klass
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas
MAAILMARUUM
14 tundi (7 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema on õpilastele eriliselt huvipakkuv. Ainus kord põhikooli jooksul tutvutakse maailmaruumi ehitusega, tähtedega,
Päikesesüsteemiga ja Maa liikumisega Päikesesüsteemis.
Õpitulemused: Õpilane
16) tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu;
17) märkab tähistaeva ilu;
18) nimetab Päikesesüsteemi planeedid;
19) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
20) kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning planeetide suhtelisi suurusi ja omavahelisi
kaugusi;
21) mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa;
22) mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese;
23) mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja valgusti (taskulambi) abil öö ja päeva vaheldumist Maal;
24) kirjeldab tähtede asetust galaktikas;
25) teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega Linnutee;
26) jutustab müüti Suurest Vankrist;
27) leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna;
28) teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi;
29) eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui inimeste uskumist;
30) leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate.
Õppesisu: Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. Astronoomia.
Põhimõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet, satelliit, Päikesesüsteem, tähtkuju,
Suur Vanker, Põhjanael, galaktika, astronoomia.
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Õppetund

1.

2.

Teema/ Mõisted
(kaldkirjas mõisted on
soovituslikud, nende
omandamist ei nõuta,
kuid õpetaja peaks
valmis olema selliseid
mõisteid huvilistele
selgitama)
Õppeaasta
sissejuhatus
kokkulepped
töökorralduse osas.

Tähistaevas
-täht
-tähtkuju
-Suur Vanker
-Põhjanael

Õppeainete
lõiming
Õppemeetodid/ praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ hindamine/
õppekeskkond

Lõiming
õppekava
läbivate
teemadega

Väike meenutus varemõpitust või
tutvumismäng.
Loov- ja praktilistest töödest on
soovitav koostada õpimapp,
mille eest saab aasta lõpul ka
koondhinde.

Leida ühiselt
loodusõpetuse
seoseid kõigi teiste
õppeainetega.

Sotsiaalne
pädevus:
kujundatakse
ühistegevuste
raames.

Selgitada välja, milline on
õpilaste arusaam sellest, mida nad
taevas näevad.
Uurimuse planeerimine – kuidas
uurida tähti?
Võimalusel õhtune õppekäik
taevavaatlusteks või AHHAA
keskuse planetaariumi külastus.
Kodune ülesanne: Suure Vankri
vaatlused vms.

Vene keel:
legende,
muistendeid
tähtkujudest (Suure
ja Väikese Vankri
tähtede tähendused
rahvajuttudes).
Õppekäik koostöös
klassijuhatajaga.

Teabekeskkond:
teabeallikate
kasutamine.
Keelepädevust
kujundab
teabeallikate abil
töötamine, kirjelduste,
iseloomustuste
koostamine.

Õppevahendid

Õppevahendite
tutvustus, õpitava
lühitutvustus.
Õpetajale: siit
leiab
mitmesuguseid
tööjuhendeid
loodusõpetuse
tundidesse:
http://www.keskk
onnaharidus.ee/?5
69
Taevakaart.
Õpetajale
eestikeelne
materjal
astronoomiast, sh
operatiivne
taevainfo:
http://www.astron
oomia.ee/
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3.

Maailmaruum
-maailmaruum
-galaktika
-Linnutee

IKT: Maailmaruumi tutvustus
Google Earth taevarakenduse abil
(demostratsioon, koostada
tööleht).

Füüsika:
algteadmised
astronoomiast,
valgusõpetus, Päike
kui valgusallikas;
matemaatika:
suured arvud,
andmete
võrdlemine; inglise
keel: planeetide
nimetused

Tehnoloogia ja
innovatsioon: töö
teabeallikatega,
tehniliste
vahendite
kasutamine
esitlemisel.
Keelepädevus:
kirjelduste,
iseloomustuste
koostamine.

4.

Astronoomia
-astronoomia
-astroloogia
-astronoom
-teleskoop
-satelliit

Arutelu: Kuidas saada ilmaruumi
uurijaks?
Tartu tähetorn.
Lugusid kuulsatest Eesti
astronoomidest.
Tõravere Observatoorium.

Võimalusel
külastada Tartu
tähetorni või
Tõravere
observatooriumi –
koostöö

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:
elukutsed,
loodusteaduslik
uurimus, Eestist

Õpetajale
eestikeelne
materjal
universumist
(exe-programm):
http://www.rak.ed
u.ee/opiobjektid/u
niversum/index.ht
ml inglisekeelne
veebileht
http://www.kidsas
tronomy.com/
(Päikesesüsteemi
simulatsioon,
palju pilte ja
animeeritud
materjali
taevakehade
kohta)Universumi
mõõtmed
http://htwins.net/s
cale2/
http://www.astron
oomia.ee/ilupildid
/m31/
Õpetajale skeeme,
pilte, videoid
universumist,
inglisekeelne:
www.schoolsobse
rvatory.org.uk/
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Kosmonautika ajalugu.
5.

Päike
-päikeseenergia

6.

Päikesesüsteem
-planeedid
-Maa tüüpi planeedid
-hiidplaneedid

7.

Päikesesüsteem
-mudel
-astronoomiline ühik
-valgusaasta

Tähe teke ja kustumine.
Kuidas määratakse taevakehade
temperatuuri? Praktiline töö –
metalli kuumutamine.
Klaasi tahmamine Päikese
vaatlemiseks (kui
päikesepaisteline ilm).
Selgitused, miks ei tohi
päikesesse palja silmaga vaadata.
Rühmatöö – planeetide
võrdlemine.

Päikesesüsteemi mudeli
ehitamine (klassis või õues).

klassijuhataja ja
lapsevanematega.
Füüsika:
valgusõpetus, Päike
kui valgusallikas.
Juhtida tähelepanu
päikeseenergia
salvestumisele, ka
minevikus
moodustunud
kütustele.
Füüsika:
planeedid,
astronoomia;
matemaatika:
võrdleme
planeetide
läbimõõtu, kaugust
Päikesest,
täispöördeks ja
täistiiruks kuluvat
aega, kõige suurem
jne.
Füüsika: mudelid,
astronoomia;
matemaatika:
mõõtühikud ja
nende
teisendamine;
kehaline kasvatus:
õuesõppe

pärit teadlased.
Keskkond ja
jätkusuutlik
areng:
energiavarade
kasutamine.
Tervis ja ohutus:
silmade
tervishoid.

Piirituslambid või
küünlad, traat,
näpitsad (et käsi
ära ei põletaks)
Klaasitükk ja
küünal klaasi
tahmamiseks.

Sotsiaalne
pädevus:
koostöö, üksteise
kuulamine,
kaaslastega
arvestamine.

Päikesesüsteemi
plakat.

Matemaatikapäd
evus: kujunemist
toetatakse
eelkõige
uurimusliku õppe
kaudu.

Mõõdulindid,
pallid või paberist
kerad planeetide
tähistamiseks
Tööjuhendi
näidis:
http://www.keskk
onnaharidus.ee/11
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praktilised
tegevused.
8.

Vahekordamine

Kuldvillak või ristsõna.
Järgmisel tunnil lühike teadmiste
kontroll.

9.

Planeet Maa
-raskusjõud

Mõistekaardi koostamine: Mille
poolest erineb ja mille poolest
sarnaneb Maa teiste
planeetidega?
Miks Maa Päikesesüsteemist ära
ei „lenda“?

Füüsika:
raskusjõud,
astronoomia;
kunstiõpetus:
mõistekaardi
kujundamine.

10.

Tiirlemine ja
pöörlemine
-aastaaegade
vaheldumine
-pööripäevad

Tiirlemise simulatsioon
(soovitav läbi teha
liikumismänguna)
http://astro.unl.edu/naap/motion1/
animations/seasons_ecliptic.swf
IKT, koostada tööleht.
Võrdlemine: aasta pikkus
erinevatel planeetidel.

11.

Öö ja päeva
vaheldumine
-öö ja päeva pikkuse
muutumine

Pöörlemise mudeldamine (üks
õpilane on Päike ja teine on Maa
– kuidas nad peaksid liikuma?)
IKT: Google Earth öö ja päeva

Geograafia:
algteadmised Maa
liikumisest ja
aastaaegade
vaheldumisest;
inglise keel:
aastaajad,
ilmakaared;
kehaline kasvatus,
kui tiirlemist ja
pöörlemist
mudeldada
liikumismänguna.
Geograafia: Maa
liikumine, öö ja
päeva
vaheldumine,

Õpioskuste
kujundamine:
iseseisev vastuste
leidmine
küsimustele.
Oma töö
esitlemine ja
põhjendamine
annab
esinemiskogemus
i ning arendab
väljendusoskust.
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
pädevus kujuneb
protsesside
mudeldamise
kaudu.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
läbi praktiliste
tegevuste,

/files/1296044147
.pdf
Ristsõnaprogram
m:
http://www.eclips
ecrossword.com/
Gloobus,
Päikesesüsteemi
plakat.

Õpetajale Päikese
näiva liikumise
simulator:
http://astro.unl.ed
u/classaction/ani
mations/coordsm
otion/sunmotions.
html, aastaaegade
vaheldumise
plakat.

Valgusallikas,
gloobus
Lisamaterjali
leiab
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simulatsioon demonstratsioonina
(öö ja päeva piir Maal).
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.

päeva pikkus;
kehaline kasvatus
ja terviseõpetus:
liikumismäng
kehalise aktiivsuse
ergutajana.

uurimusliku õppe
ja IKT kasutamise
kujundatakse
tehnoloogilist
pädevust.

Füüsika:
astronoomia,
liikumismäng;
vene keel: kuu
faasidega seotud
rahvatarkused.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
pädevus kujuneb
protsesside
mudeldamise
kaudu.

12.

Kuu
-kaaslane

Kuu faasid – rühmatöö:
mudeldame kuu liikumist ümber
Maa (üks õpilane on Maa ja teine
on Kuu – kuidas nad peaksid
liikuma?)
Kuu faasid kalendris.

13.

Kordamine

Ülesanded ja küsimused
kordamiseks.

14.

Kontrolltöö

http://bio.edu.ee/n
oor/, keskkonda
on vaja
registreeruda,
teema
maailmaruum all
on alateemad: 1.
Varju pikkus 2.
Päikese kõrgus
horisondil 3. Öö
ja päeva
vaheldumine 4.
Aastaaegade
vaheldumine 5.
Kuu faasid.
Jooksva kuu
kalendrileht;
õpetajale: Värav
Eesti
astronoomiasse
http://www.astron
oomia.ee/tahistae
vas/

Õpioskuste
kujundamine:
iseseisev vastuste
leidmine
küsimustele.
Päikesesüsteemi
ja aastaaegade
vaheldumise
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plakatid nähtaval.
PLANEET MAA
14 tundi (7 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Õpitakse infot hankima, kasutades erinevaid kaarte ja atlast, täitma kontuurkaarti. Tutvutakse planeet Maa mitmepalgelisusega
looduskatastroofide kontekstis.
Õpitulemused: Õpilane
20) huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende toimumise põhjustest ja tagajärgedest;
21) kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine, leppemärkide tähendus;
22) teab, mida tähendab väljend „poliitiline kaart“;
23) nimetab riigi geograafilise asendi tunnused;
24) iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
25) leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha;
26) kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega kaasnevaid ohtusid loodusele, sh inimesele.
Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, kus kivimid pole kõvad.
27) toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju loodusele ja inimeste tegevusele.
Õppesisu: Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Mandrid ja ookeanid. Suuremad riigid Euroopa
kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid,
üleujutused.
Põhimõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja lõunapoolkera, põhja- ja
lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir, naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, orkaanid, üleujutused.
Õppeainete
Lõiming
Õppematerjal/
Õppemeetodid/ praktilised tööd ja
Õppelõiming
õppekava
õppevahendid
Teema/ Mõisted
IKT kasutamine/ hindamine/
nädal
läbivate
õppekeskkond
teemadega
15.
Kontrolltöö
Arutelu: Kuidas tõestada, et Maa on
Geograafia:
Tehnoloogiline
Päikesevarjutus tulemuste
ümmargune? Kuidas inimesed selle
Maa kuju;
pädevus kujuneb http://www.rak.edu.ee
analüüs
teadmiseni jõudsid, kuigi kosmoses
vene keel ja
jooniste
/opiobjektid/universu
Maa kuju
keegi polnud käinud? (arutelu võiks
ajalugu:
lugemisoskuse
m/pikesevarjutus.html
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-silmapiir

16.

17.

alustada eelmise tunni lõpus ja jätta
kodutööks mõelda lahendustele).
Demonstreerida kuu- ja
päikesevarjutuse teket, et õpilased
näeksid, kuidas vari moodustub (selle
omandamist ei nõuta).
Gloobus
Gloobuse mudeli valmistamine.
-ekvaator
Gloobuse kui mudeli õppimise
-põhjapoolus
tulemusena peaks kujundama mudeli
-lõunapoolus
teadusmõistelisena. Tavamõisteliselt on
-põhjapoolkera
mudel objekti suurendatud-vähendatud
-lõunapoolkera
koopia. Seoses „mängugloobuse“
valmistamisega saab arutleda selle üle,
mida gloobusele kanda mida mitte.
Gloobuse kujundamisel ei peaks
lähtuma klassis olevast gloobusest vaid
hoopiski Maa kosmosefotodest või siis
Maa joonistest, mida leiab Internetist.
Gloobuse kui Maa mudeli tegemisel
peaks mandrid ja ookeanid sellele
joonistama.
Kuidas tehakse gloobuseid (lühifilm)?
http://kottke.org/08/10/how-to-make-aglobe
Mandrid
ja Alustuseks meenutada ilmakaari.
ookeanid
Kontuurkaardi täitmine, mandrite ja
-manner
ookeanide asendi kirjeldamine (mis
-ookean
poolkeral asub?, mis ookeanide või
-algmeridiaan
mandritega piirneb?).
-idapoolkera
Segaduste vältimiseks: Euraasia on
-läänepoolkera
manner, Euroopa on Euraasia mandri

varasemad
ettekujutused
Maast.

arendamisel.

Kuuvarjutus http://et.wikipedia.org
/wiki/Kuuvarjutus

Geograafia:
Maa mudel;
matemaatika:
kera;
tööõpetus:
käeline
tegevus;
kunstiõpetus:
gloobuse
kujundamine.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogilist
pädevust
kujundatakse läbi
jooniste
lugemisoskuse
arendamise ja
mudelite
valmistamise.

Linke gloobuse
mudelitele:
http://suvratk.blogspot
.com/2009/12/unfoldi
ng-earth-with-somenovel-map.html
http://chiselapp.com/u
ser/saulgoode/reposito
ry/scriptfu/wiki?name=sgprojection-tododecahedron

Geograafia:
eelteadmised
geograafilistest
koordinaatidest
arusaamiseks;
kunstiõpetus:
kaart kui

Keelepädevust
kujundab
kirjelduste
koostamine ja
esitamine.

Poolkerade
kontuurkaardid,
atlased, maailma
seinakaart.
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osa koos seda ümbritsevate saartega.
Maailmajao mõistet ei soovita sisse
tuua.
Läti Vabariik asub mandril (saari ei
ole), Islandi Vabariik on saareriik,
Taani Kuningriik asub nii mandril kui
saartel.
18.

Kaart
-atlas
-looduskaart
-riikide kaart

19.

Mõõtkava

20.

Eesti
geograafiline
asend
-geograafiline
asend
-riigipiir
-naaberriik

Atlase kasutusjuhend (registri ja
leppemärkide kasutamine), ülesandeid
atlase kasutusoskuse arendamiseks.
Seinakaardil suuremate objektide
näitamine.
Vahemaade mõõtmine kaardil,
mõõtkava kasutamine, arvmõõtkava
teisendamine km või m.
Erineva mõõtkavaga kaartide
võrdlemine.

Eesti geograafilise asendi kirjeldamine
gloobusel, maailmakaardil, Euroopa
kaardil (asend põhjapoolkeral,
piirnemine naaberriikide ja
veekogudega), iseloomustamisel
kasutatakse ilmakaari.
Kaartide mitmekesisus, lihtsama info
leidmine kaartidelt, leitud objekti
kirjeldamine.
Õpilaste enesehinnang õpitu

kunstiteos,
kontuurkaardi
täitmise
põhimõtted,
korrektsus;
vene keel:
kohanimede
õigekiri
Geograafia:
atlaste ja
kaartide
kasutamine.
Geograafia:
kaardi
mõõtkava
kasutamine;
matemaatika:
mõõtkava,
ühikute
teisendamine.
Geograafia:
geograafilise
asendi
kirjeldamine;
vene keel:
kohanimede
õigekiri.

Teabekeskkond:
atlase kui
teatmeteose
kasutamine.

Maailma atlased,
maailma seinakaart.

Matemaatikapädevus areneb
läbi mõõtkavaga
seotud ülesannete.

Joonlauad, maailma
atlased, Eesti atlased,
erineva mõõtkavaga
kaardid (sh
seinakaardid).

Keelepädevus:
asendi korrektne
kirjeldamine,
vastava sõnavara
omandamine.

Maailma atlased, Eesti
atlased, gloobus,
seinakaardid.
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omandatuse kohta.
21.

Euroopa kaart

Riigid Euroopas, poliitilise
kontuurkaardi täitmine, riikide asendi
kirjeldamine.
Arva ära, mis riik see on?
(asendikirjelduse põhjal)
Kaardiobjekte on soovitav õppida läbi
mängude, eesmärk ei ole peast kaardi
tundmise kontroll. Oluline, et õpilased
teaksid Euroopa suuremate riikide
paiknemist ja leiaksid atlase registri abil
üles ka tundmatud kohad kaardil.
Ülesandeid atlase kasutusoskuse
kinnistamiseks.
Seinakaart: õpitud kaardiobjektide
kinnistamine.

22.

Kordamine

23.

Kontrolltöö

Kirjalik osa atlase abiga, suuline osa –
objektide näitamine ja kirjeldamine
seinakaardil (seinakaardil on nimed
peal).

24.

Kontrolltöö
tulemuste
analüüs
Katastroofiliste
tagajärgedega
loodusnähtused
- torm

Looduskatastroofe on soovitav
tutvustada videoklippide, meedias
ilmunud artiklite ja piltide abil.
Katastroofid seostatakse ohuga inimese
elule ja tegevusele.
Näiteid hiljuti toimunud
looduskatastroofidest.

Geograafia,
ajalugu,
ühiskonnaõpe
tus: Euroopa
kaart.

Teabekeskkond:
atlase kui
teatmeteose
kasutamine.

Euroopa poliitiline
kontuurkaart ja
seinakaart.
Lauamängud, pusled
kaardi õppimiseks.

Mänguline
tegevus soosib
kaardiobjektid
e
meeldejäämist.

Teabekeskkond:
atlase kui
teatmeteose
kasutamine.

Maailma looduse
seinakaart, Euroopa
poliitiline seinakaart,
atlased.

Keelepädevus
kujuneb läbi
kirjeldamisoskuse
arendamise.

Suulises osas näitab
õpilane kaardil õpetaja
poolt nimetatud
(loosiga tõmmatud) 35 objekti ja ühte neist
kirjeldab pikemalt.
Artikleid meediast,
esimeses tunnis
keskenduda tormidele
ja üleujutustele,
järgmistes näidata
videoklippe
maavärinatest ja

Geograafia:
kliima,
laamtektoonika
; vene keel:
teksti
mõistmine
(vajadusel

Tervis ja ohutus:
kuidas reisil olles
käituda, meedia
(vähendada
meedias
võimendatud
sensatsiooniliste
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25.

- üleujutus
- maavärin

Artikli teksti analüüs: Mis toimus? Kus
toimus? Miks toimus? Kas tagajärgi
oleks saanud leevendada? Kas meie
oleks saanud aidata (rahalised
annetused, humanitaarabi)?
Soovitav arutada ka käitumist äikese
esinemise korral.

Maa siseehitus
Maavärinad

Millega võrrelda Maa ehitust ja
siseehitust?
Maa siseehituse seos maavärinate ja
vulkanismiga
Maavärina põhjused ja tagajärjed (2
min)
http://www.youtube.com/watch?v=VSg
B1Iwr6O4 . Õpetajal lisada selgitused
Maa siseehitusest, maavärinate tekke
põhjustest ja tagajärgedest.

õpetaja
lihtsustab
meediateksti).

uudiste mõju,
selgitada
protsesse),
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
IKT vahendite
kasutamine
protsesside
selgitamiseks ja
visualiseerimiseks
.
Geograafia:
Tervis ja ohutus:
laamtektoonika võime ise kogeda,
;
kuidas reisil
matemaatika: käituda;
Maa mõõtmed, Teabekeskkond:
temperatuuriüh meedias
ikud.
võimendatud
sensatsiooniliste
uudiste mõju
kriitiline analüüs,
protsesside
selgitamine;
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
IKT vahendite
kasuta-mine
protsesside
selgitamiseks ja
visualiseerimiseks
.

vulkaanipursetest.

Maa siseehituse
skeem-joonis:
http://www.oup.co.uk/
oxed/children/oise/pic
tures/earth/earthcore/
Jaapani tsunaami 2011
(5,5 min)
http://www.youtube.c
om/watch?v=ceym2c1
8OQM&feature=relat
ed
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26.

27.

Vulkaanid
- lõõr
-

magma

-

laava

Kordamine

You Tube näiteid vulkaanipursetest,
mille põhjal joonistame vulkaani:
vulkaani osad, vulkaanipurske
kirjeldamine, tagajärgede kirjeldamine.
Soovitav on koostada vulkaani mudel.
Leida atlasest vulkaani leppemärk,
otsida vulkaane.
Demonstratsioonivahendina sobib ka
Google Earth, sisse lülitada vulkaanide
ja maavärinate kiht.

Geograafia:
laamtektoonika
;
kunstiõpetus:
joonise
korrektne
vormistamine;
vene keel:
kirjeldamisosk
use
arendamine.

Tervis ja ohutus:
võime ise kogeda,
kuidas reisil
käituda;
Teabekeskkond:
meedias
võimendatud
sensatsiooniliste
uudiste mõju
kriitiline analüüs,
protsesside
selgitamine;
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
IKT vahendite
kasuta-mine
protsesside
selgitamiseks ja
visualiseerimiseks
.

Ülesanded ja küsimused kordamiseks.
Õpilased võivad kontrolltöö asemel
rühmatööna koostada infoallikate põhjal
postri ja siis mõnda looduskatastroofi
teistele esitleda.
Koostada ühistööna näiteks raamat
„Suuremad looduskatastroofid aastal
20.....“

Kunstiõpetus:
postri
kujundamine

Õpioskuste
kujundamine:
iseseisev vastuste
leidmine
küsimustele
Õpilastevaheline
koostöö arendab
sotsiaalseid

Atlased. Vulkaani
skeem-joonis:
http://www.oup.co.uk/
oxed/children/oise/pic
tures/earth/volcano/
St Helens’i purse
1980.a. (6,5 min)
http://www.youtube.c
om/watch?v=H_HZVY1tT4&featur
e=related Lühidalt
vulkaanipurskest:
http://www.youtube.c
om/watch?v=OowFvn
lWI90
http://www.youtube.c
om/watch?feature=en
dscreen&NR=1&v=6
B0vBNEZLCI
Õpetajale
vulkaanidest:
http://volcano.oregons
tate.edu/
Postritest võib
kujundada näituse.
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oskusi.
28.

Kontrolltöö

Koostatakse küsimused käsitletud
näidete põhjal ja hinnatakse tekstist
arusaamist etteantud (käsitlemata, aga
lihtsustatud) meediateksti põhjal.

Järgmisel tunnil
vigade analüüs.

ELU MITMEKESISUS MAAL
16 tundi (8 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Tutvutakse ühe- ja hulkraksete organismidega ning nende eluavaldustega. Omandatakse üldised teadmised hulkrakse taime- ja
loomorganismi terviklikkusest ja eluavalduste üldistest põhimõtetest ning erinevatest keskkonnatingimustest Maal. Omandatakse
ettekujutus elu arengust Maal. Õpitakse kasutama mikroskoopi. Tutvutakse Maa erinevate piirkondade (kõrb, vihmamets, polaaralad,
kõrgmäestikud) looduslike tingimustega (põhiliselt temperatuuri ja sademete erinevus Eestiga võrreldes) ja elustikuga mõnede näidete
varal.
Õpitulemused: Õpilane
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
2) märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust;
3) märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab neid oma igapäevaelus;
4) oskab kasutada valgusmikroskoopi;
5) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
6) nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;
7) võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
8) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning jäävööndis;
9) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
10) teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal;
11) nimetab organismide eluavaldused.
Õppesisu: Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused: toitumine, hingamine,
paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal.
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Põhimõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne organism, toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine,
keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik, jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused.
Õppemeetodid/
Õppeainete lõiming Lõiming õppekava
Õppematerjal/
Õppepraktilised tööd ja IKT
läbivate teemadega
õppevahendid
Teema/ Mõisted
nädal
kasutamine/ hindamine/
õppekeskkond
29.
Kontrolltöö tulemuste Elus või eluta –
Bioloogia:
Antud teemaga
Valik pilte elus- ja
analüüs.
klassifitseerimine, selle
algteadmised
toetatakse läbiva
eluta objektidest.
Elu tunnused
põhjal elu tunnuste
bioloogia
teema „keskkond ja
-rakk
väljatoomine. Elu
õppimiseks; vene
jätkusuutlik areng“
avaldustele keskendutakse
keel: taimi on
rakendumist.
veel järgmises osas
tekstides sageli
„Inimene“.
käsitletud eluta
Taimed – kes või mis?
objektina, tuleks aga
käsitleda elusana,
seega – kes?
30.
Organismide
Elusolendite rühmitamine
Bioloogia:
Tehnoloogia ja
Valik pilte
mitmekesisus
piltide põhjal.
süstemaatika.
innovatsioon:
organismidest
-hulkrakne organism
Silmaga nähtav ja
mikroskoobi
(taimi, loomi,
-üherakne organism
nähtamatu maailm
kasutamisega
seeni), binokulaar
(võimalusel binokulaari või
arendatakse
või USB
USB mikroskoobi
tehnoloogilist
mikroskoop.
kasutamine).
pädevust.
Slaidiesitlus üherakulistest
organismidest.
Õpikeskkonda võib
laiendada loodus- ja
tervishoiumuuseumi-desse
(Näiteks: Eesti
loodusmuuseum
http://www.loodusmuuseu
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m.ee; Tartu Ülikooli
loodusmuuseum
http://www.natmuseum.ut.e
e/; Tartu Ülikooli
geoloogiamuuseum
http://www.ut.ee/BGGM/),
külastada vastavaid näitusi.
Praktiline töö: mikroskoobi
ehitus ja kasutamine.
Mikroskoobi osadega
tutvumine (tööleht)
Suurenduse muutmine,
teravustamine (nt
juuksekarva vaatamine).

31.

Mikroskoop

Bioloogia:
algteadmised
bioloogia
uurimismeetoditest
ja vahenditest.

32.

Mikroskoop

Püsipreparaatide vaatamine
erineva suurendusega,
nähtu ülesjoonistamine ja
võrdlemine – hindeline.

Kunstiõpetus:
preparaatide
joonistamise
korrektsus.

33.

Raku ehitus

Preparaadi valmistamine, nt
hallituse, sibulasoomuste
vms vaatlemine ja
ülesjoonistamine –
hindeline.
Raku mudeli valmistamine
(võib jätta ka kodutööks või
teha koostööd

Bioloogia:
organismirühmade
eluavaldused;
tööõpetus: raku
mudeli
valmistamine.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogiline
pädevus kujuneb
mikroskoobi
käsitlemisega,
mudelite
ehitamisega.
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogiline
pädevus kujuneb
mikroskoobi
käsitlemisega,
mudelite
ehitamisega.
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogiline
pädevus kujuneb
mikroskoobi
käsitlemisega,
mudelite
ehitamisega.

Mikroskoobid,
alus- ja
katteklaasid.

Mikroskoobid,
püsipreparaadid.

Mikroskoobid,
mikroskopeerimise
vahendid. Raku
mudeli
valmistamiseks
läbipaistvaid karpe,
plastiliini.
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34.

Vahekokkuvõte

35.

Elu teke ja areng vees
-kivistis
-sete
-settekivim

36.

Elu areng maismaal
-dinosaurused

tööõpetusega), sobib
rühmatööks.
Raku mudelite esitlemine.
Kuldvillak või ristsõna
õpitu kinnistamiseks.
Järgmisel tunnil lühike
teadmiste kontroll.

Piltide põhjal kirjeldatakse
elu arengut.
Kivististelt otsitakse elu
jälgi.
Kivistise tekke
mudeldamine.
Settekivimite teke (2 min)
http://www.youtube.com/w
atch?v=Yf4YtDlA1oQ
http://www.youtube.com/w
atch?v=NygkD8uATng&fe
ature=related
http://www.youtube.com/w
atch?v=G4jM2t3NHPA&fe
ature=related
Näiteid varasematest
maismaa eluvormidest
Huvilised õpilased võivad
koostada esitlusi
dinosauruste või mõne Maa
erineva piirkonna kohta

Oma töö esitlemine
ja põhjendamine
annab
esinemiskogemusi
ning arendab
väljendusoskust.
Bioloogia:
evolutsiooniõpetus,
fossiil; geograafia:
settekivimite teke,
fossiil; vene keel:
kirjeldamine,
keelepädevuse
arendamine.

Bioloogia:
evolutsiooniõpetus.

Õpioskuste
kujundamine –
iseseisev vastuste
leidmine küsimustele
Õpilastevaheline
koostöö arendab
sotsiaalsete oskuste
kujunemist
Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
elukeskkonda
väärtustava hoiaku
omaksvõtmine
soodustab õpilase
kujunemist
aktiivseks
vastutustundlikuks
kodanikuks.

Raku mudelitest
võib korraldada
näituse.

Võimalusel
videofilm „Aegade
alguses“. Kivististe
näidised.

Dinosaurustest
http://www.youtub
e.com/watch?v=Sh
YiUh4K-Qo
http://jrshortcake.w
ebs.com/dinosaurs.
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37.

võrreldes kunagist
dinosauruste maailma
tänapäevasega või võrreldes
mõnd maailma paika
Eestiga.
Elu
erinevates Elutingimused Eestis - selle
keskkonnatingimustes põhjal koostada loetelu
-eluks
vajalikud tingimustest, mida
tingimused
organismid eluks vajavad.
Järgnevate teemade
raames võib näiteks
koostada rühmatööna
erinevatest piirkondadest
postreid või
individuaalselt referaate,
esitlusi.
Võrreldakse
keskkonnatingimusi
konkreetsete paikade
näitel. Näiteks: Sahara
kõrb, Himaalaja
mäestik, Antarktis,
Amasonase vihmamets
võrreldes Eesti oludega
(temperatuuri ja sademete
erinevused, aastaaegade
esinemine, taimede ja
loomade kohastumuse
näited, inimeste tegevuse
näited sealsetes
piirkondades). Inimese

htm

Bioloogia:
kohastumused;
geograafia: erinevad
keskkonnad; vene
keel: ilmastikuolude
ja liikide
kirjeldamine;
kunstiõpetus: postri
kujundamine.

Teabekeskkond:
referaadi ja postri
koostamisel
tutvustada
autorikaitset,
juhendada viitamist.

Pildid erinevatest
aastaaegadest
Eestis, soovitavalt
ühe ja sama koha
vaade.
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38.

39.

40.

tegevuse tutvustamisel
võiks keskenduda sellele,
et mis oleks õpilase elus
teisiti, kui ta nendes
piirkondades elaks.
Vihmamets
Võrdleme elutingimusi
Näiteks
Amazonase kuusemetsas ja
vihmamets
vihmametsas.
Näiteid liikide
kohastumustest (valida 2-3
liiki).
Näiteid inimeste elust
vihmametsas (elamud,
hooned, toit).
Kõrb
Näiteid liikide
Näiteks Sahara kõrb
kohastumustest ja inimeste
elust.
Kõrbe ja vihmametsa
erinevused ja sarnasused
(Venni diagramm).
Kõige vähem ja kõige
rohkem sademeid Maal
(kanda koht ja sademete
hulk kontuurkaardile).
Antarktika
Näiteid liikide
-jäävöönd
kohastumustest jäävööndis
ja inimeste elust
polaarjaamades.
Polaaröö ja polaarpäev
(vaadata Google Earth
rakendusest, kummal

Geograafia:
loodusvööndid.

Keelepädevust
kujundab
teabeallikate abil
töötamine,
kirjelduste,
iseloomustuste
koostamine.

Erinevaid
pildiraamatuid või
videofilme
loodusvöönditest,
maailma
kontuurkaart.

Geograafia:
loodusvööndid;
matemaatika:
sademete ja
temperatuuri
mõõtühikud.

Keelepädevus
kujuneb teabeallikatega töötades,
kirjelduste,
iseloomustuste
koostamisega.

Jätkame maailma
kontuurkaardi
täitmist.

Geograafia:
loodusvööndid.

Keelepädevust
kujundab
teabeallikate abil
töötamine,
kirjelduste,
iseloomustuste
koostamine.

Jätkame maailma
kontuurkaardi
täitmist.
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41.

Mäestikud
Näiteks
mäestik

42.

Kokkuvõte

43.

Kontrolltöö

poolkeral hetkel on)
Antarktika ja kuumakõrbe
sarnasused.
Kõige kõrgem ja kõige
madalam temperatuur Maal
(kanda koht ja temperatuur
kontuurkaardile).
Näiteid liikide
Himaalaja kohastumustest eluks
mägedes.
Miks on mägesid raske
vallutada?

3 liigi võrdlemine (näiteks
pruunkaru, kaamel,
pingviin) – nimetada
keskkonnatingimused,
milles nad elavad ning tuua
välja kohastumused, mis
võimaldavad neil liikidel
oma keskkonnas elada.
Õpilaste enesehinnang
õpitu omandatuse kohta.
Selle võiks asendada
eelnevatel tundidel tehtud
postrite / referaadi

Geograafia:
vertikaalne
vööndilisus,
mäestikud;
inimeseõpetus ja
kehaline kasvatus:
treenituse tähtsus
mägimatkadel, tuua
näiteid, kuidas
vastupidavust
treenitakse.

Keelepädevust
kujundab
teabeallikate abil
töötamine,
kirjelduste,
iseloomustuste
koostamine

http://www.postim
ees.ee/foto/7/6/139
567479e5d56572f0
.jpg (Alar Siku
vallutused).
Mägihaigusest
õpetajale:
http://www.jkalpikl
ubi.ee/kool/materja
lid/magihaigus/mag
ihaigus.html

Sotsiaalne pädevus
kujuneb
ühistegevuses.

Õhutada küsimusi
esitama. Soovitav
hinnata/esile tõsta

Oma töö esitlemine
ja põhjendamine
annab esinemis-
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ettekandega ja hindega.
44.

Lisatund

ettekandjatele
küsimusi esitanud
õpilasi.

kogemusi ning
arendab
väljendusoskust.

Ettekannete kuulamiseks,
kooli üritusteks vms.

INIMENE
24 tundi (12 nädalat) + 2 varutundi
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Omandatakse ülevaade inimese välis- ja siseehitusest võrdluses imetajate loomadega. Omandatakse ettekujutlus inimese arengust
Maal.
Õpitulemused: Õpilane
1) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervislikke eluviise;
2) mõistab, et inimene on looduse osa ning tema elu sõltub loodusest;
3) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;
4) kirjeldab inimese elundkondade ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
5) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
6) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
7) analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust;
8) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
9) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;
10) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid;
11) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
12) teab, et paljude loomade ja inimese ehituses on sarnaseid jooni;
13) teab erinevate elusorganismide tähtsust inimese elus.
Õppesisu: Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi terviklikkus. Tervislikud eluviisid. Inimese
põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete loomadega. Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses.
Põhimõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, süda, veresoon, arter, veen, kopsud, maks, magu, soolestik, peensool,
jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, seljaaju, munandid, munasarjad, emakas, viljastumine, näärmed, neerud.
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Õppenädal
45.
46.

47.

Teema/ Mõisted
Kontrolltöö tulemuste
analüüs.
Inimese kehaehitus
Elundkonnad
-elund
-kude
-elundkond

Meeleelundid
-nahk
-meeleelundid

Õppemeetodid/
praktilised tööd ja IKT
kasutamine/ hindamine/
õppekeskkond
Inimese välisehituse
võrdlus loomaga (nt koer,
nahkhiir vms).
Tutvumine elundkondade
ja nende ülesannetega.
Koostada osadest tervik
(koondada elundid
elundkonnaks), alguses
joonise abiga, hiljem peast
(võimalik
rühmadevaheline võistlus
vms).
Võimalusel
mikroskoobitund näidis
töölehest
http://www.sagadi.ee/files
/Rakud%20moodustavad
%20koe.pdf
Õpikeskkonda võib
laiendada loodus- ja
tervishoiu-muuseumidesse
(http://www.tervishoiumu
useum.ee/
Tegevused: meeleelundite
võimalused
(pimesikumängud
kompimise, kuulmise ja

Õppeainete lõiming

Lõiming
õppekava
läbivate
teemadega

Bioloogia: inimese
elundkonnad.

Õppematerjal/
õppevahendid
Võrreldavate liikide
pildid.

Bioloogia: inimese
elundkonnad;
matemaatika: hulgad.

Tervis ja ohutus:
tervislik eluviis.

Torso mulaaž või
plakat. Lipikud
elundite nimetustega
(õpilased võivad ise
tunnis teha).
Elundkondade pilte
http://www.hot.ee/m
argitli/INIMENE/pil
did.html

Bioloogia: inimese
elundkonnad
Inimeseõpetus:
meeleelundite

Tervis ja ohutus:
meeleelundite
tervishoid.

Sall silmade
sidumiseks, luup,
prillid, lõhnavaid
esemeid haistmise
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48.

haistmise testimiseks).
tervishoid.
Võrdleme inimese ja linnu
nägemist, inimese ja koera
haistmist, inimese ja
nahkhiire kuulmist jms.
KÕRV loodusesse:
http://www.loodusheli.e
e/helid.php - näiteid,
kuidas loomad
kuulevad. Võimalus
vahepalana kuulata
looduse hääli.

49.

Luustik
-luu
-liiges

50.

Lihased
-tahtele alluvad
-tahtele allumatud

Skeleti osad – kes saab
kiiremini?
IKT mäng skeleti osade
äratundmiseks:
http://www.purposegames
.com/game/skelett-quiz
Mida kaitseb rinnakorv,
vaagen, kolju, selgroog?
Võrdleme inimese käe ja
nahkhiire tiiva luustikku
http://www.teec.ee/docs/2
07_nahkhiir_gauja_tooleh
t.pdf (nahkhiire tiiva
ehituse joonis).
Soovitavalt koostöös
kehalise kasvatuse
õpetajaga.
Kui teeme harjutusi, siis

Bioloogia: inimese
elundkonnad; kehaline
kasvatus ja
inimeseõpetus:
harjutuste mõju
elundkondade
talitlusele.

Tervis ja ohutus:
tervis, tugi- ja
liikumiselundkon
na tervishoid.

Bioloogia: inimese
elundkonnad; kehaline
kasvatus: treening,
treenitus.

Tervis ja ohutus:
tervis, tugi- ja
liikumiselundkon
na tervishoid.

testimiseks (apelsin,
lõhnaõli, kaneel),
sidrunhape, sool ja
suhkur maitsmise
testimiseks,
kotikesed
kompimiseks
mõeldud sisuga jms.
Õpetajale meelte
kohta (ingl. k.):
http://library.thinkqu
est.org/05aug/00386/
index.htm
Skeleti mulaaž või
plakat. Võimalusel
mõni röntgenpilt.
Väike vahepala:
http://www.youtube.
com/watch?v=6svXf
pjRMGY&feature=r
elated

Plakat või joonis
lihaste nimetustega.

46

51.

Vahekokkuvõte

52.

Kontrolltöö

53.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Hingamiselundid
-kopsud

millised lihased teevad
tööd? Soojendus- ja
lõdvestusharjutuste
tähtsus.
Harjutusi tehes nimetada
ka lihaseid.
Vahelduseks võib
„nägusid teha“ –
miimiliste lihaste töö.
Õpilaste enesehinnang
õpitu omandatuse kohta.
Kordamisülesanded ja küsimused

Hingamine
http://www.smm.org/heart
/lungs/breathing.htm
Kopsude ehitus.
Praktilised tööd:
Kopsumahu testimine
(mõõta täispuhutava
õhupalli ja mõõdulindi
abil kopsumahtu),
hingamissageduse
mõõtmine rahulikus

Õpioskused
kujunevad
iseseisvalt
küsimustele
vastates.
Õpilastevaheline
koostöö arendab
sotsiaalseid
oskusi
Bioloogia: inimese
elundkonnad; kehaline
kasvatus: kehakultuuri
pädevust kujundatakse
läbi praktiliste
tegevuste ja ülesannete.

Tervis ja ohutus:
teema on oluline
tervislike
eluviiside
propageerimisel.
Läbi praktiliste
tegevuste ja
uurimusliku õppe
kujundatakse
tehnoloogilist
pädevust.

Õhupallid,
mõõdulindid.
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54.

Vereringe
-süda
-veresoon
-arter
-veen

55.

Seedeelundkond
- magu
-soolestik
-peensool
-jämesool

olekus ja peale pingutust
(jooksutiir staadionil, 20
kükki vms).
Inimese terviklikkuse
uurimiseks võib kasutada
veebipõhist uurimusliku
õpikeskkonna Noor
looduseuurija
http://bio.edu.ee/noor/
materjale (4. klass –
inimene):
Energiavajadus;
Gaasivahetus; Pulsi
kiirus; Toitainete
energiasisaldus;
Hingamissagedus (vajalik
registreerumine).
Praktiline töö:
Pulsisageduse mõõtmine
rahulikus olekus ja peale
pingutust (nt 20 kükki).
Südame ehitus ja töö
http://mudelid.5dvision.ee
/syda/
Hingamise ja vereringe
„koostöö“.
Teemat võiks käsitleda
läbi mängu.
Toidu teekond,
seedeelundkonna osad ja
ülesanded.

Bioloogia: inimese
elundkonnad, koostöö
kooliarstiga (nt
vererõhu mõõtmine).

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:
meditsiinitöötaja
elukutse.

Õpetajale südame
tööst:
http://www.innerbod
y.com/anatomy/cardi
ovascular-maleposterior

Bioloogia: inimese
elundkonnad;
tööõpetus, kodundus:
menüü koostamine,
koostöös kodunduse

Tervis ja ohutus:
seedeelundkonna
normaalne
toimimine,
tervishoid.

Plakat või
lahtivõetav torso
mudel. Arvutiprogrammidest
toetab antud teema
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-pärak

http://www.youtube.com/ õpetajaga näiteks
watch?v=Uzl6M1YlU3w nädalavahetuse menüü
Seedeelundkonna ja
analüüs.
vereringe „koostöö“.
http://youtube.com/watch?
v=IxNpXO8gGFM&featu
re=related
Miks peab mitmekesiselt
toituma?
http://mudelid.5dvision.ee
/toitumine

56.

Erituselundid
-neerud
-nahk
-kopsud

57.

Suguelundid
- munandid
-munasarjad
-emakas
-viljastumine

Vedelad, tahked ja
gaasilised jääkained.
Meenutada, mis toimub
kehas enne jääkainete
teket.
Miks on organismile
kahjulik kõhukinnisus või
–lahtisus? Suitsune õhk?
Suguelundite ehitus ja
tervishoid.
Loote areng emaüsas:
http://www.babycenter.co
m/2_inside-pregnancyweeks-1-to-

Bioloogia: inimese
elundkonnad; isiklik
hügieen.

Bioloogia: inimese
elundkonnad; koostöö
terviseõpetuse
õpetajaga (kes mida
tunnis teeb?)

Tervis ja ohutus:
erituselundite
tervishoid;
suitsetamise
kahjulikkus,
külmetumisest ja
põletustest
hoidumine jms.
Tervis ja ohutus:
vanemate
vastutustunne
järglaste
kasvatamisel,
laste kohustused

käsitlemist
koolinoorte
tervisliku
toitumise veebileht
AMPSER
http://www.ampser
.ee/, mille abil
saab analüüsida
päevamenüüd,
võrrelda
toiduaineid ja teha
õigeid toiduainete
valikuid, osaleda
mälumängus, et
toitumisalaseid
teadmisi võrrelda
teistega.
Erituselundite
joonised.

Terviseõpetuses
olemas noormehe ja
neiu arengu ning
suguelundite
plakatid.
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58.

Närvisüsteem
näärmed
-närvid
-seljaaju
-peaaju

59.

Vahekokkuvõte

9_10302602.bc
Animatsioon lapse
sünnist:
http://www.encyclopedia.
com/video/duPxBXN4qM
g-vaginal-childbirth-birthanimation.aspx
ja Näiteid elundite talitluse
ja närvisüsteemi seostest.
Näärmed ja nende
toodetavad nõred –
mõitekaardi koostamine.
(Arutlemiseks: Tükike
leiba või midagi
isuäratavat seedenõre
ergutamiseks – mida
tunneme?
Miks käe ära tõmbame,
kui on kuum või miski
torkab? Jne
Õpilaste enesehinnang
õpitu omandatuse kohta.
Kordamisülesanded ja –
küsimused.

vanemate ees.

Bioloogia: inimese
elundkonnad; koostöö
kooli psühholoogiga
(positiivse mõtlemise
mõju).

Närvisüsteemi
ehituse joonis:
http://commons.wiki
media.org/wiki/Imag
e:Nervous_system_d
iagram_%28dumb%
29.png

Õpioskuste
kujundamine –
iseseisev vastuste
leidmine
küsimustele.
Õpilastevaheline
koostöö arendab
sotsiaalsete
oskuste
kujunemist.
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60.

Kontrolltöö

61.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Teised imetajad

Võrdleme inimese ehitust
teiste imetajate ehitusega,
näiteid ka teistest
loomadest nt linnud,
vihmauss vms.

Bioloogia: imetajad;
vene keel:
võrdlemisoskuse
arendamine.

62.

Inimese põlvnemine

Evolutsioonist üldiselt,
inimeste ja ahvide
võrdlemine piltide abil,
ühised eellased.
Fossiilid ja muud
evolutsiooni tõendid.

Bioloogia: inimese
evolutsioon; vene keel:
võrdlemisoskuse
arendamine.

63.

Taimed inimese elus

Fotosünteesi tähtsus,
taimed kui orgaanilise
aine tootjad, taimed kui
toiduahela esimene lüli.
Toidu- ja söödataimed,
kiutaimed, ravimtaimed,
ilutaimed, ... – õpilased
pakuvad välja, hiljem
grupeeritakse.
Koostöös klassijuhatajaga
nt õppekäik
botaanikaaeda, mõnda
aiandus-ettevõttesse vms.

Bioloogia: taimede
tunnused ja
eluprotsessid.

Järgnevad teemad
toetavad läbiva
teema keskkond
ja jätkusuutlik
areng, ning
praktiliste tööde
kaudu tervis ja
ohutus
rakendumist.

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:
seostub
elukutsetega
näiteks aednik,
agronoom,
botaanik jms.

Inimese erinevate
elundkondade pildid
ja joonised teiste
loomade ehitusest.

Pildimaterjal,
õppevideod, nt
Evolutsioon 5
minutiga:http://www
.youtube.com/watch
?v=CvrmZLGWfFs
&feature=related
Õppefilmid või
lühivideod vastava
teema kohta.
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64.

Loomad inimese elus

65.

Seened inimese elus

Analoogselt taimedega –
õpilased pakuvad välja ja
hiljem näited
grupeeritakse
(lemmikloomad,
koduloomad ja toit, riided,
mesi, tööloomad,
jahiloomad, emotsioonid:
linnuvaatlused,
putukakollektsioonid...).
Kodulooma käitumise
kirjeldamine,
lemmiklooma
joonistamine (koduse
tööna), loomaaia või farmi
külastamine jne sõltuvalt
kohalikest oludest.
Koostöös huvijuhiga
korraldada lemmiklooma
päev, käia kassi- või
koertenäitusel, loomade
varjupaigas vms
aktsioonid.
Seente tähtsus aineringes
– lagundamine (näidiseid
ka puuseentest)
Söögiseened, mürgised
seened, seenhaigused,
muud kasutusalad
(ravimid, värvid, pärm...)
Sobiv

Bioloogia: loomade
tunnused ja
eluprotsessid.

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:
saab seostada
elukutsetega
näiteks zooloog,
loomakasvataja,
mesinik jms.

Õppefilmid või
lühivideod vastava
teema kohta.

Bioloogia: seente
tunnused ja
eluprotsessid;
tööõpetus: pärmitaigna
valmistamine või
seentega lõnga
värvimine.

Tervis ja ohutus:
toiduohutus,
seenemürgitus,
hallitanud toit.

Hallitanud sai,
hallitusjuust, pärm
vms. USBmikroskoop,
binokulaar või
mikroskoop.
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mikroskoobitunniks.
66.

Bakterid inimese elus

67.

Kordamine

68.

Kontrolltöö

Selgitada, mida õpilased
bakteritest kuulnud on.
Klassifitseerida
väljapakutu, lisada
vajadusel näiteid
(soolestikubakterid,
abilised hapendamisel,
Hellus-tooted,
bakterhaigused...).
Bakterite tähtsus
aineringes – lagundamine.
Õpilaste enesehinnang
õpitu omandatuse kohta.
Kordamisülesanded ja küsimused, soovitavalt
kasutada natuke
teistsuguseid jooniseid,
kui eelnevatel
õppetundidel, (näiteks
inimese luustiku asemel
ahvi luustik vms).
Hinnata võiks aasta
jooksul õpimappi
kogunenud töid, kogu
täielikkust, hoolsust tööde
tegemisel.

Bioloogia:
mikroorganismide
tunnused ja
eluprotsessid.

Tervis ja ohutus:
tervislik eluviis,
käte pesemine,
käitumine
köhimisel või
aevastamisel.

Õpetajale bakteritest
http://www.haridusk
eskus.ee/opiobjektid/
biokeemia/?MIKRO
ORGANISMID:Bak
terid

Õpioskuste
kujundamine –
iseseisev vastuste
leidmine
küsimustele.
Sotsiaalsed
oskused arenevad
õpilaste-vahelises
koostöös.
Uurimuslikku
õpet toetab
valminud
tööde/töölehtede
pidev süstematiseerimine ja
korrashoid aasta
jooksul.
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69.

Varutund

Õppekäikudeks või
ekskursiooniks.

Kombineerida teiste
õppeainetega

70.

Varutund
Õppeaasta lõpetamine

Õppekäikudeks või
ekskursiooniks koostada
soovitavalt mingi
ülesanne, mida õpilased
peavad ekskursiooni või
õppekäigu raames täitma
(kanda ekskursiooni
maršruut kaardile,
kirjeldada mõnda
protsessi või liiki jms,
tulemus võiks olla
hindeline).

Kombineerida teiste
õppeainetega

Eelnevalt koostada
koos õpilastega
käitumisreeglistik
õppekäigul.

Klass: 5. klass
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas
JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND
26 tundi (~13 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Veekogu uurides rakendatakse loodusteaduslikku meetodit, kujundatakse uurimisoskusi, õpitakse vormistama ja
esitama uurimistulemusi. Teema abil õpitakse tundma vee kui elukeskkonna põhiomadusi ja iseärasusi, vee aastaringset liikumist, sellest tulenevaid nähtusi,
taimede ja loomade kohastumusi eluks veekeskkonnas, veeorganismide elu erinevatel aastaaegadel, Eesti mageveekogude tähtsamaid taime- ja loomaliike,
hõljumi ja vetikate osa veekogus. Õpitakse koostama magevee-elustikus esinevat teoreetilist toiduvõrgustikku ja üksikuid toiduahelaid. Tutvutakse Eesti jõgede
ja järvedega.
Õpitulemused: Õpilane
1) väärtustab siseveekogude maastikulist mitmekesisust;
2) märkab inimtegevuse mõju kodukoha siseveekogudele;
3) väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja tähtsust looduses;
4) väärtustab uurimuslikku tegevust;
5) käitub siseveekogude ääres keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel;
oskab läbi viia loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi;
nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi;
iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine);
iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves;
kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;
toob näiteid taimede ja loomade kohastumuste kohta eluks vees ja veekogude ääres;
koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke;
teab jõe ja järve elukoosluste tüüpilisi liike;
selgitab, kuidas loomad vees hingavad ja liiguvad;
teab Eesti suuremaid järvesid ja jõgesid;
tunneb pildil ära joa ja kärestiku;
selgitab maismaa ja veetaimede erinevusi;
selgitab veeõitsengu põhjuseid.

Uurimuslikud oskused: Õpilane
1) sõnastab uurimisküsimusi /-probleeme ja kontrollib hüpoteese;
2) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid;
3) teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid;
4) arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle;
5) kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid;
6) analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi;
7) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning hindab infoallika usaldusväärsust;
8) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust.
Õppesisu: Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved,
nende paiknemine. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees. Jõgi elukeskkonnana. Järvevee omadused. Toitainete sisaldus järvede vees. Elutingimused
järves. Jõgede ja järvede elustik. Toiduahelate ja toiduvõrgustike moodustumine tootjatest, tarbijatest ning lagundajatest. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine
ning kaitse. Kalakasvatus.
Põhimõisted: jõgi, jõesäng, suue, lähe, peajõgi, lisajõgi, jõestik, jõe langus, voolukiirus, kärestik, juga, suurvesi, madalvesi, järv, umbjärv, läbivoolujärv,
rannajärv, tootjad, tarbijad, lagundajad, toiduahel, toiduvõrgustik, hõljum, rohevetikas, vesikirp, veeõitsemine, kaldataim, veetaimed, lepiskala, röövkala.
Õppemeetodid/
Õppeainete lõiming
Lõiming õppekava läbivate
Õppevahendid
praktilised tööd ja IKT
teemadega
Tund
Teema/ Mõisted
kasutamine/
hindamine/
õppekeskkond
1.
Õppeaasta sissejuhatus
Väike meenutus
Keskkond ja jätkusuutlik areng: Õppevahendite
kokkulepped töökorralduse varemõpitust.
õpilased koostavad reeglid, kuidas tutvustus, õpitava
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2.–3.
Soovitavalt
paaristund

osas.

Ettevalmistus veekogu
äärde minekuks, õpilaste
eelteadmiste
kaardistamine ja
uurimisgruppide
moodustamine.
Õpimapi koostamise
põhimõtted – õpilased
peaksid jõudma
järelduseni, et tähtis on
nii sisu kui ka vorm.

Veekogu kui
uurimisobjekt
Eksperimentaalne
uurimismeetod jaguneb
järgmisteks
komponentideks:
a) probleemi püstitamine,
millele vastust hakatakse
otsima;
b) katse/vaatluse
planeerimine;
c) katse/vaatluse
korraldamine;
d) katse/vaatluse käigus
kogutud andmete
töötlemine ja
tõlgendamine;
e) järelduste tegemine.

Õppekäik veekogu (jõgi,
oja, kraav või järv, tiik)
äärde: asukoha
kirjeldamine,
asendiplaani
visandamine
- probleemide ja
uurimisküsimuste
sõnastamine, seejärel
andmete kogumine,
näiteks: õhu ja vee
temperatuuri, vee
läbipaistvuse,
voolukiiruse mõõtmine
-vee-elustiku (taimed,
loomad) kirjeldamine või
fotografeerimine
-miks jõgi lookleb
-miks mõnes kaldalõigus
on taimi ja teises pole
-inimmõju hindamine
jms sõltuvalt veekogust.

käituda veekogu ääres,
uurimisobjektid (taimed, loomad)
on elusolendid.

Kui veekogu asub kaugemal,
vajalikud ainetevahelised
kokkulepped. Kehaline
kasvatus: liikumine,
inimeseõpetus: kehaline
aktiivsus; kunstiõpetus:
materjali varumine ja
vormistamine, muusika:
loodushääled; ajalugu:
kohaliku veekoguga seotud
ajaloolised aspektid, kas see
on inimtekkeline, millised
olulised ajaloolised
sündmused, ehitised,
muistendid on selle veekoguga
seotud jms.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: eesmärk on läbi viia
loodusteaduslik uurimus
kodukoha veekogu näitel:
probleemide püstitamine ja
uurimisküsimuste esitamine,
andmete kogumine, et neid
järgnevates tundides analüüsida
ning tulemusi üldistada ja esitada.
Tervis ja ohutus: liiklusohutus ja
käitumine looduses.

lühitutvustus.
Õpetajale: siit leiab
mitmesuguseid
tööjuhendeid
loodusõpetuse
tundidesse:
http://www.keskko
nnaharidus.ee/?569
mitmesuguseid
linke erinevatele
loodusega seotud
lehekülgedele:
http://www.loodus.
ee/index.php?kat=2
96
Topsluubid,
kirjutusalused,
termomeeter, kell,
purgid proovide
võtmiseks, püünisvõrk, fotoaparaat,
Secci ketas, kui on,
siis Vernieri
seadmed
(temperatuuri,
voolukiiruse, pH,
soolsuse,
elektrijuhtivuse,
lahustunud hapniku
mõõtmise sensorid).
Näiteid
loodusvaatluste
töölehtedest:
http://www.elfond.e
e/et/teemad/teisedteemad/loodusharid
us/lastele/loodusvaa
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4.

Õppekäigul
saadud
andmete
süstematiseerimine
ja
edasise
uurimuse
planeerimine

Purgitäie vett võiks
klassi kaasa võtta, et
hiljem nt kraaniveega
võrrelda (vt 8. tund).
Kui veekogu asub kaugel
ja järgmistel tundidel ei
saa sinna minna, siis
keskenduda paarile
uurimisküsimusele või
suunata uurimisgrupid
erinevate probleemidega
tegelema. Kevadisel
õppekäigul võib veekogu
teema juurde tagasi tulla
(ajareserv järgmise
teema 16.-17. tunni
arvutiteemade juures).
Võib teha ümbrusest
väikese video, et
klassitundides hiljem
olusid meenutada.
Uurimisgruppides
tööjaotuse korraldamine.
Õpimapi tiitellehe
vormistamine. Esialgsete
mõõtmistulemuste
vormistamine,
asendiplaani
viimistlemine, nähtud
taime- ja loomaliikide
nimede täpsustamine
jms.
Iga õpilane tutvub
koduse tööna ühe taimevõi loomaliigi
kirjeldusega.

tlused;
http://www.ctc.ee/tr
ukised/loodusoppeprogrammid
http://www.keskko
nnaamet.ee/teenuse
d/keskkonnaharidus
-2/veekogudeuurimiseprojekt/materjalid6/

Tehnoloogia ja innovatsioon:
IT-pädevus, interneti-otsingud.
Sotsiaalset pädevust kujundatakse
ühistegevuste raames.
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine ning
kirjelduste ja iseloomustuste
koostamine.

Õpimapi kaaned,
kohaliku veekogu
suuremõõtkavaline
kaart
(www.maaamet.ee
geoportaalist). Kui
suurendada kaarti
mõõtkavani
1:10000, ilmub
nähtavale põhikaart.
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5.–6.
soovitav
paaristund
veekogu
ääres

Veetaimed
- veetaimede
kohastumused
- veetaim,
- kaldataim

(6.)

Veeloomad
- lepiskala

7.

-

röövkala

-

põhja-loomastik

Vee-elustik ühe järve või
jõe näitel

Võimalusel veekogu
ääres taimeliikidega
tutvumine.
Klassitund: Taimi
uurinud õpilased teevad
ettekandeid uuritud
liikide kohta,
vormistatakse
liigikirjelduse kaardid
õpimapi tarbeks (hinne
individuaalne).
Paaristöö: Maismaa- ja
veetaimede võrdlemine.
Praktiline töö: Vesikatku
elutegevuse uurimine.
Veekogu ääres:
põhjaloomastiku
uurimine.
Klassitund: Loomi
uurinud õpilased teevad
ettekandeid uuritud
liikide kohta,
vormistatakse
liigikirjelduse kaardid
õpimapi tarbeks (hinne
individuaalne).
Kalameestel võimalus
oma teadmisi näidata.
Praktiline töö: Kui
veekogu on lähedal
veeproovi toomiseks,
võib uurida
mikroskoobiga ka
planktonit.
Klassitund: Videofilm:
Saadjärv (36 min)
http://www.youtube.com

Bioloogia: organismide,
liikide kirjeldamine
(määramisega võib olla
raskusi) arendab
tähelepanuvõimet ja oskust
nähtu kirja panna
(dokumenteerida); võib ka
joonistada.

Oma töö esitlemine ja
põhjendamine annab
esinemiskogemusi ning arendab
väljendusoskust.

Taimemäärajad,
internetiühendusega arvutid
Veebimaterjalid
http://bio.edu.ee/tai
med/
http://www.loodusa
jakiri.ee/eesti_lood
us/EL/vanaweb/980
7/veetaimed.html
http://www.loodusa
jakiri.ee/eesti_lood
us/EL/vanaweb/980
8/veetaim.html

Bioloogia: organismide,
liikide kirjeldamise
edasiarendus – võimalusel
kasutatakse määrajaid ning
püütakse nähtud liigid
kindlaks teha; vene keel: saab
kasutada erinevaid jutte
veeloomadest; kunstiõpetus:
kuidas on võimalik
veeloomadest filme teha
(probleemülesanne kodus
mõtlemiseks).

Oma töö esitlemine ja
põhjendamine annab
esinemiskogemusi ning arendab
väljendusoskust.

Püünisvõrk,
vastavad määrajad,
klassis internetiühendusega arvutid,
veebimaterjalid
http://bio.edu.ee/loo
mad/
K. Vainola, A.
Turovski. Tiigielu
aabits (head
väikeloomade
liigikirjeldused ja
elustik erinevatel
aastaaegadel konna
pilgu läbi)
http://www.keskko
nnaharidus.ee/11/fil
es/1328093572.pdf

Saab vastuse, kuidas veeelustikust filme tehakse.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: filmi lõpus esitatakse
küsimus selle kohta, kuidas

Õpilased võiksid
jaotada filmis
nähtud liigid
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8.

Veeloomade
kohastumused

9.

Vesi kui elukeskkond
- märgamine
(mõistet
käsitletakse ka
järgmises teemas)

10.

-

kuidas loomad
vees hingavad?

-

kuidas loomad

/watch?v=Vtadl5GM_xg
&feature=player_embed
ded (link on ka Jääaja
Keskuse kodulehel
http://www.jaaaeg.ee/ind
ex.php/kylastajale )
Filmis käsitletakse nii
veetaimi, kalu, linde,
vetikaid, planktonit kui
ka inimtegevust järve
ääres. Liiginimed lisatud.
Praktiline töö: Kas keha
upub/ei upu vees?
raskusjõud,
üleslükkejõud, tihedus.
Kuidas kalad vees
liiguvad? Ujupõie tähtsus
sügavuse reguleerimisel.

Mille poolest erineb õhk
veekeskkonnast?
Praktiline töö märgumise
ja mittemärgumise kohta.
Märg nagu kass – kas
kasukas saab märjaks?
Nagu hane selga vesi –
miks veelindude suled ei
märgu? Mis juhtub
veelindudega
naftareostuse puhul?
Tuuakse välja eelnevalt
õpilaste poolt uuritud
liikide põhjal
kohastumused eluks vees

inimtegevus järve keskkonda
mõjutab – jätkusuutliku arengu
problemaatika

rühmadesse,
rühmad võiks olla
õpetaja poolt enne
määratud (vastav
tabel vormistatud).

Katsed vormistada
töölehtedena ja lisada
õpimappi.
Katsete planeerimine ja
läbiviimine.
Bioloogia: selgroogsete
loomade välistunnuste seos
elukeskkonnaga; füüsika:
rõhk vedelikes eri sügavustel,
üleslükkejõud, keha ujumine,
ujumise ja uppumise tingimus.
Katsete planeerimine ja
läbiviimine.
Bioloogia: selgroogsete
loomade välistunnuste seos
elukeskkonnaga.

Eksperimentaalne tegevus
suurendab huvi looduse uurimise
vastu ja väärtustab
uurimistegevust.

Erinevaid kehi
katse
korraldamiseks,
piisava suurusega
veenõud.

Eksperimentaalne tegevus
suurendab huvi looduse uurimise
vastu ja väärtustab
uurimistegevust.

Materjale
märgumise
selgitamiseks (riie,
paber, kile, puit,
metall, linnusuled,
plastiliin jms),
pesuainet sulgede
pesemiseks.

Vene keel ja kunstiõpetus:
liigikirjelduse kaartide
korrektne vormistamine;
bioloogia: veekeskkonna mõju

Loodusteaduslik uurimus:
uurimusküsimuse püstitamine,
uurimuse planeerimine ja
läbiviimine, kokkuvõtete ja

Katseseadmed
vastavalt valitud
katsele.
Liigikirjelduse
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vees liiguvad?

11.

Vee omadused
- puhas vesi
-

looduslik vesi

Millest vesi koosneb?

(õpetaja toob näiteid
liikidest, keda selle
veekogu ääres ei
kohatud, et saaks
tervikpildi
kohastumustest),
täiendatakse
liigikirjelduse kaarte.
Liigikirjelduse kaartide
eest hinne (rühmale või
individuaalselt).
Praktiline töö: Millest
sõltub gaaside sisaldus
vees (limonaadipudel
külmikus ja soojas
kohas)?
Kalakasvatus – miks
peab kaladele vette
hapniku lisama?
Miks osa veekogusid
talvel ummuksisse jääb?
Praktiline töö: vee
kirjeldamine.
Kraanivee ja loodusliku
vee võrdlemine
(õppekäigult kaasa
võetud vesi). Hea, kui
oleks võrdlemiseks ka
pruunikat soojärve vett
(vajalik varem varuda).
Praktiline töö:
pindpinevus. Mitu tilka
vett mahub 1 sendisele
mündile? Miks nõel ära
ei upu? Kuidas liuskur
vee peal liikuda saab?
Millise kujuga on

veeloomade aine- ja
energiavahetuse
põhiprotsessid (hingamine,
toitumine).

järelduste tegemine.

kaartidest võiks
teha väikese näituse
(seinalehe). Kui
olemas Vernier’i
seadmed, mõõta
vee
hapnikusisaldust
erinevatel
temperatuuridel.

Vene keel: omadussõnad,
kirjeldamine; füüsika ja
keemia: aatomi mudelid,
aatomituuma ehitus; liht- ja
liitaine, veemolekuli ehitus.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: keskkonnakaitse,
veekaitse vajadus.

Veeproovid, vee
voldik:
http://www.sagadi.e
e/files/veevoldik.pd
f
1-sendised mündid,
pipetid, veenõud,
nõelad, nõudepesuvahendit
pindpinevuse
eemaldamiseks,
kuivatuspaberit
laudade
puhastamiseks.
Pindpinevuse video
(A. Saar)
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12.

13.

14.

Vesi kui elukeskkond
- vesikirp,
- hõljum,
- rohevetikas,
- veeõitsemine

-

toiduahel,
tootjad,
tarbijad,
lagundajad,
toiduvõrgustik

Vahekokkuvõte

vihmapiisk? Jne.
Millest tuleneb vee
pindpinevus?
Veemolekuli ehitus
(järgmise teema juures
tullakse selle juurde veel
tagasi). Miks looduses ei
leidu täiesti puhast vett?
Mis on destilleeritud
vesi, kuidas seda saada?
Rühmatöö: väikesed
veeloomad ja –taimed,
nende tähtsus
toiduahelas.
Mida tähendab
veeõitsemine?

http://vimeo.com/3
1149924 Mis
kujuga on veetilk?
(A. Saar)
http://vimeo.com/3
1419863 Video
liuskurist
http://vimeo.com/7
515373
Bioloogia: selgrootute
loomade erinevad toidu
hankimise viisid ja organid.
Selgroogsete loomade roll
ökosüsteemides.
Populatsioonide, ökosüsteemi
ja biosfääri struktuur.
Looduslik tasakaal.

Tervis ja ohutus: keskkonna
saastumise mõju tervisele,
sinikute „õitsemine“.

Paaris- või rühmatöö:
toiduahelate ja
toiduvõrgustike
moodustamine tootjatest,
tarbijatest ning
lagundajatest.

Toiduvõrgustike vormistamine
õpimapi lehena.
Kunstiõpetus: kujundamine,.
Bioloogia - biomassi juurdekasvu püramiidi
moodustumine ning toiduahela
lülide arvukus.

Uurimisgrupid koostavad
viktoriiniküsimusi
teistele gruppidele ja
ühtlasi ka vastavad neile
kirjalikult.
Hinne õpimapi ja

Vene keel: küsimuste
vormistamine.

Tehnoloogia ja innovatsioon:
liigikirjeldused veebis.
Varasemate õpilase poolt
koostatud õppematerjalide
mitmekordse kasutamisega
taotletakse õppimise kui
järjepideva protsessi
teadvustamist.
Sotsiaalset pädevust kujundatakse
ühistegevuste raames.

Pilte ja tekste
veeorganismidest.
Slaidiesitlus:
http://www.slidesha
re.net/Olga44/vesielukeskkonnana3031386 Õpetajale
sinivetikatest:
http://www.tervisea
met.ee/fileadmin/do
k/Keskkonnatervis/
vesi/suplus/Siniveti
kad.pdf
Õpilaste
liigikirjelduste
lehed,
veebimaterjalid
http://bio.edu.ee/loo
mad/ ja
http://bio.edu.ee/tai
med/
Õpimapidesse
kogunenud
materjalid.
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15.

Eesti jõed

16.

Jõgi ja selle osad
- jõgi, jõesäng,

17.

-

suue, lähe,

-

peajõgi, lisajõgi,

-

jõestik

Vee voolamine jões.
Veetaseme kõikumine
jões
- jõe langus, voolukiirus,
- kärestik, juga,
- suurvesi, madalvesi

koostatud küsimuste
põhjal (soovitavalt
grupile).
Kontuurkaardi täitmine,
atlase registri
kasutamine, seinakaardil
jõgede näitamine.
Selgitada välja, mis
jõgesid juba tuntakse.
Võib korraldada
võistluse, kes kannab
kõige korrektsemalt
kõige rohkem jõgesid
kaardile vms.
Pöörata suuremat
tähelepanu
kodumaakonna jõgedele
(mis asulast mis jõgi läbi
voolab, kust algab, kuhu
suubub, jms).
Mõisteid selgitada
konkreetse jõe, näiteks
Pärnu või Emajõe kaardi
ja fotode põhjal;
soovitavalt võtta aluseks
suuremõõtkavaline
skeemkaart koos
töölehega.
Võimalusel jõe või oja
ääres vee „töö“ uurimine.
Kaardid ja pildid
jõeloogetest, jugadest,
kärestikest mõne
konkreetse jõe näitel.
Suur- ja madalvee näited
seostada sademete hulga,

Vene keel: kohanimede
õigekiri; kunstiõpetus: kaardi
korrektne vormistamine;
geograafia: töö kaardiga:
atlase kohanimede registri
kasutamine.

Teabekeskkond: atlase
kasutamine arendab teatmeteoste
kasutusoskust. Seinakaardil
objektide näitamine kujundab
esinemis- ja kaardilugemisoskust.

Eesti kaart,
kontuurkaardid.

Geograafia: jõega seotud
mõisted (lang, voolukiirus,
põrke- ja laugveer, soot,
jõeorg, sälk-, lamm- ja
kanjonorg, delta, kõrgvesi,
madalvesi, üleujutus).

Kaardi lugemisoskuse
harjutamisega arendatakse seoste
loomise ja üldistamise oskust.
Ruumilise taju arendamine pildi
ja kaardi kokkuviimise kaudu.

Geograafia: jõega seotud
mõisted (lang, voolukiirus,
põrke- ja laugveer, soot,
jõeorg, sälk-, lamm- ja
kanjonorg, delta, kõrgvesi,
madalvesi, üleujutus).

Tehnoloogia ja innovatsioon:
skeemide ja jooniste
lugemisoskus kujundab
tehnoloogiapädevust.

Suure-mõõtkavaline
kaart ühest jõest
(sobivad
orienteerumiskaardid või
väljavõte Maaameti
kaardiserverist
www.maaamet.ee )
Eesti jõgede
veetaseme andmed:
http://www.emhi.ee
/?ide=9,654
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18.

Eesti järved, nende
paiknemine. Järvevee
omadused. Toitainete
sisaldus järvede vees
- järvenõgu
-

järv,

-

umbjärv,

-

läbivoolujärv,

-

rannajärv

19.

Jõe ja järve
elutingimuste erinevused
Veekogu aastaring.

20.

Veekogude võrdlemine

lumesulamise kiiruse,
pinnamoega; käsitleda ka
mõju inimesele.
Kontuurkaardi täitmine,
seinakaardil järvede
näitamine, järvederikkad
ja järvedevaesed
piirkonnad.
Kodupiirkonna järved.
Praktiline töö: Kas vesi
on hea lahusti – millised
ained lahustuvad vees?
Kas lahustunud ainet
saab veest veel kätte
(veepuhastuse
põhimõte)?
Miks erinevad vee
omadused umbjärves ja
läbivoolujärves?
Rannajärvede teke ja vee
omadused.
Võrdlus koostada näiteks
Venni diagrammina.
Võimalusel minna
vaatama, mis sügisese
õppekäiguga võrreldes
on veekogus muutunud.
Vee tihedus erinevatel
temperatuuridel.
Kahe Eesti jõe või järve
võrdlemine atlase,
suuremõõrkavaliste
kaartide ja teabeallikate
põhjal.
Õpilaste enesehinnang

Geograafia: töö kaardiga,
atlase kohanimede registri
kasutamine, järvenõgude teke;
tööõpetus: kuidas inimeste
igapäevane tegevus
(veekasutus köögis, vannitoas,
aias) mõjutab loodusliku vee
kvaliteeti.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: veekogude reostumise
põhjused ja selle vältimine.
Kaardi lugemisoskuse
harjutamisega arendatakse seoste
loomise ja üldistamise oskust.
Ruumitaju arendamine pildi ja
kaardi kokkuviimise kaudu.

Eesti kaart,
kontuurkaardid.
Näide järve teema
käsitlemise kohta:
http://jarved.weebly
.com/index.html
Veetopsid, lusikad
või pulgad
segamiseks,
lahustatavad ained:
sool, suhkur, liiv,
toiduõli, teepuru,
siirup jms.

Geograafia: veeressursside
jaotumine Maal, veeringe,
mägi- ja tasandikujõed,
vooluvee mõju pinnamoe
kujunemisele, jõgede
veerežiim, üleujutused, järved
ja veehoidlad; füüsika:
aastaaegade vaheldumine,
soojusülekanne looduses ja
tehnikas.
Vene keel: võrdluse
koostamine. Võrdlemine
soodustab arutlusoskuse
arengut.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: õpilasi suunatakse
väärtustama bioloogilist ja
maastikulist mitmekesisust ning
säästvat eluviisi.

Pilte veekogudest
erinevatel
aastaaegadel.
Tiigielu aabits
(aastaring konna
pilgu läbi)
http://www.keskko
nnaharidus.ee/11/fil
es/1328093572.pdf

Kaardi lugemisoskuse
harjutamisega arendatakse seoste
loomise ja üldistamise oskust.

Kaardid, tekstid,
pildid erinevatest
Eesti veekogudest.
Näiteks andmed
Rõuge järvede
kohta:
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õpitu omandatuse kohta.
21.

Kodupiirkonna veekogud
kaardil
- tasane/künklik
pinnamood,
jõeorg, jõelooked,
järvenõgu, sisseja väljavoolud
jms.

22.

Kodupiirkonna
veekogudega seotud
sündmused

23.–24.

Uurimustööde esitlemine
ja ettekanded

25.

Kokkuvõtete tegemine

Kes elavad veekogu
kallastel? Milline on
taimkate jõe või järve
ümbruses ja miks? Kas
esineb soostumist ja
miks?
Võimalusel käsitleda ka
veekogu, mille juurde
toimus sügisene
õppekäik.
Muistendid, ajaloos
toimunud sündmused,
traditsioonid, lood ja
laulud, kunstiteosed jms.
Kui neid materjale ei ole,
koostada ise luuletusi,
mõelda välja lugusid,
joonistada jne ehk
tutvustada
kodupiirkonna veekogu
„laiemale avalikkusele“.
Ettekannete–esitluste
puhul kasutada
kordamismeetodeid:
näiteks liigikirjelduse
alusel lasta liik ära
arvata, ettekande põhjal
koostada toiduahel,
piltide põhjal tunda liike,
jõgede kujundid
paigutada õigesse kohta
kaardile jms.
Väike test õpitu
kontrollimiseks, lähtuda

Seosed uurimusliku tegevuse
ja igapäevaelu vahel.
Geograafia: kaardi ja tegelike
objektide seostamine
(mõõtkava, kaardile kantava
üldistamine).

Kultuuriline identiteet:
kodukandi looduse vahetu
tundmaõppimine aitab aru saada
kohaliku kogukonna väärtustest ja
kõlbluspõhimõtetest.

Koostöö ajaloo-, emakeele-,
kunsti- ja
muusikaõpetusega.

Kultuuriline identiteet:
patriotismi kasvatamine oma
kodukoha vastu. Tervis ja
ohutus: võiks käsitleda ka
veeohutust (ujumine,
vettehüpped, päästevest).

Loovtöödest näituse, voldiku,
raamatu kujundamine.

Oma töö esitlemine ja
põhjendamine annab
esinemiskogemusi ning arendab
väljendusoskust.

Teadmiste kinnistamine.

http://www.keskko
nnaharidus.ee/11/fil
es/1314864608.pdf
Suuremõõtkavalise
kaardi leiab
geoportaalist
www.maaamet.ee
Kui suurendada
kaarti mõõtkavani
1:10000, ilmub
nähtavale põhikaart.
Sobivad ka
teedeatlase kaardid
Võiks koostada
näituse või stendi
kodukoha
veekogudega
seotud
materjalidest.

Näiteks õppe-CD
„Linnulennul
mööda Emajõge“
sisaldab viktoriini
vee-elustikust vms.

Tunni teises pooles
alustada uue
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tundides läbiviidud
katsetest ja käsitletud
liikidest.

teemaga, aga
järgmisel tunnil
testide analüüs.

VESI KUI AINE, VEE KASUTAMINE
14 tundi (~7 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Põhjavee kui valdava osa Eestimaa joogivee kvaliteet on tähtis igale inimesele.
Õpitulemused: Õpilane
28) tunneb huvi looduse uurimise vastu ja väärtustab uurimistegevust;
29) väärtustab säästvat eluviisi ja toimib keskkonnateadliku veetarbijana;
30) võrdleb tahkiseid, vedelikke ja gaase nende üldiste omaduste seisukohast (kuju, ruumala);
31) teab, et veeaur on aine gaasilisena ja selle üldised omadused on samasugused nagu õhul;
32) võrdleb jääd, vett ja veeauru;
33) teab, et vesi jäätumisel paisub, ja põhjendab jää ujumist vees;
34) kirjeldab jää sulamistemperatuuri ja vee keemistemperatuuri mõõtmise katset;
35) teab, et veeaur on vesi gaasilises olekus;
36) teab, et jää sulamistemperatuur on sama mis vee tahkumis(külmumis)temperatuur;
37) nimetab jää sulamis- ja keemistemperatuuri;
38) kirjeldab vee keemist;
39) kirjeldab veeauru kondenseerumist keeva vee kohal (külm keha ja niiske õhu jahtumine);
40) kirjeldab vee soojuspaisumise katset ja kujutab vaadeldavat joonisel;
41) põhjendab, miks vett soojendatakse anuma põhjast;
42) kirjeldab märgamist ja mittemärgamist ning toob näiteid märguvatest ja mittemärguvatest ainetest, kirjeldab kapillaarsuse katseid ja toob näiteid
kapillaarsuse ilmnemisest looduses;
43) kirjeldab vee puhastamise katseid;
44) hindab kodust tarbevee hulka ööpäevas ja teeb ettepanekuid tarbevee hulga vähendamiseks;
45) teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid;
46) selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust;
47) kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;
48) toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele.
Õppesisu: Vee omadused. Vee olekud ja nende muutumine. Vedela ja gaasilise aine omadused. Vee soojuspaisumine. Märgamine ja kapillaarsus. Põhjavesi.
Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse. Vee puhastamine.
Põhimõisted: aine, tahkis, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, aine olek, kokkusurutavus,
voolavus, lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtreerimine.
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Tund

Teema/ Mõisted

26.

Vee omadused
- aine
- vedelik

27.

Vee olekud ja nende
muutumine
- aine olek
- tahkis
- gaas
- aurumine
- veeldumine
- tahkumine
- sulamine
- kondenseerumine

28.

Vedela ja gaasilise aine
omadused

Õppemeetodid/ praktilised
tööd ja IKT kasutamine/
hindamine/ õppekeskkond
Praktiline töö: võrrelda
erinevaid vedelikke, võrrelda
vedelikke ja tahkiseid.
Millest ained koosnevad,
veemolekuli ehitus, aatomi ja
molekuli erinevus.
Elementide perioodilisuse
tabelist lasta otsida tuttavaid
elementide nimetusi nt hapnik,
raud.... Miks seal vett ei ole?
Vee voldik
http://www.sagadi.ee/files/veev
oldik.pdf
Veemolekuli seiklused ehk
kuidas vee olek muutub, kui
vesi looduses ringleb – koostada
näiteks pildi või fotoseeria ja
lasta autoritel oma lugu sinna
juurde jutustada – hinnata
teostust ja seda, kui palju
erinevaid olekumuutusi
suudetakse välja mõelda
nimetades protsessi, mis
seejuures toimub. Mõistete
kinnistumine toimub
jutustamise käigus.
Vesi – jää – veeaur
Huvilistele: Mis protsessides on
vaja lisada soojust (energiat),
mis protsessides soojus
(energia) vabaneb?
Praktiline töö: enne katsetamist
teha oletused, mis juhtub kui:

Õppeainete lõiming
Lühike tutvustus – mida
hakatakse õppima
keemias; füüsika: gaas,
vedelik, tahkis,
aineosakeste kiiruse ja
temperatuuri seos,
soojuspaisumine,
temperatuuriskaalad;
keemia: aatomi ehitus,
keemilised elemendid,
nende tähised, liht- ja
liitained, vesi, vee
erilised omadused, vee
tähtsus, vesi lahustina.
Kunstiõpetus: töö
vormistamine; vene
keel: tekstiloome ja
jutustamisoskuse
arendamine; füüsika:
sulamine ja tahkumine,
sulamissoojus; aurumine
ja kondenseerumine,
keemissoojus,
aastaaegade
vaheldumine;
soojusülekanne looduses
ja tehnikas; keemia:
gaasid, nende omadused
ja kogumiseks sobivaid
võtteid.
Vene keel: katsete
vormistamisel toetame

Lõiming õppekava
läbivate
teemadega
Tervis ja ohutus:
ohutusnõuded
katsete tegemisel
(nt äädikhape!).

Teabekeskkond:
koomiks kui vahend
meedias mõnele
nähtusele
tähelepanu juhtida.
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
katsete tegemine
soodustab
tehnoloogiapädevuse arengut.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:

Õppematerjal/
õppevahendid
Valik erinevaid vedelaid
(vesi, õli, äädikhape, piim)
ja tahkeid aineid
(metallplaat, puidust klots,
jääkuubik) [Huviliste
õpilastega võib tutvuda
elementide perioodilisuse
tabeliga] Õpetajale teooriat:
http://www.eope.ee/_download/euni_repo
sitory/file/2366/Sissejuhatus
%20f%C3%BC%C3%BCsik
asse.zip/Reposse/Sissejuhatu
s%20Fyysikasse-3-1.pdf
Pildiseeria lisada õpimappi,
veeringe skeem. Ideid
huvitavatest katsetest
(otsingusõna WATER:
http://www.stevespanglersci
ence.com/experiments/

Plastpudelid korgiga,
pipetid, alusklaasid, nõu vee

66

-

kokkusurutavus
voolavus
lenduvus

29.

Vee soojuspaisumine

30.

Märgamine ja kapillaarsus
- märgamine

plastpudel täidetud veega ja
õhuga – kas annab kokku
suruda?
klaasile tilgutada tilkhaaval vett
– mitu tilka on vaja lisada, et
vesi voolama hakkaks?
Arutlemiseks: Miks vulkaani
laava (sulakivim) voolab
aeglasemalt kui vesi?
Miks me tunneme lõhnaõli
lõhna? Miks me vee lõhna ei
tunne? Kas oled tundnud vee
lõhna, kui lähened looduslikule
veekogule (miks)? Kuhu
vedelik kaob, kui see
kaaneta/korgita seisma jätta? –
valada vett taldrikule ja vaadata
nädala pärast, võrrelda aurumist
taldrikult ja pudelist jms.
Praktiline töö:
Kas veetäitega termomeetrit
saab ehitada?
Miks kuumalt täidetud
mahlapudelis jahtumisel mahla
tase langeb (võib katsetada
veega)?
Arutlemiseks: Miks tekib jää
vee peale? – mis juhtuks, kui ei
tekiks?
Miks veega täidetud pudel
külmudes lõhkeb? Jms.

Meenutada märgumise katset
vee-elustiku teema juures.

keelepädevust, korrektse
keele nõue, järelduste ja
kokkuvõtete
sõnastamine; füüsika:
liikumine ja jõud
looduses ning tehnikas;
keemia: lahused ja
pihused, pihuste alaliigid
(vaht, aerosool,
emulsioon, suspensioon),
tarded; lahused ja
pihused looduses ning
igapäevaelus, gaasid,
nende omadused ja
kogumiseks sobivaid
võtteid.

katsete tegemine
soodustab
tehnoloogiapädevus
e arengut.

jaoks, mõni lõhnav vedelik,
salvrätikuid laua
pühkimiseks. Õpetajale
(ingl. k.) vedelikest:
http://www.chem4kids.com/
files/matter_liquid.html

Vene keel: katsete
vormistamisel toetame
keelepädevust, korrektse
keele nõue, järelduste ja
kokkuvõtete
sõnastamine; füüsika:
keha soojenemine ja
jahtumine, siseenergia,
soojushulk, aine erisoojus, soojusülekanne,
soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirguse
seaduspärasused, termos,
päikeseküte, energia
jäävuse seadus
soojusprotsessides.
Vene keel: katsete
vormistamisel toetame

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine:
eksperimentaalne
tegevus suurendab
huvi looduse
uurimise vastu ja
väärtustab
uurimistegevust.

Katsevahendid vastavalt
valitud katsetele. Video
„vee-termomeetri“
tegemisest
http://www.stevespanglersci
ence.com/experiment/waterthermometer-sick-science

Elukestev õpe ja
karjääri

Üks näide kapillaarsusest
(A. Saar):
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kapillaarsus

31.

Põhjavesi
- allikas

32.

Joogivesi. Vee kasutamine

Praktiline töö: Kas vesi saab
mullas altpoolt ülespoole
liikuda? Kuhu kaob vihmavesi?
Kuidas must värv värviliseks
muutub? (kromatograafia katse
- musta viltpliiatsi jälje värvide
lahutumine otsapidi vette
kastetud salvrätikul).
Millised on eelteadmised
põhjavee kohta NB! Põhjavesi
on pinnase poorides – saab
demonstreerida svammiga.
Praktiline töö: vee imbumine
läbi erinevate pinnaste.
Vaadata, mis juhtub reostunud
veega, kui see läbi pinnase
imbub.
Väike arusaamise kontroll:
läbilõige maapinnast – kus asub
põhjavesi, kuhu tekib allikas?
Kuidas vesi kaevu tuleb?
Arutelu: kaevuvesi, allikavesi,
jõe või järvevesi, merevesi,
kraanivesi – miks on või ei ole
joogikõlbulik?
Vee kasutamine – WC,
nõudepesu, dušš jms – kodune
veetarbimise jälgimine.
Praktiline töö: kui palju kulub
tunnis vett, kui kraan tilgub?
Jms.
Ajurünnak: kuidas koolis vett
kokku hoida vms.
Koostöö lapsevanematega –
veearvesti näidu põhjal veekulu

keelepädevust, korrektse
keele nõue, järelduste ja
kokkuvõtete
sõnastamine; füüsika:
liikumine ja jõud
looduses ning tehnikas;
keemia: vee toime
ainetesse, märgumine,
veesõbralikud ja
vetttõrjuvad ained.
Geograafia: põhjavee
kujunemine ja liikumine,
põhjaveega seotud
probleemid Eestis.

planeerimine:
eksperimentaalne
tegevus suurendab
huvi looduse
uurimise vastu ja
väärtustab
uurimistegevust.

http://vimeo.com/31150062

Keskkond ja
jätkusuutlik
areng: veekaitse
kui
keskkonnakaitse
üks
tegevusvaldkond.

Läbipaistvad plasttopsid,
liiv, savi, kruus, killustik,
muld, turvas (saab ehitusvõi aiandus-poodidest), enne
katset piserdada veidi veega.

Keemia: vesi, vee
erilised omadused, vee
tähtsus, vesi lahustina.

Keskkond ja
jätkusuutlik
areng: vee
kasutamise
optimeerimine.

Valik videosid arengumaade
veeprobleemidest
http://www.youtube.com/use
r/water/videos Huvitavaid
fakte veest
http://www2.tartuvesi.ee/ind
ex.php/veekvaliteet/huvitavaid-fakteveest?d07be92eee32a53890
35ccaffd0f40c9=d68ab8fb65
b47bd4b5c46490b9deeeeb
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33.

Vee reostumine ja kaitse.
Vee puhastamine
- setitamine,
- sõelumine,
- filtreerimine

34.

Kokkuvõte

35.

Kontrolltöö

arvestamine, rakendada
säästuvõtteid.
Arutelu ja praktiline töö: Kuidas
puhastada vett, kui sinna sisse
on sattunud prahti, liiva, mõnda
lahustuvat ainet, õli jms –
uurimuse planeerimine ja
läbiviimine.
Võimalusel külastada
veepuhastusjaama või tutvuda
mõne ettevõtte
veepuhastussüsteemiga
Õppekäik koostöös
klassijuhatajaga.
Koostatakse näiteks juhend vee
säästlikuks kasutamiseks koolis
või kodus.
Kooli majandusjuhatajalt
veekulu andmed ja vee ning
kanalisatsiooni eest makstavate
tariifide suurus.

Seekord võiks kontrolltöö
asemel olla juhendi järgi veega
seotud praktilise töö läbiviimine
ja tulemuste vormistamine,
hinnata juhendist arusaamist,
töö teostamise ja vormistamise
korrektsust. Katsevahendid
peaks õpilane ise vahendite
laualt valima (õpetaja ei pane
igale lauale valmis).

Füüsika: mass, aine
tihedus, erikaal,
liikumine ja jõud
looduses ning tehnikas;
keemia: põhilised
keemilise saaste allikad,
keskkonnaprobleemid,
happesademed,
keskkonna saastumine
raskmetallidega,
veekogude saastumine.

Tervis ja ohutus:
vee saastumise ja
selle vähendamise
võimalused.

Sõel, kohvifilter, erinevaid
aineid vette segamiseks. Vee
kvaliteedist, puhastamisest
http://www.sakulate.ee/66est
.html

Keskkond ja
jätkusuutlik
areng: õpilasi
suunatakse
märkama kodukoha
ja Eesti keskkonnaprobleeme ning
motiveeritakse
osalema eakohastes
keskkonnakaitseüritustes.
Praktiliste tööde kaudu
tegevusjuhistest
arusaamise ja praktiliste
tööde vormistamimise
kinnistamine.

Näiteid katsetest:
http://www.google.ee/url?sa
=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=13&ved=0CGs
QFjAM&url=http%3A%2F
%2Fkoolitaja.eenet.ee%3A5
7219%2FWaramu3Web%2F
downloader%3FresourceId%
3D1846e87f5bb56eb54dbea336a
78396e9fb19d946f%26attac
hmentId%3D2927&ei=VU8
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36.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Veebilehel on 5 ülesannete
valdkonda: Toiduahel

Veekogu toitelisus

Veebimaterjalide kasutamine
vee teema kokkuvõtteks
http://bio.edu.ee/noor/ (vajalik
registreerumine, veebilehelt
valida 6. klass ja teema „Järv ja
jõgi“).
Kui kavatsetakse hinnata, siis
seda õpilastele alguses öelda,
sest ülesanded vajavad suurt
keskendumist.
Veebimaterjalid

Neid ülesandeid võib
sobitada ka vastavate
tundide juurde või teha
koostööd arvutiõpetuse
õpetajaga.
Bioloogia: biomassi
juurdekasvu püramiidi
moodustumine ning
toiduahela lülide
arvukuse leidmine.
Ülesanded arendavad
tähelepanu, tekstist
arusaamist, katsete
planeerimist, läbiviimist
ja järelduste tegemist.

37.

38.

Vee läbipaistvus

Veebimaterjalid

39.

Jõe saastus

Veebimaterjalid

Ülesanded arendavad
tähelepanu, tekstist
arusaamist, katsete
planeerimist, läbiviimist
ja järelduste tegemist.
Füüsika: valguse
peegeldumine ja
murdumine looduses ja
tehnikas, kehade värvus.
Ülesanded arendavad
tähelepanu, tekstist
arusaamist, katsete
planeerimist, läbiviimist
ja järelduste tegemist.

Tehnoloogia ja
innovatsioon: IKT
rakendamine
soodustab
tehnoloogiapädevus
e arengut.

uUKm5N8qO0AWJiIHgDA
&usg=AFQjCNHSOzMSzO
uIoBHStfx4pS9Ny7_eYQ
(Janne Änilane, Pärnu
Ülejõe Gümnaasium).
http://bio.edu.ee/noor/
(õpetajal vajalik eelnev
registreerumine ja
materjalidega tutvumine).

Tehnoloogia ja
innovatsioon: IKT
rakendamine
soodustab
tehnoloogiapädevus
e arengut.
Uurimisoskuste
arendamine.
Tehnoloogia ja
innovatsioon: IKT
rakendamine
soodustab
tehnoloogiapädevus
e arengut.
Uurimisoskuste
arendamine.

arvutitund

Tehnoloogia ja
innovatsioon: IKT
rakendamine
soodustab
tehnoloogiapädevus

arvutitund

arvutitund
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40.

Voolu mõju jõeelustikule

Veebimaterjalid

41.

Lisatund ülesannete
lõpetamiseks

Lisaks on võimalik teema
„Vesi“ alt lahendada järgmise
sisuga ülesandeid:
1. Gaaside lahustumine
2. Vee aurustumine
3. Kaste tekkimine (sobib ka 6.
klassile)
4. Pilvede tekkimine (sobib ka
6. klassile)
5. Udu tekkimine (sobib ka 6.
klassile)

42.

Lisatund ülesannete
lõpetamiseks ja kordamiseks

Arutelu – mis oli meeldivat, mis
raske.

Ülesanded arendavad
tähelepanu, tekstist
arusaamist, katsete
planeerimist, läbiviimist
ja järelduste tegemist.
Bioloogia: eluta ja
eluslooduse tegurid
(ökoloogilised tegurid)
ning nende mõju
organismidele.
Füüsika: gaas, vedelik,
tahkis, aineosakeste
kiiruse ja temperatuuri
seos, soojuspaisumine,
temperatuuriskaala, keha
soojenemine ja jahtumine, siseenergia,
soojus-hulk, aine
erisoojus,
soojusülekanne, soojusjuhtivus, konvektsioon,
soojuskiirguse seaduspärasused, energia
jäävuse seadus soojusprotsessides, aastaaegade
vaheldumine,
soojusülekanne looduses
ja tehnikas, sulamine ja
tahkumine,
sulamissoojus, aurumine
ja kondenseerumine,
keemissoojus.

e arengut.
Uurimisoskuste
arendamine.
Tehnoloogia ja
innovatsioon: IKT
rakendamine
soodustab
tehnoloogiapädevus
e arengut.
Uurimisoskuste
arendamine.

arvutitund

Tehnoloogia ja
innovatsioon: IKT
rakendamine
soodustab
tehnoloogiapädevus
e arengut.
Uurimisoskuste
arendamine.

Ülesanded sobivad
huvilistele õpilastele ka
lisamaterjaliks.

Tagasiside
küsimine julgustab

Õpetaja näeb veebis õpilaste
tulemusi, kuid iga õpilane
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Hinne sõltub saadud
punktisummast.
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.
43.

Kokkuvõte

Kontrolltöö asemel võiksid
õpilased ise koostada küsimusi
õpitud materjalide põhjal ning
neile vastata (või vastamiseks
vahetada kellegagi töid)

õpilasi oma
arvamust avaldama
ja oma
õppeprotsessi
kujundama.

võiks lõppu jõudes ka oma
tulemuse õpetaja juures kirja
panna (ette näidata).

Teadmiste kinnistamine.

ASULA ELUKESKKONNANA
10 tundi (~5 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Looduse säästmist ja hindamist tuleb alustada oma lähemast ümbrusest. Samas on maa- ja linnakeskkond erinevad
elupaigad nii inimesele kui ka teistele liikidele.
Õpitakse tundma linna- ja maa-asulate erinevust, loodus- ja tehiskeskkonna vahekorda ning keskkonnategureid asulas ja nende erinevust looduslikust
keskkonnast ning taimi ja inimkaaslejaid loomi asulas. Omandatakse põhiarusaamad keskkonna ja tervise seotusest ning asula kui elukeskkonna
keskkonnaprobleemidest.
Õpitulemused: Õpilane
12) märkab oma kodukoha ilu ja erilisust;
13) väärtustab elukeskkonna terviklikkust, säästvat eluviisi, järgib tervislikke eluviise;
14) tunneb huvi asula elukeskkonna uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
15) mõistab, et inimeste elu asulas sõltub looduslikest ressurssidest;
16) hoolib asula elusolenditest ja nende vajadustest;
17) liigub asulas turvaliselt;
18) tegutseb asulas loodus- ja kultuuriväärtusi ning iseennast kahjustamata;
19) märkab kodukoha keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitseüritustes;
20) teab ja näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid linnu;
21) võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise asulaga;
22) iseloomustab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade kohta;
23) koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid;
24) võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas;
25) toob näiteid asula elustikku ja inimese tervist kahjustavate tegurite kohta;
26) hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal;
27) teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas;
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28) teab, kuidas tingimused linnas kahjustavad linnapuid ja inimese tervist;
29) teab inimkaaslejaid loomi;
30) nimetab tehnoloogilisi lahendusi asulas, mis parendavad inimeste elutingimusi.
Õppesisu: Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Eesti linnad. Koduasula plaan. Elutingimused asulas. Taimed ja loomad asulas.
Põhimõisted: tehiskooslus, asula plaan, parasiit, inimkaasleja loom, prahitaim, park.
Tund
44.

Teema/ Mõisted
Elukeskkond maa-asulas ja
linnas

Praktiline tegevus, mille
läbiviimine sõltub
aastaajast ja konkreetsest
tegevusest

45.

Eesti linnad

Õppemeetodid/ praktilised
tööd ja IKT kasutamine/
hindamine/ õppekeskkond
Rühmatöö: Maa ja linna
elukeskkonna võrdlemine,
plusside ja miinuste
väljatoomine (SWOTanalüüs).
Osalemine talvisel
aialinnuvaatlusel, hea
linnumääraja:
http://www.eoy.ee/talv/Maara
mine.html
või lindude
toidulauavaatlused,
või lindudele pesakastide
ehitamine koostöös
lapsevanemate ja tööõpetuse
õpetajaga
http://www.eoy.ee/varamu/pe
sakast.htm
Linnasiluetid, Eesti linnade
sümbolid.
Eesti linnade kandmine
kontuurkaardile ja näitamine
seinakaardil.
Kaardi õppimist soodustavad
mängud – arva ära, mis linn
see on (ja kus asub)?

Õppeainete lõiming

Lõiming õppekava
läbivate teemadega

Aruteludega julgustatakse
õpilasi oma mõtteid
sõnastama ja kaasõpilasi
kuulama.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: õpilasi suunatakse
märkama kodukoha ja
Eesti keskkonnaprobleeme
ning motiveeritakse
osalema eakohastes
keskkonnakaitse-üritustes.
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: õpilasi suunatakse
märkama looduse ilu ja
erilisust, tundma huvi Eesti
looduse ja selle uurimise
vastu.

Geograafia: rahvastiku
paiknemine.

Tehnoloogia ja
innovatsioon: jooniste ja
kaartide kasutamine
arendab ruumitaju ja
tehnoloogiapädevust.

Õppematerjal/
õppevahendid

Eesti haldusjaotuse
seinakaart ja
kontuurkaart,
materjale linnade
kohta.
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46.
soovitavalt
paaristund

Koduasula plaan
- mõõtkava

47.

Elutingimused asulas
- park

Lihtsa plaani koostamine
kooli ümbruses: aluseks
koolimaja hoone plaan,
plaanile kanda näiteks kõik
maja ümbruses olevad
okaspuud (pingid, lipuvarras
vms). Alustada põhjasuuna
märkimisest plaanile.
Leida plaani mõõtkava
(mõõta ära mingi pikkus
looduses ja sama pikkus
plaanil (näide: looduses on
pikkus 20 m, plaanil 2 cm, 1
cm-le vastab järelikult 20:2
=10 m, tulemus x 100-ga (sest
1 m = 100 cm) ja mõõtkava
on M 1: 1000.
Tutvumine pargi elustikuga:
puud, põõsad, loomade
tegutsemisjäljed. Parki võiks
külastada nii sügisel, talvel
kui ka kevadel, et jälgida
aastaajalisi muutusi, õpilased
võivad valida rühma peale
puu, kelle juures toimuvaid
muutusi dokumenteeritakse
(puu passi koostamine).
Liikide määramine lihtsate
määramistabelite järgi.
Viljad ja käbid (näidis:
http://www.sagadi.ee/files/Pu
ude%20viljad%20k%C3%A4
bid.pdf)
Viljade tüübid ja levimine
(näidis:
http://www.sagadi.ee/files/Vil
jade%20t%C3%BC%C3%BC

Matemaatika ja geograafia: õuetund
planeeritakse koos
matemaatikaõpetajaga,;
mõõtkava arvutamine plaani
ja tegeliku pikkuse alusel,
pikkusühikute vahelised
seosed; inimeseõpetus ja
kehaline kasvatus: aktiivne
liikumine.

Sotsiaalset pädevust
kujundatakse rühmatööde
käigus.

Mõõdulindid, plaani
alused, pliiatsid,
joonlauad,
kompassid. Kooli
evakueerimis-plaanil
on ka kooli
väliskontuurid, või
www.maaamet.ee

Inimeseõpetus ja kehaline
kasvatus: aktiivne
liikumine; bioloogia: eluta
ja eluslooduse tegurid,
ökoloogiliste tegurite mõju
organismidele.

Sotsiaalset pädevust
kujundatakse rühmatööde
käigus.

Valik töölehti Sagadi
Looduskooli
kodulehel:
http://www.sagadi.ee/
looduskool/oppemate
rjalid
Puu pass
http://www.sagadi.ee/
files/Puupass.pdf
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48.

Taimed ja loomad asulas
- inimkaasleja loom
- parasiit
- prahitaim

49.

Kokkuvõte

50.

Kontrolltöö

bid%20ja%20levimine.pdf)
Õhu puhtuse võrdlemine
tiheda liiklusega piirkonnas ja
pargis samblikutesti abil
(näidis:
http://www.sagadi.ee/files/Sa
mblikud%20pargi%20ja%20metsapuudel.pdf)
Ülesanded, aruteleu:
looduslike koosluste
asendumine inimtekkelistega,
jäätmaad.
Asulate heakord.
Prügimajanduse korraldus.

Tervis ja ohutus: inimese
tervist ohustavad
parasiidid. Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
arutelude käigus
kujundatakse oma
ümbritsevat keskkonda
väärtustava kodaniku
kujunemist.
Õpioskuste kujundamine –
iseseisev ülesannete
lahendamine.

Ülesandeid
suuremõõtkavalise kaardiga
(nt tee juhatamine).
Puude ristsõna
http://www.sagadi.ee/files/Pu
ude%20rists%C3%B5na.pdf
Looduslik mitmekesisus
taimelehtede näitel
http://www.sagadi.ee/files/Lo
oduslik%20mitmekesisus%20
taimelehtede%20n%C3%A4it
el.pdf

Pilte prahitaimedest,
parasiitidest,
inimkaaslejatest
loomadest.

Teadmiste kinnistamine

PINNAVORMID JA PINNAMOOD
10 tundi (~5 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Pinnavorme ja pinnamoodisid õppides saavad õpilased esmase ettekujutuse erinevatest pinnavormidest oma
kodukohas ja Eestis. Mitmete pinnavormide nimetusi kasutatakse tavamõistetena (mägi, org, nõlv jmt) igapäevaelus ning paljud mõisted (linnamägi, kõrgustik,
mäestik jmt) jooksevad läbi ka emakeele- ja ajalooõpikutest. Tehakse tutvust, kuidas pinnavorme ja pinnamoodi kaardil kujutatakse. Õpitakse kirjeldama
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samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet ja kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades
ning näidates pinnavorme kaardil. Oluline on selgitada pinnamoe mõju inimtegevusele ja tuua näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.
Õpitulemused: Õpilane
14) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;
15) kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning näidates pinnavorme kaardil;
16) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;
17) selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.
Õppesisu: Pinnavormid, nende kujutamine kaardil. Kodukoha ja Eesti pinnavormid ning pinnamood. Suuremad kõrgustikud, madalikud ja tasandikud, PõhjaEesti paekallas. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.
Põhimõisted: pinnavorm, küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, jalam, samakõrgusjoon, suhteline ja absoluutne kõrgus, kõrgustik, tasandik, madalik, paekallas,
pinnamood, mandrijää, voor, moreen, rändrahn.
Õppemeetodid/ praktilised
Õppeainete lõiming
Lõiming õppekava
Õppematerjal/
Tund
Teema/ Mõisted
tööd ja IKT kasutamine/
läbivate teemadega
õppevahendid
hindamine/ õppekeskkond
51.
Kontrolltöö tulemuste
Praktiline töö: viilutatud
Ruumilise mõtlemise
Tehnoloogia ja
Igale paarile ½
analüüs
kaalika abil saab kujutada
kujundamine, käeline
innovatsioon: praktilised
kaalikat, alus ja
Pinnavormid, nende
küngast, mis lõigatakse
tegevus. Geograafia:
tööd arendavad
nuga.
kujutamine kaardil
viiludeks ja koostatakse künka
üldgeograafiline kaart,
tehnoloogiapädevust.
- pinnavorm
pealtvaate plaan
pinnavormid ja pinnamood,
- samakõrgusjoon
samakõrgusjoonte abil ,
pinnamoe kujutamine
- suhteline ja
võrreldakse plaane ja künka
kaartidel.
absoluutne kõrgus
kuju.
52.
Kodukoha ja Eesti
Võimalusel välitund
Kehaline kasvatus: koos
Liikumismängud
Ümbruskonna
võimapinnavormid ning
ümbruskonna
kehalise kasvatuse õpetajaga arendavad kehaliselt,
orienteerumiskaart.
lusel
pinnamood
orienteerumiskaardiga –
koostatakse
sotsiaalset pädevust
Näide töölehest:
paaris- küngas,
kinnistatakse arusaamist, kuidas orienteerumisülesanded
kujundatakse
http://natmuseum.ut
tund
- mägi,
pinnamood kaardile kantakse.
kooliümbruse kaardi põhjal.
ühistegevuste raames.
.ee/orb.aw/class=fil
- nõlv,
Orienteerumismängud.
Geograafia: ruumitaju
e/action=preview/id
- jalam
Ülesanded suuremõõtkavalise
arendamine; pinnavormid,
=662762/pinnavor
kaardiga, kaardi ja
pinnamood ja selle
mid_t%F6%F6lehe
pinnavormide läbilõike
kujutamine kaartidel.
d.pdf koos
kokkuviimine.
juhendiga
Arutelu: Miks Eestis pole
http://www.keskko
mägesid (mäed tekivad laamade
nnaharidus.ee/11/fil
servaaladel, meie elame laama
es/1213795119.pdf
keskel – meenutame Maa
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siseehitust)?
53.

-

org
jõeorg
nõgu
järvenõgu

54.

Suuremad kõrgustikud,
madalikud ja tasandikud
- pinnamood
- kõrgustik
- tasandik
- madalik

55.

Põhja-Eesti pankrannik
(paekallas)
- paekallas

Ülesanded suuremõõtkavalise
kaardiga.
Juhtida tähelepanu, et järv ja
jõgi on veekogud, järvenõgu ja
jõeorg aga pinnavormid.
Koduse ülesandena võivad
õpilased joonistada ühe
pinnavormi
samakõrgusjoontega ja hiljem
neid joonistusi vahetades tuleb
seda pinnavormi (nt. künkal on
nõlvad, orul on veerud)
kirjeldada (kuju, kõrgus,
nõlvade kalle jne).
Pinnavormide kontuurkaardile
kandmine ja seinakaardil
näitamine.
Eesti suurematest
pinnavormidest peaks
õpilased teadma ja kaardil
oskama näidata Pandivere,
Haanja, Otepää ja Sakala
kõrgustikku ning nende
kõrgemaid tippe, lisaks
kodumaakonna suuremaid
pinnavorme.
Praktilise tegevusena näiteks
lauamängu (ristsõna)
koostamine, kus objektideks
Eesti pinnamoe suurvormid.
Arutelud: Eesti rahvuskivi –
paekivi (ehitised, käsitöö).
Pankrannik kui sümbol,
Ülemiste vanakese lugu (kuidas
on võimalik Tallinnale vesi

Kehaline kasvatus: koos
kehalise kasvatuse õpetajaga
koostatakse
orienteerumisülesanded
kooliümbruse kaardi põhjal.
Geograafia: ruumitaju
arendamine; pinnavormid,
pinnamood ja selle
kujutamine kaartidel.

Liikumismängud
arendavad kehaliselt,
sotsiaalset pädevust
kujundatakse
ühistegevuste raames.

Sobiva suurusega
kaardi saab printida
www.maaamet.ee

Geograafia: pinnavormid ja
pinnamood, pinnamoe
kujutamine kaartidel.

Tehnoloogia ja
innovatsioon: jooniste ja
kaartide kasutamine
arendab
tehnoloogiapädevust ning
ruumitaju.

Eesti seinakaart,
atlas ja
kontuurkaart.

Vene keel: muistendid;
muusika: laulupeod ja
lauluväljaku akustika;
tööõpetus: paekivi kui
materjal; geograafia:

Kultuuriline identiteet:
isamaaline kasvatus.
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: elukutsed.
Keskkond ja jätkusuutlik

Video „Põhja-Eesti
klint“, fotosid
klindist, õpetajale
klindist:
http://www.klint.en
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56.

57.

58.

Mandrijää osa pinnamoe
kujunemises
- mandrijää
- moreen
- rändrahn

-

voor

Pinnamoe mõju
inimtegevusele ja inimese
kujundatud pinnavormid
- linnamägi
- maalinn

peale tõmmata?), lauluväljak ja
Toompea kui ehitised klindil,
Eesti kõrgeimad joad jms
klindiga seonduvat.
Eesti suurimad rändrahnud kuidas need Eestisse sattusid,
jääaja lugu, jää „töö“ pinnamoe
kujundajana.
Piltide põhjal protsesside
kirjeldamine, Eesti atlasest lk 6
– mandrijää liikumisel ja
sulamisel tekkinud
pinnavormid.
Täpsemalt võib käsitleda
kodumaakonna
mandrijäätekkelisi pinnavorme
ja nende teket selgitada (nt
Võrtsjärve nõgu kujunes jää
pealetungil, näidata Otepää
ümbruse pinnamoe kaarti – mis
kujuga on künkad ja nõod?
jms).
Võimalusel Jääaja Keskuse
külastamine Saadjärve ääres
koostöös klassijuhataja ja
lapsevanematega.
Pinnakatte ja pinnavormide
kaart Eesti atlas lk 5.
Näiteid ümbruskonna
pinnavormidest ja nende seos
inimtegevusega (milleks
sobivad tasased, milleks
künkliku pinnamoega alad,
miks tehakse teetamme, kraave,
karjääre jms). Küsida, kas
õpilaste vanemate töökoht on
seotud pinnamoega.

kivimid ja nende teke.

areng: looduskaitse.

vir.ee/

Vene keel: rändrahnude ja
pinnavormidega seotud lood
ja legendid; Kalevipoja
tegevus; geograafia:
pinnamoe seos geoloogilise
ehitusega, Eesti pinnamood,
Eesti geoloogiline ehitus ja
maavarad, mandrijää
tegevus Euroopa, sh Eesti
pinnamoe kujunemises.

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: alati ei ole olnud
selline kliima nagu praegu,
kliima muutub ka
tulevikus.

Pilte praegustest
liustikest maailmas,
mandrijäätekkelistest
pinnavormidest ja
rändrahnudest.
Õpetajale liustikest
maailmas:
http://nsidc.org/cry
osphere/glaciers/ ja
Eestis:
http://www.geoedu
cation.info/geoturis
m/liustikud.php

Keskkond ja jätkusuutlik
areng: alati ei ole olnud
selline kliima nagu praegu,
kliima muutub ka
tulevikus.

Jääaja Keskuse
kodulehekülg
http://www.jaaaeg.e
e/

Geograafia: pinnamoe ja
pinnavormide muutumine,
inimtekkelised pinnavormid,
pinnamoe mõju
inimtegevusele, asustuse
paiknemine Euroopas, sh
Eestis; ajalugu: asustuse
kujunemine Eestis.

Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: elukutsed
geoloog, arheoloog,
põllumees, suusakeskuse
töötaja, teeinsener,
melioraator jne.
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59.

Kokkuvõte

60.

Kontrolltöö

Kuidas uuritakse pinnavormide
teket (geoloog, arheoloog)?
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.
Plaanil kujutatud pinnavormide
modelleerimine plastiliinist (või
liivakastis, kaugushüppe
liivakastis), ideaalmaastiku
kujundamine.
Küsimuste esitamine pinnamoe
ja pinnavormide kohta ja neile
vastamine, et kinnistada
pinnamoega seotud mõisteid.
Töö sisaldab ülesandeid
pinnavormide kaardiga.

Kunstiõpetus: käeline
tegevus.

Õpioskuste kujundamine –
iseseisev ülesannete
lahendamine.

Plastiliin või liiv,
paari pinnavormiga
lihtne kaart, mille
järgi saaks
pinnavorme
modelleerida

Teadmiste kinnistamine.

SOO ELUKESKKONNANA
10 tundi (~5 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teemaga käsitletakse soid, nende erinevaid tüüpe, levikut ja teket, elutingimusi soos ja soode loodusvarasid.
Iseloomustatakse soode elustikku, liikide omavahelisi suhteid ning soode kasutamist ja kaitset koos vastavate kaitsealadega. Soo ei ole ainult kooslus, soo on ka
vee säilitaja, puhkemaastik, turba leiukoht jne. Tihti ei ole õpilased varem soos käinud, teema käsitlemine võimaldab õpilastel tutvuda ühe Eesti olulise
loodusrikkusega, mida suuremas osas Euroopas enam alles pole.
Õpitulemused: Õpilane
1. väärtustab soo bioloogilist mitmekesisust;
2. suhtub vastutustundlikult soo elukeskkonda;
3. väärtustab uurimuslikku tegevust;
4. iseloomustab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas;
5. oskab põhjendada Eesti sooderohkust;
6. selgitab soode kujunemist ja arengut;
7. seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
8. võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
9. koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;
10. selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust;
11. teab soo kui elukoosluse tüüpilisi liike;
12. teab turbasambla ehituse iseärasusi;
13. teab soo arenguetappe.
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Õppesisu: Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba
kasutamine. Kütteturba tootmise tehnoloogia.
Põhimõisted: madalsoo, siirdesoo, raba, älves, laugas, turbasammal, turvas.
Tund

Teema/ Mõisted

61.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Soo elukeskkonnana
- laugas
- älves

62.

Soode teke ja paiknemine
- turbasammal
- turvas

63.

Soode areng
- madalsoo
- siirdesoo
- raba

Õppemeetodid/ praktilised
tööd ja IKT kasutamine/
hindamine/ õppekeskkond
Kevadine õppekäik mõnele
sookaitsealale.
2. veebruaril tähistatakse
ülemaailmset märgalade
päeva, sellega seosas võib
mõne tunni või ürituse antud
päevale planeerida.
Kas rabavesi kõlbab juua?
Praktiline töö: turbasambla
omaduste uurimine.
Kui palju vett mahub
turbasamblasse?
Turba ja mulla võrdlemine
(seda võib teha ka 6. klassi
teema „Muld“ juures).
Turbapreparaadi
valmistamine
mikroskopeerimiseks
http://www.youtube.com/wat
ch?v=N9Mf3w4kqlI
Filmi põhjal võrdluse
koostamine: soo
arenguastmed, madalsoo ja
raba võrdlemine.
Video soo arengust ja turba
tootmisest (13 min)
http://www.youtube.com/wat
ch?v=4cZqkELSd_c&feature
=relmfu

Õppeainete lõiming

Lõiming õppekava
läbivate teemadega

Õppematerjal/
õppevahendid

Vene keel: soo eesti
rahvapärimuses.

Tervis ja ohutus:
kuidas liikuda rabas.

Õpetajale: Märgalad
Eestis
http://www.keskkonnaha
ridus.ee/11/files/1296115
648.pdf

Geograafia: sood Euroopas,
sh Eestis; bioloogia: eri
taimerühmade paljunemise,
kasvukoha ja leviku
võrdlemine.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
mikroskoobiga
töötamine arendab
tehnoloogiapädevust.

Turvas, turbasammal,
mikroskoop või
binokulaar. Peipsi
Koostöö Keskusest saab
laenutada Turbakohvrit
(http://www.ctc.ee/leiakiiresti/uudised/laenutam
e-turbakohvrit )

Vene keel: video tekstist
arusaamine ja selle põhjal
soo arenguetappide
võrdlemine; geograafia:
sood Euroopas, sh Eestis.

Tehnoloogia ja
innovatsioon: jooniste
ja kaartide kasutamine
arendab ruumitaju ja
tehnoloogiapädevust.

Eesti atlase soode kaart
lk 21.
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64.

Elutingimused soos

Toitainete ja niiskuse
sisalduse muutumine pinnases
soo erinevatel arenguastmetel,
taimede kohastumused
(putuktoidulisus, aurumise
vähendamine jms).
Madalsooturba ja rabaturba
võrdlemine.
Soo selgroogsetega ja
taimedega tutvumine
kasutades veebimaterjale ja
pilte.

Geograafia: sood Euroopas,
sh Eestis; bioloogia: eluta ja
eluslooduse tegurid,
ökoloogiliste tegurite mõju
organismidele.

Paaristööd soodustavad
sotsiaalse pädevuse
arengut.

Madalsoo- ja rabaturba
näidised, pilte või
herbaarlehti
sootaimedest.

65.

Soode elustik

Bioloogia: taimede tähtsus
looduses ja inimtegevusele.

http://bio.edu.ee/loomad/
,
http://bio.edu.ee/taimed/
koostada tööleht

Soode tähtsus

Rühmatöö: soode tähtsuse
väljatoomine (rühmad võivad
tutvuda erinevate soodega).
Soo kui vaba aja veetmise
koht (matkarajad, marjad).
Sood kui puhta vee
reservuaarid. Sood kui
kaitsealad, looduskaitse
põhimõtetega tutvumine ühe
soo näitel. Võib koostada
käitumisjuhise, kuidas soos
liikuda jms.

Geograafia: sood Eestis;
bioloogia: inimmõju
populatsioonidele ja
ökosüsteemidele,
bioloogilise mitmekesisuse
tähtsus.

Turba kasutamine ja
kütteturba tootmise
tehnoloogia

Tutvumine turbatootmise
protsessiga, turba kui kütuse
plussid ja miinused,
turbarabade paiknemine.
Milleks turvast kasutatakse?

Vene keel: oma
seisukohtade kaitsmine
arendab keelepädevust,
argumenteerimisoskust,
korrektset keelekasutust;

Teabekeskkond ning
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
veebimaterjalidega
töötamine toetab IKT
oskuste arengut.
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine: taimede
uurimise ja kasvatamisega seotud elukutsed.
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine: elukutsed
looduskaitsja,
turbatootja.
Rühmatöödega areneb
sotsiaalne pädevus.
Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
liigi- ja elupaigakaitse
Eestis,
keskkonnaprobleemide
lahendamine.
Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
keskkonna ja säästva
arengu põhimõtete
teadvustamine.

66.

67.

Materjale erinevate
soode kohta, sh kaarte.
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68.

Kokkuvõte

69.

Kontrolltöö

70.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Kokkuvõte aasta jooksul
õpitust

Ajurünnak – kas kodukandi
soost peaks saama
looduskaitseala või
turbatootmise ala: plusside ja
miinuste väljatoomine.
Soo on üks võimalik
kooslus, mille taimedest
näiteks herbaariumi
koostada (kuid seda võib
teha ka mõne muu
koosluse liikide kohta).
Kordamisküsimused.

füüsika: kütuse kütteväärtus, soojustehnilised
rakendused.
Bioloogia: taimemääraja
kasutamine.

Õpioskuste
kujundamine –
iseseisev ülesannete
lahendamine.

Teadmiste kinnistamine
Loodusteemalised
liikumismängud, mis
hõlmavad 5. klassis õpitut,
väike maastikumäng kooli
ümbruses vms
Õpilastele võiks anda väikese
suvise kodutöö – näiteks
koostada pildialbum mõnest
Eestimaa paigast, kus suvel
käidi; koostada kollektsioon
(nt kivimid, herbaarium
mõnest taimerühmast vms)

Kokkuvõttev tund aitab
kujundada
vastutustunnet
õppimise kui protsessi
suhtes.

Klass: 6. klass
Tundide arv: 3 nädalatundi, millest kaks võiks olla paaristunnina praktiliste tööde tegemiseks ja üks tund teoreetiliseks tegevuseks. Selline tunnijaotus hõlbustab
välitööde ja praktiliste tööde planeerimist, kokku 105 tundi õppeaastas.
MULD
(~4 nädalat)

12 tundi
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Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teemat õppides saavad õpilased ettekujutuse mulla koostisest mullaproovide kirjeldamise ja võrdlemise kaudu.
Praktiliste töödega (mulla vee- ja õhusisalduse määramine) kinnistatakse oskust püstitada hüpoteese, neid katseliselt tõestada ja katsetest kokkuvõtet teha.
Mullakaeve vaatlemine aitab saada ettekujutust mulla ehitusest ja arengust ning mulla ja taimkatte vahelistest seostest. Mullaorganisme ja nende elutegevust
õpitakse seostama mullas toimuvate laguprotsessidega ning aineringega. Rõhutatakse mullatekke pikaajalisust ning muldade kaitse vajadust.
Õpitulemused: Õpilane
1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.
6) teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt taimede) lagunemissaadustest.
7) teab, et taimed kinnituvad mulda juurtega, hangivad juurte abil mullast vett ja selles lahustunud toitaineid, mis taime lagunedes taas mulda
jõuavad.
Õppesisu: Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullakaeve. Vee liikumine mullas.
Põhimõisted: muld, aineringe, kivimite murenemine, mulla tahke osa, mullasõmerad, mullaõhk, mullavesi, huumus, huumushorisont, liivmuld, savimuld.
Õppetund

Teema/ Mõisted

1.

Õppeaasta
kokkulepped
osas

sissejuhatus
töökorralduse

2.

Komposti valmistamine

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja
IKT kasutamine/ hindamine/
õppekeskkond
Tutvumismäng või mänguline
tegevus eelmistel aastatel õpitu
meenutamiseks.
Ettevalmistus järgnevaks välitunniks.
Praktiline töö: Mida panna komposti
hulka?
Hüpoteesi püstitamine: Mis
kompostikotti pandud materjaliga 34 nädala jooksul juhtub?
Õpilased otsivad õuest materjale
(sobib kõik, mis kotti mahub), mida
komposti hulka panna ja märgivad
töölehele, mis sellega 3-4 nädala
jooksul juhtub.

Õppeainete lõiming
VI klassi loodusõpetus
kui bioloogia ja
geograafia teemade
sidumine Eesti
elukeskkondade näitel.
Bioloogia: lagundajad,
aineringe;
kunstiõpetus: õpimapi
koostamisel
õppematerjali
korrektne
vormistamine.

Lõiming õppekava
läbivate teemadega
Tervis ja ohutus:
koostatakse
(meenutatakse)
välitundides käitumise
reeglid.
Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
õpilast suunatakse võtma
vastutust jätku-suutliku
arengu eest, kasutama
loodussäästlikke ja
jätkusuutlikku arengut
toetavaid
tegutsemisviise; hindama
ning vajaduse korral
muutma oma
tarbimisvalikuid ja

Õppevahendid
Õppeteemade ja
vahendite
lühitutvustus.
Õuetunniks vajalik
riietus. Mustad
prügikotid, kuhu saab
lisada ka järgnevates
tundides tehtud
katsete
mullaülejäägid.
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eluviisi.
3. ja 4.
Soovitavalt
paaristund või
õppekäik

Mullakaeve kirjeldamine
- huumus
- huumushorisont
- liivmuld
- savimuld

Välitund: mullakaeve kaevamine ja
kirjeldamine. Proovide võtmine
mullakaevest.
Rühmatöö: senikaua, kui üks rühm
kaevab, saab teine rühm arutada
uurimisküsimuste üle; oletada, mida
nad mullakaeves näevad; kolmas
rühm uurib lähiümbruses
mullaloomastikku, neljas rühm
kirjeldab taimkatet; viies maastikku
jne.
Mullakaeves olevate mulla
horisontide kirjeldamine.
Võib valmistada monoliidi (näiteks
10x vähenduses). Igast horisondist
võetakse klassis uurimiseks mulda
kaasa.
Sõrmeproovi meetodil mulla lõimise
määramine erinevates horisontides
(liivane, savine).
Teha profiilist foto, et vajadusel
järgnevates tundides meenutada.
Õppekäigul:
Välitöödega
samaaegselt
võib
teha
ka
ilmavaatlusi - vt teemat õhk.
Mullaloomade otsimine, vaatlemine,
kirjeldamine,
joonistamine
(vajalikud
töölehed)
vt
mullaorganismide välitundi.
Kui läheduses kasvab liblikõielisi (nt
ristikud), saab uurida
mügarbaktereid liblikõieliste juurtel.
Ühe kooslusega tutvumise välitund
sügisel - metsa (või muu koosluse)

Kui õppekäigule peab
sõitma kaugemale,
vajalikud kokkulepped
teiste ainetega ja
klassijuhatajaga.
Sellisel juhul valida
mõni kooslus, mida
järgnevalt õppima
hakatakse (mets, põld,
niit) ja teostada ka
muid vaatlusi.

Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
õpilast suunatakse aru
saama loodusest kui
terviksüsteemist, inimese
ja teda ümbritseva
keskkonna
vastastikustest seostest
ning inimese sõltuvusest
loodusressurssidest.Kult
uuriline identiteet:
teadvustatakse ja
mõtestatakse kõlbelisi
norme ning
rühmatöödega
kujundatakse sallivust ja
lugupidamist
kaasõpilaste vastu.

Labidad (suure klassi
puhul võiks teha mitu
kaevet) või
mullapuur,
pappalused
mikromono-liidi
valmistamiseks,
kilekotid
mullaproovide jaoks,
fotoaparaat. Kui
erinevatel aastatel
teha erinevates
kohtades
mullakaeveid,
koguneb
mullamonoliitidest
rohkem näidiseid.
Õpetaja saab
ümbruskonna
mullakaardiga
tutvuda maa-ameti
kodulehel
http://xgis.maaamet.e
e/xGIS/XGis.
Eesmärk pole
määrata mullatüüpe,
vaid valida kaardi
järgi koht, mille
põhjal monoliite teha.
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5.

Muldade teke ja areng
- kivimite
murenemine

6.

Mulla koostis
- mulla tahke osa
-

7.

Vee liikumine mullas
- mullaõhk
-

8.

mullasõmerad

mullavesi

Mullaorganismid (soovitav
teha koos mullakaeve
kaevamisega, vt tund 3 ja 4)

taimestiku ja mullastiku vahelised
seosed - vt teemat „Mets“.
Klassitund muldade tekke ja arengu
selgitamiseks: oluline siduda
komposti valmistamine (orgaaniline
materjal) huumuse moodustumisega
ja arutleda, millest siis tekivad
alumised horisondid (kivimite
murend e mineraalne materjal).
Praktiline töö: mulla erinevatest
horisontidest võetud proovide
võrdlemine (õppekäigu puhul võib
teha ka õues).
Miks ja kuidas kivimid murenevad?
Praktiline töö: mullakaeve
erinevatest horisontidest pärit
mullaproovide võrdlemine (mida on
mullas veel peale tahke osa?).
Milline tähtsus on mullasõmeratel?
Lisaks võib võrrelda ka mulda ja
turvast (meenutada 5. klassi soo
teemat), mulda ja kivimite murendit,
mulda ja metsakõdu.
Praktiline töö: mis on mulla tahkete
osakeste vaheruumides? Kuidas vesi
mullas liigub (meenutada 5. klassis
tehtud kapillaarsuse katset)?
Katsetada, kuidas mullakaeve
erinevatest horisontidest võetud
materjal vett läbi laseb (või vett
mahutab).
Välitund mulla organismidega
tutvumiseks (mullakaeve ümbruse
maapind, kõdukiht metsas,
lehehunniku alune maapind pargis
vms).

Vene keel: võrdlemise
ja kirjeldamise
arendamine;
kunstiõpetus:
vaatluslehtede
korrektne
vormistamine.

Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
õpilast suunatakse aru
saama loodusest kui
tervik-süsteemist,
looduse komponentide
vahelistest seostest.

Erinevatest
horisontidest võetud
mullaproovid.

Vene keel: võrdlemise
ja kirjeldamise
arendamine;
kunstiõpetus:
vaatluslehtede
korrektne
vormistamine.

Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
õpilast suunatakse aru
saama loodusest kui
tervik-süsteemist,
looduse komponentide
vahelistest seostest.

Erinevatest
horisontidest võetud
mullaproovid.

Vene keel:
uurimusküsimuste
esitamine ja
hüpoteeside
püstitamine;
matemaatika: andmete
vormistamine ja
analüüs.
Vaatlusoskuse
arendamine, leitud
liikide
ülesjoonistamine
(kunstiõpetus) ja
kirjeldamine (vene

Õpilasi suunatakse
mõistma vahetu
(katselisel teel saadud
tulemused) ja vahendatu
(õpetaja seletused)
sarnasusi ning erinevusi.

Näide
veeläbilaskvuse
töölehest:
www.ut.ee/biodida/ta
iend/leht05/yksti.doc

Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
arendatakse säästvat
suhtumist ümbritsevasse
ja elukeskkonna
väärtustamist.

Tööleht, kus pilte
tüüpilisematest
liikidest.
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keel).
9.

Mullaorganismid

Klassitund erinevate liikidega
tutvumiseks, näiteks rühmatöö postri koostamine. Organismide
tähtsus mullas.

Õpioskuste arendamine
teabeallikatest info
otsimise näol.

10.

Aineringe

Vaatlus- ja
kirjeldusoskuse
arendamine,
hüpoteeside
kontrollimine ja
analüüs. Bioloogia:
bioloogiline aineringe;
geograafia:
geoloogiline aineringe.

11.

Mulla osa koosluses
- muld

Praktiline töö, soovitavalt välitund:
Vaatame, mis kompostikotikeses on
toimunud, kas oletused pidasid
paika?
Aineringe olemus (teab, et muld
tekib kivimite murenemise ja surnud
organismide (peamiselt taimede)
lagunemissaadustest;
teab, et taimed kinnituvad mulda
juurtega, hangivad juurte abil mullast
vett ja selles lahustunud toitaineid,
mis taime lagunedes taas mulda
jõuavad.).
Miks on soos mulla asemel turvas?
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.
Klassitund: kokkuvõte, mis on muld
ja milline on selle koht looduses.
Õpilased püüavad leida kõige
täpsemat mulla definitsiooni.
Mõistekaardi koostamine.
Õpilased koostavad mulla teema
kohta küsimusi, küsivad teistelt.

Kordamine

Geograafia: luuakse
alus mõistmaks
organismide-vahelisi
suhteid ja seoseid
keskkonnaga
loodusvööndites.
Küsimuste esitamine ja
küsimustele vastamine.

Teabekeskkond: õpilast
suunatakse kujundama
tõhu-said teabeotsingumeetodeid, mis
hõlmavad erinevaid
teavikuid ja
teabekeskkondi.
Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
aeglaselt ja kiirelt
lagunevad materjalid kui
prügi – õpilast
suunatakse kasutama
loodussäästlikke ja
jätkusuutlikku arengut
toetavaid
tegutsemisviise; hindama
ning vajaduse korral
muutma oma
tarbimisvalikuid ja
eluviisi.

Pilte ja liigikirjeldusi
erinevatest
mullaorganismidest:
www.ebu.ee/esitlus/
mullaelustik.ppt

Keskkond ja
jätkusuutlik areng:
õpilast suunatakse aru
saama loodusest kui
terviksüsteemist, inimese
ja teda ümbritseva
keskkonna
vastastikustest seostest
ning inimese sõltuvusest
mullast kui
loodusressursist.

Pilte erinevatest
kooslustest.

Vahendid, millega
plats ära koristada,
kui kompostikotid on
läbi uuritud.
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12.

Kontrolltöö

AED JA PÕLD ELUKESKKONNANA
tundi (~5 nädalat)

Üks ülesanne võiks olla praktiline
mullaproovide võrdlemine, pildi
järgi mullakaeve kirjeldamine vms

Teadmiste
kinnistamine.

15

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Aia ja põllu teema on seotud inimese igapäevase toidulauaga. Õpitakse tundma tüüpilisi põllu- ja aiataimi, seostatakse
taimede kasvutingimusi ja toidu kvaliteeti. Arendatakse ilumeelt, väärtustatakse koduümbruse heakorda. Vaadeldakse loodus- ja tehiskeskkonna vahekorda.
Õpitulemused: Õpilane
1) tunneb huvi looduse uurimise vastu;
2) väärtustab koduümbruse heakorda;
3) väärtustab tervislikku toitu, eelistab eestimaist;
4) mõistab, et inimene on looduse osa ning elu sõltub põllumajandusest ja loodusvaradest;
5) mõistab, et keskkonnatingimuste muutmine inimese poolt häirib looduslikku tasakaalu;
6) väärtustab kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
7) väärtustab mahepõllumajanduse toodangut;
8) selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;
9) kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel;
10) toob esile aia ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste kujunemises;
11) tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;
12) koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
13) toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;
14) võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse tooteid;
15) toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja tagajärgede kohta;
16) toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus;
17) teab aia- ja põllu elukoosluse tüüpilisi liike;
18) teab, et mullas elab palju väikseid organisme, kellest paljud on lagundajad;
19) teab, et mulla viljakus on oluline taimekasvatuse seisukohalt;
20) teab, et taimed toodavad orgaanilist ainet ja selles protsessis eraldub hapnikku;
21) teab, et inimene muudab keskkonnatingimusi ja et mullad vajavad kaitset.
Õppesisu: Mulla viljakus. Aed kui kooslus. Fotosüntees. Aiataimed. Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed. Põld kui kooslus. Keemilise tõrje mõju loodusele.
Mahepõllundus. Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse.
Põhimõisted: fotosüntees, orgaaniline aine, väetis, viljavaheldus, liblikõielised, mügarbakterid, sümbioos, kultuurtaim, umbrohi, kahjurid, taimehaigused,
keemiline tõrje, biotõrje, mahepõllumajandus, köögi- ja puuvili, sort, maitsetaim, ravimtaim, iluaed.
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Õppetund

Teema/ Mõisted

13.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Aiataimed
- kultuurtaim
- umbrohi
- ravimtaim

14.

Viljapuu- ja juurviljaaed,
iluaed
- köögivili
- puuvili
- sort
- maitsetaim

15.

Iluaed

16.

Fotosüntees
- fotosüntees
- orgaaniline aine

Õppemeetodid/ praktilised
tööd ja IKT kasutamine/
hindamine/ õppekeskkond
Kõik on suhteline – õpilased
leiavad põhjuseid (näitajaid),
miks taimi nii liigitatakse.
Õpetaja vastuväiteid – nõgese
supp ja võilillelehe salat,
mürgised taimed jms.
Rühmatöö – milline rühm
suudab üles märkida kõige
rohkem kultuurtaimi,
umbrohtusid, ravimtaimi.
Koduaia plaan.
Kuhu planeerida tarbeaed,
meenutada ilmakaari ja päikese
teekonda taevavõlvil.
Praktiline paaristöö: kahe liigi
või sordi võrdlus (näiteks talija suviõun, lillkapsas ja
peakapsas, till ja sibul vms).
Näiteid ilutaimedest ja
aiakujunduse vajalikkusest.
Kooliümbruse kujundus – kas
midagi saaks muuta?

Katse: milliseid tingimusi on
tarvis selleks, et taimed
kasvaksid? Õpilased pakuvad
välja, kuidas seda kontrollida.
Valitakse, millised katsed
praktiliselt läbi viiakse.

Õppeainete lõiming

Lõiming õppekava
läbivate teemadega

Õppematerjal/
õppevahendid

Bioloogia: taimede
ehitus ja kasvunõuded,
taimede uurimise ja
kasvatamisega seotud
elukutsed.

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: õpilasi
suunatakse läbi toidutootmise traditsiooni Eesti
kodumajapida-mistes
mõistma ette-võtluse rolli
ühiskonnas ning suhtuma
positiivselt ettevõtlusse ja
selles osalemisse.

Pilte või herbaarlehti
taimedest. Selles tunnis
võiks juua näiteks
piparmünditeed vms.

Inimeseõpetus: puu- ja
köögiviljade osa
tervislikus toitumises,
toidupüramiid.

Tervis ja ohutus: õpilasi
suunatakse teadvustama
keskkonna mõju oma
tervisele.

Selles tunnis võiks
süüa porgandit, õuna
vms.

Kunstiõpetus: värvusõpetus ja kompositsioon
aia kujundamisel;
bioloogia: ilutaimed,
võõrliigid aianduses;
geograafia:
loodusvööndid.

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: õpilasi
suunatakse leidma
jõukohastele
probleemidele
loomingulisi lahendusi
ning aidatakse neil kogeda
koos tegutsemise
kasulikkust ja vajalikkust.
Arendatakse
väitlemisoskust ja
koostööoskusi,
klassikaaslastega
arvestamine.

Pilte iluaedadest ja
ilutaimedest.

Bioloogia: fotosüntees,
selle toimumiseks
vajalikud tingimused.
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17.

Mulla viljakus
- väetis
- viljavaheldus

18.

Aed kui kooslus
- liblikõielised
- mügarbakter
- sümbioos

19.

Põld kui kooslus
- kahjurid
- taimehaigused

„Tünnilaua teooria“ – saagikus
sõltub tegurist, mida on kõige
vähem.
Miks metsa ei väetata, aga
põlde väetatakse? Aineringe
erinevus kultuuristatud ja
looduslikus koosluses.
Millal väetatakse?
Mis juhtub, kui väetist antakse
liiga palju?
Orgaaniline või mineraalne
väetis?
Kas sügisel on mõistlik toalilli
väetada (väetama peaks
kasvuperioodil)?
Näiteid liikide kooselust ja
toiduvõrgustikest.
Liblikõieliste õie ehitus –
kuidas neid ära tunda?
Mügarbakterite ehitus ja
tähtsus.
(Näiteid võib tuua ka
mükoriisast.)
Mädanenud kartul, „ussitanud“
porgand vms näidismaterjal
uurimiseks.
Kuidas haigused ja kahjurid
kultuurtaimi kahjustavad
(kasvu ja arengu pidurdumine,
saagi rikkumine)?
Sobib rühmatööks, klassi kohta
5-6 taime, mille kahjustumist
uuritakse, tutvustatakse
klassikaaslastele.
Praktiline töö: Toiduahelad aias
ja põllul (lisada õpimappi).

Keemia: väetiste
keemiline koostis;
bioloogia: taimede
kasvamiseks ja
arenemiseks vajalikud
elemendid; ajalugu:
alepõllunduselt
mitmeväljasüsteemile.

Teabekeskkond ning
tervis ja ohutus: õpilasi
suunatakse teadvustama
oma otsuste ja käitumise
ning selle tagajärgede seost
tervise ja turvalisusega, sh
loodushoiuga.

Väetiste näidiseid,
lugeda väetamise
juhendeid pakenditelt.

Bioloogia: organismidevahelised suhted,
sümbioos.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilast
suunatakse aru saama
ümbritseva keskkonna
mitmekesisusest ja
organismidevahelistest
vastastikustest seostest.

Sügisesel õppekäigul
näidata mügarbaktereid
(nt ristiku juurtel), pilte
liblikõielistest.

Bioloogia: putukate täisja vaegmoondeline
areng, organismide
kasvamine ja areng.
Oma töö eksponeerimise
ja esinemisoskuse
arendamine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilast
suunatakse aru saama
ümbritseva keskkonna
mitmekesisusest ja
organismidevahelistest
vastastikustest seostest.

Pilte kahjustatud
taimedest, näiteid võib
võtta aianduse
käsiraamatutest või
veebist nt
http://www.aialeht.ee/n
ews/aialeht/taimehaigu
sed/
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20.

Keemilise tõrje mõju
loodusele
- keemiline tõrje
- biotõrje

21.

Mahepõllundus
- mahepõllundus

22.

Põllu- ja aiasaadused kui
toiduained

23.

Inimtegevuse mõju mullale

Põhjus-tagajärg seoste
väljatoomine konkreetsete
näidete baasil. Eelmise tunni
rühmatööde jätkamine – mida
ja millal tuleks teha?
Keemilise tõrje mõju
tõrjutavale ja tarbijatele
(näiteks võtta üks kultuur, nt
õunapuu, tuua näiteid
haigustest ja kahjuritest ning
selgitada, miks, millal ja
millega neid tõrjutakse). Kuidas
mõjutab keemiline tõrje
inimest, looduskeskkonda
(kasulikke putukaid, linde)?
Biotõrje plussid ja miinused.
Mahepõllunduse põhimõtted –
õpilased pakuvad välja,
millised need võiksid olla.
Ökomärgised toiduainetel.
Võimalused kodukohas
mahetooteid hankida.
Uurimus: mahe ja tavaliste
toodete maksumus.
Õpilased toovad näiteid: toittoiduained, millest tehtud.
Toidu meeldivus ja kasulikkus.
Uurimus – millised toidud meie
klassi õpilastele ei meeldi? Mis
on selle põhjus?
Uurimus – kas ma toitun õigesti
(näiteks pühapäevase menüü
hindamine)?
Peamised põllutööd, käsitleda
mõne kultuuri kasvatamise
aastaringi – näiteks kartul.
Arutleda, miks selliseid

Keemia: lahuse
kontsentratsiooni
arvutamine; bioloogia:
organismide
arengubioloogia ja
toitumine.

Teabekeskkond ning
tervis ja ohutus: õpilasi
suunatakse teadvustama
oma otsuste ja käitumise
ning selle tagajärgede seost
tervise ja turvalisusega, sh
loodushoiuga.

Näidiseid keemilistest
taimekaitsevahenditest, pilte
liikidest, keda biotõrjes
kasutatakse. Õpetajale
http://www.hortitrade.e
u/tooted/biotorje/

Bioloogia: organismide
arengubioloogia.

Tervis ja ohutus: õpilasi
suunatakse teadvustama
oma otsuste ja käitumise
ning selle tagajärgede seost
tervisega.

Mahetoodete kohta:
http://www.sahver.ee/
mahepollumajanduseestis

Inimeseõpetus: puu- ja
köögiviljade osa
tervislikus toitumises,
toorsalatid, toitude
maitsestamine,
toidupüramiid.

Tervis ja ohutus: õpilasi
suunatakse teadvustama
oma otsuste ja
toitumiskäitumise ning
selle tagajärgede seost
tervisega.

Näiteid erinevatest
toiduainetest leiab
kodunduse õpikutest.
Toiduainete
võrdlemine:
http://www.ampser.ee/i
ndex.php?page=20

Bioloogia: organismide
arengubioloogia;
geograafia: Eesti
põllumajandus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja

Videoklippe
põllutöödest: künd
http://www.youtube.co
m/watch?v=EW5ZiOz
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põllutöid tehakse.
Võiks käsitleda ka muldade
kuivendamist, mida Eestis palju
tehakse – miks tehakse, mis
muutused toimuvad, mõju
looduslikele kooslustele,
plussid ja miinused.
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.

24.

Mulla reostumine ja
hävimine

25.

Mulla kaitse

Õpilased pakuvad välja
võimalusi, kuidas muld võiks
kasutuskõlbmatuks muutuda.
Mis on põhjused? Mis on
tagajärjed?
Mõtteid aruteluks – suured
lagedad põllud (loodusliku
keskkonna vähenemine,
tuuleerosioon), künklikul
pinnasel nõlvade harimine (veeerosioon kevadisel
lumesulamisperioodil), suured
masinad põllul (pinnase
tallamisel mullapooride
kokkusurumine – vee- ja
õhurežiimi muutused), ühe
kultuuri kasvatamine (toitainete
kadu, haigustekitajate ja
kahjurite levik) jms.
Eelmisel tunnil leitud
probleemidele lahenduste
leidmine – põllupeenrad
liigirikkuse tõstmiseks,
viljavaheldus toitainete
säilitamiseks ja haiguste-

elukeskkonna
väärtustamist.

Bioloogia ja geograafia:
keskkonna kaitse.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist

Bioloogia ja geograafia:
keskkonna kaitse.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist

MfTA Kultiveerimine
http://www.youtube.co
m/watch?v=y_f64JfUr
FY Muldamine
http://www.youtube.co
m/watch?v=D0VIgbG7
bAI Jänku Juss
uudistab
põllutöömasinaid
http://www.youtube.co
m/watch?v=f3ksq4qOi
Pw
Ideid õpetajale
http://www.vaderstad.c
om/ee/KnowHow/Kulvimeetodid

Pilte tunnis
kasutamiseks
http://www.vaderstad.c
om/ee/KnowHow/Kulvimeetodid/
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26.

Kordamine

27.

Kontrolltöö

kahjurite leviku piiramiseks,
põllutööde tegemine
nõlvakaldega risti, tallamise
vähendamine põllul (mitu
tööprotsessi ühe masinaga,
tehnorajad põllul) jms. Lasta
õpilastel pakkuda lahendusi.
Mõistekaardi koostamine
„Inimene ja põllumajandus“,
individuaalne töö, mida teises
tunni pooles ühiselt
täiendatakse.
Osade küsimustega peaks välja
selgitama, kas õpilaste
hinnangud teatud käitumise
suhtes on muutunud
(toitumisharjumused,
suhtumine looduse
muutmisesse jms).

Mõistekaardi korralik
vormistamine.

Õpilasi suunatakse
kujundama isiklikke
seisukohti ning neid
väljendama, väärtustama
koostööd.

A3 formaadis paberid.

Teadmiste kinnistamine.

METS ELUKESKKONNANA
14 tundi
(~4-5 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Tutvutakse metsa kui elukoosluse iseärasustega, käsitletakse erinevaid metsatüüpe, lähtudes bioloogilisest ja
majanduslikust aspektist. Metsa näitel käsitletakse ökosüsteemi mõistet. Õpitakse tundma Eesti metsade tuntumaid taime ja loomaliike ning koostama metsa kui
ökosüsteemi teoreetilist toiduvõrgustikku ja üksikuid toiduahelaid. Uuritakse metsade kasutamist, inimmõju metsale ning tutvutakse metsade tähtsuse ja
kaitsega.
Õpitulemused: Õpilane
1) väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid;
2) väärtustab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel;
3) käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;
4) märkab muutusi metsas, mõistab, et tingimuste muutmine inimese poolt häirib metsa looduslikku tasakaalu ning seda, et metsad vajavad kaitset;
5) on motiveeritud osalema eakohastel metsaga kaitsega seotud üritustel;
6) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
7) võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;
8) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
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9) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
10) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
11) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
12) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid;
13) teab nimetada metsa kui elukoosluse tüüpilisi liike, metsarindeid;
14) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel aastaaegadel metsas.
Õppesisu: Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid,
nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade kaitse.
Põhimõisted: ökosüsteem, põlismets, loodusmets, majandusmets, jahiulukid, sõralised, tippkiskja, metsarinded, metsatüübid: nõmmemets, palumets, salumets,
laanemets.
Õppemeetodid/
Õppeainete lõiming
Lõiming õppekava
Õppematerjal/
Õppepraktilised tööd ja IKT
läbivate teemadega
õppevahendid
Teema/ Mõisted
tund
kasutamine/ hindamine/
õppekeskkond
28.
Kontrolltöö tulemuste
Võimalusel välitund nii
Kui sügisel toimus
Elukestev õpe ja karjääri Sügisese õppekäigu töölehed.
analüüs
sügisel kui kevadel, teha
välitund, meenutada
planeerimine: tähtsustada
Elutingimused metsas
nii mullastiku kui ka
selles tunnis tehtut –
välitöödel tehtud
ilmastikuvaatlusi. Võtta
aruanded õpimapis,
märkmete korrektsust, et
vaatluse alla näiteks
fotod.
neid saaks ka hiljem
10x10 m ruut ja määrata
kasutada.
puud-põõsad, seejärel 1x1
m ruudus puhma-, rohu- ja
samblarinde liigid. Otsida
loomade tegutsemisjälgi
(mõõta, pildistada – saab
veel klassis määrata vms)
- vt teemat „Muld“ (tund 3
ja 4).
29.
Mets kui elukooslus
Tingimuste võrdlus pargi
Bioloogia:
Keskkond ja jätkuTaimekooslused
- ökosüsteem
ja rohumaaga (tabel või
populatsioon,
suutlik areng: arendatakse http://bio.edu.ee/taimed/gener
Venni diagramm).
ökosüsteem, biosfäär,
säästvat suhtumist
al/kooslus.html
Näiteks: mänd põlluservas looduslik tasakaal;
ümbritsevasse ja
http://loodus.keskkonnainfo.ee
– metsas – pargis – soos
vene keel:
elukeskkonna
:88/ecological/forests/F11719
(võimalusel pildid).
kirjeldamine,
väärtustamist.
04677
võrdlemine.
30.
Metsarinded
Maapealse ja maa-aluse
Liigikirjeldustest
Teabekeskkond:
Rindelisus

93

-

31.

rinne
rindelisus

Eesti metsade
iseloomulikud liigid,
nendevahelised seosed:
- sõraline
- tippkiskja

osa rindelisus, näiteid
liikidest.
Õpilased kehastuvad
erinevateks liikideks
(tutvustavad ennast kui
liiki), moodustavad
koosluse (lähtudes
tutvustustest, kes kellega
koos võiks kasvada).
Kokkuvõttena
analüüsitakse, kas sellised
kooslused on looduses
tavalised.
Näiteid metsloomadest
(liigikirjeldused).
Toiduahelad
metsakoosluses
(meenutatakse koostamise
põhimõtet).
Metsloomade
tegutsemisjäljed.
Nuputamisülesanded –
õpilased kehastuvad
metsloomadeks, teised
arvavad, kes nad on:
kirjeldavad, milliseid jälgi
nad jätavad, annavad
edasisi vihjeid (mida
söövad, millise
väljanägemisega on jne).
Kui sügisel metsas ei
käidud, siis sobib ka
talviseks õppekäiguks –
loomade jäljed, raagus
puude tundmine jms. Võib
korraldada fotokonkursi –
käisin metsas, mida

olulise info leidmine
(millistes niiskus- ja
valgustingi-mused
liigile sobivad), teksti
mõistmise arendamine.

koostööoskuste
arendamine – esinemine,
kuulamine, õigete valikute
tegemine lähtuvalt saadud
informatsioonist.

http://www.studioviridis.ee/m
uraste/veeb/index.php?option=
com_content&task=view&id=
24

Bioloogia: liikide
kirjeldused,
toiduahelad, aine- ja
energiavahetuse
põhiprotsessid,
toiduobjektidest
tingitud erinevused
taim- ja loomtoidulistel
ning segatoidulistel
selgroogsetel loomadel,
toidu hankimise viisid
ja nendega seonduvad
kohastumused,
selgroog-sete loomade
seedeelund-konna
eripära sõltuvalt
toidust, hammaste
ehitus, soolestiku
pikkus ja toidu
seedimise aeg.

Teabekeskkond:
koostööoskuste
arendamine – esinemine,
kuulamine, õigete valikute
tegemine lähtuvalt saadud
informatsioonist.

Hendrik Relve CD „Kuula
rändajat“, CD „Lahemaa
lindude hääli“, „Tere, kevad“
vm helindid. Puuliikide
määramine talvel:
http://www.studioviridis.ee/m
uraste/veeb/index.php?option=
com_content&task=view&id=
83 Algul õpetajale
tutvumiseks, hiljem õpilastele
näitamiseks - Puudest algab
mets (ppt):
http://sagadi.ee/looduskool/op
pematerjalid/6050
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nägin?
32.

Liigid ja elutingimused
nõmmemetsas

33.

Liigid ja elutingimused
palumetsas

Postrite või mõistekaartide
valmistamine:
Valgus- ja
niiskustingimused,
toitained mullas.
Nõmmemetsas kasvavate
liikide lähem tutvustus,
liikidevahelised seosed
(igast rindest 1-2 liiki:
näiteks mänd, kanarbik,
põdrasamblik).
Lihtsa toiduvõrgustiku
koosatmine toiduahelate
põhjal (lisada õpimappi).
Pikemalt võiks käsitleda
samblikke.
Postrite või mõistekaartide
valmistamine:
Valgus- ja
niiskustingimused,
toitained mullas.
Palumetsas kasvavate
liikide lähem tutvustus,
liikidevahelised seosed
(igast rindest 1-2 liiki:
pohl, mustikas, mõned
seened ja samblad).
Võrdleme nõmme- ja
palumetsa.
Lihtsa toiduvõrgustiku
koosatmine toiduahelate
põhjal (lisada õpimappi).
Pikemalt võiks käsitleda
seeni või samblaid.

Bioloogia: liikide
kirjeldused,
toiduahelad,
selgroogsete loomade
roll ökosüsteemides,
samblikud kui seene ja
vetikate kooseluvorm,
samblike toitumise
eripära, uute
kasvukohtade
esmaasustamine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist.

Sagadi õppematerjale,
http://sagadi.ee/looduskool/op
pematerjalid nt Metsa varjatud
elu:
http://sagadi.ee/files/t%C3%B
6%C3%B6lehe%20tagak%C3
%BClg.pdf

Bioloogia: liikide
kirjeldused,
toiduahelad,
selgroogsete loomade
roll ökosüsteemides,
seente ja sammalde osa
looduses ning
inimtegevuses.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist.

mänd http://sagadi.ee/files/M%C3%
84ND.pdf
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34.

Liigid ja elutingimused
laanemetsas

35.

Liigid ja elutingimused
salumetsas

36.

Eesti metsad
- põlismets
- loodusmets
- majandusmets

Valgus- ja
niiskustingimused,
toitained mullas.
Laanemetsas kasvavate
liikide lähem tutvustus,
liikidevahelised seosed (nt
kuusk, magesõstar,
laanelill, leseleht).
Toiduvõrgustiku
koosatmine toiduahelate
põhjal (lisada õpimappi).
Pikemalt võiks käsitleda
alustaimestikku.
Valgus- ja
niiskustingimused,
toitained mullas.
Salumetsas kasvavate
liikide lähem tutvustus,
liikidevahelised seosed
(igast rindest 1-2 liiki:
tamm, vaher, sarapuu,
kopsurohi, metspipar).
Nõmme-, palu-, laane- ja
salumetsa võrdlus.
Toiduvõrgustiku
koosatmine toiduahelate
põhjal (lisada õpimappi).
Pikemalt võiks käsitleda
lehtpuid ja –põõsaid.
Vahekontroll
metsakoosluste kohta
(nõmme-, palu-, laane- ja
salumetsa võrdlus).
Metsakoosluste
vaheldumine.
Metsade majandamine
(istutamine, hooldamine,

Bioloogia: liikide
kirjeldused,
toiduahelad,
selgroogsete loomade
roll ökosüsteemides.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist.

Kuusk http://sagadi.ee/looduskool/op
pematerjalid/6582

Bioloogia: liikide
kirjeldused,
toiduahelad,
selgroogsete loomade
roll ökosüsteemides.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist.

Sarapuu:
http://sagadi.ee/files/SARAPU
U.pdf

Geograafia:
metsamajandus ja
metsatööstus.

Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: elukutsete
tutvustamine – talunik,
metsakasvataja,
puidutöötleja.

RMK
http://www.rmk.ee/etMetsama
jandus
http://www.rmk.ee/metsamajandamine/metsamajandus
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37.

Metsade tähtsus ja
kasutamine
- jahiuluk

38.

Puidu töötlemine

39.

Metsade kaitse

40.

Kordamine

metsakahjurid), metsaraie
(millal tehakse ja miks?)
Marjad, seened,
ravimtaimed, ulukid,
metsade tähtsus veeringes,
puud pinnase kinnistajana,
puhkus metsas.
Mets eestlaste
rahvakultuuris
(vanasõnad, muistendid,
laulud jms).
Puidu näidiseid, erineva
puidu töödeldavus, mida
mis puust tehakse,
puidutööstused Eestis.
Vanarahva tarkused, nt:
Mis puust tehti ree jalased
(läheb kui lepse reega),
miks?
Käsitleda mõne kaitseala
näitel, näiteks lendorav ja
vanad haavikud, Järvselja
põlismets, Loode tammik
vms.
Õpilaste enesehinnang
õpitu omandatuse kohta.
Kokkuvõtteks sobib
metsamäng Eestimaa
looduse fondilt
http://www.elfond.ee/et/m
etsamaeng

Vene keel: jahimeeste
jutud, vanasõnad jms;
geograafia:
metsamajandus ja
metsatööstus;
bioloogia: loomade
püügi, jahi ning
kaitsega seotud reeglid.

Kultuuriline identiteet:
omandatakse teadmisi eesti
rahvuskultuuri kujunemise
kohta.

Puudest algab mets (ppt):
http://sagadi.ee/looduskool/op
pematerjalid/6050

Tööõpetus:
puitesemed, mis
puuliigid milleks
sobivad, miks?
Õpilased tutvustavad
puutöö tundides tehtud
esemeid, kirjeldavad
töötlemisprotsessi.
Bioloogia ja
geograafia:
looduskaitse.

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: õpitakse
mõistma ettevõtluse rolli
ühiskonnas ning suhtuma
positiivselt ettevõtlusse ja
selles osalemisse.

ERM – puutööd:
http://www.erm.ee/et/Avasta/
Rahvakultuur/Talupojaargielu/Puutood

Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises
ja
lahendamises ning
kujundatakse
keskkonnaalast
otsustamisoskust.
Teabekeskkond: arvutimäng kui õppekeskkond.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: arendatakse
säästvat suhtumist
ümbritsevasse ja
elukeskkonna
väärtustamist.

ELF, metsade kaitse:
http://www.elfond.ee/et/teema
d/mets/metsade-kaitse

Arvutiõpetus:
arvutimängude hea
näide.

Tund arvutiklassis.
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41.

Kontrolltöö

ÕHK
(~6 nädalat)

Teadmiste
kinnistamine.
18-19 tundi

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Õhk ja selle puhtus on elusorganismide jaoks oluline. Ilm ja selle ennustamine on seotud igapäevaeluga. Õhuteema
kaudu on võimalik tutvuda mitmete füüsikaliste protsessidega. Teemaga käsitletakse ka õhku elukeskkonnana, organismide elu õhus, nende levimist õhu kaudu
ning lendamis- ja levimiskohastumusi, õhu tähtsust organismidele.
Õpitulemused: Õpilane
1) väärtustab säästlikku eluviisi;
2) toimib keskkonda hoidvalt ning väldib enda ja teiste tervise kahjustamist;
3) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
4) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades;
5) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi abil valdavaid tuuli Eestis;
6) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
7) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;
8) selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;
9) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;
10) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist;
11) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel.
Õppesisu: Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu omadused. Õhutemperatuur ja selle mõõtmine. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine. Õhu liikumine soojenedes.
Õhu liikumine ja tuul. Kuiv ja niiske õhk. Pilved ja sademed. Veeringe. Ilm ja ilmastik. Sademete mõõtmine. Ilma ennustamine.
Põhimõisted: õhkkond, õhk, gaas, hapnik, süsihappegaas, lämmastik, tuul, tuule kiirus, tuule suund, kondenseerumine, pilved, sademed, veeringe, ilm, ilmastik,
hingamine, põlemine, kõdunemine, tolmlemine.
Õppeainete lõiming
Lõiming õppekava
Õppematerjal/
Õppemeetodid/ praktilised tööd
ÕppeTeema/ Mõisted
ja IKT kasutamine/ hindamine/
läbivate teemadega
õppevahendid
tund
õppekeskkond
42.
Kontrolltöö tulemuste
Milline ilm on täna? Kuidas seda Õpimappi lisada
Tehnoloogia ja
Ettevalmistused
analüüs
mõõta?
vaatlustabel, mida saaks
innovatsioon:
välitundideks.
Ilmavaatlused
Milline on selle sügise (talve,
kasutada korduvalt –
tehnoloogia rakendamine Vellavere ilmaõppe- õhkkond
kevade) ilmastik? Kuidas seda
andmete pikaajaliseks
praktiliste ülesannete
programmi mater- ilm
mõõta?
kogumiseks ja andmete
lahendamisel.
jalid (töölehtede
- ilmastik
Teiste välitundide läbiviimisel
süstematiseerimiseks.
näidised):
teostada alati lihtsamad
http://www.vvvs.ee/?
ilmavaatlused: õhutemperatuuri
452 Võimalusel
mõõtmine, tuule suuna ja
muretseda koolile
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tugevuse määramine, pilvisuse
hindamine, sademete mõõtmine,
vastavate seadmete olemasolul ka
õhuniiskuse ja õhurõhu
määramine ja kanda tulemused
vaatluslehele.

43.

Õhutemperatuur ja selle
mõõtmine

44.

Õhu liikumine soojenedes
Õhu liikumine ja tuul

45.

Ilmakaart

Praktiline töö: temperatuuri
mõõtmine erinevates kohtades
(õues, ruumis, varjus, päikese
käes, niiskes kohas, põrandal, lae
all, erineval kõrgusel õhus,
mullapinnal jms). Eelnev arutelu
- Mille järgi valida
mõõtmiskohad? Hüpoteesid –
mis võiks temperatuur olla ja kui
palju temperatuur erineb?
Kokkuvõtete tegemisel arutleda,
miks temperatuur erines (ei
erinenud) ja leida vastus – mis on
termomeeter ja milline on selle
tööpõhimõte.
Ilmavaatluste tegemise
tingimused ilmajaamades.
Praktiline töö: kas õhk ruumis
liigub?
Miks õhk liigub?
Järgmiseks tunniks: lähipäevade
ilma ennustamine.
Kas ilmaennustus läks täide?
Ennustuse võrdlemine tegeliku
ilmaga. EMHI ilmakaardid.
Õpilased iseloomustavad ja
võrdlevad ilmakaardi järgi ilma

lihtsam ilmajaam,
mille kaudu saab
igapäevaseid vaatlusi
teostada. Või vt Keri
saare ilmajaama
andmeid:
http://keri.ee/ilmajaa
m/Current_Monitor.h
tml
Erineva otstarbega
termomeetreid,
vaatluslehed. Eesti
ilmajaamade
vaatlusvõrk:
http://www.emhi.ee/i
ndex.php?ide=7

Füüsika: füüsikaliste
suuruste määramine,
mõõtühikud, aineosakeste
kiiruse ja temperatuuri
seos, soojuspaisumine,
mõõtmiste planeerimine,
hüpoteeside püstitamine ja
nende kontrollimine.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogia rakendamine
praktiliste ülesannete
lahendamisel.

Füüsika: aineosakeste
kiiruse ja temperatuuri
seos, soojuspaisumine,
mõõtmiste planeerimine,
hüpoteeside püstitamine ja
nende kontrollimine.
Geograafia: Eesti kliima,
ilmakaardid,
kaardilugemisoskuse
arendamine.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogia rakendamine
praktiliste ülesannete
lahendamisel..

Termomeetrid,
õhupallid, küünlad.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogia kasutamine
vajaliku info
(ilmaandmed)

EMHI kodulehe
ilmakaart
www.emhi.ee
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(temperatuur, tuule suund, kiirus,
pilvisus ja sademed) Eesti
erinevates osades.

otsimiseks. Elukestev
õpe ja karjääri
planeerimine:
meteoroloog,
klimatoloog.
Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogia kasutamine
vajaliku info
(ilmaandmed)
otsimiseks.

46.

Õhutemperatuuri
ööpäevane muutumine
Jooniste lugemine ja analüüs
- kuu keskmine
temperatuur
- kuu sademete hulk

Jooniste analüüsi võimalused, nt:
õpilased iseloomustavad graafiku
põhjal temperatuuri kõikumist
ööpäeva jooksul, selgitavad
muutuste põhjuseid.
Õpilased iseloomustavad ja
võrdlevad Eesti atlase põhjal
aasta sademete hulka erinevates
Eesti piirkondades.

Matemaatika: info
lugemine erinevatelt
diagrammidelt, arvtelg,
mõõtühikud,
iseloomustamise
põhimõtted; geograafia:
kliimakaartide
lugemisoskuse
arendamine.

Ilmavaatluste
graafikuid
http://www.emhi.ee/?
ide=21,783
Selgitustega:
http://www.fk.ut.ee/el
see/ -> Eesti ->
andmeanalüüs ->
Õpime lugema
joondiagrammi.
Õhupallid, Eesti atlas.
Huvitavat –
kliimarekordid:
http://www.emhi.ee/i
ndex.php?ide=6,747

47.

Õhu liikumine ja tuul
- tuule suund
- tuuleroos

Matemaatika: info
lugemine erinevatelt
diagrammidelt, arvtelg,
mõõtühikud,
iseloomustamise
põhimõtted

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogia kasutamine
vajaliku info
(ilmaandmed) otsimiseks

48.

Tuule kiirus

Füüsika: õhurõhk,
baromeeter.

Tehnoloogia ja
innovatsioon:
tehnoloogia rakendamine
praktiliste ülesannete
lahendamisel.

Beauforti skaala
http://mereviki.vta.ee/
mediawiki/index.php/
Beauforti_skaala,
anemomeetrid,
baromeetrid.

49.

Vahekokkuvõte

Õhurõhu ja tuule suuna seose
leidmine.
Puhuge õhupall täis – mis suunas
õhk liigub ja miks? Mis suunas
liigub õhk siis, kui pall lahti lasta
ja miks?
Õpilased koostavad andmete
põhjal tuuleroosi ning
iseloomustavad tuuleroosi abil
valdavaid tuuli Eestis või selle eri
piirkondades.
Millest sõltub tuule kiirus?
Praktilised tööd:
Tuule kiiruse hindamine
Beauforti skaala järgi.
Tuule kiiruse mõõtmine
anemomeetriga.
Õhurõhu mõõtmine
baromeetriga.
Jooniste ja kaartide põhjal ilma
iseloomustamine (õpilaste
võimetest lähtuvalt anda

Matemaatika: erinevate
diagrammide lugemisoskuse kinnistamine.

Teabekeskkond:
teabeallikate kasutamine
info otsimiseks ja info

Eesti atlas, EMHI
ilmakaardid ja
graafikud.
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50.

51.

Õhu koostis ja omadused
- õhk
- gaas

-

hapnik
süsihappegaas
lämmastik

52.

Õhu niiskus
- kuiv õhk
- niiske õhk

53.

Pilvisus
- konden-seerumine

vajadusel ette iseloomustamise
kava) – hinne.
Meenutada tahkise, vedeliku ja
gaasi omadusi.
Õhu omaduste uurimine.
Praktiline töö: õhu
kokkusurutavus, õhu paisumine
soojenedes.
Õhk kui gaaside segu. Õhu
koostise uurimine. Praktiline töö:
küünla põlemine suletud anumas.
Milline on hapniku tähtsus õhus
(hapniku roll põlemisel,
kõdunemisel ja organismide
hingamisel ning hapniku tähtsust
organismidele)? Kuidas tekib
süsihappegaas (süsihappegaasi
tekkimine põlemisel,
kõdunemisel ja organismide
hingamisel)?
Praktiline töö: õhuniiskuse
mõõtmine kuiva ja märja
termomeetriga ruumis ja õues.
Millal on kuiva ja märja
termomeetri näitude vahe suurem
- kuiva või niiske õhu korral?
Miks?
Praktiline töö: pilvisuse ja
pilveliikide määramine.
Praktiline töö: kuidas õhust
niiskust kätte saada?

tõlgendamine.
Füüsika: aine olekud,
gaaside omadused;
geograafia: atmosfäär ja
kliima; bioloogia:
organismide gaasivahetus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse aru saama
loodusest kui
terviksüsteemist.
Rühmatöödega
arendatakse kaaslastega
arvestamisoskust.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi.
Rühmatöödega
arendatakse kaaslastega
arvestamisoskust.

Õhupallid või
plastpudelid.

Füüsika: gaaside
omadused, õhurõhk;
geograafia: atmosfäär,
õhurõhk, kliimavöötmed.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi.

Psühromeetrid.
Õpetajale:
http://agromet3.weebl
y.com/index.html

Geograafia: ilm ja kliima,
kliimavöötmed; füüsika:
aine olekute muutumine;
matemaatika: protsent,
murdarvud.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi.

Pilvede kool:
http://www.emhi.ee/i
ndex.php?ide=29,720
,868 Ilmanähtused:
http://www.emhi.ee/i
ndex.php?ide=19,821
Keedukann vee
keetmiseks.

Füüsika: gaaside
omadused; geograafia:
atmosfäär ja kliima;
bioloogia: organismide
gaasivahetus, kopsu ehitus,
gaasivahetuse seos
vereringe- ja toitumisega;
matemaatika: protsent kui
osa tervikust.

Küünlad, läbipaistvad
kuumuskindlad nõud.
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54.

Sademed

Meenutatakse sademete liike.
Praktiline töö: sademete
mõõtmine sademetemõõtjaga või
lume paksuse mõõtmine.

Füüsika: aine olekud;
matemaatika:
mõõtühikud.

55.

Veeringe

Füüsika: aine olekud;
bioloogia: vesi
organismide elus;
geograafia:
kliimavöötmed;
kunstiõpetus: pildisarja
kujundamine.

56.

Vahekokkuvõte

Veeringe kirjeldamine pildi või
skeemi abil. Kuidas mõjutab
veeringet taimkatte olemasolu
(mets, põld)?
Pildisari – veeosakese teekond
(leppida kokku, mitmest pildist
veeosakese teekond koosneb ja
kujutada seda pildisarjana).
Veemäng
http://www.sigrimigri.ee/VEEM
ANG-HTML/
Õhuniiskuse, õhurõhu, tuule
suuna ja tuule tugevuse vahelised
seosed.
Kokkuvõtte tegemiseks peab
kasutama konkreetseid näiteid, nt
EMHI kodulehe ilmakaartide
põhjal või andmetabeli alusel.
Lõpptulemusena peaks
kinnistuma arusaam, et tuule
suund sõltub õhurõhust, tuule
tugevus sõltub õhurõhu
erinevustest. Õhurõhk sõltub
eeskätt õhu niiskusest - kuiva õhu
rõhk (kõrgrõhkkond) on kõrgem
kui niiske õhu rõhk
(madalrõhkkond).
Õhutemperatuuri mõju õhurõhule
on seotud soojuspaisumisega
(soojenedes gaasid paisuvad,
jahtudes tõmbuvad kokku).

Ilmaelementide vaheliste
seoste leidmine arendab
analüüsioskust.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi ning
inimese ja keskkonna
vastastikuseid seoseid.

Tunni planeerimine
sõltub ilmast.
Ilmanähtused:
http://www.emhi.ee/i
ndex.php?ide=19,821
A3 lehed,
värvipliiatsid.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi.

Koostada suunavate
küsimustega tööleht.
Õpetajale:
http://users.kmg.tartu.
ee/~aare/ilm/niiskeoh
k.htm
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57.

Õhk kui elukeskkond
- õhu tähtsus
- liikide
kohastumused
(hingamine,
tolmlemine,
lendamine)

58.

Vee
ja
õhu
kui
elukeskkonna võrdlemine

59.

Õhu saastumine
- põlemine
- kõdunemine

Õpilased toovad näiteid
õhkkeskkonnaga seotud
kohastumuste kohta loomadel ja
taimedel.
Töölehed suunavate küsimustega.
Kuidas hingavad koer, kala,
konn, putukad?
Kuidas teha vahet tuul- ja
putuktolmlejatel?
Lendamine ja liuglemine õhus.
Õpilased iseloomustavad õhku
kui elukeskkonda ning
kirjeldavad elutingimuste
erinevusi vees ja õhus – tabelina,
Venni diagrammina vms.
Näiteks kala ja linnu (delfiini ja
inimese) kohastumuste
võrdlemine.

Õpilased nimetavad õhu
saastumise põhjusi ja tagajärgi
ning toovad näiteid, kuidas
vältida õhu saastumist.
Ajurünnak: mida saan mina teha,
et õhk nii palju ei saastuks
(seosed tarbimisharjumustega).
Koostada käitumisjuhis, mis
aitaks vähendada õhu saastumist
vms.
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.

Bioloogia: organismide
eluavaldused ja
kohastumused. Putuk- ja
tuultolmlejate taimede
võrdlus, taimede
kohastumus levimiseks, sh
loom- ja tuulleviks.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi ning
inimese ja keskkonna
vastastikuseid seoseid.

Valik pilte
organismidest.

Bioloogia: organismide
eluavaldused ja
kohastumused,
selgroogsete loomade
välistunnuste seos
elukeskkonnaga,
selgroogsete loomade
hingamiselundite ehituse ja
talitluse mitmekesisus,
lõpused vees ja kopsud
õhkkeskkonnas, kopsude
eripära lindudel, naha
kaudu hingamine.
Füüsika ja keemia:
keemilised ja füüsikalised
protsessid.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
loodust kui
terviksüsteemi ning
inimese ja keskkonna
vastastikuseid seoseid.

Pilte vees ja õhus
elavatest
organismidest.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse teadvustama
end kui tarbijaid ning
toimima keskkonda
hoidvalt. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
arendatakse tahet osaleda
keskkonnaprobleemide
ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast
otsustamisoskust.

Pilte õhu saastajatest,
mis aitaksid õpilasi
näidete toomisel
(transport, tööstus,
tolm, heitgaasid,
metsatulekahju,
prügila vms).
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60.

Kordamine

61.

Ilmaelemendid
- õhutemperatuur
- pilvisus
- pilvetüübid
- tuule suund
- tuule kiirus
- sademete liik
- sademete hulk
- õhuniiskus
- õhurõhk

LÄÄNEMERI ELUKESKKONNANA
(~4-5 nädalat)

Kuidas mõjutab ilm erinevaid
organisme (nt: kuiv ja niiske –
tolmlemine; tuuline – lendamine,
õhusaaste levik; kuum ja külm –
organismi ülekuumenemise ja
külmumise vältimine jms) –
õpilased pakuvad välja seoseid,
koostavad mõttekaardi vms, mis
võiks olla hindeline
(tähelepanelikkus näidete
ülesmärkimisel, mõttekaardi
vormistus)
Rühmatöö kontrolltöö asemel:
Õpilased mõõdavad õues
(vajadusel tööjuhendite abil)
õhutemperatuuri, hindavad
pilvisust ja tuule kiirust ning
määravad pilvetüüpe ja tuule
suunda; kannavad tulemused
vaatluslehele.
Kokkuvõtteks esitatakse
konkreetne ilma ülevaade.
Hinnata õpimappi kogutud ilma
vaatluslehtedele kantu täpsust ja
korrektsust (vormistamist,
mõõtühikute olemasolu,
ülevaatlikkust).
Tunni võib ühitada mõne
õppekäiguga.

Õpitu kasutamine uues
kontekstis.

Kodaniku-algatus ja
ettevõtlikkus:
arendatakse tahet osaleda
keskkonnaprobleemide
ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast
otsustamisoskust.

Eelnevatel tundidel
näidatud piltide
vaatamine ja seoste
leidmine.

Matemaatika ja füüsika:
mõõtühikud, nende
kasutamine ilmavaatlustel;
geograafia: ilm ja kliima.

Tehnoloogia ja
innovatsioon: erinevate
mõõteriistade kui
tehnoloogiliste vahendite
kasutamine ilmaelementide mõõtmiseks.

Termomeeter,
anemomeeter,
kompass, baromeeter,
hügromeeter,
sadememõõtja,
joonlaud.

13-14 tundi

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema piires käsitletakse mere-, ranniku- ja saareelustikku, organismide omavahelisi suhteid Läänemeres ja kaldaaladel ning toiduahelaid. Õpitakse tundma
Läänemere peamisi pinnavorme, näitama kaardil Läänemere tähtsamaid poolsaari, lahtesid, väinu ja saari. Omandatakse teadmised inimtegevuse mõjust
Läänemerele ja rannakooslustele, räägitakse Läänemere saastumise põhjustest. Tutvutakse olulisemate saasteainete mõjuga organismidele ja Läänemere
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kaitsevõimalustega.
Õpitulemused: Õpilane
1) märkab Läänemere ilu ja erilisust ning väärtustab Läänemere elurikkust;
2) väärtustab uurimistegevust Läänemere tundmaõppimisel;
3) käitub mere ääres keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;
4) mõistab muutusi Läänemere elukeskkonnas, saab aru, et tingimuste muutmine inimese poolt häirib looduslikku tasakaalu ning et meri vajab kaitset;
5) on motiveeritud osalema eakohastel Läänemere kaitsega seotud üritustel;
6) näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;
7) võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa temperatuure;
8) iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel;
9) iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
10) selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjuseid ja riimveekogu elustiku eripära;
11) võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres;
12) kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres;
13) määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;
14) koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;
15) teab ja selgitab Läänemere reostumise põhjuseid ja kaitsmise võimalusi;
16) tunneb peamisi ranniku pinnavorme: luited, karid, saared, poolsaared;
17) teab Eesti ranniku maakerke põhjusi ning sellest tulenevat rannikujoone muutust (laidude, poolsaarte ja saarte teket ning merelahtede muutumist
rannikujärvedeks);
18) nimetab Läänemere, saarte ja ranniku tüüpilisi liike.
Õppesisu: Vesi Läänemeres – merevee omadused. Läänemere asend ja ümbritsevad riigid, suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared. Läänemere mõju
ilmastikule. Läänemere rannik. Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed. Mere mõju
inimtegevusele ja ranna-asustuse kujunemisele. Läänemere reostumine ja kaitse.
Põhimõisted: vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi, rannajoon, rand, rannik, laug- ja järskrannik, maa- ja merebriis, rohevetikad, pruunvetikad, punavetikad,
põhjaloomastik, siirdekala, rannikulinnud.
Õppemeetodid/ praktilised
Õppeainete lõiming
Lõiming õppekava
Õppematerjal/
ÕppeTeema/ Mõisted
tööd ja IKT kasutamine/
läbivate teemadega
õppevahendid
tund
hindamine/ õppekeskkond
62.
Läänemere asend ja
Läänemere asendi
Geograafia: Läänemeri kui
Keskkond ja jätkuAtlased, Põhjaümbritsevad riigid,
iseloomustamine.
piiriveekogu, selle
suutlik areng ning
Euroopa sinakaart.
suuremad lahed, väinad,
Suuremate lahtede, väinade,
majanduslik kasutamine ja
kultuuriline identiteet:
saared, poolsaared
saarte ja poolsaarte märkimine
keskkonnaprobleemid.
õpilasi suunatakse aru
kontuurkaardile.
saama inimkonna
kultuurilise, sotsiaalse,
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63.

Läänemere asend ja
ümbritsevad riigid,
suuremad lahed, väinad,
saared, poolsaared

Suuremate lahtede, väinade,
saarte ja poolsaarte näitamine
seinakaardil, sh Läänemere
asendi iseloomustamine – hinne
suulise vastuse eest.

Suulise väljendusoskuse
ning esinemisoskuse
arendamine.

64.

Läänemere mõju
ilmastikule
- maa- ja merebriis
- mere mõju
erinevatel
aastaaegadel

Geograafia: temperatuuri ja
õhurõhu seos, merede mõju
kliimale, Läänemeri Eesti
kliima kujundajana; füüsika:
sulamine ja tahkumine,
sulamissoojus, aurumine ja
kondenseerumine.

65.

Läänemere rannik
- rannajoon,
- rand,

Praktiline töö: jää sulatamine –
kuidas muutub temperatuur jää
sulamise ajal? Kas see mõjutab
ümbritsevat õhku (2 klaasi
vaheline ruum)?
Näiteid eri aastaaegade
ilmakaartidest (EMHI
kodulehelt), kus eristuvad
rannikualade ja siseosa
ilmaelemendid (eeskätt
õhutemperatuur).
Meenutada vee olekute
muutumisega seotud energia
muutusi (millal soojust
vabaneb, millal vajatakse seda
juurde?).
Tuulte liikumine rannikul –
maa- ja merebriisi teke, selle
seos õhutemperatuuri ja
õhurõhuga (meenutada õhu
liikumist ruumis).
Võrrelda lainetuse mõju laugja järskrannikule, tingimusi
elustiku arenemiseks erinevatel

Geograafia: Läänemere
eriilmelised rannikud.

majandusliku,
tehnoloogilise ja
inimarengu erinevate
tunnuste vastastikusest
seotusest ning
inimtegevusega
kaasnevatest mõjudest.
Lugupidava suhtumise
kujundamine
kaasõpilastesse (vastaja
eksimuste üle ei naerda,
vastajat ei
kommenteerita jms).
Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine:
õpilasi suunatakse
väärtustama
uurimistegevust
Läänemere
tundmaõppimisel.

Keskkond ja jätkusuutlik areng ning
kultuuriline identiteet:

Põhja-Euroopa
seinakaart.

2 klaasnõud
(paigutatakse üksteise
sisse), jääkuubikud,
termomeetrid. Eesti
atlase kliimakaardid
(õhutemperatuur
juulis ja veebruaris
jt).

Õpetajale:
Rannatüübid
http://eestirannik.ut.e
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-

rannik,
laugrannik,
järskrannik,

66.

Vesi Läänemeres – merevee
omadused
- vee soolsus,
- segu,
- lahus,
- lahusti

67.

Elutingimused Läänemeres
- riimvesi,
- siirdekala

68.

Mere, ranniku ja saarte
elustik ja iseloomulikud
liigid ning nendevahelised
seosed
- rohevetikad,
- pruunvetikad,
- punavetikad,
- põhjaloomastik,

rannikutel.
Interaktiivne kaart Eesti
ranniku tundmaõppimiseks
(leiab pilte rannikute
võrdlemiseks)
http://eestirannik.ut.ee/et
Praktiline töö: Kui palju tuleb
vette soola panna, et soolsus
oleks 7 promilli? Promill on
üks tuhandik.
Atlandi ookeani (35 g/l),
Surnumere (300 g/l) ja
Läänemere (7 g/l) vee
„tegemine“ ja maitsmine.
Vesi + liiv = vee ja liiva segu
Vesi + sool = soolalahus
Mis vahe on segul ja lahusel?
Kas nafta lahustub vees?
Madala soolsuse põhjused
Läänemeres kui sisemeres.
Vee soolsuse erinevused
Läänemere eri osades (Eesti
atlas lk 9), selle põhjused.
Vee soolsuse mõju
organismidele, näiteid liikidest
(söödav rannakarp), siirdekalad
(angerjas, lõhe, meriforell).
Meretaimestik – taimhõljum,
merevetikate liigid erineval
sügavusel (karevetikas,
põisadru, agarik). Näiteid
õistaimedest (merihein,
penikeeled, pilliroog, kaisel).
Mereloomastik – loomhõljum,
põhjaloomastik. Näiteid
liikidest (südakarp).
Mereranna taimestik, näiteid

õpilasi suunatakse
märkama Läänemere ilu
ja erilisust ning
väärtustama Läänemere
elurikkust.

e/rannatuubid

Geograafia: Läänemere
eripära ja selle põhjused;
keemia: lahustuvus, soolade
lahustumine.

Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine:
õpilasi suunatakse
väärtustama
uurimistegevust
Läänemere
tundmaõppimisel.

Vesi, (mere)sool,
topsid, lusikad, liiv,
õli.

Geograafia: Läänemere
eripära ja selle põhjused,
Eesti kliima; bioloogia:
looduslik valik;
olelusvõitlus, liikide teke ja
muutumine, kohastumine,
evolutsioon.

Teabekeskkond: õpilasi
suunatakse määrama
oma teabevajadusi ja
leidma sobivat teavet
ning arendama kriitilise
teabeanalüüsi oskust.

Eesti atlas.
Arvutikasutamise
võimalus
liigikirjelduste
leidmiseks.

Bioloogia: eluta ja
eluslooduse tegurid,
ökoloogiliste tegurite mõju
organismidele.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
muutusi Läänemere
elukeskkonnas, saama
aru, et tingimuste
muutmine inimese poolt
häirib looduslikku
tasakaalu ning et meri
vajab kaitset.

Õpetajale: Läänemere
elustik
http://loodus.keskkon
nainfo.ee:88/ecologic
al/sea/F1172603171
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69.

70.

-

kalad,
rannikulinnud.

Mere mõju inimtegevusele
ja rannaasustuse
kujunemisele

liikidest (liiv-vareskaer,
merikapsas, merihumur).
Läänemere kalad, näiteid
liikidest (räim, kilu, lest, tursk).
Pilte rannikulindudest
http://rannarohumaad.weebly.c
om/linnud.html
Pesitsejad ja rändlinnud.
Näiteid liikidest (kühmnokkluik, hahk, merisk, kajakad,
tiirud).
Lindude ränne
http://www.keskkonnaamet.ee/l
k100/index.php?id=11021
hülged
http://www.keskkonnaamet.ee/l
k100/index.php?id=11376
Praktiline töö: Toiduahelate
koostamine (lisada õpimappi).
Lahemaa rahvuspark kui PõhjaEestile iseloomuliku looduse ja
kultuuripärandi, sh
ökosüsteemide, bioloogilise
mitmekesisuse, maastike,
rahvuskultuuri ning
alalhoidliku looduskasutuse
säilitamise, uurimise ja
tutvustamise piirkond.
Rühmatöö – erinevate
rannikupiirkondadega
tutvumine veebimaterjalide või
kirjanduse põhjal. Näiteid
taime- ja loomaliikidest
rannikul. Rannarahva elu-olu.
Kombineerida Läänemere
reostumise ja kaitse
rühmatöödega.

Bioloogia: eluta ja
eluslooduse tegurid,
ökoloogiliste tegurite mõju
organismidele.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
muutusi Läänemere
elukeskkonnas, saama
aru, et tingimuste
muutmine inimese poolt
häirib looduslikku
tasakaalu ning et meri
vajab kaitset.

Ülesandeid ranniku
taimede ja lindude
tundma-õppimiseks
http://eestirannik.ut.e
e/ulesanded

Geograafia: Läänemeri kui
piiriveekogu, selle
majanduslik kasutamine ja
keskkonnaprobleemid.

Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine:
õpilasi suunatakse
väärtustama
uurimistegevust
Läänemere
tundmaõppimisel.

Videoklipp
Lahemaast: 3 min
http://www.keskkonn
aamet.ee/lk100/index.
php?id=11350
Videoklipp
rannaniitudest: 2,5
min
http://www.keskkonn
aamet.ee/lk100/index.
php?id=11383l
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71.

Läänemere reostumine ja
kaitse

72.

Mere mõju inimtegevusele
ja rannaasustuse
kujunemisele. Läänemere
reostumine ja kaitse

73.

Kordamine

Eesti saartest: http://ruhnu.ee/;
www.kihnu.ee;
www.hiiumaa.ee;
www.muhu.ee;
http://vormsi.ee/;
http://www.saaremaa.ee/
Eesti rannajoon ja mereäärsed
alad (kaardid)
http://www.puhkaeestis.ee/et/si
htkohad/rannajoon
Vilsandi või Matsalu
rahvuspark kui kaitseala näide
Läänemeres.
Kalapüügieeskirjad kui
kalakaitse meede.
Läänemeri kui maailma üks
saastunumaid meresid.
Läänemere reostusallikad ja
nende mõju vähendamine.
Võib kombineerida teemaga
„Mere mõju inimtegevusele ja
ranna-asustuse kujunemisele“ –
osad õpilased teevad rühmatöö
ettekande ühel, teised õpilased
teisel teemal (hindeline).
Õpilaste enesehinnang õpitu
omandatuse kohta.
Rühmatöö ettekanne või poster
– hindeline.

Rühmatööde ettekannete jätk ja
analüüs. Kordamisküsimused.

Bioloogia: inimmõju
populatsioonidele ja
ökosüsteemidele,
bioloogilise mitmekesisuse
tähtsus, liigi- ja
elupaigakaitse Eestis,
keskkonna-probleemide
lahendamine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma
muutusi Läänemere
elukeskkonnas, saama
aru, et tingimuste
muutmine inimese poolt
häirib looduslikku
tasakaalu ning et meri
vajab kaitset.

Geograafia: Läänemeri kui
piiriveekogu, selle
majanduslik kasutamine ja
keskkonnaprobleemid.

Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine:
õpilasi suunatakse
väärtustama
uurimistegevust
Läänemere
tundmaõppimisel.
Õpioskuste kujundamine
– iseseisev ülesannete
lahendamine.

Õpi- ja analüüsioskuste
kujundamine läbi
ettekannete analüüsi.

Õpetajale: Läänemere
kaitse konventsioon
http://www.envir.ee/2
04864 ja artikkel
http://www.envir.ee/1
156547 Mõtteid
töölehtede
koostamiseks:
http://www.tallinnave
si.ee/images/stories/la
stele/R2ndurTilk_tool
ehed.pdf Kotkana
Aegnal
http://www.tallinn.ee/
g4128s58376
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74.

Kontrolltöö

Kontrolltöö võiks sisaldada
internetiotsinguga seotud
ülesandeid (nt liigikirjeldused,
mille põhjal koostatakse
toiduahelaid,
keskkonnaprobleemid, millele
pakutakse lahendusi).

Teadmiste kinnistamine.

ELUKESKKONNAD EESTIS
8 tundi
(~3 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teema võtab kokku seniõpitud elukeskkonnad kui ökosüsteemid. Tutvutakse erinevate toitumissuhetega eluslooduses,
loodusliku tasakaalu tähtsusega ökosüsteemides. Õpitakse koostama kooslustevahelisi toiduahelaid ja -võrgustikke.
Õpitulemused: Õpilane
1) väärtustab ja hoiab elusat ja eluta loodust;
2) tunneb rõõmu looduses viibimisest;
3) mõistab, et iga organism looduses on tähtis;
4) mõistab, et muutused elukeskkonnas mõjutavad väga paljusid organisme;
5) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis;
6) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu tähtsust ökosüsteemides;
7) põhjendab aineringe vajalikkust;
8) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi;
9) koostab õpitud kooluste vahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
10) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents;
11) teab seoseid eluta ja eluslooduse vahel;
12) teab, et toiduvõrgustike abil saab iseloomustada organismidevahelisi suhteid;
13) teab, et elutegevuseks on vaja energiat.
Õppesisu: Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis. Tootjad, tarbijad ja lagundajad. Toitumissuhted ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele.
Põhimõisted: toiduvõrgustik, laguahel, energia, parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.
Õppetund
75.

Teema/ Mõisted
Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Ülevaade eluslooduse
mitmekesisusest Eestis

Õppemeetodid/ praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ hindamine/
õppekeskkond
Tiigriretk Eestimaal – vajalik
registreerumine.
Soovitav on valida mäng koos
toitumisega. Saab läbida ka

Õppeainete lõiming
Inimeseõpetus:
toitumine; bioloogia:
ökosüsteem,
liikidevahelised seosed.

Lõiming õppekava
läbivate teemadega
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon:
IKT kasutamine infootsingul. Võistlusmäng –

Õppematerjal/
õppevahendid
Tund arvutiklassis,
registreerumisele
võistkondade
loomisele kulub aega.
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üksikute koosluste kaupa ja
võistkonnana.
Kooslused: palumets, salumets,
aruniit, lamminiit, raba.
Tiigriretk Eestimaal jätkub.

76.–77.
(soovitavalt
paaristund)

Ülevaade eluslooduse
mitmekesisusest Eestis

78.

Tootjad, tarbijad ja
lagundajad
- Toiduvõrgustik
- Laguahel

Eelnevalt õpitud koosluste näitel
koostatakse toiduahelad,
põimitakse need toiduvõrgustikeks.

Bioloogia:
toitumissuhted
ökosüsteemis.

79.

Toitumissuhted
ökosüsteemis
- energia
- parasitism
- kisklus
- sümbioos
- konkurents
Inimese mõju
ökosüsteemidele

Näiteid erinevatest toitumissuhetest
ökosüsteemis.
Eelmises tunnis koostatud
toiduahelate (võrgustike) analüüs.

Bioloogia: biomassi
juurdekasvu püramiidi
moodustumine ning
toiduahela lülide
arvukuse leidmine.

Pildianalüüs: Millised muutused on
inimese põhjustatud? Millised
oleksid need alad inimmõjuta?
Uurimus: milline on meie
perekonna (meie klassi, kooli)
mõju ökosüsteemidele? – Mida
sööme, kust on toit pärit? Milliseid
riideid kanname, kust on tooraine
pärit? Kuidas kooli jõuame,
milliseid transpordivahendeid
kasutame, kust on kütus pärit?
Milline on hoonete soojapidavus?

Kirjeldamis- ja
analüüsioskuste
arendamine.

80.

Arvutipõhine
infootsing; bioloogia:
liikidevahelised seosed
ökosüsteemis.

tööde jaotamine rühmas,
koostööoskuste
arendamine.

NB! Paroolid kipuvad
ununema.

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon:
IKT kasutamine infootsingul. Võistlusmäng –
tööde jaotamine rühmas,
koostööoskuste
arendamine.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma, et iga
organism looduses on
tähtis ja muutused elukeskkonnas mõjutavad
väga paljusid organisme.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma, et iga
organism looduses on
tähtis ja muutused elukeskkonnas mõjutavad
väga paljusid organisme.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse kujundama
isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning
pakkuma lahendusi
keskkonnaprobleemidele.

Tund arvutiklassis

Hea, kui õpimapist
oleks võtta näited
varasematest
tundidest.

Pilte inimmõjuga
ökosüsteemidest.
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jms...
81.

Kordamine

82.

Kontrolltöö

Klass jagada pooleks. Uurimus:
Kui palju taimi kasvab jalgraja
ümbruses võrreldes rajast eemale
jääva alaga? Kui palju on puudel
samblikke maantee ääres ja
maanteedest kaugemale jääval
alal? vms kooli ümbruses sobiva
objekti põhjal.
Paaristöö: Eelmisel tunnil tehtud
uuringute võrdlemine, aruande
koostamine keskkonnaseisundi
analüüsina. Hinne eelmisel tunnil
tehtud uuringu vormistamise eest ja
võrdlusaruande eest.

Uurimuse
planeerimine,
hüpoteeside
püstitamine, uurimuse
läbiviimine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse tundma rõõmu
looduses viibimisest ja
uurimuslikust tegevusest.

Uurimuse analüüs ja
tulemuste võrdlemine.

Õpilasi suunatakse leidma
jõukohastele
probleemidele
loomingulisi lahendusi
ning aidatakse neil kogeda
koos tegutsemise
kasulikkust ja vajalikkust.

EESTI LOODUSVARAD
10 tundi
(~3 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teemat õppides tutvutakse inimese poolt kasutatavate loodusressurssidega ja tähtsustatakse nende säästva tarbimise
vajadust. Tutvutakse Eesti maavaradega, kuid põhjalikumalt süvenetakse kodumaakonna või lähema ümbruse loodusvarade kasutamisse. Õpitakse planeerima,
läbi viima ja analüüsima uurimust energiatarbimise näitel.
Õpitulemused: Õpilane
1) väärtustab uurimistegevust loodusvarade tundmaõppimisel;
2) suhtub loodusesse säästvalt, toimib keskkonnateadliku tarbijana;
3) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub looduslikest ressurssidest;
4) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitseüritustes;
5) nimetab Eesti taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid ning toob nende kasutamise kohta näiteid;
6) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;
7) toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas;
8) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed;
9) teab Eesti loodusressursse, mida igapäevaelus kasutatakse, ning nende tavalisemaid allikaid (nt vesi, muld, puit, mineraalid, kütus, toit).
Õppesisu: Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja
karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid.
Põhimõisted: loodusvarad, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, maavarad, setted, liiv, kruus, savi, turvas, kivim, lubjakivi, graniit, põlevkivi, karjäär, maa-
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alune kaevandus, energia, soojus- ja elektrienergia.
Õppetund

Teema/ Mõisted

83.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Loodusvarade jaotamine
- loodusvara
- maavara
- taastumatu
loodusvara
- taastuv loodusvara

84.

Maavarad ja nende
kasutamine
- setted (liiv, kruus,
savi, turvas)
- kivimid (lubjakivi,
graniit, põlevkivi)

85.

Maavarade kaevandamine
- karjäär
- maa-alune
kaevandus
- keskkonnaprobleem

86.

Eesti maavarade
paiknemine

Õppemeetodid/ praktilised
tööd ja IKT kasutamine/
hindamine/ õppekeskkond
Õpilased toovad näiteid
loodusvaradest, mida inimene
kasutab, seejärel
süstematiseeritakse loetelud.
Saab kasutada ka klassiruumis
olevaid esemeid (mööbel,
katsevahendid, raamatud,
riided, ehitusmaterjalid, ruumi
soojus ja valgus, lõunane
kõhutäis jne)
Praktiline töö: kivimite ja setete
kirjeldamine ja
tundmaõppimine (oskab
eristada graniiti, paekivi,
põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja
turvast).
Eesti maavarade kollektsiooni
koostamine võib olla üks
õppekäike siduv ülesanne.
Paaristöö: karjääriviisilise ja
maa-aluse kaevandamise
võrdlus.
Erinevate
kaevandamisviisidega
kaasnevad
keskkonnaprobleemid.
Maavarade leiukohtade
kandmine kontuurkaardile.
Legendi koostamine.
Maavarade paiknemise

Õppeainete lõiming

Lõiming õppekava
läbivate teemadega

Õppematerjal/
õppevahendid

Geograafia: inimtegevus
ja keskkonnaprobleemid
loodusvööndites.

Õpilasi suunatakse
väärtustama
uurimistegevust
loodusvarade
tundmaõppimisel.

Pilte erinevatest
inimese elus
kasutatavatest asjadest,
mille põhjal õpilased
võiksid loetelu
täiendada.

Geograafia: Eesti
geoloogiline ehitus ja
maavarad,
energiaallikad, nende
kasutamise eelised ja
puudused, Eesti
energiamajandus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse mõistma, et
inimene on osa loodusest
ning inimeste elu sõltub
looduslikest ressurssidest.

Eesti maavarade
kollektsioon.
Maavarade
klassifikatsioon:
http://www.ut.ee/BGG
M/maavara/maapou.pd
f

Geograafia: põlevkivi
kasutamine ja
keskkonnaprobleemid.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse toimima
keskkonnahoidliku
tarbijana.

Geograafia: kaardi abil
nähtuste
iseloomustamine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse toimima
keskkonnahoidliku

Videod Eesti
maavarade
kaevandamisest:
http://uttv.ee/naita?id=
4909 Põlevkivi
kaevandamise
tehnoloogia:
http://mi.ttu.ee/polevki
vi/
Eesti atlas. Üleriigilise
tähtsusega maardled:
http://www.ut.ee/BGG
M/maavara/yleriigilise
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iseloomustamine kaardi abil.
Kodumaakonna maavarad ja
nende kasutamine.
Kuidas toodetakse Eestis
elektrienergiat ja
soojusenergiat?
Ajurünnak:
Õpilased pakuvad välja energia
kokkuhoiu võimalusi – 3D
kodu mudeli abil
lisasoovitused.
Õpilased pakuvad välja
võimalusi taastuvenergia
tootmise ja kasutamise kohta
oma kodukohas.
Meie pere (klassi) energiatarve
ja selle säästmise võimalused.
Küsitluse koostamine – kuidas
inimesed käituvad (ruumide
küte, transport, riietus,
valgustus jms).
Küsitluse läbiviimine ja
tulemuste analüüs.

87.

Loodusvarad
energiaallikatena
- energia
- soojusenergia
- elektrienergia

88.

Uurimustöö planeerimine

89.

Uurimustöö teostamine

90.

Kokkuvõte uurimustöödest

Kokkuvõte ja järeldused
uurimusest.

91.

Kordamine

Õpilased koostavad ise
kordamisküsimused teema

tarbijana.

d.pdf

Geograafia:
energiaallikad, nende
kasutamise eelised ja
puudused, Eesti
energiamajandus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse toimima
keskkonnahoidliku
tarbijana.

Põlevkivienergeetikast:
https://www.energia.ee
/et/polevkivienergeetik
a-avaleht 3D kodu –
soovitused kodumajapidamiste energia
kokkuhoiuks:
https://www.energia.ee
/et/kodu-mudel

Geograafia:
energiaallikad, nende
kasutamise eelised ja
puudused, Eesti
energiamajandus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse väärtustama
uurimistegevust ja toimima keskkonnahoidliku
tarbijana.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse väärtustama
uurimistegevust ja toimima keskkonnahoidliku
tarbijana.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse suhtuma
loodusesse säästvalt,
toimima
keskkonnateadliku
tarbijana.

Geograafia:
energiaallikad, nende
kasutamise eelised ja
puudused, Eesti
energiamajandus.
Geograafia: energiaallikad, nende
kasutamise eelised ja
puudused, Eesti
energiamajandus;
bioloogia:
keskkonnaprobleemide
lahendamine.
Õpioskuste kujundamine
– küsimuste

Kollektiivne tegevus aitab
kujundada vastutustunnet
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kokkuvõtteks.
92.

Kontrolltöö

Kontrolltöö võiks sisaldada ka
kivimite ja setete praktilist
tundmist ning õpilaste poolt
pakutavaid ettepanekuid
keskkonnahoiuks ja
energiasäästuks.

formuleerimine teema
kokkuvõttena.
Teadmiste kinnistamine.

õppimise kui protsessi
suhtes.

LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE EESTIS
tundi (~5 nädalat)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teema võtab kokku seni õpitud elukeskkondade tähtsuse ja kaitse vajaduse. Keskkonnahoidlikku käitumist
kujundatakse õpilaste enda käitumismalle analüüsides.

14

Õpitulemused: Õpilane
1) märkab looduse ilu ja erilisust, tunneb huvi Eesti looduse ja selle uurimise vastu;
2) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
3) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse säästvalt;
4) toimib keskkonnahoidliku tarbijana;
5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastel keskkonnakaitseüritustel;
6) selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja üksikobjektide kohta;
7) iseloomustab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;
8) põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust;
9) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust;
10) põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;
11) analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;
12) toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise võimalusi;
13) teab organismide kaitsmise vajadust ja erinevate liikide kaitsemeetmeid Eestis;
14) nimetab Eesti tähtsamaid pärandkooslusi;
15) teab niidu liigirikkuse kujunemise põhjuseid;
16) eristab liigikaitset ja keskkonnakaitset.
Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Kaitsealad. Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Kodukoha
looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.
Põhimõisted: looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, looduslik niit, kultuurniit, puisniit, pärandkooslus, keskkonnakaitse, jäätmed, ökomärgis, kaitsealused
üksikobjektid, kaitsealad: looduskaitsealad, rahvuspargid, maastikukaitsealad.
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Õppetund

Teema/ Mõisted

Õppemeetodid/ praktilised
tööd ja IKT kasutamine/
hindamine/ õppekeskkond
Maastikku kujundavate
komponentide omavaheline
mõju (pinnamood, kivimid,
muld, taimkate, loomastik,
kliima, inimtegevus) näiteks
põllu ja metsa võrdlusena.

Õppeainete lõiming

93.

Kontrolltöö tulemuste
analüüs
Inimese mõju keskkonnale
- loodusmaastik
- kultuurmaastik

Bioloogia: eluta ja
eluslooduse tegurid,
ökoloogiliste tegurite mõju
organismidele.

94.

Looduskaitse Eestis
- kaitsealused
üksikobjektid
- kaitsealad

Looduskaitsealade kaart, sh
kodumaakonna kaitsealade
ülevaade.

Bioloogia: ökoloogia ja
keskkonnakaitse;
geograafia: kaitsealade
kaart.

95.

Kaitsealade näiteid
- looduskaitsealad
- rahvuspargid
- maastiku-kaitsealad

Rühmatöö erinevate
kaitsealadega tutvumiseks,
hinnatakse ettekandeid.

Bioloogia: populatsioon,
ökosüsteem, biosfäär,
looduslik tasakaal.

96.

Bioloogilise mitmekesisuse
kaitse

Liigikaitse kui elupaiga või
kasvukoha kaitse. Paaristöö:
Näiteid erinevate liikide
kasvukeskkondadest või
elupaikadest.

Bioloogia: bioloogilise
mitmekesisuse tähtsus, liigija elupaigakaitse Eestis.

97.

Niit kui Eesti liigirikkaim
kooslus
- looduslik niit,
- kultuurniit,
- puisniit,
- pärandkooslus

Niitude kujunemine ja
hooldamine.
Näiteid niitude kooslusest.
Liigirikkuse põhjused.
Praktiline töö: niidu liigilise
koosseisu määramine 1x1 m2 –l

Bioloogia: bioloogilise
mitmekesisuse tähtsus, liigija elupaigakaitse Eestis.

Lõiming õppekava
läbivate teemadega

Õppematerjal/
õppevahendid

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse märkama
looduse ilu ja erilisust,
tundma huvi Eesti
looduse ja selle uurimise
vastu.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse märkama
looduse ilu ja erilisust,
tundma huvi Eesti
looduse ja selle uurimise
vastu.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse märkama
looduse ilu ja erilisust,
tundma huvi Eesti
looduse ja selle uurimise
vastu.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse väärtustama
bioloogilist ja
maastikulist
mitmekesisust ning
säästvat eluviisi.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse väärtustama
bioloogilist ja
maastikulist
mitmekesisust ning

Pildid võrreldavate
maastike kohta.
Vahelduseks pilk
loodus-kaameratesse:
http://www.looduskal
ender.ee/
Õpetajale:
Looduskaitsest
http://www.keskkonn
aamet.ee/keskkonnak
aitse/looduskaitse-3/
Valik videoklippe
kaitsealade ja liikide
tutvustamiseks
http://www.keskkonn
aamet.ee/lk100/index.
php?id=10584
Õpetajale: Liigikaitse
http://www.envir.ee/1
688

Lisamaterjal – Eesti
käpalised
http://www.orhidee.e
e/index.php?id=5
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(kui looduslik rohumaa on
läheduses).
Õppekäik piirkonnas,
võimalusel osavõtt
korrastustalgutest.
Praktiline töö: Probleemide
kaardistamine, võimalusel
lahenduste pakkumine,
kohaliku omavalitsuse
tähelepanu juhtimine
probleemile.
Prügi teekond tekkimisest
käitluseni.
Prügi sorteerimine. Kodukoha
võimalused.
Reovee puhastamine, sh.
kodukoha näide (meenutada 5.
klassis käsitletut).
Tarbimisharjumuste analüüs –
Palju meie pere (klass) nädalas
prügi tekitab? Kuidas saaks
prügi hulka vähendada?

98.–99.
võimalusel
paaristund

Kodukoha
looduskeskkonna
muutumine inimtegevuse
tagajärjel
- keskkonnakaitse

100.

Jäätmekäitlus

101.

Säästev tarbimine

102.–
103.
päevane
õppekäik

Ühe kaitseala või
looduskaitsealuse objekti
külastamine lähiümbruses

Õppekäigu kirjalik aruanne
(sisu sõltub külastatavast
objektist) – hindeline.
Liikumisteekonna kandmine
kaardile.

104.

Kokkuvõte aastast – võib
olla osa õppekäigust
kaitsealale

Kokkuvõttev hinne õpimapi
eest.

säästvat eluviisi.
Bioloogia: keskkonnaprobleemide lahendamine.

Bioloogia: keskkonnaprobleemide lahendamine.

Bioloogia: keskkonnaprobleemide lahendamine.

Kokkulepped teiste ainetega
õppekäigu osas.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse märkama
kodukoha ja Eesti
keskkonnaprobleeme
ning motiveeritakse
osalema eakohastes
keskkonnakaitseüritustes.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse toimima
keskkonnahoidliku
tarbijana.

Ümbruskonna kaart

Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse toimima
keskkonnahoidliku
tarbijana.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: õpilasi
suunatakse märkama
looduse ilu ja erilisust,
tundma huvi Eesti
looduse ja selle uurimise
vastu.
Kokkuvõttev tund aitab
kujundada vastutustunnet
õppimise kui protsessi
suhtes.

Õpetajale: Säästev
areng
http://www.envir.ee/2
853

Õpetajale:
jäätmekäitlusest
http://www.envir.ee/6
25 Mäng Taaratark:
http://www.taaratark.
ee/game/

Ümbruskonna kaart.
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LISA 2
1. Ainevaldkond „Võõrkeeled“
1.1 Valdkonna pädevus
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda
eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada
erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt
toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest
erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte
õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.
1.2 Ainevaldkonna õppeained
Edu Valem Erakoolis õpetatakse eesti keelt teise keelena ja A-võõrkeelena inglise keelt.
Eesti keel teise keelena ja inglise keele õpe algab 1.klassis.
Võõrkeelte nädalatundide jaotumine kooliastmeti on järgmine:
I kooliaste:
Eesti keel teise keelena – 6 nädalatundi
Inglise keel – 3 nädalatundi
2. Ainevaldkonna kirjeldus
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes
keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Kõigi võõrkeelte (k.a
eesti keel teise keelena) õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel.
Õpitulemused erinevates osaoskustes esitatakse keeleoskustasemete tabelis punktis 5.
Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab motiveerida
õpilasi õppima võõrkeeli, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära, suunata erineva
edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning andma õpilastele
objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva
õppija kujunemist.
Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema
suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele
struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
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Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid osaoskusi
õpetatakse integreeritult.
Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua tekste
ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus emakeeleõpetusele ja
vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõra kultuuri sarnasusi ning
erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda
oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Võõrkeeleõpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet kohandada
õppija vajaduste järgi.
Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning
õpistrateegiate kujundamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks
teadmiste omandamise protsessis;
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija eesmärkidest
ning vajadustest.
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on
keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse suhtluspädevust.
Need on kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õppe
kestusest ja tundide arvust.
Meie koolis ollakse teadlikud, et võõrkeelte, eriti aga eesti keele kui teise keele integratsioon
teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine aitavad suhtluspädevuse
omandamise kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning väärtuskäitumist ning
arendame oma kooli selles suunas.
1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused,
väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal,
kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad
õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.
Võõrkeelte valdkonda kuuluvate õppeainete õppe-eesmärkides ja õpitulemustes sisalduvad
keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus (väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused.
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi (kultuuri – ja väärtuspädevust, sotsiaalset ja
kodanikupädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, matemaatika-,
loodusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevust , ettevõtlikkuspädevust, digipädevust) seatud
eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja -tegevuste kaudu.
Kultuuri – ja väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride
tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis
lähtuvad kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada.
Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valiku
vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid
käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne ja kodanikupädevus
tihedalt seotud kultuuri – ja väärtuspädevusega. Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamisele
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aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt
õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja
nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning
õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad
otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti
mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes.
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalase pädevusega on võõrkeeleõppel kõige
väiksem kokkupuude, kuid see on olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles
arvutada (nt sisseoste tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse
vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma
ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja
mõttekaaslastega.
Digipädevus annab võimalust võõrkeelt õppides kasutada digivahendeid internetis eri liiki
tekstide ning audiovisuaalse meedia otsimiseks, sh märksõnadega. Saadud teavet rakendata
probleeme lahendades, nende üle arutledes või uut sisu luues, kasutades digikeskkonda
sihipäraselt koos teiste teabeallikatega. Samuti tekste digitaalselt looma ja vormistada.
Lisaks tavapärasele õppe- ja kasvatustööle aitab üldpädevuste arengule kaasa osalemine
erinevates projektides. Nii Comeniuse raames osalevad meie kooli 1.klassi õpilased
rahvusvahelistes projektides, näiteks: Watching the Environment 2012-2014, oskusi, suheldes
aktiivselt lastega Euroopa riikidest: Portugaalia, Rumeenia, Slovakia, Poola, Itaalia. Projekti
käigus arenevad lastel ka sotsiaaloskused, laienevad teadmised erinevatest maadest ja nende
kommetest, saavad uusi teadmisi teiste riikide kultuurist. Kevadel 6.05.2011.aastal alustasime
koostöös Iirimaa koolide esindajatega veel ühe rahvusvahelise projekti „Tell me your rhyme”
ettevalmistust.
1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta
teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida
õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate
valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika
ning kunstiõpetuse teemadega.
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Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning teemade
(nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater,
kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades.
Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend.
Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.
1.5.2. Läbivad teemad, I kooliaste
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis
toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades
selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid
töömeetodeid.
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
Läbiva teema käsitlemine 1.-2. Klassis aitab õpilastel kujundada ja säilitada positiivset
hoiakut õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste
kaudu aidatakse õpilasel õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes
õpilase kogemustele igapäevaelust.
Alates 2.klassist tutvustame erinevaid ameteid.
3.klass keskendub õppija sotsiaalsetele toimetuleku oskustele. Suhtlemismärk on
eristada olulisi teateid ebaolulistest.
2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;
Antud läbiva teema kaudu õpilane täiendab ettekujutust Eestist kui oma kodumaast, selle
kliimast, looduse eripärast: metsad, järved, Balti meri. Õpilane õpib säästlikult suhtuda
loodusse, saab esmaseid teadmisi sellest, kuidas hoida loodust (loomad talvel) ja kodu
ümbritseva keskkonda;
2.klassis jätkatakse Eestimaa uurimist;
3. klassis õpilane tutvub Eesti valladega ja nende sümbolitega-ja eripäraga: rahvariided,
kliima lõuna-ja põhja Eestis;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
Selle teema uurimise-õpimise käigus räägitakse Eestist kultuurilisest seisukohas.
Tutvustatakse eesti rahva tradistsioonidega ja kommetega, tähtpäevadega ja nende
tähistamise vajalikusega (tarkuse päev, emakeelepäev, lastekaitsepäev, sõbrapäev, riigi
pühadega ja nendega seotud traditsioonidega;
1.-2.klassis õpilane tutvub oluliste Eesti riigi sümbolitega ja pühadega: Jõulud, Iseseisvuse
päev, Lihavõtted; eesti rahva peodega: mardi-ja kadri päevaga, vastlatega, Jaanipäevaga;
3.klassis lisanduvad uued teadmised teiste riikide kohta, õpilane tutvub Euroopa riikidega;
nimetab teisi rahvusi keeli ning tutvub nende kommetega ja traditsioonidega; teab Eesti
lähinaabreid;
4) „Vaba aeg“ – teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis ja
ohutus;
Teema õpimise käigus õpilane mõistab oma ümbritseva maailma terviklikult, saab
ettekujutust oma minast (teab oma kohustusi ja õigusi, kirjeldab oma omadusi);
6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu.
Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.
1.6. Hindamine
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Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa ja Edu Valem Erakooli
Õppekava üldosa (ptk 11.1) vastavatest sätetest.
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde
ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas
taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste
hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise kasutatakse mitmekesiseid vorme, mis on vastavuses
õpitulemustega. Õpilast teavitatakse, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid
kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

1.7 Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetame lõimingut teiste õppeainete ja läbivate
teemadega;
2) taotleme, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldame õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendame nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) mitmekesistame õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvutiklass
jne;
7) kasutame erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid,
projektõpe jne.
Õppetegevus kooliastmeti
1 kooliaste:
• 1 kooliastmel (1.-3.klassis) on temaatiline rõhuasetus KODU-MEIE suhtel lapse
MINA-MEIE-KODU suhetel PAIKKONNAGA;
• 1.klassis toimub üleminek mängult õppimisele ning õpiharjumuste alusoskuste
kujundame;
• Õppeülesandeid varieeritakse lähtuvalt õpilaste võimetest;
• Üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnormide kujundamine;
• Õpetaja olulisim ülesanne on iga õpilase arengu toetamine;
1.8 Füüsiline õpikeskkond
1. Võõrkeelte õpe toimub rühmades.
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2. Klassiruumide sisustus on esteetilise väljanägemisega ning eakohane, klassiruumid on
varustatud kaasaegse audio- ja videotehnikaga, õppe- ja esitlusvahenditega.
3. Õppetöös saab kasutada internetiühendusega arvutiklassi.

3.

A-võõrkeel, inglise keel

2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.
2.1.2. Õppeaine kirjeldus
A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks
A-võõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride
vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni.
Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab
õppija aktiivset osalust.
A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. Õppija
keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe.
Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja
õpitava keele kasutamisel.
Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist,
sotsiolingvistilist ja pragmaatilist.
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele
struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise
juurde.
Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid,
keeleregister jm).
Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste.
Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine,
kirjutamine) kaudu.
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse
suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus“.
Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid
rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste
kogemustest, huvidest ja vajadustest.
Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral
selgituste andmiseks.
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Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida
oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi.
Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema
eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne).
Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale,
tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest
(alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest).
Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning
lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte.
Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse
arendamiseks ergutame õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks
kasutame erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus
õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste
motiveerimiseks aitame neil leida kirjasõpru, korraldame võimalusel õppereise ja õpilasvahetust
ning kutsume keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid.
Kõigis kooliastmeis peame oluliseks õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset
hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks loome tundides positiivne õhkkond ja
väärtustame õppija iga edusammu.
Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet kas sõnalise
hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu
käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning
võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.
Õpetaja hinnangute kõrval kasutame õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes
vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.
3.2 I kooliaste
2.2.1 Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma
lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus:
Kuulamine
Inglise keel

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A1.1

A1.2

A1.1

A1.2

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 4.
2.2.2. Õppesisu
Teemavaldkonnad:
Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus.
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed, kodu asukoht.
Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus.
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Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega
seotud vahendid.
Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused.
2.2.3 Õppetegevused
Õpitulemuste saavutamiseks I kooliastmes on oluline õpetuse mängulisus, sest selles vanuses
õpib õpilane põhiliselt tegutsedes. Rõhk on kuulamisel ning rääkimisel. Õpilased õpivad
eristama võõrkeele häälikuid, sõnarõhku ja lauseintonatsiooni ning omandavad õige
hääldusaluse. Kuulamisel kasutatakse põhiliselt adapteeritud ja õpiotstarbelisi tekste (nt
lühidialoogid ja -monoloogid). Suur osakaal on salmidel (sh rütmisalmid) ja lauludel. Õpetaja
julgustab õpilasi analoogia põhjal kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid. Loetakse ja
kirjutatakse
peamiselt
seda,
mis
on
suuliselt
juba
õpitud.
Algklassides pööratakse õpioskustest enim tähelepanu kordamisele ja seostamisele, olulise
leidmisele, grupeerimisele. Kavandadakse tegevusi, mille käigus õpilased omandavad teadmisi
õpitavast keelest, maatundmisest, inimestest, kultuurist ning sel teel kujundada positiivset
suhtumist: selleks korraldatakse joonistuste näitusi, viktoriine, üritusi, kus saab tutvuda
Inglismaaga.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest.
Osaoskuste arendamiseks sobivad:
1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile
osutamine);
2) loetellu sobimatu sõna äratundmine;
3) pildi täiendamine kuuldu põhjal;
4) tähelepanelikku kuulamist nõudvad mängud (nt bingo);
5) laulude ja luuletuste kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine (nt ridade järjestamine,
riimuvate sõnade leidmine);
6) häälega lugemine;
7) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
8) rääkimine pildi alusel;
9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine
jne.

2.2.4. Lõiming ja läbivad teemad
Läbivad teemad on üld-ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu
vahenditeks. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua
ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates
olukordades rakendada.
Võimalik seos teiste ainekavadega:
Loodusõpetus: siin õpilased tutvuvavd teiste riikide pealinnadega, teiste keeldega, lipudega;
Orienteerumine ajas – aastaajad, kuud, nädalapäevad, päeva osad;
Kirjandus:
• Muinasjutude lugemisel tutvustatakse õpilasi autoritega, tegelaste nimedega;
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Matemaatika
• Õpides võõrkeeli selleks et laiendada sõnavara tutvustatakse arvude nimetustega;
suurustega: pikkus, kõrgus, mass, maht, aeg, temperatuur,
geomeetriliste kujunditega: kolmnurk, ruut, ristkülik, ring, romb, püramiid, punkt, joon,
Muusika
•teiste rahvade laulude kaudu saab ka laiendada ja täiendada sõnavara ja hääldamisoskust;
• sõnavara täiendamine toimub ka teiste rahvade ringmängude tutvumise käigus;
Projektides osalemine
Kevadel 6.05.2011.aastal erakool Edu valem alustas koostöös Iirimaa koolide esindajatega
rahvusvahelise projekti „Tell me your rhyme” ettevalmistust. Projekt lõimib algkooli ained:
Euroopa õpe, keel ja kirjandus, näitlemine, IKT, kunst, muusika, võõrkeeled (antud juhul – eesti
keel teise keelena ja inglise keel). Projekti kestvus on kaks õppeaastat. Õpilased tutvuvad teise
riigi laste luuletustega ja samuti tutvustavad oma luuletusi Iirimaa õpilastele. Lapsed
illustreerivad luuletused oma joonistustega ja püüavad luua ka laule. Kõik see tegevus
motiveerib inglise keele õppimist ja soodustab selle aktiivset kasutamist. Samuti Comeniuse
raames osalevad meie kooli 1.klassi õpilased rahvusvahelises projektis, näiteks „Watching the
Environment“ 2012-2014, kus nad rakendavad oma inglise keele teadmisi ja oskusi, suheldes
aktiivselt lastega Euroopa riikidest: Portugaalia, Rumeenia, Slovakia, Poola, Itaalia. Projekti
käigus arenevad lastel ka sotsiaaloskused, laienevad teadmised erinevatest maadest ja nende
kommetest, saavad uusi teadmisi teiste riikide kultuurist.

2.2.5 Hindamine
I kooliastmes hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel, mille
käigus tõstetakse esile õpilase edusamme. Õpetaja juhib tähelepanu puudustele taktitundeliselt,
osutades võimalustele neist üle saada.
I kooliastmes hinnatakse põhiliselt kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust.
Õpilasele tuleb selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa. Õpilane hakkab õpetaja
juhendamisel oma edukusele hinnangut andma. Eesmärk on, et õpilane õpiks esialgu koostöös
õpetajaga sõnastama seda, mida ta on enda arvates hästi omandanud, mille omandamiseks peab
ta veel tööd tegema ja/või milliseid oskusi ta peaks veel endas arendama. Selleks sobivad
töövormid (nt tunni ja/või teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt), mis
võimaldavad õpilasel lühidalt kirjeldada seda, mida uut ja huvitavat ta on õppinud või teada
saanud.
I kooliastmes võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õpetaja peaks õpilast julgustama ka
võõrkeelt kasutama. Oluline on, et kõik õpilased saaksid oma mõtted ja arvamuse välja öelda.

2.3. 1.klass
2.3.1 Õpitulemused
Kuulamisel (väga aeglase ja selge kõne puhul õpitud sõnavara piires, sh salvestustelt):
1. oskab eristada õpitavat võõrkeelt teiste keelte hulgast;
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2. saab aru õpetajapoolsetest lihtsamatest korraldustest ja oskab tegutseda kuuldud
juhtnööride kohaselt;
3. tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film,
takso, kohv, jne);
Hääldamisel:
1. oskab imiteerida õpetaja poolt öeldud/salvestatud sõnu/fraase;
2. oskab häälida oma nime ja tähestikku;
Lugemisel:
1. tunneb õpitava keele tähemärke;
2. tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad ja fraasid;
Rääkimisel ja suhtlusetiketi järgimisel:
Suuline suhtlus:
1. oskab tervitada ja hüvasti jätta;
2. oskab ennast tutvustada ja küsida kaaslase nime;
3. oskab kasutada kõnetlussõnu (nt Mr, Miss, Mrs);
4. oskab küsida sõna tähendust ja paluda vajadusel öeldut korrata;
5. oskab paluda, vabandada ja tänada;
6. oskab vastata väga lihtsatele küsimustele;
Suuline esitus:
1. oskab esitada lühikest luuletust/laulu;
Kirjutamisel:
1. tunneb iglise keele tähestikku ning tähtede kirjapilti;
2. oskab teha ärakirja (tahvlilt, õppematerjalist) õpitud sõnavara piires;
3. oskab kirjutada õpitud sõnu.
2.3.2 Õppesisu
1. MINA: nimi, vanus, kehaosad: pea, käsi, jalad; riietus.
LÕIMING: inimeseõpetus, muusika, matemaatika;
2. PERE JA KODU: pereliikmed, aadress: maja, korter, tänav.
LÕIMING: inimeseõpetus, matemaatika.
3. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid.
LÕIMING: orinteerumine ajas, turvalisus, matemaatika, kunst.
4. ÕPPIMINE JA TÖÖ: õpetajad, õppevahendid, õppeained.
LÕIMING: orienteerumine ajas, inimeseõpetus, matemaatika, muusika.
5. SÕBRAD: nimed, vanus, välimus.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, muusika, matemaatika, oriteerumine ajas.
6. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loodus: loomad, linnud, puud, lilled,
Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid.
LÕIMING: lõimib kõiki aineid;
7. INGLISE KEELT KÕNELEVAD MAAD:riigid ja pealinnad.
LÕIMING: muusika, kunst, matemaatika, keel ja kõne;
8. HARRASTUSED JA KULTUUR: mängud, sport, muusika, reisimine, pühad.
10

LÕIMING: seob kõiki aineid;

2.3.3

Õppetegevused

Üldpädevused saavutatakse järgmiste põhimeetodite abil:
- Kuulamine – matkimine;
- Harjutamine – kirjutamine;
- Aktiivõppe meetodid: dialoogid, paaris-ja rühmatöö;
- Mängud – laulud;
- Joonistamine – värvimine;
- Joonistuse täiendamine juhendi järgi;
Suhtlemine:
- Nime ja aadressi küsimine ja nimetamine;
- Millegi ulatamine ja vastuvõtmine,
- Heakskiidu ja üllatuse väljendamine;
- Nõustumine ja mittenõustumine;
Kuulamisoskuste kujundamine
- Õpetaja antud korralduste kuulamine;
- Kaasõpilase kuulamine;
- Laulude kuulamine;
- Jutukesi kuulamine ja nende illustreerimine;
Kõneoskuste kujundamine
- Laulude, liisusalmide päheõppimine;
Lugemisoskuste kujundamine
- Lihtsate tabelite ja jooniste lugemine;
- Luuletuste lugemine;
Kirjutamisoskuste kujundamine
- Tähestiku- ja häälimise järgi kirjutamine
- Ärakiri ja lünktekstide täitmine;
- Hääldusharjutused häälikute korrektseks omandamiseks;

2.3.4 Hindamine.
Põhikooli 1. klassis õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hinnete asemel suulisi
ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid. 1 poolaastal kokkuvõtvaid töid ei tehta. Tagasisidet antakse
kõikide oodatavate õpitulemuste kohta, põhitähelepanu on kuulamis-ja eneseväljendusoskusel.
Enesehindamisoskuse arendamise alustamine, õpioskused
2.4

2.- 3. klass

2.4.1 Õpitulemused
Kuulamisel (selge ja aeglase kõne puhul õpitud sõnavara piires või pildimaterjali toel):
1. oskab reageerida teatud sõnale või fraasile (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või
pildile osutamine);
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2. oskab vastata lühikestele isikukohastele küsimustele ja reageerib adekvaatselt
tavaväljenditele (tervitus, tööjuhis, jne);
3. oskab kuuldu põhjal täita ülesannet (nt laulu või luuletuse kuulamisel ridade järjestamine,
riimuvate sõnade leidmine, piltide reastamine/täiendamine);
Hääldamisel:
1. oskab korrektselt hääldada vastava võõrkeele häälikuid;
2. oskab kasutada õiget intonatsiooni ja rütmi õpitu piires;
Lugemisel:
1. mõistab lihtsaid kirjalikke tööjuhiseid;
2. loeb häälega sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses;
3. oskab seostada loetut sobiva illustratsiooniga;
4. tunneb ära loetellu sobimatu sõna.
Rääkimisel ja suhtlusetiketi järgimisel:
Suuline suhtlus:
1. oskab osaleda dialoogis (ootab oma kõnelemisjärge ja kuulab kaasvestleja ära; võib
vajada kaasvestleja abi, toetuda emakeelele ja žestidele);
2. oskab korrektselt tervitada ja hüvasti jätta erinevatel kellaaegadel;
3. oskab ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime ning päritolu;
4. oskab õnnitleda (sünnipäeval ja jõulude ning uue aasta puhul);
5. oskab väljendada meeldimist ja mittemeeldimist;
Suuline esitus:
1. oskab õpitud sõnavara piires arusaadavalt rääkida endast, kodust, perekonnast, sõbrast,
koolist;
2. oskab kirjeldada lihtsat pilti;
3. oskab esitada lühikesi luuletusi, laule, dialooge;
Kirjutamisel:
1. oskab teha veatut ärakirja (tahvlilt, õppematerjalist);
2. oskab õpitud sõnu õigesti kirjutada;
3. oskab koostada lühikesi lauseid õpitud mallide alusel;
4. oskab kirjutada näidise järgi postkaarti/õnnesoovi/tervitust või täita isikuandmeid (lihtsas
lühiankeedis või vihiku peal);
5. oskab täita lünkharjutusi õpiku abil;
6. oskab kirjutada lühikesi etteütlusi õpitud teksti põhjal.
2.4.2 Õppesisu
1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, kirjandus, muusika.
2. PERE JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress: maja, korter, tänav.
LÕIMING: inimeseõpetus, matemaatika, kunst ja muusika.
3. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja
juhatamine.
LÕIMING: orinteerumine ajas, turvalisus, matemaatika, kirjandus.
4. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, õpetajad, õppeained, õppevahendid, õppeained, kooliruumid,
ametid.
LÕIMING: orienteerumine ajas, inimeseõpetus, matemaatika, muusika.
12

5. SÕBRAD: nimed, vanus, välimus.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, muusika, matemaatika, oriteerumine ajas.
6. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loodus: loomad, linnud, puud, lilled,
Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid.
LÕIMING: lõimib kõiki aineid;
7. INGLISE KEELT KÕNELEVAD MAAD: pealinn, tähtsamad pühad.
LÕIMING: muusika, kunst, matemaatika, keel ja kõne;
8. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine,
pühad.
LÕIMING: seob kõiki õppeaineid;

2.4.3 Õppetegevused
1.kooliastme lõpus üldpädevused saavutatakse järgmiste põhimeetodite abil:
-

Kuulamine – matkimine;
Harjutamine – kirjutamine;
Aktiivõppe meetodid: dialoogid, paaris-ja rühmatöö, rollimängud,
dramatiseeringud;
Kodutööde tegemine;
Õpilase individuaalne töö;
Mängud – laulud;
Joonistuse täiendamine juhendi järgi;
Pildipaaride ühendamine;

Suhtlemine:
-

Nime ja aadressi küsimine ja nimetamine;
Millegi ulatamine ja vastuvõtmine,
Heakskiidu ja üllatuse väljendamine;
Oma soovi väljendamine ja kaaslase soovi küsimine;
Nõustumine ja mittenõustumine;
Loa palumine, lubamine ja keeldumine;
Kuulamisoskuste kujundamine

-

Lühiteksti kuulamine ja kuulamisülesande täitmine
Lühiteksti kuulamine ja kuulamisülesande täitmine (piltide reastamine, loetelu
võrdlemine kuulduga jm)
Õpetaja antud korralduste kuulamine;
Kaasõpilase kuulamine;
Laulude kuulamine;
Jutukesi kuulamine ja nende illustreerimine;
Lünkteksti täitmine;
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Kõneoskuste kujundamine
-

Repliikide moodustamine dialoogiks;
Rollimängud ( küsimuste esitamine, lühiintervjuud jne)
Pildu järgi jutukeste koostamine;
Laulude, liisusalmide päheõppimine;
Lugemisoskuste kujundamine

-

Loetud tekstist nõutava info leidmine;
Lihtsate tabelite ja jooniste lugemine;
Luuletuste lugemine;
Kirjutamisoskuste kujundamine

-

Tähestiku- ja häälimise järgi kirjutamine
Ärakiri ja lünktekstide täitmine;
Hääldusmärkide tundmine ja kirjutamine;
Hääldusharjutused häälikute korrektseks omandamiseks;

2.4.4 Hindamine
1 põhikooliastmes hinnatakse: järele hääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-,vestlus,lugemisoskust-, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud eriliigilisi harjutusi, jne.
Suuline: käskluste täitmine, sõnade häälimine (spelling), teksti (sh luuletuse) lugemine ja sisu
tõlgendamine, dialoogis osalemine, pildi kirjeldamine, ülesanded sõnavara tundmise
selgitamiseks, sõnamängud; piltide reastamine kuuldu järgi, sõnade ja piltide kokkusobitamine.
Kirjalik: häälimise järgi lühikeste sõnade kirjutamine, ärakiri, kuuldu põhjal joonistamine või
värvimine. Teadmisi ja oskusi hinnatakse arvestuslikult viiepallisüsteemis vastavalt Edu Valem
Erakooli õpiprotsessi hindamise alustele (vt.ptk.11.1)
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3. Eesti keel teise keelena
3.1. Üldalused
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses
keskkonnas ning jätkata õpinguid eesti keeles;
2) omandab oskuse edaspidi võõrkeeli õppida ja oma keeleoskust pidevalt täiendada;
3) mõistab eesti kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning
väärtustab neid;
4) tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja
filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast;
5) oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid,
internetti), et leida vajalikku infot ka teistes õppeainetes ja väljaspool õppetööd.
3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Eesti keele arendamise strateegiast tulenevalt seab käesolev õppekava eesmärgi liikuda B2
keeleoskustaseme saavutamise poole põhikooli lõpuks. Põhikooli lõpetaja hea õpitulemus eesti
keeles teise keelena on B1.2 ja väga hea õpitulemus B2.1. Eesti keele kui teise keele õppimine
põhikoolis on aluseks, et jätkata õpinguid eestikeelses gümnaasiumis.
Eesti keel teise keelena on muukeelsetele õpilastele üldjuhul esimene kokkupuude emakeelest
erineva keele ja kultuuriga. Seetõttu on üks õppe olulisemaid ülesandeid äratada huvi eesti keele
ja kultuuri vastu ning tekitada motivatsiooni järgnevate võõrkeelte õppeks.
Lisaks eesti keele õppele aitab õppija keeleoskust arendada lõimitud aine- ja keeleõppe. Juba
1.klassist alates hakatakse õppima loodusõpetust ja kunsti integreeritul moel, nö eesti keeles,
samuti laste vaba aja sisutamine pikapäevarühas toimub ka eestikeelsete mängude abil.
Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajaline pingutust nõudev tegevus, mis eeldab
õppija aktiivset osalust. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.
Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist,
sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised (hääldus, grammatika, sõnavara) ei ole
eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse
kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise
pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm).
Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust
arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu.
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse
suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus”.
Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid
rõhuasetused ja maht võivad olla erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme
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õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt eesti keeles.
Kooli õppekeeles võib vajaduse korral anda selgitusi.
Õppimise käigus arendatakse õpioskusi, sealhulgas oskust seada endale õpieesmärke ja
analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. Kõigis
kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl (rollimängud, dramatiseeringud, ajurünnak jne).
Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima,
projektides osalema jne).
Õpitut seostatakse keele kasutamisega väljaspool keeletundi. Selleks sobivad mitmesugused
keelekeskkonnas toimuvad tegevused (õpilasvahetus, koolide ühistegevused, tunnikülalised,
õppekäigud, info saamine erinevatest teabeallikatest). Keeleõpet rikastatakse keeleõppija isikliku
kogemuse kaudu, mida õppija saab jagada kaasõppijatega.
Õppetegevusi kavandades lähtume didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult
tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest
(alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis peab õppijat
motiveerima ning kujundama temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks
loome tundides positiivse õhkkonna ja väärtustame õppija edusamme.
Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet kas sõnalise
hinnangu või hinde vormis. Tunnustame ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu
käsitletakse keeleõppe loomuliku osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning
võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.
Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid,
võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.
3.2. I kooliaste
3.2.1. Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma
lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud õppekava raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist;
5) suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks;
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus:
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
A1.2
A1.2
A1.2
Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 4.

Kirjutamine
A1.2

3.2.2. Õppesisu
Teemavaldkonnad
Mina ja teised. Enese, pereliikmete, kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning kirjeldamine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht; kodukoha loodus; kodused toimingud; perekondlikud
sündmused.
Eesti. Suuremad linnad (Tartu, Pärnu, Haapsalu, Narva); aastaring; rahvakalendri tähtpäevad.
Riigid ja nende kultuur. Naaberriigid; pealinnad, põhirahvused, keel.
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Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervis; koolipäev, koolitee.
Vaba aeg. Lemmiktegevused, mängude käsklused ja juhendid.

3.2.3. Õppetegevus
Eesti keele õppimine algab I kooliastmes suulise kursusega. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt
seda, mis on suuliselt juba omandatud. Suulisele kursusele järgneb põhikursus, millega
kujundatakse õpilase oskust kuulata eestikeelset kõnet, ise kõneleda, lugeda ja kirjutada. Sel
kooliastmel õpitakse keelt valdavalt tegevuse ja mängu kaudu. Tunnis töötavad õpilased nii
paaris kui ka rühmas.
Tähelepanu keskmes on hääldusnormide omandamine ja häälega lugemine ning loetu ja
pildimaterjali põhjal küsimustele vastamine, vestlemine ning jutustamine.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele või
pildile osutamine);
2) loetellu sobimatu sõna äratundmine;
3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
4) häälega lugemine;
5) rääkimine pildi alusel;
6) jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine;
7) ärakirja tegemine ning mudeli järgi kirjutamine;
8) laulu-, sõna-, laua- ja liikumismängude

3.2.4. Lõiming ja läbivad teemad
Läbivad teemad on üld-ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu
vahenditeks. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua
ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates
olukordades rakendada.
Võimalik seos teiste ainekavadega:
Loodusõpetus: siin õpilased tutvuvavd teiste riikide pealinnadega, teiste keeldega, lipudega;
Orienteerumine ajas – aastaajad, kuud, nädalapäevad, päeva osad;
Kirjandus:
Eesti muinasjutude lugemisel tutvustatakse õpilasi autoritega, tegelaste nimedega; lihtsamate
luuletuste õpimisel tutvub laps eesti keele lausetega ja nende ülesehitamisega;
Matemaatika
Arvudega tutvumisel laieneb sõnavara;
Suurused: pikkus, kõrgus, mass, maht, aeg, temperatuur,
geomeetrilised kujundid: kolmnurk, ruut, ristkülik, ring, romb, püramiid, punkt, joon,
Muusika
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teiste rahvade laulude kaudu saab ka laiendada ja täiendada sõnavara ja hääldamisoskust;
sõnavara täiendamine toimub ka teiste rahvade ringmängude tutvumise käigus;
Kunst
maalimise käigus saab õppida juurde palju uusi sõnu: joonistamise objekt, selle asukoht, värvus,
suurus jne.;

3.2.5 Hindamine
I kooliastmes hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel, mille
käigus tõstetakse esile õpilase edusamme. Õpetaja juhib tähelepanu puudustele taktitundeliselt,
osutades võimalustele neist üle saada.
I kooliastmes hinnatakse p Põhikooli 1. klassis õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel
kasutatakse hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid. 1 poolaastal kokkuvõtvaid
töid ei tehta. Tagasisidet antakse kõikide oodatavate õpitulemuste kohta, põhitähelepanu on
kuulamis-ja eneseväljendusoskusel.
3.3

1 Klass

3.3.1 Õpitulemused
Kuulamisel (väga aeglase ja selge kõne puhul õpitud sõnavara piires, sh salvestustelt):
1.oskab eristada õpitavat võõrkeelt teiste keelte hulgast;
2.saab aru õpetajapoolsetest korraldustest ja oskab tegutseda kuuldud juhtnööride
kohaselt;
3.tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film,
takso, kohv, jne);
Hääldamisel:
1.oskab imiteerida õpetaja poolt öeldud/salvestatud sõnu/fraase;
2.oskab häälida oma nime ja tähestikku;
Lugemisel:
1.tunneb õpitava keele tähemärke;
2.tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad ja fraasid;
Rääkimisel ja suhtlusetiketi järgimisel:
Suuline suhtlus:
1.oskab tervitada ja hüvasti jätta;
2.oskab ennast tutvustada ja küsida kaaslase nime;
3.oskab kasutada kõnetlussõnu (nt härra, proua);
4.oskab küsida sõna tähendust ja paluda vajadusel öeldut korrata;
5.oskab paluda, vabandada ja tänada;
6.oskab vastata väga lihtsatele küsimustele;
Suuline esitus:
1.oskab esitada lühikest luuletust/laulu;
Kirjutamisel:
1.tunneb eesti keele tähestikku ning tähtede kirjapilti;
2.oskab teha ärakirja (tahvlilt, õppematerjalist) õpitud sõnavara piires;
3.oskab kirjutada õpitud sõnu.
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3.3.2 Õppesisu
1. MINA: nimi, vanus, kehaosad: pea, käsi, jalad; riietus.
LÕIMING: muusika, matemaatika, kunst;
2. PERE JA KODU: pereliikmed, aadress: maja, korter, tänav.
LÕIMING: matemaatika, kunst.
3. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: päevakava, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid.
LÕIMING: turvalisus, matemaatika, kunst.
4. ÕPPIMINE JA TÖÖ: õpetajad, õppevahendid, õppeained.
LÕIMING: orienteerumine ajas, matemaatika, muusika.
5. SÕBRAD: nimed, vanus, välimus.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, muusika, matemaatika, oritenteerumine ajas.
6. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loodus: loomad, linnud, puud, lilled,
Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid.
LÕIMING: lõimib kõiki aineid;
7. HARRASTUSED JA KULTUUR: mängud, sport, muusika, pühad.
LÕIMING: seob kõiki aineid;
3.3.3 Õppetegevused
Üldpädevused saavutatakse järgmiste põhimeetodite abil:
- Kuulamine – matkimine;
- Harjutamine – kirjutamine;
- Aktiivõppe meetodid: dialoogid, paaris-ja rühmatöö, rollimängud,
dramatiseeringud;
- Mängud – laulud;
- Joonistamine – värvimine;
- Joonistuse täiendamine juhendi järgi
Suhtlemine:
- Nime ja aadressi küsimine ja nimetamine;
- Millegi ulatamine ja vastuvõtmine,
- Heakskiidu ja üllatuse väljendamine;
Kuulamisoskuste kujundamine:
- Õpetaja antud korralduste kuulamine;
- Laulude kuulamine;
- Jutukesi kuulamine ;
Kõneoskuste kujundamine:
- Pildi kirjeldamine;
- Laulude, liisusalmide päheõppimine;
Lugemisoskuste kujundamine:
- Lihtsate tabelite ja jooniste lugemine;
- Luuletuste lugemine;
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Kirjutamisoskuste kujundamine
- Tähestiku- ja häälimise järgi kirjutamine;
- Ärakiri
Hääldusoskuste kujundamine:
- Hääldusharjutused häälikute korrektseks omandamiseks;
3.3.4 Hindamine
Põhikooli 1. klassis õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hinnete asemel
suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid. 1 poolaastal kokkuvõtvaid töid ei tehta.
Tagasisidet antakse kõikide oodatavate õpitulemuste kohta, põhitähelepanu on kuulamisja eneseväljendusoskusel. Enesehindamisoskuse arendamise alustamine, õpioskused
3.4
2.klass
3.4.1 Õpitulemused
Kuulamisel (selge ja aeglase kõne puhul õpitud sõnavara piires või pildimaterjali toel):
1.oskab reageerida teatud sõnale või fraasile (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või
pildile osutamine);
2.oskab vastata lühikestele isikukohastele küsimustele ja reageerib adekvaatselt
tavaväljenditele (tervitus, tööjuhis, jne);
3.oskab kuuldu põhjal täita ülesannet (nt laulu või luuletuse kuulamisel ridade
järjestamine, riimuvate sõnade leidmine, piltide reastamine/täiendamine);
Hääldamisel:
1.oskab korrektselt hääldada vastava võõrkeele häälikuid;
2.oskab kasutada õiget intonatsiooni ja rütmi õpitu piires;
Lugemisel:
1.loeb häälega sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses;
2.oskab seostada loetut sobiva illustratsiooniga;
3.tunneb ära loetellu sobimatu sõna.
Rääkimisel ja suhtlusetiketi järgimisel:
Suuline suhtlus:
1.oskab osaleda dialoogis (ootab oma kõnelemisjärge ja kuulab kaasvestleja ära; võib
vajada kaasvestleja abi, toetuda emakeelele ja žestidele);
2.oskab korrektselt tervitada ja hüvasti jätta erinevatel kellaaegadel (hommikul, päeval,
õhtul);
3.oskab ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime ning päritolu;
4.oskab õnnitleda (sünnipäeval ja jõulude ning uue aasta puhul);
5.oskab väljendada meeldimist ja mittemeeldimist;
Suuline esitus:
1.oskab õpitud sõnavara piires arusaadavalt rääkida endast, kodust, perekonnast, sõbrast,
koolist;
2.oskab kirjeldada lihtsat pilti;
3.oskab esitada lühikesi luuletusi, laule, dialooge;
Kirjutamisel:
1.oskab teha veatut ärakirja (tahvlilt, õppematerjalist);
2.oskab õpitud sõnu õigesti kirjutada;
3.oskab koostada lühikesi lauseid õpitud mallide alusel;
4.oskab kirjutada näidise järgi postkaarti/õnnesoovi/tervitust või täita isikuandmeid (lihtsas
lühiankeedis või vihiku peal);
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5.oskab täita lünkharjutusi õpiku abil;
3.4.2 Õppesisu
1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, kirjandus, muusika.
2. PERE JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress: maja, korter, tänav.
LÕIMING: inimeseõpetus, matemaatika, kunst ja muusika.
3. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja
juhatamine.
LÕIMING: orinteerumine ajas, turvalisus, matemaatika, kirjandus.
4. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, õpetajad, õppeained, õppevahendid, kooliruumid, ametid.
LÕIMING: orienteerumine ajas, inimeseõpetus, matemaatika, muusika.
5. SÕBRAD: nimed, vanus, välimus, omadused.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, muusika, matemaatika, oritenteerumine ajas.
6. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loodus: loomad, linnud, puud, lilled,
Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid, tähtsamad pühad: Jõulud, Iseseisvuse päev, Lihavõtted;
LÕIMING: lõimib kõiki aineid;
7. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine,
pühad.
LÕIMING: seob kõiki õppeaineid;
3.4.3 Õppetegevused
1kooliastmes on oluline mängulisus, suur rõhk on salmidel ja lauludel, ning kuulamisel ja
rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara.
Õpetaja julgustab õpilasi kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpilased
õpivad häälikuid eristama ning omandavad õige hääldusaluse.
Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba õpitud.
Kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist.
Tunnis juhitakse õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest.
Osaoskuste arendamiseks sobivad :
- teatud sõnade või fraaside reageerimine (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile
osutamine);
- loetellu sobimatu sõna äratundmine;
- kuuldu põhjal pildi täiendamine;
- tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (loto)
- laulude ja luuletuste kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine (nt ridade
järjestamine, tõlkimine vene keelest eesti keelde lauludest sõnu)
- dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
- häälega lugemine;
- rääkimine pildi alusel,
- ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine;
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3.4.4 Hindamine
1 põhikooliastmes hinnatakse: järele hääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-,vestlus,lugemisoskust-, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud eriliigilisi harjutusi, jne.
Suuline: käskluste täitmine, sõnade häälimine (spelling), teksti (sh luuletuse) lugemine ja sisu
tõlgendamine, dialoogis osalemine, pildi kirjeldamine, ülesanded sõnavara tundmise
selgitamiseks, sõnamängud; piltide reastamine kuuldu järgi, sõnade ja piltide kokkusobitamine.
Kirjalik: häälimise järgi lühikeste sõnade kirjutamine, ärakiri, kuuldu põhjal joonistamine või
värvimine. Teadmisi ja oskusi hinnatakse arvestuslikult viiepallisüsteemis vastavalt Edu Valem
Erakooli õpiprotsessi hindamise alustele (vt.ptk.11.1)
3.5 3.klass
3.5.1 Õpitulemused
Kuulamisel (selge ja aeglase kõne puhul õpitud sõnavara piires või pildimaterjali toel):
1.oskab reageerida teatud sõnale või fraasile (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või
pildile osutamine);
2.oskab vastata lühikestele isikukohastele küsimustele ja reageerib adekvaatselt
tavaväljenditele (tervitus, tööjuhis, jne);
3.oskab kuuldu põhjal täita ülesannet (nt laulu või luuletuse kuulamisel ridade
järjestamine, riimuvate sõnade leidmine, piltide reastamine/täiendamine);
Hääldamisel:
1.oskab korrektselt hääldada vastava võõrkeele häälikuid;
2.oskab kasutada õiget intonatsiooni ja rütmi õpitu piires;
Lugemisel:
1.mõistab lihtsaid kirjalikke tööjuhiseid;
2.loeb häälega sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses;
3.oskab seostada loetut sobiva illustratsiooniga;
4.tunneb ära loetellu sobimatu sõna.
Rääkimisel ja suhtlusetiketi järgimisel:
Suuline suhtlus:
1.oskab osaleda dialoogis (ootab oma kõnelemisjärge ja kuulab kaasvestleja ära; võib
vajada kaasvestleja abi, toetuda emakeelele ja žestidele);
2.oskab korrektselt tervitada ja hüvasti jätta erinevatel kellaaegadel;
3.oskab ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime ning päritolu;
4.oskab õnnitleda (sünnipäeval ja jõulude ning uue aasta puhul);
5.oskab väljendada meeldimist ja mittemeeldimist;
Suuline esitus:
1.oskab õpitud sõnavara piires arusaadavalt rääkida endast, kodust, perekonnast, sõbrast,
koolist;
2.oskab kirjeldada lihtsat pilti;
3.oskab esitada lühikesi luuletusi, laule, dialooge;
Kirjutamisel:
1.oskab teha veatut ärakirja (tahvlilt, õppematerjalist);
2.oskab õpitud sõnu õigesti kirjutada;
3.oskab koostada lühikesi lauseid õpitud mallide alusel;
4.oskab kirjutada näidise järgi postkaarti/õnnesoovi/tervitust või täita isikuandmeid (lihtsas
lühiankeedis või vihiku peal);
5.oskab täita lünkharjutusi õpiku abil;
6.oskab kirjutada lühikesi etteütlusi õpitud teksti põhjal.
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3.5.2 Õppesisu
1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, kirjandus, muusika.
2. PERE JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress: maja, korter, tänav.
LÕIMING: inimeseõpetus, matemaatika, kunst ja muusika.
3. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja
juhatamine.
LÕIMING: orinteerumine ajas, turvalisus, matemaatika, kirjandus.
4. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, õpetajad, õppeained, õppevahendid, kooliruumid, ametid.
LÕIMING: orienteerumine ajas, inimeseõpetus, matemaatika, muusika.
5. SÕBRAD: nimed, vanus, välimus, omadused.
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst, muusika, matemaatika, oritenteerumine ajas.
6. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loodus: loomad, linnud, puud, lilled,
Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid, tähtsamad pühad: Jõulud, Iseseisvuse päev, Lihavõtted;
LÕIMING: lõimib kõiki aineid;
7. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine,
pühad.
LÕIMING: seob kõiki õppeaineid;
3.5.3 Õppetegevused
Üldpädevused saavutatakse järgmiste põhimeetodite abil:
-

Kuulamine – matkimine;
Harjutamine – kirjutamine;
Aktiivõppe meetodid: dialoogid, paaris-ja rühmatöö, rollimängud,
dramatiseeringud;
Kodutööde tegemine;
Õpilase individuaalne töö;
Mängud – laulud;
Joonistamine – värvimine;
Joonistuse täiendamine juhendi järgi;
Pildipaaride ühendamine;

Suhtlemine:
- Nime ja aadressi küsimine ja nimetamine;
- Millegi ulatamine ja vastuvõtmine,
- Heakskiidu ja üllatuse väljendamine;
- Oma soovi väljendamine ja kaaslase soovi küsimine;
- Nõustumine ja mittenõustumine;
- Loa palumine, lubamine ja keeldumine;
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-

Kuulamisoskuste kujundamine
Lühiteksti kuulamine ja kuulamisülesande täitmine
Kuulamisoskuste kujundamine
Lühiteksti kuulamine ja kuulamisülesande täitmine (piltide reastamine, loetelu
võrdlemine kuulduga jm)
Õpetaja antud korralduste kuulamine;
Kaasõpilase kuulamine;
Laulude kuulamine;
Jutukesi kuulamine ja nende illustreerimine;
Lünkteksti täitmine;
Kõneoskuste kujundamine

-

Repliikide moodustamine dialoogiks;
Rollimängud (õpitud keeledite valikkombineerimine vastavalt situatsioonile,
küsimuste esitamine, lühiintervjuud jne)
Jutukeste koostamine;
Pildi kirjeldamine;
Laulude, liisusalmide päheõppimine;
Lugemisoskuste kujundamine
Loetud tekstist nõutava info leidmine;
Lihtsate tabelite ja jooniste lugemine;
Luuletuste lugemine;
Kirjutamisoskuste kujundamine

-

Tähestiku- ja häälimise järgi kirjutamine
Ärakiri ja lünktekstide täitmine;
Hääldusmärkide tundmine ja kirjutamine;
Hääldusoskuste kujundamine
Hääldusharjutused höölikute korrektseks omandamiseks;
Rõhulised ja rõhuta silbid;

3.5.4 Hindamine
1 põhikooliastmes hinnatakse: järele hääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-,vestlus,lugemisoskust-, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud eriliigilisi harjutusi, jne.
Suuline: käskluste täitmine, sõnade häälimine (spelling), teksti (sh luuletuse) lugemine ja sisu
tõlgendamine, dialoogis osalemine, pildi kirjeldamine, ülesanded sõnavara tundmise
selgitamiseks, sõnamängud; piltide reastamine kuuldu järgi, sõnade ja piltide kokkusobitamine.
Kirjalik: häälimise järgi lühikeste sõnade kirjutamine, ärakiri, kuuldu põhjal joonistamine või
värvimine. Teadmisi ja oskusi hinnatakse arvestuslikult viiepallisüsteemis vastavalt Edu Valem
Erakooli õpiprotsessi hindamise alustele (vt.ptk.11.1
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4. Keeleoskustasemed A1.1.- C1
Osaoskuste õpitulemused
KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

1) GRAMMAT
IKA
KORREKTSUS

A1.1

A1.2

Tunneb väga aeglases ja
selges sidusas kõnes ära
õpitud sõnad ja fraasid;
arusaamist toetab
pildimaterjal. Reageerib
pöördumistele adekvaatselt
(nt tervitused, tööjuhised).
Tunneb rahvusvaheliselt
kasutatavaid lähedase
hääldusega sõnu (nt
hamburger, film, takso,
kohv).
2)
Saab aru
selgelt hääldatud
fraasidest, lausetest ja
tuttava situatsiooniga
seotud lühikestest
dialoogidest.
Mõistab selgelt ja aeglaselt
antud juhiseid ning

Tunneb õpitava keele
tähemärke.
Tunneb tekstis ära tuttavad
nimed, sõnad (sh rahvusvaheliselt kasutatavad) ja
fraasid. Loeb sõnu, fraase ja
lauseid õpitud sõnavara
ulatuses; arusaamist võib
toetada pildimaterjal.

Oskab vastata väga lihtsatele
küsimustele ning esitada
samalaadseid küsimusi
õpitud sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab vestluskaaslase abi,
võib toetuda emakeelele ja
žestidele.

Tunneb õpitava keele
kirjatähti, valdab
kirjatehnikat, oskab õpitud
fraase ja lauseid ümber
kirjutada (ärakiri).
Oskab kirjutada
isikuandmeid (nt vihiku
peale). Koostab lühikesi
lauseid õpitud mallide alusel.
Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid ja
lausemalle, kuid
neiski tuleb ette vigu.

Loeb lühikesi lihtsaid tekste
(nt ürituste kavad,
postkaardid, meilid,
kuulutused, sildid, teeviidad,
lühiankeedid, -küsimustikud,
-teated, -sõnumid) ja leiab
neist vajaliku faktiinfo.
Saab aru lihtsatest kirjalikest

Oskab lühidalt tutvustada
iseennast ja oma ümbrust.
Saab
hakkama
õpitud
sõnavara ja lausemallide
piires lihtsate dialoogidega;
vajab vestluskaaslase abi.
Hääldusvead
võivad
põhjustada arusaamatusi.
Kõnes esineb kordusi,

Oskab lühidalt kirjutada
iseendast ja teisest inimesest.
Oskab täita lihtsat
küsimustikku.
Tunneb õpitud sõnavara
õigekirja. Kasutab lause
alguses suurtähte ja lause
lõpus õiget kirjavahemärki.
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pöördumisi.
Vajab kordamist, osutamist,
piltlikustamist vms.

KUULAMINE

tööjuhistest.
Lugemise tempo on väga
aeglane, teksti mõistmiseks
võib vaja minna korduvat
lugemist. Tekstist
arusaamiseks oskab kasutada
õpiku sõnastikku.
LUGEMINE

katkestusi ja pause.

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

3)
GRA
MMATIKA
KORREKTSUS

A2.1

A2.2

Mõistab lihtsaid vestlusi ning
lühikeste jutustuste, teadete
ja sõnumite sisu, kui need on
talle tuttaval teemal, seotud
igapäevaste tegevustega ning
esitatud aeglaselt ja selgelt.
Vajab kordamist ja selget
hääldust.

4)
Suudab
jälgida enda jaoks
tuttava valdkonna
mõttevahetust ning

Loeb üldkasutatava
sõnavaraga lühikesi
tavatekste (nt isiklikud
kirjad, kuulutused, uudised,
juhised, kasutusjuhendid);
leiab tekstis sisalduvat infot
ja saab aru teksti mõttest.
Lugemise tempo on aeglane.
Tekstist arusaamiseks oskab
kasutada koolisõnastikku.

Oskab lühidalt kirjeldada
lähiümbrust,
igapäevaseid
toiminguid
ja
inimesi.
Kasutab põhisõnavara ja
käibefraase,
lihtsamaid
grammatilisi konstruktsioone
ning lausemalle. Suudab
alustada
ja
lõpetada
lühivestlust, kuid ei suuda
seda juhtida. Kõne on
takerduv,
esineb
hääldusvigu.

Koostab õpitud sõnavara
piires lähiümbruse ja
inimeste kirjeldusi.
Kirjutab lihtsaid teateid
igapäevaeluga seotud
tegevustest (nt postkaart,
kutse); koostab
lühisõnumeid. Oskab
kasutada sidesõnu ja, ning jt.
Oskab näidise järgi koostada
lühikesi tekste, abivahendina
kasutab õpiku- või
koolisõnastikku.

Loeb lihtsaid tavatekste (nt
reklaamid, menüüd,
ajakavad, ohuhoiatused)
tuttavatel teemadel ja saab
aru neis sisalduvast infost.

Oskab rääkida oma huvidest
ja tegevustest. Tuleb toime
olmesfääris suhtlemisega.
Oskab väljendada oma
suhtumist ja eelistusi.

Oskab kirjutada lühikesi
kirjeldavat laadi jutukesi
oma kogemustest ja
ümbritsevast. Koostab
lihtsaid isiklikke kirju.

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb
sageli vigu
grammatika
põhivaras (nt ajab
segi ajavormid või
eksib aluse ja öeldise
ühildumisel); siiski
on enamasti selge,
mida ta väljendada
tahab.
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eristada olulist infot.
5)
Saab aru
olmesfääris kuuldud
üldkeelse suhtluse
sisust (nt poes,
bussis, hotellis,
piletilevis).

Suudab mõnikord aimata
sõnade tähendust konteksti
toel.

Suudab alustada, jätkata ja
lõpetada vestlust tuttaval
teemal, kuid võib vajada abi.
Kasutab õpitud põhisõnavara
ja lausemalle valdavalt
õigesti; spontaanses kõnes on
vigu. Kõne on arusaadav,
kuigi esineb hääldusvigu ja
sõnade otsimist.

Oskab kasutada sidesõnu
aga, sest, et jt. Rakendab
õpitud õigekirjareegleid (nt
algustähe ortograafia,
kirjavahemärgid).

6)
Vajab sageli
kuuldu täpsustamist.
KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

7)
GRA
MMATIKA
KORREKTSUS

B1.1

Saab aru vahetus
suhtlussituatsioonis kuuldust,
kui vestlus on tuttaval
igapäevaeluga seotud teemal.
Mõistab tele- ja
raadiosaadete ning filmide
sisu, kui teema on tuttav ja
pakub huvi ning pilt toetab
heliteksti.
Saab aru loomuliku tempoga
kõnest, kui hääldus on selge
ja tuttav.

Loeb ja mõistab
mõneleheküljelisi lihtsa
sõnastusega faktipõhiseid
tekste (nt kirjad,
veebiväljaanded,
infovoldikud,
kasutusjuhendid).
Mõistab jutustavat laadi
teksti põhiideed ning suudab
jälgida sündmuste arengut.
Suudab leida vajalikku infot
teatmeteostest ja internetist.
Oskab kasutada kakskeelseid
tõlkesõnastikke.

Oskab lihtsate seostatud
lausetega rääkida oma
kogemustest ja kavatsustest.
Suudab lühidalt põhjendada
oma seisukohti. On
võimeline ühinema
vestlusega ja avaldama
arvamust, kui kõneaine on
tuttav. Kasutab õpitud
väljendeid ja lausemalle
õigesti; spontaanses kõnes
esineb vigu. Hääldus on
selge ja kõne ladus, kuid
suhtlust võib häirida ebaõige
intonatsioon.

Oskab kirjutada õpitud
teemadel lühikesi jutustavat
laadi tekste, milles väljendab
oma tundeid, mõtteid ja
arvamusi (nt isiklik kiri, ekiri, blogi).
Koostab erinevaid
tarbetekste (nt teadaanne,
kuulutus).
Suhtleb online- vestluses (nt
MSN).
Oskab kasutada piiratud
hulgal teksti sidumise võtteid
(sidesõnad, asesõnaline
kordus).

Oskab üsna õigesti
kasutada
tüüpkeelendeid ja
moodustusmalle.
Kasutab tuttavas
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B1.2

Saab kuuldust aru, taipab nii
peamist sõnumit kui ka
üksikasju, kui räägitakse
üldlevinud teemadel (nt
uudistes,
spordireportaažides,
intervjuudes, ettekannetes,
loengutes) ning kõne on
selge ja üldkeelne.

Loeb ja mõistab
mõneleheküljelisi selge
arutluskäiguga tekste
erinevatel teemadel (nt
noortele mõeldud
meediatekstid, mugandatud
ilukirjandustekstid).
Suudab leida vajalikku infot
pikemast arutlevat laadi
tekstist. Kogub teemakohast
infot mitmest tekstist.
Kasutab erinevaid
lugemisstrateegiaid (nt
üldlugemine, valiklugemine).
Tekstides esitatud detailid ja
nüansid võivad jääda
selgusetuks.

Oskab edasi anda raamatu,
filmi, etenduse jms sisu ning
kirjeldada oma muljeid.
Tuleb enamasti toime vähem
tüüpilistes
suhtlusolukordades.
Kasutab põhisõnavara ja
sagedamini esinevaid
väljendeid õigesti;
keerukamate
lausestruktuuride
kasutamisel tuleb ette vigu.
Väljendab ennast üsna
vabalt, vajaduse korral küsib
abi.
Hääldus on selge,
intonatsiooni- ja rõhuvead ei
häiri suhtlust.

Oskab koostada eri allikatest
pärineva info põhjal
kokkuvõtte (nt lühiülevaade
sündmustest, isikutest).
Oskab kirjeldada tegelikku
või kujuteldavat sündmust.
Oskab isiklikus kirjas
vahendada kogemusi,
tundeid ja sündmusi.
Oskab kirjutada õpitud
teemal oma arvamust
väljendava lühikirjandi.
Oma mõtete või arvamuste
esitamisel võib olla keelelisi
ebatäpsusi, mis ei takista
kirjutatu mõistmist.

KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

olukorras
grammatiliselt üsna
õiget keelt, ehkki on
märgata emakeele
mõju.
Tuleb ette vigu, kuid
need ei takista
mõistmist.

8)
GRA
MMATIKA
KORREKTSUS

B2.1

Saab aru nii elavast suulisest
kõnest kui ka
helisalvestistest
konkreetsetel ja abstraktsetel
teemadel, kui kuuldu on
üldkeelne ja suhtlejaid on
rohkem kui kaks.
Saab aru loomuliku tempoga

Loeb ja mõistab
mitmeleheküljelisi tekste (nt
artiklid, ülevaated, juhendid,
teatme- ja ilukirjandus), mis
sisaldavad faktiinfot,
arvamusi ja hoiakuid.
Loeb ladusalt,

Esitab selgeid üksikasjalikke
kirjeldusi üldhuvitavatel
teemadel. Oskab põhjendada
ja kaitsta oma seisukohti.
Oskab osaleda arutelus ja
kõnevooru üle võtta.
Kasutab mitmekesist
sõnavara ja väljendeid.

Kirjutab seotud tekste
konkreetsetel ja üldisematel
teemadel (nt seletuskiri,
uudis, kommentaar).
Põhjendab oma seisukohti ja
eesmärke. Oskab kirjutada
kirju, mis on seotud õpingute
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kõnest.

B2.2

lugemissõnavara on
ulatuslik, kuid raskusi võib
olla idioomide mõistmisega.
Oskab kasutada ükskeelset
seletavat sõnaraamatut.

Kasutab keerukamaid
lausestruktuure, kuid neis
võib esineda vigu. Kõne
tempo on ka pikemate
kõnelõikude puhul üsna
ühtlane; sõna- ja
vormivalikuga seotud pause
on vähe ning need ei sega
suhtlust. Intonatsioon on
enamasti loomulik.

või tööga. Eristab isikliku ja
ametliku kirja stiili. Oskab
korduste vältimiseks
väljendust varieerida (nt
sünonüümid). Võib esineda
ebatäpsusi lausestuses, eriti
kui teema on võõras, kuid
need ei sega kirjutatu
mõistmist.

Suudab jälgida abstraktset
teemakäsitlust (nt vestlus,
loeng, ettekanne) ja saab aru
keeruka sisuga
mõttevahetusest (nt väitlus),
milles kõnelejad väljendavad
erinevaid seisukohti.
Mõistmist võivad takistada
tugev taustamüra,
keelenaljad, idioomid ja
keerukad tarindid.

Suudab lugeda pikki ja
keerukaid, sh abstraktseid
tekste, leiab neist asjakohase
teabe (valiklugemine) ning
oskab selle põhjal teha
üldistusi teksti mõtte ja
autori arvamuse kohta.
Loeb iseseisvalt, kohandades
lugemise viisi ja kiirust
sõltuvalt tekstist ja lugemise
eesmärgist.
Raskusi võib olla idioomide
ja kultuurisidusate vihjete
mõistmisega.

Väljendab ennast selgelt,
suudab esineda pikemate
monoloogidega.
Suhtleb erinevatel teemadel,
oskab vestlust juhtida ja anda
tagasisidet. On võimeline
jälgima oma keelekasutust,
vajaduse korral sõnastab
öeldu ümber ja suudab
parandada enamiku vigadest.
Oskab valida sobiva
keeleregistri.
Kõnerütmis ja -tempos on
tunda emakeele mõju.

Oskab kirjutada esseed:
arutluskäik on loogiline,
tekst sidus ja teemakohane.
Oskab refereerida nii
kirjalikust kui ka suulisest
allikast saadud infot.
Kasutab erinevaid
keeleregistreid sõltuvalt
adressaadist (nt eristades
isikliku, poolametliku ja
ametliku kirja stiili).
Lausesiseseid
kirjavahemärke kasutab
enamasti reeglipäraselt.

KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Valdab grammatikat
küllaltki hästi. Ei tee
vääritimõistmist
põhjustavaid vigu.
Aeg-ajalt ettetulevaid
vääratusi, juhuslikke
vigu ning
lauseehituse lapsusi
suudab enamasti ise
parandada.

GRAMMATIKA
KORREKTSUS
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C1

Mõistab pingutuseta ka
abstraktsetel ja tundmatutel
teemadel kuuldut (nt film,
pikem vestlus, vaidlus).
Suudab kriitiliselt hinnata
kuuldu sisu ning tõstatatud
probleeme.
Mõistmist võivad raskendada
haruldased idioomid, võõras
aktsent, släng või murdekeel.

Loeb pikki keerukaid erineva
registri ja esituslaadiga
tekste.
Loeb kriitiliselt, oskab ära
tunda autori hoiakud,
suhtumise ja varjatult
väljendatud mõtted.
Stiilinüanssidest,
idiomaatikast ning teksti
keerukatest üksikasjadest
arusaamine võib nõuda
kõrvalist abi (nt sõnastik,
emakeelekõneleja nõuanne).

Väljendab ennast ladusalt ja
spontaanselt. Suudab
raskusteta ja täpselt avaldada
oma mõtteid ning arvamusi
erinevatel teemadel.
Keelekasutus on paindlik ja
loominguline. Suudab
saavutada suhtluseesmärke.
Sõnavara on rikkalik, võib
esineda üksikuid vigu sõnade
semantilistes seostes,
rektsioonistruktuurides ja
sõnajärjes.

Oskab kirjutada põhjalikku
ülevaadet mitmest kirjalikust
allikast saadud teabe põhjal
(nt retsensioon, arvustus).
Suudab toimetada kirjalikke
tekste.
Oskab kirjutada loogiliselt
üles ehitatud kirjeldavaid,
jutustavaid ja arutlevaid
tekste, mis tekitavad huvi
ning mida on hea lugeda.
Võib esineda juhuslikke
õigekirja- ja
interpunktsioonivigu.

Kasutab
grammatiliselt õiget
keelt, vigu tuleb ette
harva ning neid on
raske märgata.
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VÕÕRKEEL (INGLISE KEEL). II kooliaste
1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava keele maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi
ning oskab nendega arvestada;
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:
Kuulamine
Inglise keel
A2.2

Lugemine
A2.2

Rääkimine
A2.2

Kirjutamine
A2.2

2. Õppesisu
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõprade ja lähikondsetega,
ühised tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased
kodused tööd ja tegemised.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,
käitumine looduses.
Riigid ja nende kultuur. Sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused,
saavutused ning nendega seotud inimesed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast riikides, kus
kõneldakse õpitavat keelt; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused;
turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik, arsti juures käimine; kool ja klass,
koolipäev, õppeained; ametid.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.
3. Õppetegevused
II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse
kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh
õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine,
õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloome arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate
osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma
kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
eri liiki etteütlused;
mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
eakohased projektitööd;
lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
rollimängud;
õppesõnastike kasutamine.

4. Hindamine
II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi
osaoskuste kohta.
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte
rohkem kui 4 õppeaastas.
5. Füüsiline keskkond
Laudade paigutus võimaldab nii üksi-, paaris-, rühma- kui ka üleklassitööd ja/või õpikeskuste
põhist õpet. Õppeprotsessis antakse õpilastele rühmades aktiivse keelekasutaja roll kõigi
osaoskuste arendamise eesmärgil. Klassiruumis on võimalus liikuda, moodustada uusi rühmi,
erinevate ülesannete käigus suhelda teiste klassikaaslastega.
Seinal on õpioskuste arendamist toetavad planeerimismaterjalid/tabelid, klassireeglid ja
rühmatöö hindamiskriteeriumid ning tunnustamistegevuste nähtav/loetav materjal/tabel/loend
vms.
Keelelist tuge pakuvad keele- ja aineõppe lõimingut toetavad seinamaterjalid nt keele- ja
aineõpet toetav seinasõnastik, suhtlust ja õpet toetavad väljendid, keelestruktuuri
illustreerivad tabelid, individuaalselt ja ühistööna valminud materjalid. Riiulitel on
illustreeritud teatmeteosed, infomaterjalid, ea- ja huvikohane aine- ja keeleõpet toetav
ilukirjandus, lasteraamatud, sõnastikud.
4. klassi INGLISEKEELE ainekava
1.

3 tundi nädalas, 105 tundi aastas

Õpitulemused

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja
tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada
lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma
kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
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7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab
töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

2. Õpitegevused
4. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval
järk-järgult kirjalike tööde mahtu.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh
õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara laiendamine
õppesisu, õpetaja korralduste ja tööülesannete kaudu.
Õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema ning õpetaja suunamisel arendatakse õpilase teksti
mõistmise oskust läbi suulise kõne ja eakohaste lühitekstide. Õpetaja suunamisel tutvub
õpilane õpitavas keeles ilmunud eakohase lugemisvaraga.
Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse mitmekesiseid eakohaseid
töövõtteid (nt ennustav lugemine/kuulamine; lühi-, valik- ja õige/vale vastustega küsimused).
Suulist suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga paaris- ja rühmatöödega, sh mängude ja
rollimängudega igapäevaste praktiliste situatsioonide ja õppija isiklike kogemuste teemal.
Õpilased õpivad esitlema paaris- või rühmatöö tulemusi etteantud näidisele toetudes,
kasutades õpitud väljendeid. Vaba keelekasutust veel ei ole, omavaheline suhtlus töörühmas
on valdavalt emakeelne, kuid õpilasi suunatakse kasutama klassis üha rohkem võõrkeelt.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse sõnamänge, mudelkirjutamist, järjestusülesandeid
(nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks) jmt. Pööratakse tähelepanu lausele, tekstid on
lühikesed ja kirjeldavad. Jätkuvalt pööratakse tähelepanu kirjaliku teksti paigutusele ja
vormistamisele.
Õpetaja suunab õpilasi järjekindlalt kasutama eakohaseid sõnastikke (piltsõnastik, õpiku
sõnastik) nii sõna tähenduse kui ka õigekirja kontrollimiseks.
4. klassis koostab õpilane õpetaja juhendamisel õpimapi, kuhu koondab oma tegevusele
püstitatud eesmärgid, tagasisidelehed jt materjalid.
Õpetaja juhendamisel õpitakse püstitama lähemaid ja kaugemaid realistlikke eesmärke, nt
õpilase individuaalne eesmärk osaoskuste arendamisel või teemasisene eesmärk. Eesmärke
võib seada nii iseendale kui grupile.
Enesehindamisoskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsi lehed), mis suunavad õpilasi oma ja teiste
tööd analüüsima.
Üldpädevuste kujundamine toimub õpetaja suunamisel läbi klassi tööreeglite, rühmatööde,
rollimängude, teemade ja erinevate tööülesannete nii klassiruumis kui ka väljaspool selleks, et
õpilane õpiks nägema oma rolli kollektiivis ja mõistma oma vastutust talle antud ülesandes.
4. klassis osalevad õpilased viktoriini „Kuldvillak“ koostamisel ja läbiviimisel, mis lisaks
üldpädevuste arendamisele võimaldab lõimingut eri ainete vahel ning toetab õppija loovuse ja
ettevõtlikkuse arengut.
3. Õppesisu
Õppesisu

Läbivad teemad, mida on võimalik
õppesisuga siduda
(lähemalt vt töökavas)

Mina ja teised

Väärtused ja kõlblus.

Välimus, ühised tegevused pereliikmetega.
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Viisakusväljendid.

Kodu ja lähiümbrus
Kodu kirjeldamine, lemmikloomad, sugulased,
enda ja pereliikmete igapäevased tegemised.

Tervis ja ohutus.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.
Väärtused ja kõlblus.
Tervis ja ohutus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Kodukoht Eesti
Kultuuriline identiteet.
Ilm, Eesti asukoht, Eesti loodus.
Väärtused ja kõlblus.
Teabekeskkond.
Riigid ja nende kultuur
Euroopa riigid ja pealinnad, Eesti naaberriigid,
nende sümboolika ja eripära.

Tehnoloogia ja innovatsioon.
Väärtused ja kõlblus.
Kultuuriline identiteet.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine

Igapäevaelu. Õppimine ja töö
Teabekeskkond
Päeva planeerimine, söögikorrad ja tervislik
toit, hügieeniharjumused, koolipäev ja selle
võrdlemine, õppeained, kool ja klass.

Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus.

Vaba aeg

Teabekeskkond.

Huvid, puhkus ja spordialad, aastaajad

Tehnoloogia ja innovatsioon.
Tervis ja ohutus.

4. Hindamine
4. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, õpilane saab tagasisidet kas
suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.
Hindamiskriteeriumid arvestavad osaoskuste tabeli A1.1 ja A1.2 osaoskuste kirjeldusi (nt
hääldus, grammatiline korrektsus).
4. klassis hinnatakse tööprotsessi ning õpilase panustamist (vastavalt kooli hindamisjuhendile
ja klassis kokkulepitule), seejuures pööratakse tagasiside andmisel tähelepanu eelkõige
sellele, mida õpilane on hästi teinud.
Kujundava hindamise käigus õpib õpilane koostöös õpetajaga seadma endale õpieesmärke
ning sõnastama, mida ta on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks peab ta
veel tööd tegema.
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Õppeaine: INGLISEKEEL 4. klass

3 tundi nädalas – 105 tundi aastas

Õpieesmärgid
4. klassi õpilane:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised selle maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.
Teema: mina ja teised. Kavandatav kestus: 18 tundi
Õpitulemused

Õppesisu
Mina ja teised
Välimus, ühised
tegevused
pereliikmetega,
viisakusväljendid

Õpilane:
− oskab lühidalt kirjeldada omaenda ja kaaslase välimust;
− oskab rääkida oma perest ja pereliikmete ühistest tegevustest;
− saab aru teemakohasest tekstist, arusaamist võib toetada pildimaterjal.
− teab lihtsaid viisakusväljendeid, oskab neid suhtlemisel kasutada.
− loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele.
Lõiming. Läbivad teemad.
pädevused.
Lõiming
Kunstiõpetus: perepildi
joonistamine, kollaaži
valmistamine.
Muusikaõpetus: viisakusväljendeid
sisaldava laulu õppimine.

Õpitegevused
Rühmatöö: märksõna skeem.
Pildi või foto kirjeldamine: paaristöö.
Inimeste välimuse kirjeldamine: lugu
„Bussipeatuses“.
Kuulamisharjutus: sobiva välimuse
otsimine töölehelt.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpitud teadmiste analüüsimine
väidetega oskan/pean harjutama.
Rühmatöö analüüsimine nt läbi grupi
enesehinnangu ja õpetaja tagasiside.
Hindeline tagasiside:
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Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: lugupidamise
ja sallivuse kujundamine erinevate
inimeste vastu.
Tervis ja ohutus: pere
igapäevategevused, ühistegevused.
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: oma huvide ja
võimete tundmaõppimine.

Pereliikmete suuline kirjeldamine
Kollaaži valmistamine riietusesemetest,
Pildi kirjalik lühikirjeldus (pere ja
nende nimetustest.
tegevused)
Mäng „Kellest on jutt?“ – välimuse
Kuulamine: nt järjestab kuuldu järgi
kirjeldamine.
pildi
Perepildi joonistamine ja selle esitlemine Õpitud sõnavara kontroll (nt lühike
(üksi või rühmatööna).
lünktekst)
Etteütlus õpitud lausemudelitest.
Igapäevategevuste piltsõnastik.
Pildi ja lause sobitamine
Pädevused
kuulamisel/lugemisel.
Kultuuri – ja väärtuspädevus: oma Kuulamise järgi piltide järjestamine.
perekonna ja viisaka suhtlemise
Jah/ei kaartide kasutamine loetud/kuuldud
väärtuse mõistmine.
väite kohta.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
Telefonimäng tegevuste kirjeldamise
koostöö, erinevate arvamuste
harjutamiseks.
arvestamine (rollimängud, paaris- ja
Igapäevaste situatsioonide ettemängimine
rühmatöö).
ühistööna.
Enesemääratluspädevus: oma
teadmiste ja oskuste hindamine.
Viisakusväljendite kogumine tahvlile,
viisakusrepliikide sobitamisharjutus.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja Rollimängud grupis (nt lühivestlused, pere
suuliste tööde esitamine.
tutvustus). Lühinäidendid klassi ees.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud Viisakusväljendeid sisaldava laulu
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade õppimine.
kasutamine erinevates harjutustes, Ristsõna lahendamine pere
olukordades.
igapäevategevuste kohta.
Sobiva sisu ja keeleraskusega
filmi/multifilmi vaatamine ja selle põhjal nt
rollimäng, piltide/lausete seostamine.
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Teema: kodu ja lähiümbrus. Kavandatav kestus: 18 tundi
Õpitulemused

Õppesisu
Kodu ja lähiümbrus

Õpilane:
1. oskab esitada küsimusi oma kodu kohta ja neile vastata;
2. oskab nimetada arve 1–1000 (sõltuvalt keelest) ja öelda kellaaega;
3. oskab kirjeldada oma lemmiklooma;
4. oskab nimetada ja kirjeldada lähisugulasi;
5. oskab kirjeldada oma päeva;
6. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele.
Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused

Õpitegevused

Eluruumide nimetused – piltsõnastiku
koostamine. Sõnavara kinnistamine –
Korteri plaan.
Mööbliesemete nimetused – sõnakaartide
kasutamine klassiruumis.
Küsisõnade kaartide valmistamine ja
kasutamine.
Numbrite kinnistamine: arvurida –
õpilastel on numbrisildid seljal, üksteiselt
küsides luuakse rida kasvavas või
kahanevas järjekorras; Ühenda arvud;
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: sallivuse ja Arvude bingo.
lugupidamise kujundamine
Loetud teksti alusel pildi joonistamine
erinevate inimeste vastu.
ja/või täiendamine.
Tervis ja ohutus: päevakava,
Lemmikloomade ideekaardi koostamine,
lemmikloomad.
sõnavara kasutamine nt ringmängus „Mis
Keskkond ja jätkusuutlik areng: loom ma olen?“.

Lõiming
Matemaatika: ruumi pindala
kodu kirjeldamine,
arvutamine, geomeetriliste
lemmikloomad,
sugulased, igapäevased kujundite leidmine ruumis,
ristküliku ja ruudu joonestamine.
tegemised kodus
Ajaühikud (kell, numbrid).
Kunstiõpetus: teksti alusel pildi
joonistamine, lemmiklooma
joonistamine.
Tööõpetus: perepuu.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpitud teadmiste analüüsimine
väidete oskan/pean harjutama abil.
Rühmatöö analüüsimine nt läbi grupi
enesehinnangu, õpilaste vastastikuse
hindamise ja õpetaja tagasiside.
Õpetaja suuline tagasiside õpilaste
tegevustele ja saavutustele.
Hindeline tagasiside: Numbrite
kirjutamine ja ütlemine/hääldamine
(sh kellaajad)
Kuulamine: numbrite äratundmine
tekstis
Paaristööna dialoogi koostamine ja
esitamine (küsisõnad)
Oma märksõnaskeemi järgi rääkimine
ja kirjutamine (nt lemmikloom,
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kodu väärtustamine.
Pädevused
Matemaatika- ,loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus: õpitud
sümbolite, kujundite, numbrite
kasutamine eluruumide ja mööbli
kirjeldamisel, päevakava /
graafiku / diagrammi koostamisel.
Kultuuri – ja väärtuspädevus: oma
perekonna ja lemmikloomade
väärtuse mõistmine.

perepuu, päevakava)
Üksi-paaris-rühmas lemmiklooma pildi
joonistamine ja selle lühike kirjeldamine. Õpitud sõnavara kontroll
Ei/jah vastustega kuulamisharjutus.
Perepuu tööleht näidisena: oma perepuu
meisterdamine (joonistamine, kleepimine
vmt) ja esitlemine, sibul-tüüpi rühmatöö –
õpilased moodustavad kaks ringi (seesmine
ja välimine), partneriga räägitakse mingil
teemal, seejärel liigub üks ring päripäeva
edasi ja uue partneriga räägitakse teisel
teemal.
Oma pere lühikirjelduse kirjutamine.
Kildlugemine rühmas koduste tegemiste
väljenditega.
Loetud tekstilõikude järjestamine
kellaaegade järgi.
Jah/ei kaartidega kuuldud tekstist
arusaamise demonstreerimine.
Ühisloovtöö: klassi õpilaste päevakava
koostamine – graafik, diagramm,
poster/plakat vms.

Teema: kodukoht Eesti. Kavandatav kestus: 12 tundi
Õpitulemused

Õpilane:
1. oskab lugeda teemakohast lühikest teksti ja mõistab olulist teavet;
2. oskab moodustada küsimusi ilma ja kodukoha kohta;
3. oskab kasutada ilmastikuga seotud õpitud sõnavara;
4. oskab lühidalt tutvustada oma kodukohta;
5. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele.
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Õppesisu
Kodukoht Eesti
Ilm, Eesti asukoht,
Eesti loodus

Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused
Lõiming
Matemaatika: temperatuuri
mõõtmine.
Loodusõpetus: kaardi kasutamine,
värvide tähendus kaardil,
põhiilmakaared.
Informaatika: info otsing internetist
ja töö meediafailidega (fotolugu,
video).

Võimalikud õpitegevused

Piltsõnastiku koostamine.
Ilmateemalise salmi koostamine näidise
järgi.
Sõnavara õppimine sobitusülesandega
(pildid+sõnad).
Sõnaussist sõnade leidmine.
Kuulamine: sobitusharjutus
ilmastikunähtuste ja piltidega.
Pildi kohta küsimuste esitamine ja nendele
Läbivad teemad
vastamine paaristööna.
Keskkond ja jätkusuutlik areng:
Ilmaga seotud kirja lugemine ja
küsimustele vastamine.
oma kodukoha väärtustamine,
koduümbruse loodusobjektide ja
Kirjale vastamine nt lühisõnumiga.
nähtuste kirjeldamine, loodust
Rühmatöö: aastaaegu kirjeldavate lausete
säästev käitumine.
otsimine klassiruumist, konkreetse aastaaja
Kultuuriline identiteet: positiivse
kohta käivate lausete kogumine.
hoiaku kujundamine oma kultuuri Eestimaa kaardi kirjeldamine (nt pealinna
suhtes.
asukoht, värvid kaardil – roheline mets,
Väärtused ja kõlblus: osalemine
pruun mäestik, sinine meri).
projektides, rühmatöödes.
Marsruudi koostamine (nt külla sõbrale,
Tehnoloogia ja innovatsioon:
vanaemale, transport) ja selle esitamine.
praktilised ülesanded, mis eeldavad Tabeli täitmine sõnade/infoga vastavalt
tehnoloogia rakendamist.
kuuldule.
Pädevused
Projekt: „Seikle Eestis“ – Eesti linnadega
lauamängu koostamine.
Õpipädevus: oma tegevuse
planeerimine, vajaliku info
Rühmatöö (võib laieneda üle mitme

Võimalik hindamine
Kujundav hindamine:
Õpitud teadmiste analüüsimine
väidetega oskan/pean harjutama.
Rühmatööde analüüsimine nt grupi
enesehinnangu ja õpetaja tagasiside
abil.
Õpilaste vastastikune suuline
tagasiside fotolugudele ja oma
kodukoha videotele (teostus, esitlus).
Õpetaja suuline hinnang õpilaste
saavutatule.
Hindeline tagasiside:
Lugemiskontroll: lühitekst nt jah/ei
vastusega
Õpitud sõnavara kontroll (nt
sobitusülesanne)
Kirjutamine: (hinnatakse sõnavara ja
keelestruktuure) lühikirjeldus,
lühisõnum – minu kodukoht, ilm
Projekt: Minu kodukoht – suuline
esitlus
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leidmine.
Ettevõtlikkuspädevus: oma idee
elluviimine.

teema): fotolugu Eesti loodusest õpilaste
lindistatud kommentaaridega.
Projekt: Minu kodukoht (õpilased filmivad
oma koduümbrust. Tunnis näitavad nad
filmi teistele ja tutvustavad oma
kodukohta, kirjeldades, mida nad filmisid).

Teema: riigid ja nende kultuur. Kavandatav kestus: 9 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
6) oskab kaardi abil nimetada riike ja nende pealinnu;
7) oskab tugimaterjali abil võrrelda riikide suurust;
8) oskab õpitud lausemalle kasutades kirjeldada pealinnade vahelisi kaugusi, Eesti naaberriikide asendit Eesti suhtes;
9) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
10)
loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele.
Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused

Riigid ja nende
kultuur

Lõiming
Loodusõpetus: kaardil riigi asukoha
leidmine.
Eesti naaberriigid.
Ilmakaarte nimetused. Matemaatika: vahemaade
Transpordivahendite arvutamine. Kiiruse, teepikkuse ja
nimetused. Euroopa
aja seos.
riigid ja pealinnad.
Läbivad teemad
Vahemaad
Teabekeskkond: info leidmine ja
kilomeetrites
kasutamine.
Tehnoloogia ja innovatsioon:
praktilised ülesanded,
liiklusvahendite häälte kuulamine,

Õpitegevused

Hindamine

Halduskaardilt info lugemine: riikide
nimed, pealinnad.

Kujundav hindamine:
Õpitud teadmiste analüüsimine
Kuulamise järgi riigi nimedele osutamine. väidetega oskan/pean harjutama.
Rühmatöö analüüsimine nt grupi
Riikide ja nende pealinnade nimede
enesehinnangu ja õpetaja tagasiside
hääldus, võrdlus eesti keelega.
Riikide lühike tutvustamine oma kogemuse abil.
Õpetaja suuline hinnang hääldusele,
abil.
nt riikide ja nende pealinnade nimede
Rääkimine halduskaardi abil Eesti
naaberriikide asendist Eesti suhtes (lausete hääldamine
Vastastikune tagaside omakoostatud
koostamine üksikutest sõnadest).
raamatutele ja nende tutvustamisele
Liiklusvahendite häälte kuulamine,
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mõistatamine, reisiplaani
koostamine.
Väärtused ja kõlblus: tutvumine
erinevate riikidega, erisuste
väärtustamine.
Kultuuriline identiteet: sallivuse
kujundamine erinevatesse
kultuuridesse.

mõistatamine, kirjeldamine iseloomulike
märksõnadega.
Rääkimine reisimisvõimalustest Eesti
naaberriikidesse.
Ristsõna naaberriike puudutava sõnavara
kohta.
Võrdluslausete moodustamine.
Bingo mängimine: riikide nimed,
Pädevused
pealinnad.
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
Kuulamise järgi õigete-valede vastuste
tutvumine oma ja teiste maade
märkimine.
rahvaste kultuuriga.
Lünkteksti täitmine.
Õpipädevus: oma teadmiste,
Sõbrale lühisõnumi kirjeldamine.
oskuste, tugevuste ja nõrkuste
Üht õpitud riiki puudutava lühiuudise
analüüsimine ning selle põhjal
lugemine,
olulise mõistmine.
edasiõppimise vajaduse märkamine.
Riike tutvustava raamatu koostamine.
Õpilaste kaasatoodud fotode põhjal
riikidest rääkimine.
Projekt (rühmatöö): Euroopas reisiplaani
koostamine (kaardil teekond, suuline
selgitamine, mis suunas liigutakse, kuidas
liigutakse, lausenäidiste abil rühmatöö
esitlemine).

Hindeline tagasiside:
Riikide nimedega ristsõna
koostamine, kaaslase ristsõna
lahendamine
Riike iseloomustavate omadussõnade
kasutamine sobivas võrdlusastmes
Raamatu koostamine ja selle
tutvustamine
Suuline: Rühmatöö esitlemine
kaardile osutamisega
Lugemine: õige/vale küsimustik

Teema: igapäevaelu. Kavandatav kestus: 21 tundi
Õpitulemused

Õpilane:
1. oskab lühidalt kirjeldada oma igapäevategevusi koolis ja kodus;
2. oskab kasutada söögikordade ja toiduainetega seotud sõnavara;
3. oskab lühidalt vestelda, kasutades õpitud teemadega seotud sõnavara;
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4. oskab lugemisel leida vajalikku infot;
5. oskab vastata kas-küsimustele eitavalt ja jaatavalt;
6. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele.
Õppesisu

Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused

Õpitegevused

Lõiming
Akrostihhoni koostamine teemal „Minu
Loodusõpetus: tervislikud eluviisid. päev“.
Õppimine ja töö,
Lünkharjutus igapäevaste tegevuste kohta.
päeva planeerimine, Matemaatika: ajaühikud oma
söögikorrad,
tegevuste, päeva kirjeldamisel (mitu Paaristööna pantomiim: igapäevase
hügieeniharjumused. tundi, minutit jne).
tegevuse etendamine pinginaabrile, mille
viimane püüab ära arvata.
Koolipäev, õppeained, Läbivad teemad
kool ja klass
Jaatuse ja eituse õppimine
Elukestev õpe ja karjääri
igapäevategevusi kirjeldades.
planeerimine: oma huvide ja
Päeviku sissekanne: õpilased kirjutavad
võimete tundmaõppimine ning
oma ühe päeva tegevustest, mõtetest,
arendamine.
kohtumistest päeviku vormis.
Keskkond ja jätkusuutlik areng:
säästev suhtumine ümbritsevasse. Piltsõnastik söögikordadest, toitudest,
toiduainetest.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
ühistööna klassireeglite koostamine. Toiduainete ostmise dialoogide koostamine
ja ettekandmine. Mida lapsed ostavad? –
Tervis ja ohutus: päeva
kuulamise järgi info ülekandmine tabelisse.
planeerimine, söögikorrad,
Pinginaabrilt söögiharjumuste kohta
hügieeniharjumused.
kas-küsimuste küsimine. Lünkadega
Pädevused
sobitusülesanne loetud teksti põhjal.
Enesemääratluspädevus: tervisliku Sõnaussist sõnade leidmine ja nendega
toitumise olulisuse mõistmine.
lausete koostamine.
Suhtluspädevus: selge ja asjakohane Dialoogide kuulamine ja esitamine.
eneseväljendus dialoogide
Kooli ja õppeainetega seotud ideekaardi
koostamisel.
Igapäevaelu

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpitud teadmiste analüüsimine
väidetega oskan/pean harjutama.
Rühmatöö analüüsimine nt grupi
enesehinnangu ja õpetaja tagasiside
abil.
Luuletuste kirjutamise
grupihindamine võistluse vormis,
vastastikune tagasiside.
Arutelu klassi tööreeglitest
kinnipidamise teemal (ühiselt
koostatud reeglistik).
Õpetaja suuline tagasiside sooritatud
ülesannetele.
Hindeline tagasiside:
Lugemiskontroll: lühitekst nt jah/ei
vastusega
Paaristööna dialoogi koostamine ja
esitamine
Unistuste tunniplaani koostamine
Oma päevast kirjutamine

42

koostamine.
Rühmatöö: klassi töökäskude ja reeglite
plakat.
Õppeainete bingo.
Lemmikõppeainetest dialoogi koostamine
paarilisega.
Unistuste tunniplaan.
Lühiteksti lugemine ning kas-küsimustele
vastamine.
Teema: vaba aeg. Kavandatav kestus: 21 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. saab aru lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2. oskab lühidalt kirjeldada aastaaegu, leida sarnasusi ja erinevusi;
3. oskab lühidalt rääkida ja kirjutada oma päevast, vaba aja tegevustest;
4. oskab näidise järgi kirjutada lühisõnumit õpitud sõnavara piires (nt kaart puhkuselt);
5. tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades;
6. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele.
Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused

Lõiming
Aastaajad. Spordialad. Matemaatika: ajaühikud,
temperatuuri mõõtmine.
Vaba aja tegevused.
Kunstiõpetus: teksti järgi pildi,
Minu huvid. Kuidas
postkaardi joonistamine.
puhkan?
Muusikaõpetus: aastaaegade teemat
puudutavad laulud.
Kehaline kasvatus: erinevate
Vaba aeg

Õpitegevused

Hindamine

Tekstist uue sõnaga lause otsimine.
Lauses sobimatu sõna mahatõmbamine.
Aastaaegade teemat puudutavate luuletuste
ja laulude kuulamine.
Teksti järgi pildi joonistamine (erinevad
aastaajad).
Aastaaegade kirjeldamine läbi erinevate
meelte.

Kujundav hindamine:
Õpitud sõnade loendite võrdlemine
kaaslasega
Õpetaja tagasiside aastaaegade
kirjeldamisele ja loetu järgi pildiseeria
joonistamisele
Sõnakaartide koostamine ja
vormistamine ning sõnavaliku
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spordialade nimetused.
Loodusõpetus: aastaajad looduses.
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: vaba aja,
huvialade väärtustamine.
Teabekeskkond: sõnastike
kasutamine.
Tervis ja ohutus: vaba aja
tegevused, spordialad.
Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö ning erinevate arvamuste
arvestamine.
Suhtluspädevus: eri liiki tekstide
mõistmine, lugemine, kirjutamine.

Erinevate aastaaegadega seotud tegevuste
kirjeldamine.
Pantomiimi järgi spordiala mõistatamine.
Tähereast spordialade nimetuste leidmine.
Lausete tähendusest arusaamise
väljendamine jah/ei kaartidega.
Tabeli järgi lausete koostamine.
Sõnades puuduva tähe märkimine.
Õpetaja antud sõnade/väljendite loendi
läbilugemine ja vajadusel tõlkimine,
paarilisega teineteise täiendamine, klassiga
kokkuvõtte tegemine, sõnastiku
kasutamine.
Küsimuste esitamine tegevusi kirjeldavate
piltide järgi.
Oma nädala kirjeldamine: tabeli täitmine,
tabeli andmete järgi tulpdiagrammi
koostamine, selle alusel oma ajakasutusest
kokkuvõtte tegemine.
Dialoogi koostamine oma huvide
kirjeldamiseks ja kaaslase huvide
teadasaamiseks.
Sulgudes antud sõnadest lausesse sobiva
valimine.
Loetu järgi tegevuste järjestamine, hobide
bingo.
Loetu järgi pildiseeria joonistamine.
Rollimäng sõpradega vaba aja veetmisest
või nt hotellis viibimisest.

põhjendamine
Õpitu analüüsimine väidetega
oskan/pean harjutama.
Rühmatöö analüüsimine nt grupi
enesehinnangu ja õpetaja tagasiside
abil.
Hindeline tagasiside:
Loetu järgi tegevuste järjestamine
Lugemine, sõnavara: lühiteksti
täiendamine sobivate sõnadega
Dialoogi koostamine ja esitamine,
postkaardi kirjutamine ja
vormistamine

44

Postkaardi kirjutamine: puhkusele minek /
puhkusel olemine.
Mäng „Pakin kohvrit“.
Loendi koostamine: mis sõnad said
selgeks.
Sõnakaartide tegemine: kahes keeles
sõna/sõna-pilt.
Teema: projekt „Kuldvillak“. Kavandatav kestus: 6 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. oskab teha koostööd kaaslaste ja eri ainete õpetajatega;
2. oskab kasutada teatmeteoseid;
3. oskab anda hinnangut oma tööle ja teadmistele.
Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused

Viktoriin „Kuldvillak“ Lõiming
Kordamine (võimalik
kasutada üksikteema,
teemavaldkonna, kogu
õppeaasta materjali
jmt kordamiseks),
vastavalt mahule
arvestada vajalik
tundide arv.

Informaatika: info leidmine
internetist, esitluse koostamine.
Koostöö teiste ainetega sõltuvalt
viktoriini teemast.
Projekti läbiviimine hõlmab kõiki
pädevusi.
Projekti saab otseselt seostada
koolis kokkulepitud läbivate
teemade arendamisega.

Õpitegevused
Grupitöö – tööjaotuse, ajakava,
esitamisviiside, teemade jaotuste (nt iga
grupp saab viktoriini jaoks oma teema) jmt
kokkulepped.
Viktoriiniküsimuste koostamine (vastavalt
kokkulepitud teema(de)le võib teha
koostööd teiste ainete õpetajatega).
Küsimuste keelelise ja sisulise õigsuse
kontroll nt õpiku, teatmike, interneti,
sõnastike abil.
Küsimuste kujundamine PowerPointis.
Viktoriini kokkupanemine.
Viktoriini läbiviimine.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Grupitöö ja oma panuse analüüs.
Õpetaja tagasiside. Eneseanalüüs
pärast viktoriini – tean, vajab
kordamist, ei tea.
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5. klassi INGLISEKEELE ainekava
1.

3 tundi nädalas, 105 tundi aastas

Õpitulemused

5. klassi õpilane:
1) Suudab jälgida mõttevahetusi, jutustusi tuttavas valdkonnas;
2) saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet
3) oskab kirjutada näidise järgi lühikesi tekste (nt postkaart, kutse, isiklik kiri, jutuke)
4) oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi
5) tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada ja lõpetada
lühivestlust
6) teadvustab õpitava maa ja oma kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning suhtub nendesse
positiivselt
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskuseid ja strateegiaid, oskab
töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas
8) seab endale õpetaja abiga õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koostöös kaaslaste
ja õpetajaga
2. Õppetegevused
5. klassis toetab õpetaja õpilaste võõrkeeles suhtlemist, nii suuliselt kui kirjalikult.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval pööratakse järjest rohkem tähelepanu lugemis- ja
kirjutamisoskusele, jätkuvalt tegeletakse õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatilise
arendamisega.
Põhisõnavara laieneb õppesisu kaudu, seejuures toetab keeleõppe sisu teisi aineid (nt
loodusõpetus, inimeseõpetus) läbi ainesõnavara. Jätkub iseseisva lugemisoskuse arendamine,
õpilast suunatakse lugema eri liiki eakohaseid tekste.
Jätkub teksti mõistmise oskuse arendamine nii õpetaja kui kaaslase abiga. Erinevates
rühmatöödes ja mängudes suureneb õpitava keele osakaal, mängudes ja rühmatöödes
suunatakse õpilasi eemalduma etteantud töömallidest ning lähenema tegevusele loovalt.
Omavahelist suhtlust rühmas suunab õpetaja õpitavale keelele.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse üldjuhul etteantud moodustusmalle. Õpilane õpib
mudeli järgi kirjutama lühiteateid, õnnitlusi, sõnumeid, kirju ja eakohaseid lühijutukesi.
Õpilasi suunatakse iseseisvalt kasutama õpiku- ja koolisõnastikke.
Õpetaja suunab õpilasi õpitavas keeles kuulama ja vaatama eakohaseid saateid .
Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed), mis suunavad õpilasi oma tööd
analüüsima.
Üldpädevuste kujundamine toimub läbi õppeprotsessi, läbi erinevate individuaalsete
ülesannete, paaris- ja rühmatööde ning ühisarutluste, mis võimaldavad õpet väljaspool
klassiruumi. Õpilane õpib väljendama oma arvamust seda põhjendama ja kaitsma, õpib
analüüsima oma tugevaid ja nõrku külgi ning selgusele jõudma oma huvides.
4. klassis osalevad õpilased üleriigilisel võõrkeelse laulu konkursil. See võimaldab teha
koostööd nt muusikaõpetusega ning toetab õpilaste üld- ja ainepädevuste arengut.
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3. Õppesisu
Õppesisu

Läbivad teemad, mida on võimalik
õppesisuga siduda
(lähemalt vt töökavas)
Väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus

Mina ja teised
Iseloom, enesetunne ja tervis
Ühised
tegevused
pereliikmete
sõpradega, viisakas käitumine
Kodu ja lähiümbrus

ja
Väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus

Kodu ja koduümbruse kirjeldamine, elu
linnas ja maal – võrdlus, igapäevased tööd
ja tegemised kodus, pereliikmete ametid
Kodukoht Eesti
Keskkond
ja
jätkusuutlik
areng,
kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus
Eesti sümboolika ja tähtpäevad
Riigid ja nende kultuur

Teabekeskkond,
tehnoloogia
ja
innovatsioon, väärtused ja kõlblus,
Õpitavat
keelt
kõnelevate
riikide kultuuriline identiteet
sümboolika
ja
kultuuritavad,
huvipakkuvad paigad, muuseumid
Igapäevaelu.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine,
teabekeskkond,
tehnoloogia
ja
Õppimine ja töö Kodused toimingud, arsti innovatsioon, tervis ja ohutus
juures käimine, poes käimine, ametid
Vaba aeg
Väärtused ja kõlblus, teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon
Erinevad vaba aja veetmise viisid,
perepuhkus
4. Hindamine
5. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult ning õpilane saab õppetöö käigus
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste
kohta. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti
(nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust).
Hindamiskriteeriumid arvestavad osaoskuste tabeli A1.2 ja A2.1 osaoskuste kirjeldusi
Kujundav hindamise käigus seavad õpilased koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning
sõnastavad, mida nad on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks peavad
nad veel tööd tegema.
Õppeaasta jooksul toimub üks mitut osaoskust hõlmav suurem töö, mille tulemusi
analüüsitakse õpilastega koos ning mis võimaldab saada ja anda tagasisidet õpilase
keeleoskuse
arengu
kohta.
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Õppeaine: INGLISEKEEL 5. klass

3 tundi nädalas – 105 tundi aastas

Õpieesmärgid
5. klassi õpilane:
1) suudab jälgida mõttevahetusi, jutustusi tuttavas valdkonnas;
2) saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet;
3) oskab kirjutada näidise järgi lühikesi tekste (nt postkaart, kutse, isiklik kiri, jutuke);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi;
5) tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada ja lõpetada lühivestlust;
6) teadvustab maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning suhtub nendesse positiivselt;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpetaja abiga õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koos kaaslaste ja õpetajaga.
Teema: mina ja teised. Kavandatav kestus 18 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. oskab nimetada iseloomu kirjeldavaid omadussõnu;
2. oskab kirjutada meili, kasutades etteantud sõnavara;
3. tunneb kehaosade nimetusi ja oskab nimetada lihtsaid terviseprobleeme;
4. jutustab vähemalt kuue lausega ühistest tegevustest sõprade ja pereliikmetega;
5. oskab tõlgendada lihtsat diagrammi etteantud mudeli alusel;
6. teab ja seostab viisakusväljendeid vastavate situatsioonide lihtsate kirjeldustega.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Lõiming
Iseloom. Enesetunne ja Informaatika: meili kirjutamine.
tervis. Ühised tegevused Kunstiõpetus: piktogrammide
valmistamine.
pereliikmete ja
sõpradega, viisakas
Matemaatika: diagrammi koostamine
käitumine
õpilaste tegevuste kohta.
Mina ja teised

Õpitegevused
Rühmatöö isikuomadusi kirjeldava
omadussõnade pilvega.
Isikuomadust kirjeldava omadussõna
sobitusharjutus vastava tekstiga.
Ennast iseloomustava meili kirjutamine
näidise abil.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Rühmatöö analüüs + õpetaja
tagasiside.
Kaaslase töö hindamine etteantud
või koos väljatöötatud kriteeriumite
alusel.
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Kehaosade kordamine/õppimine
piltsõnastiku abil.
Terviseprobleeme kirjeldava filmi või video
vaatamine ning selle põhjal märksõnade
skeemi koostamine.
Paaristöö: kahekõne koostamine teemal „Mis
sul valutab?“.
Kahekõne esitamine klassis ja/või selle
lindistamine.
Pädevused
Pereliikmete ja sõpradega ühiste tegevuste
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö, piktogrammide valmistamine, nendele
erinevate arvamuste arvestamine (paaris- võõrkeelsete väljendite kogumine.
ja rühmatöö).
Ühistest tegevustest jutustamine
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja piktogrammide abil.
oskuste hindamine.
Diagrammi koostamine õpilaste tegevuste
Suhtluspädevus: selge
kohta, selle selgitamine etteantud
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
näitelausete abil.
suuliste tööde esitamine.
Viisakusväljendite sobitusharjutus vastavalt
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
situatsiooni kirjeldusele/fotole.
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
Õige/vale küsimustega lugemisharjutus.
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: lugupidamise ja
sallivuse kujundamine erinevate inimeste
vastu.
Tervis ja ohutus: tervislikud eluviisid,
ühised tegevused.
Tehnoloogia ja innovatsioon: meili
kirjutamine.

Õpitud teadmiste analüüsimine
väidetega oskan/pean harjutama.
Õpetaja suuline tagasiside.
Õpimapi täitmine.
Hindeline tagasiside:
Omadussõnade lünkharjutus
Meili kirjutamine
Kehaosade joonise täiendamine
Ühistest peretegevustest jutustamine
Diagrammi tõlgendamisharjutus
Viisakusväljendite ja kirjelduste
sobitusharjutus
Õpitud sõnavara kontroll

Teema: kodu ja lähiümbrus. Kavandatav kestus 18 tundi
Õpitulemused

Õpilane:
1. oskab kirjeldada oma kodu, kodukohta või tuba vähemalt viie lihtsa lausega;
2. oskab koostada lihtsat kaarti või skeemi kodukoha või kodu kohta;
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3.
4.
5.
6.
Õppesisu

võrdleb linna- ja maaelu näitelausete abil;
oskab kirjeldada pereliikmete ja sõprade igapäevategemisi;
teab tähestikku ja oskab järjestada sõnu tähestikulises järjekorras;
oskab vormistada ja kirjutada küllakutset.

Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Lõiming
Matemaatika: plaanimõõt, lihtsama plaani
Kodu ja koduümbruse
kirjeldamine. Elu linnas ja valmistamine.
Kunst: piltsõnastiku, postri koostamine.
maal – võrdlus.
Igapäevased tööd ja
Ajalugu: elu linnas ja maal, eluolu,
tegemised kodus.
tegevusalad, kultuur, traditsioonid.
Pereliikmete ametid
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: kodu, erinevate
ametite väärtustamine.
Tervis ja ohutus: igapäevased tööd.
Tehnoloogia ja innovatsioon: filmi /
õppevideo vaatamine.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: elu linnas
ja maal, selle võrdlemine.
Kodu ja lähiümbrus

Õpitegevused

Kodu märksõnaskeemi koostamine.
Oma kodukoha plaani koostamine ja
kirjeldamine (võimalik õuesõpe).
Oma kodu või toa plaani koostamine ja
esitamine.
Tubade/kodude kirjelduste/piltide
sobitusharjutus kuuldud või loetud infoga.
Võrdlustabeli koostamine teemal „Elu
linnas/elu maal“.
Paarisetteütlus.
Igapäevaste tööde nimetuste/fotode
doomino või memoriin.
Pereliikmete igapäevatöid kirjeldava
postri /plakat koostamine.
Erinevate perede igapäevategemisi
Pädevused
kajastavate fotode kirjeldamine,
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö, erinevuste ja sarnastuste nimetamine
erinevate arvamustega arvestamine
näitelausete abil (suuliselt või kirjalikult).
(paaris- ja rühmatöö).
Teemakohase filmi või õppevideo
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja vaatamine, töölehe täitmine.
oskuste hindamine.
Pereliikmete ametite (pilt)sõnastiku
Suhtluspädevus: selge
koostamine klassis.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpilane analüüsib õpitut väidetega
oskan/pean harjutama.
Õpetaja suuline tagasiside
rühmatööst ja individuaalsest tööst.
Igapäevategemiste postrite või
tabelite rühmaanalüüs.
Hindeline tagasiside:
Oma kodu, kodukoha või toa
kirjeldamine ( nt enda loodud plaani
abil)
Postrit või tabelit kasutades oma
igapäevategemiste kirjeldamine
Tööleht linna- ja maaelu erinevuste
leidmise kohta
Kuulamisetteütlus tähestiku
tundmise kohta
Sõnade reastamine tähestikulises
järjekorras
Küllakutse kirjutamine
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Küllakutse kirjutamine ja vormistamine.
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Teema: kodukoht Eesti. Kavandatav kestus 12 tundi
Õpitulemused

Õppesisu
Kodukoht Eesti
Eesti sümboolika ja
tähtpäevad

Õpilane:
1. oskab Eesti kaardilt leida ja öelda nt linna, asula vmt ilmakaarelist asukohta;
2. oskab kokku panna tähtpäevade info vastavalt tekstile;
3. oskab lühidalt kirjutada lemmiktähtpäevast;
4. mõistab kuulates olulist infot.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused
Lõiming
Loodusõpetus: ilmakaared, kaardil riikide
asukohad.
Ajalugu: erinevate maade tähtpäevad.

Õpitegevused

Eesti Euroopa kaardile paigutamine ja
riikide tutvustamine.
Ilmakaarte kordamine kaardi abil.
Eesti ja teiste maade tähtpäevade
võrdlemine erinevate tekstide kaudu: kahe
Läbivad teemad
erineva segamini aetud teksti lõikude
Kultuuriline identiteet: tutvumine Eesti ja kokkusobitamine.
teiste maade tähtpäevadega.
Sõbrale kirja või jutukese kirjutamine oma
Väärtused ja kõlblus: lugupidamise
lemmiktähtpäevast.
kujundamine Eesti ja teiste riikide
Tähtpäevade teemalise dialoogi
sümboolikasse, tähtpäevadesse.
kuulamine ja peamise info mõistmine

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpetaja suuline tagasiside ilmakaarte
nimetuste kasutamise kohta
Õpilane analüüsib kuuldud teksti
väidete mõistan/pean harjutama abil
Hindeline tagasiside:
Funktsionaalse lugemise ja/või
kuulamise kontroll
Kirja kirjutamine
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küsimuste abil.
Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine
(paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Teema: riigid ja nende kultuur. Kavandatav kestus 12 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet;
2. oskab rääkida riikide sümbolitest;
3. oskab kirjeldada näidise järgi üht huvipakkuvat paika;
4. oskab õpetaja suunamisel leida õpitavas keeles ilmunud teemakohast lugemismaterjali.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Lõiming
Sümboolika, kultuuritavad, Ajalugu: erinevad riigid, nende
rahvussümbolid.
huvipakkuvad paigad,
Riigid ja nende kultuur

Õpitegevused
Anagrammidest riiginimede koostamine,
lippude värvimine.
Lippude memoriin.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Hindab kaaslase tööd etteantud või
koos koostatud kriteeriumite alusel
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muuseumid riikides, kus
kõneldakse õpitavat keelt

Informaatika: esitluse koostamine.

Teabe otsimine ja lugemine riigi
rahvussümbolitest.
Läbivad teemad
Teksti kuulamine ja peamise info
Teabekeskkond: info otsimine.
mõistmine.
Väärtused ja kõlblus: lugupidamise
Lõikude kaupa teksti lugemine, rühmas
kujundamine Eesti ja teiste riikide
teistele oma tekstilõigu sisu tutvustamine.
sümboolika, tähtpäevade vastu.
Omadussõna juurde sobiva riigi/paiga
Kultuuriline identiteet: erinevate
nimetamine ja valiku põhjendamine.
kultuuride eripära märkamine,
Ühest paigast esitluse koostamine.
mitmekesisuse hindamine.
Teabelehe (pildiga illustreeritud lühike
Pädevused
tekst riigi tutvustamiseks: mõni lill,
Kultuuri – ja väärtuspädevus: tutvumine tähtpäev, rahvussümbol, ajalooline
oma ja teiste maade rahvaste kultuuriga, sündmus, komme) koostamine riigist:
positiivne suhtumine leitud sarnasustesse igaüks tutvustab üht sellele riigile omast
ja erinevustesse.
tahku, kokku tuleb terviklik ülevaade
Õpipädevus: oma teadmiste, oskuste,
riigist, kus räägitakse õpitavat keelt.
tugevuste ja nõrkuste analüüsimine ning
selle põhjal edasiõppimise vajaduse
märkamine.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine
(paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,

Suuline eneseanalüüs õpetajaga
vestluse põhjal.
Hindeline tagasiside:
Loetu
põhjal
jutustamine,
küsimustele vastamine
Loetu põhjal teabelehe koostamine,
vormistamine
Ühest paigast ettekande tegemine
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olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Teema: igapäevaelu. Kavandatav kestus 21 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Igapäevaelu.
Õppimine ja töö
Kodused toimingud, arsti
juures käimine, poes
käimine, ametid

Õpilane:
1. oskab leida vajalikku infot tekstist/tabelist ja seda kõnes kasutada;
2. oskab kirjutada oma igapäevastest toimingustest;
3. oskab arsti juures käies oma soove väljendada;
4. oskab kasutada esmatarbevahenditega seotud sõnavara;
5. teab enamlevinud ametite nimetusi;
6. oskab rääkida oma vanemate ametitest.
Lõiming. Läbivad teemad.
Pädevused
Lõiming
Informaatika: tekstitöötlus, e-kirja
kirjutamine.
Kehaline kasvatus: pantomiim
ametitest.
Muusikaõpetus: laul kehaosadest.
Emakeel: dialoogi koostamine.

Õpitegevused

Piltide ja fraaside kokkusobitamine.
Igapäevaste fraaside kuulamine ja järgi
kordamine.
Dialoogide kuulamine ja üldisest mõttest
arusaamine.
Dialoogi lugemine ja valikvastustega
ülesande lahendamine.
Paarilisega dialoogi koostamine telekava
Läbivad teemad
alusel.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
E-kirjas sõbrale oma päevategevuste
tutvumine erinevate ametitega.
kirjeldamine.
Teabekeskkond: e-kirja kirjutamine.
Laul kehaosadest koos tegevusega.
Tervis ja ohutus: oma tervisest

Hindamine

Kujundav hindamine:
Enesehindamine – kuulan ja saan aru
põhimõttel.
Õpetaja suuline tagasiside seotud
teksti lugemisest ja info
ülekandmisest.
Hindeline tagasiside:
Paarilisega dialoogi koostamine ja
ettekandmine
Lühikese e-meili kirjutamine
Kehaosade sõnavara tundmise
kontroll kuulamisülesande abil
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rääkimine.
Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö, erinevate arvamustega
arvestamine (paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma
teadmiste ja oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse
planeerimine, vajaliku info leidmine.

Koletise kehaosade määramine.
Paarilisega dialoogi koostamine arsti juures
käimisest.
Seotud teksti lugemine ja info kandmine
tabelisse.
Poe mängimine, kasutades piltkaarte.
Dialoogide kuulamine ja küsimustele
vastamine.
Mõistekaart ametitest.
Dialoogide kuulamine ja info kokkuviimine
piltidega.
Dialoogide koostamine pinginaabrilt, küsides
erinevate ametite kohta piltide järgi.
Pantomiim ametitest.
Oma vanemate ametite tutvustamine.
Lünkharjutus ametite kirjeldustega.

Oma vanemate ametite kirjeldamine
suuliselt
Esmatarbevahenditega seotud
sõnavara kontroll

Teema: vaba aeg. Kavandatav kestus 18 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. oskab kirjutada näidise järgi lühikesi tekste (kuulutus, e-kiri);
2. oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi;
3. saab aru teksti mõttest;
4. oskab moodustada küsimusi ja neile vastata;
5. oskab leida vajalikke sõnu sõnaraamatust;
6. oskab kirjeldada oma pere puhkuseplaane.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Õpitegevused

Hindamine
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Vaba aeg

Lõiming
Erinevad vaba aja veetmise Informaatika: tekstitöötlus, e-kirja
kirjutamine.
viisid. Perepuhkus
Kunstiõpetus: ristsõna, reklaami /
kuulutuse koostamine.
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: perepuhkuse ja
erinevate vaba aja veetmise viiside
väärtustamine.
Teabekeskkond: sõiduplaanide lugemine.
Tehnoloogia ja innovatsioon: e-kirja
kirjutamine.
Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine
(rollimäng, paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.

Piltide ja sõnade ühendamine.
Sõnaloendite koostamine: igaüks koostab
oma pealkirjast lähtuva loendi,
sõnaraamatu abil loendi täiendamine.
Pildi ja lõigu sobitamine.
Tegevuste järjestamine (sedelitel laused
või väljendid ühel teemal (nt reisile
minek, päev maal/mererannas) ning
õpilane järjestab need tegevuste loogilises
järjestuses).
Lausete alguste ja lõppude
kokkusobitamine.
Sõnaloendist teksti sobivate sõnade
leidmine.
Teksti järgi küsimustele vastamine;
kaaslase vastuste täiendamine.
Lausele sobiva lõpu valimine.
Õpitu kohta küsimuste koostamine, ise
nendele küsimustele vastamine.
Ristsõna koostamine, kaaslase ristsõna
lahendamine.
Sõnastiku kasutamine vaba aja veetmise
viiside kirjelduse koostamiseks.
Tõlkelausete koostamine kaaslasele.
Kaaslase kutsumine ühiselt aega veetma:
e-kirja kirjutamine.
Puhkusereisi sihtkoha kirjeldamine,
kaaslaste kirjelduste järgi kohanimede
mõistatamine.
Loetu põhjal otsustamine, kas lause on

Kujundav hindamine:
Kaaslase töö hindamine etteantud
või koos väljatöötatud kriteeriumite
alusel, tulemuste paarisarutelu.
Õpetaja abiga oma teadmiste
analüüsimine
Õpetaja suuline tagasiside õpilaste
tunnitöödele, kokkulepitud reeglitest
kinnipidamisele.
Hindeline tagasiside:
Ürituse kuulutuse koostamine
Suuliselt oma arvamuse
väljendamine erinevate vaba aja
veetmise võimaluste kohta
Teksti järgi küsimuste
moodustamine, vastamine
E-kirja kirjutamine (sõnavara, teksti
ülesehitus, õpitud keelestruktuurid)
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tõene või vale.
Rollimäng perepuhkuse ühest seigast:
reisile minek, huviväärsusega tutvumine,
reisilt saabumine.
Sõiduplaanide lugemine.
Puhkuse reklaami koostamine.
Ürituse (spordivõistlus, kontsert, näidend)
kuulutuse koostamine.
Projekt: lauluvõistlus. Kavandatav aeg 6 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. oskab esitada oma arvamust ning hinnata kaaslaste arvamusi;
2. oskab otsida teavet internetist, raamatukogust;
3. mõistab kuuldust ja nähtust olulist teavet;
4. oskab esitada õpitut õige intonatsiooni ja hääldusega.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Lauluvõistlusel osalemine Lõiming
Kehaline kasvatus: lavaline liikumine.
Muusikaõpetus: eri rahvaste laulud,
muusika.
Emakeel: õige intonatsioon, lauserütm.
Informaatika: info leidmine internetist.
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: eri kultuuride
väärtustamine.
Teabekeskkond: internetist avaliku teabe

Õpitegevused
Ajurünnak: teema, esitusviisi valimine,
näidete otsimine nt Youtube’ist, nende
vaatamine, mõistmine, analüüsimine
grupitööna (kuulamise/arutelu töölehed).
Goethe Instituudi või rahvusraamatukogu
külastamine.
Sõnavara mõistmine, häälduse ja
intonatsiooni harjutamine.
Laulude õppimine, koostöö
muusikaõpetajaga.

Hindamine
Õpetaja tagasiside ja õpilaste
eneseanalüüs grupitöö oskuste ja
sisulise töö kohta.
Kaaslaste tagasiside pakutud
näidislauludele.
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leidmine, autoriõigused.

Lavalise liikumise kavandamine.

Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine,
käitumine avalikus kohas.
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine, avalik esinemine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates olukordades.
Õpipädevus: õppimiseks sobiva
keskkonna loomine, vajaliku info
leidmine.
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6. klassi INGLISEKEELE ainekava
1.

3 tundi nädalas, 105 tundi aastas

Õpitulemused

6. klassi lõpetaja:
1) suudab jälgida mõttevahetust ja mõistab tavatekste tuttavas valdkonnas;
2) saab aru üldkeelse suhtluse sisust ja suudab eristada olulist teavet;
3) oskab kirjutada lühikesi tekste ja isiklikke kirju;
4) oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest, väljendada oma suhtumist ja eelistusi;
5) tuleb toime olmevestluses, kuid võib vajada abi;
6) teadvustab riigi, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja
erinevusi ning oskab nendega arvestada;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab
töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koos kaaslaste ja õpetajaga.
2. Õppetegevused
6. klassis toetab õpetaja õpilaste võõrkeeles suhtlemist nii suulises kui kirjalikus vormis.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval pööratakse võrdselt tähelepanu ka lugemis- ja
kirjutamisoskusele, jätkuvalt tegeldakse õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatilise
arendamisega.
Sõnavara laieneb koos õppesisuga, seejuures toetab keeleõppe sisu teisi aineid (nt ajalugu,
muusikaõpetus, kunstiõpetus, loodusained, ühiskonnaõpetus) ainesõnavara toel.
Sõnavara laiendamisele aitab kaasa ka interneti eesmärgipärane kasutamine. Õpilast
suunatakse iseseisvalt otsima/lugema teavet teda huvitavas valdkonnas ning seda kaaslastega
jagama. Õpilane loeb iseseisvalt ilma õpetaja suunamiseta. Erinevates rühmatöödes ja
mängudes kasutatakse vähem etteantud lausemudeleid, suureneb õpilaste loomingulisus ning
töökeeleks on valdavalt õpitav keel.
Kirjutamisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu õpilase loovuse arendamisele, etteantud
mallid puudutavad vormi. Kirjutistes suunatakse õpilast avaldama oma arvamust, andma
vähesel määral hinnanguid. Valdavalt on kirjalikud tekstid kas kirjad või lühikesed
kirjeldavad jutukesed.
Õppetöös kasutavad õpilased iseseisvalt keelesõnastikke ning internetisõnastikke, selleks
pakutakse õpilastele eesmärgipäraseid ülesandeid.
Õpetaja suunamisel hakkab õpilane oma huvidele vastavalt kuulama, vaatama või lugema
õpitavas keeles eakohaseid saateid või tekste.
Üldpädevuste kujundamine toimub tunnitöös erinevate töövõtetega (individuaalsed ülesanded,
paaris- ja rühmatööd ning ühisarutlused), aga ka läbi suunavate tööülesannete väljaspool
koolitundi, nt raamatukogu külastamine. Õpilane õpib koos õpetaja ja kaaslastega oma
tegevusi kavandama ja hindama ning valima ja rakendama tulemuse saavutamiseks vajalikke
tegevusi, nägema oma eksimusi ning korrigeerima oma tegevust.
Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsi lehed), mis suunavad õpilasi oma tööd
analüüsima.
6. klassis osalevad õpilased võõrkeele ja ajaloo integreeritud üleriigilises võistluses
„Keeleaeg“, mis toetab õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arengut, lõimingut ajalooga ning
võimaldab luua aktiivse seose läbivate teemadega.
3. Õppesisu
Õppesisu
Läbivad teemad, mida on võimalik
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õppesisuga siduda
(lähemalt vt töökavas)
Väärtused ja kõlblus.

Mina ja teised

Suhted sõprade ja lähikondlastega. Ühised Tervis ja ohutus.
tegevused ümbritsevate inimestega, viisakas
käitumine.
Kodu ja lähiümbrus
Väärtused ja kõlblus.
Avalikud kohad, rõõmsad ja kurvad sündmused Tervis ja ohutus.
peres, minu kohustused ja töövahendid kodus.
Kodukoht Eesti
Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Käitumine looduses, Eesti riiklikud tähtpäevad Kultuuriline identiteet.
ja riigipühad, üldrahvalikud sündmused.
Väärtused ja kõlblus.
Riigid ja nende kultuur
Teabekeskkond.
Tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad
sündmused, saavutused ning nendega seotud
inimesed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast,
eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad
riigis, kus kõneldakse õpitavat keelt.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö
Turvaline liiklemine, tee küsimine
juhatamine, ametid ja töökohad.

Tehnoloogia ja innovatsioon.
Väärtused ja kõlblus.
Kultuuriline identiteet.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

ja Teabekeskkond.
Tehnoloogia ja innovatsioon.

Vaba aeg

Tervis ja ohutus.
Väärtused ja kõlblus.

Kooliväline
tegevus,
laagrid, Teabekeskkond.
lugemiseelistused, spordialad ja sportlikud
tegevused.
Tehnoloogia ja innovatsioon.
4. Hindamine
6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult ning õpilane saab õppetöö käigus
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste
kohta. Ülesande eesmärgist lähtuvalt hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse
aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust).
Hindamiskriteeriumid arvestavad osaoskuste tabeli A2.1 ja A2.2 osaoskuste kirjeldusi .
Kujundava hindamise käigus seavad õpilased koos kaaslaste ja õpetajaga endale õpieesmärke
ning sõnastavad, mille nad on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks
peavad nad veel tööd tegema. Õpilane annab õpetaja juhendamisel õppeprotsessile ja oma
tööle hinnangu õpitavas keeles ka siis, kui ta eneseväljendusoskus on piiratud.
Õppeaastas jooksul toimub üks mitut osaoskust hõlmav suurem töö, mille tulemusi
analüüsitakse õpilastega koos ning mis võimaldab saada ja anda tagasisidet õpilase
keeleoskuse arengu kohta.
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Õppeaine: INGLISEKEEL 6. klass

3 tundi nädalas – 105 tundi aastas

Õpieesmärgid
6. klassi lõpetaja:
1) suudab jälgida mõttevahetust ja tavatekste tuttavas valdkonnas;
2) saab aru üldkeelse suhtluse sisust ja suudab eristada olulist teavet;
3) oskab kirjutada lühikesi tekste ja isiklikke kirju;
4) oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest, väljendada oma suhtumist ja eelistusi;
5) tuleb toime olmevestluses, kuid võib vajada abi;
6) teadvustab maa, kus räägitakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab nendega arvestada;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koostöös kaaslaste ja õpetajaga.
Teema: mina ja teised. Kavandatav kestus 15 tundi
Õpitulemused

Õppesisu
Mina ja teised
Suhted sõpradega ja
lähikondlastega. Ühised
tegevused ümbritsevate
inimestega. Viisakas

Õpilane:
1. oskab teha lihtsaid komplimente kaaslase kohta.
2. oskab võrrelda õpetaja juhendamisel oma maa ja õpitava maa viisaka käitumise norme.
3. oskab kaardistada oma õpitud oskusi
4. oskab töötada sõnastikuga.
5. omab luuletuse kirjutamise kogemust, võib kasutada abi ( teatud riim, rütm, silpide arv jne).
6. omab loovtöö IKT vahendiga koostamise kogemust
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused
Lõiming
Ühiskonnaõpetus: noorteorganisatsioonid,
nende eesmärgid, tegevus.
Ühistegevused,
kommunikatsioonivõimalused. Meedia,
info teadlik tarbimine, info edastamine

Õpitegevused
Sõprust ja armastust väljendavate
sõnakaartide koostamine sõnastiku abil.
Sõnakaartide kasutamine oma suhete
lihtsaks kirjeldamiseks.
Pangaga lünklugemisülesanne.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpilane analüüsib õpitud teadmisi
väidetega oskan/pean harjutama .
Õpilane analüüsib loovtöö tegemise
kogemust väidete õnnestus
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käitumine.

(reklaam).

Kommentaaridega fotojutustuse
koostamine (nt mõne IKT-vahendi abil).
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: viisakas käitumine, Ringkiri klassis (igaüks kirjutab igaühe
kohta mingi positiivse lause).
suhted sõprade ja lähikondlastega.
Rühmatöö (sibul): komplimentide
Tervis ja ohutus: ühised tegevused
ütlemine kaaslasele.
lähikondlastega.
Vigade parandamise harjutus tekstide/info
Tehnoloogia ja innovatsioon: loovtöö
võrdlemise põhjal.
koostamine.
Loovtöö: luuletuse „Minu
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
sõber/ema/vanaisa“ kirjutamine mõne
ringkirja koostamine.
luulevormi, nt haiku reegleid järgides.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
Erinevates kultuuriruumides aset leidnud
oma õpitud oskuste kaardistamine.
situatsioonide analüüs ja võrdlus
Pädevused
kuulamise põhjal.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö
Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan
tegemine, erinevate arvamuste
õpetaja abi/vajan harjutamist.
arvestamine (paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.

iseseisvalt/vajasin abi abil [
Rühmatöö ja individuaalse töö
analüüs: enesehinnang + õpetaja
tagasiside.
Õpetaja suuline tagasiside.
(Hindeline) tagasiside:
Sõnastikuga töötamise oskust
mõõtev pangaga lugemisharjutus
Viisakusväljendite sobitusharjutus
vastavalt kuuldud situatsiooni
kirjeldusele

Teema: kodu ja lähiümbrus. Kavandatav kestus 18 tundi
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Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. oskab lugeda ja kasutada lihtsaid asula/linna plaane;
2. oskab kirjutada postkaarti perekondlike sündmuste puhuks (nt haigus, sünnipäev);
3. oskab jutustada oma igapäevakohustustest;
4. omab dialoogilise teksti koostamise kogemust;
5. omab internetis suunatud / kindla info otsimise kogemust;
6. tunneb kodus vajalike töövahendite nimetusi.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Kodu ja lähiümbrus

Lõiming
Avalikud kohad, rõõmsad ja Ühiskonnaõpetus: ühistegevus ja
traditsioonid peres, suguvõsas, koolis,
kurvad sündmused peres,
kodukohas.
minu kohustused ja
Loodusõpetus: asula plaani tingmärgid.
töövahendid kodus
Informaatika: info otsimine internetist.
Kunst: postri/reklaamvoldiku
valmistamine.
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus: perekonna,
lähedaste väärtustamine.
Tervis ja ohutus: töövahendid kodus.
Tehnoloogia ja innovatsioon: info
otsimine internetist, kuuldemängu
lindistamine.
Teabekeskkond: internetis avaliku ja
isikliku sfääri eristamine.
Kultuuriline identiteet: oma kodukoha ja
selle kultuuri väärtustamine.

Õpitegevused

Hindamine

Asula plaani lugemine tingmärkide ja
joonistuste järgi, sõnavara kordamine selle
abil.
Lühikese kuuldemängu teksti
koostamine/lindistamine ja esitamine
teemal „Õhtul väljas/linnas“: rühmatöö.
Mõne õpitava maa linna plaaniga
tutvumine internetis, töölehe täitmine ja
kaaslase täidetud töölehega võrdlemine.
Postkaardi kirjutamine haigele või mujale
kolinud kaaslasele; sünnipäevaks; õe või
venna sünni puhuks jne.
Avatud lünkadega lugemisharjutus.
Lõngakera-tüüpi jutustamine oma
kodustest kohustustest.
Igapäevaste töövahendite ja tööde
nimetuste doomino.
Kodumasinate ja töövahendite
postri/reklaamvoldiku valmistamine.

Kujundav hindamine:
Oma töö võrdlemine kaaslase tööga
ning vastastikku tagasiside andmine.
Loovtöö kogemuse analüüsimine
väidete õnnestus suurepäraselt/
õnnestus iseseisvalt/vajasin palju abi
abil
Õpitud teadmiste analüüsimine
väidete oskan/pean harjutama abil.
Õpetaja tagasiside õppetööle ja
edusammudele.
(Hindeline) tagasiside:
Kuulamisharjutus avalike paikade
märkimise kohta kaardil/joonisel
Postkaardi kirjutamine
Töövahendeid puudutava sõnavara
kontroll
Igapäevastest kohustustest
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Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan
Pädevused
õpetaja abi/vajan harjutamist.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine
(paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.

jutustamine

Teema: kodukoht Eesti. Kavandatav kestus 12 tundi
Õpitulemused

Õppesisu
Kodukoht Eesti

Õpilane:
1. oskab pildi kirjeldamisel kasutada loodusega seotud sõnavara;
2. oskab oma riietusesemeid kirjeldada;
3. oskab õpetaja abiga koostada võõrkeeles lühireferaati;
4. oskab kasutada koomiksi tegemise programmi internetis;
5. oskab rühmatööna postrile/plakatile vajalikku infot leida ja kirja panna;
6. oskab kuulamisel ja lugemisel leida ja eristada olulist infot.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused
Lõiming

Õpitegevused
Kahe pildi erinevuste leidmine.

Hindamine
Kujundav hindamine:
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Käitumine looduses. Eesti
riiklikud tähtpäevad ja
riigipühad, üldrahvalikud
sündmused

Loodusõpetus: elus ja eluta looduse
väärtustamine, looduse ilu ja erilisuse
märkamine.
Ühiskonnaõpetus: teadlik ja säästev
tarbimine.
Kunstiõpetus: postri/plakati tegemine,
koomiksi koostamine, moekollektsiooni
disainimine.
Ajalugu: üldrahvalikud sündmused, Eesti
tähtpäevad.
Läbivad teemad
Keskkond ja jätkusuutlik areng:
käitumine looduses.
Kultuuriline identiteet: Eesti riiklikud
tähtpäevad ja riigipühad, üldrahvalikud
sündmused.
Väärtused ja kõlblus: Eesti riiklikud
tähtpäevad ja riigipühad, üldrahvalikud
sündmused.
Teabekeskkond: lühireferaadi
koostamine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: oma
moekollektsiooni disainimine.

Lühijutu kuulamine ning pildil inimeste ja
nimede kokkusobitamine.
Loodusretke kirjeldamine.
Eesti tähtpäevadest postrite/plakatite
tegemine rühmatööna ja nende
tutvustamine.
Oma moekollektsiooni disainimine ja selle
tutvustamine (kasutades nt Eesti
rahvarõiva elemente).
Pühadeteemalise koomiksi koostamine ja
selle tutvustamine klassis.
Teksti lugemine ja õige/vale vastuste
leidmine.
Lühireferaat ühest üldrahvalikust
sündmusest.
Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan
õpetaja abi/vajan harjutamist.

Õpilane analüüsib õpitud teadmisi
väidete oskan/pean harjutama abil.
Enesehindamine pärast rühmatööna
koostatud postrite esitlust
Õpetaja suuline tagasiside lühijutu
mõistmise kohta
Õpetaja ja kaaslaste suuline
tagasiside koomiksite koostamisele
(Hindeline) tagasiside:
Oma moekollektsiooni suuline
tutvustamine
Funktsionaalse lugemise kontroll
väidete abil
Lühireferaadi koostamine vastavalt
juhistele
Pildi kirjeldamine

Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine
(paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
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Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Teema: riigid ja nende kultuur. Kavandatav kestus 12 tundi
Õpitulemused

Õpilane:
1.
2.
3.
4.
5.

Õppesisu
Riigid ja nende kultuur
Õpitavat keelt kõnelevate
riikide tähtpäevad ja
kombed, mõned tuntumad
sündmused, saavutused
ning nendega seotud
inimesed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast

oskab jutustada õpitava maa tähtpäevadest ja kommetest;
oskab jutustada õpitava maa kultuuritraditsioonidest;
oskab tekstis esitatud infot esitada skemaatiliselt ja koostatud skeemi järgi teemast rääkida ning kirjutada;
oskab leida infot eakohaste aktuaalsete ühiskondlike teemade kohta riikides, kus kõneldakse õpitavat keelt;
oskab võrrelda maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning nendega arvestada.

Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused
Lõiming
Ühiskonnaõpetus: Euroopa riigid, Eesti
naaberriigid.
Ajalugu: olulised tähtpäevad, kombed
Eestis ja riigis, kus kõneldakse õpitavat
keelt.
Kunstiõpetus: lauamängu valmistamine.
Emakeel: lühiesitluse koostamine.

Õpitegevused

Hindamine

Õpitava riigi kohta teadmiste
kirjapanemine (individuaalselt, paariliselt
täiendused, klassi tasandil kokkuvõte).
Skeemi/tabeli koostamine olulisematest
tähtpäevadest ja tähtpäevadega seotud
kommetest Eestis ja riigis, kus kõneldakse
õpitavat keelt.
Tabeli põhjal lühiesitluste koostamine

Kujundav hindamine:
Õpitu analüüsimine väidete
oskan/pean harjutama abil.
Rühmatööna valminud lauamängu
tööprotsessi ja tulemuse ühine
analüüsimine.
Info otsimise ja edastamise
kogemuse analüüsimine väidete
66

riikides, kus kõneldakse
õpitavat keelt. Nende
riikide aktuaalsed
ühiskondlikud teemad

Läbivad teemad
Teabekeskkond: info otsimine erinevatest
allikatest.
Tehnoloogia ja innovatsioon: vajaliku
info leidmine.
Väärtused ja kõlblus: õpitavate riikide
tähtpäevade, kommete, aktuaalsete
ühiskondlike teemade mõistmine.
Kultuuriline identiteet: positiivse hoiaku
kujundamine oma ja teiste riikide kultuuri
suhtes.

paaristööna.
Välisriigi kohta teksti lugemine,
märksõnaskeemi koostamine, selle järgi
rääkimine.
Lauamängu tegemine (rühmatöö): õpitud
riigi/riikide kohta, kus edasi saab liikuda
riigi kohta küsimustele vastates.
Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan
õpetaja abi/vajan harjutamist.

õnnestus suurepäraselt/ õnnestus
iseseisvalt/vajasin palju abi abil
(Hindeline) tagasiside:
Õpitava maa tähtpäevadest,
kommetest ja traditsioonidest
jutustamine [
Loetu järgi olulisest infost
tabeli/skeemi koostamine, koostatud
skeemi järgi rääkimine/kirjutamine

Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö,
erinevate arvamustega arvestamine
(paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja
oskuste hindamine.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Teema: igapäevaelu. õppimine ja töö. Kavandatav kestus 21 tundi
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Õpitulemused

Õppesisu
Igapäevaelu
Õppimine ja töö
Turvaline liiklemine, tee
küsimine ja juhatamine,
ametid ja töökohad

Õpilane:
1. oskab rääkida oma kooliteest;
2. oskab kirjeldada oma lähiümbruskonda;
3. oskab võrrelda maa ja linnaelu erinevusi ja sarnasusi;
4. oskab kirjeldada lihtsamaid elukutseid ja töökohti;
5. oskab kasutada kauplustes vajaminevat sõnavara;
6. oskab kasutada koduümbruse kaarti;
7. tunneb olulisemaid liiklusmärke ja oskab neid võõrkeeles seletada.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Õpitegevused

Lõiming
Ühiskonnaõpetus: elukutsed – teadmised
ja oskused. Elukestev õpe. Töökultuur ja
tööeetika. Aja ja kulutuste planeerimine.
Kunstiõpetus: liiklusmärkide
joonistamine.
Loodusõpetus: plaani joonistamine, elus
ja eluta looduse väärtustamine, looduse
ilu ja erilisuse märkamine.
Karjääriõpetus: unistuste/tuleviku
töökoht, ametite kirjeldused.

Kaardi järgi lünkülesande lahendamine.
Oma koolitee kandmine kaardile ja selle
kirjeldamine.
Teemakohaste situatsioonidialoogide
lugemine ja küsimustele vastamine.
Linna- ja maaelu-teemalise teksti
lugemine ja valikvastustega ülesande
lahendamine: erinevuste leidmine.
Oma lähiümbruskonna kirjeldamine.
Reklaami kuulamine ja lünkülesande
täitmine.
Liiklusmärkide joonistamine ja arutelu
nende tähendustest.
Oma liiklusmärkide valmistamine paarisvõi rühmatööna ning nende tutvustamine.
Ametite kirjelduste ja vastavate piltide
sobitusharjutus.
Lühikirjand oma tuleviku/unistuste

Läbivad teemad
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
tutvumine erinevate elukutsetega, oma
oskuste kaardistamine.
Tervis ja ohutus: turvaline liiklemine.
Tehnoloogia ja innovatsioon:
videost/tekstist vajaliku info leidmine.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpitu analüüsimine väidete
oskan/pean harjutama abil.
Paarishindamine lünkülesande
lahendamisel
Paarilisega dialoogi koostamine ja
selle ettekandmine, kaaslaste ja
õpetaja suuline tagasiside
Rühmatööna kaubanduskeskuse
plaani joonistamine ja selle
tutvustamine, vastastikune suuline
tagasiside koos õpetaja hinnanguga
(Hindeline) tagasiside:
Valikvastustega lugemisülesanne
Lühikirjand oma tuleviku/unistuste
töökohast
Suuline ettekanne oma kooliteest
Liiklusega seotud sõnavara kontroll
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Väärtused ja kõlblus: erinevate ametite ja töökohast.
töökohtade väärtustamine.
Dialoogide kuulamine ja info kandmine
tabelisse.
Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö, Rühmatöö: unistuste kaubanduskeskuse
erinevate arvamustega arvestamine
plaani joonistamine koos poodide
(paaris- ja rühmatöö).
nimetustega ja selle tutvustamine.
Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja Videolõigu vaatamine ja küsimustele
oskuste hindamine.
vastamine.
Suhtluspädevus: selge
Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan
õpetaja abi/vajan harjutamist.
eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine,
vajaliku info leidmine.
Teema: vaba aeg. Kavandatav kestus 21 tundi
Õpitulemused

Õpilane:
1. oskab rääkida oma huvidest ja koolivälistest tegevustest;
2. oskab kirjeldada erinevaid spordialasid ja neid võrrelda;
3. oskab rääkida oma lemmikraamatust;
4. oskab täita lihtsat ankeeti;
5. oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi;
6. oskab kirjeldada tegevusi spordi- või huvialalaagris;
7. saab aru kuulatavast tekstist spordi valdkonnas.
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Õppesisu

Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Lõiming
Kehaline kasvatus: erinevad spordialad,
Spordialad ja sportlikud
spordialade võrdlemine.
tegevused. Kooliväline
tegevus. Lugemiseelistused. Informaatika: info leidmine internetist.
Laagrid
Emakeel: tähestikuline loend, loetud
raamatu tutvustamine, teksti sisuline
analüüs.
Vaba aeg

Õpitegevused

Tähestikulise loendi tegemine
spordialadest, loendi täiendamine
sõnastiku abil.
Lausete järjestamine loetu järgi, lausetele
lõpu kirjutamine.
Mitme spordiala võrdlemine (Venni
diagramm /tabel).
Sobiva video vaatamine: selle sisust
Läbivad teemad
rääkimine pildi toel.
Väärtused ja kõlblus: vaba aja
Küsitlus: kaaslastele spordiga tegelemise
väärtustamine.
kohta küsimuste esitamine.
Teabekeskkond: internetis avaliku ja
Internetist õpitavas keeles spordiuudise
isikliku sfääri eristamine
leidmine, kaaslastele tutvustamine.
Tehnoloogia ja innovatsioon: info
Kooli spordipäeva plaani väljamõtlemine
leidmine internetist.
ja tutvustamine rühmas.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
tutvumine erinevate spordialadega, oma Oma spordi- ja huvialaeelistustest ja
suhtumisest jutustamine (plaani järgi).
õpitud oskuste kaardistamine.
Tervis ja ohutus: ohutu ja üksteist toetav Arutelu ohutust ja üksteist toetavast
käitumisest huviringis, trennis: reeglite /
käitumine.
kokkulepete kirjutamine.
Pädevused
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö, Teksti sisuline analüüs: lugemise,
raamatute, kirjanike, raamatukoguga
erinevate arvamustega arvestamine
seotud tegevuste märgistamine.
(paaris- ja rühmatöö).
Enesemääratluspädevus : oma teadmiste Ühe loetud raamatu tutvustamine ja
arvamuse avaldamine selle kohta.
ja oskuste hindamine.
Lausete järjestamise harjutus: kahekõne
Suhtluspädevus: selge
raamatukogus.

Hindamine
Kujundav hindamine:
Õpitu analüüsimine väidete
oskan/pean harjutama abil.
Videol
nähtust,
spordiuudistes
kuuldust rääkimine ning vastastikuse
tagasiside andmine/saamine
Õpetaja
suunav
hinnang
klassitegevustele.
(Hindeline) tagasiside:
Laagris või mujal osalemise ankeedi
täitmine
Loetud raamatust rääkimine
Spordiga tegelemise kohta küsimuste
koostamine ja nende esitamine
kaaslastele
Oma huvitegevustest jutustamine
Sõnavara kontroll: avatud lüngaga
harjutus
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eneseväljendamine, oma kirjalike ja
suuliste tööde esitamine.
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste, õpitud väljendite/sõnade
kasutamine erinevates harjutustes,
olukordades.
Õpipädevus: õppimiseks sobiva
keskkonna loomine, vajaliku info
leidmine, õppimise planeerimine.

Loetud teksti kohta küsimuste koostamine
ning neile vastamine.
Laagris osalemiseks ankeedi täitmine.
Paaristööna intervjuu läbiviimine.
Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan
õpetaja abi/vajan harjutamist.

Projekt: Keeleaeg. Kavandatav kestus 6 tundi
Õpitulemused

Õppesisu

Õpilane:
1. oskab otsida teavet ja seda süstematiseerida ;
2. oskab koostada eri liiki kirjalikke tekste;
3. oskab rääkida oma perekonna traditsioonidest ja väljendada oma suhtumist;
4. oskab koostada esitlust ning seda ette kanda.
Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused

Võõrkeele ja ajaloo ühine Lõiming
integreeritud üleriigiline Võõrkeel: luuletuse kirjutamine,
võistlus „Keeleaeg“
kokkuvõtte tegemine, esitluse koostamine
ja ettekandmine.
Ajalugu: Eestiga seotud ajaloolised
isikud, rahvakalendri tähtpäevad.
Kirjandus, eesti keel: rahvakalendri
tähtpäevade salmid, luule, eri tekstiliigid.
Informaatika: info otsing internetist ja töö
meediafailidega, esitluse koostamine,

Õpitegevused
Küsitluse koostamine ja selle läbiviimine
oma perekonnas.
Ajurünnak rahvakalendri tähtpäevade
teemal.
Esitluse koostamise põhimõtetega
tutvumine.
Tutvumine erinevate luulevormidega.

Hindamine
Loovtöö tegemise kogemuse
analüüsimine väidete õnnestus
iseseisvalt/vajasin palju abi abil.
Õpetaja tagasiside ja eneseanalüüs
sisulisele tööle.
Kaaslaste tagasiside koostatud
luuletustele ja esitlusele.

Ajaloo teemal luuletuse kirjutamine.
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tekstitöötlus.
Kunstiõpetus, informaatika: fotode
tegemine ja töötlemine.
Läbivad teemad
Väärtused ja kõlblus, kultuuriline
identiteet: positiivse hoiaku kujundamine
eesti kultuuri suhtes, rahvakultuuri
väärtustamine.
Teabekeskkond: info otsimine erinevatest
allikatest.

Luuletuste ilmeka lugemise harjutamine.
Eakohasest eestikeelsest ajalooteemalisest
tekstist kokkuvõte tegemine võõrkeeles.
Eesti ajaloo teemalise esitluse koostamine
ja ettekandmine.

Pädevused
Ettevõtlikkuspädevus: omandatud
teadmiste kasutamine erinevates
olukordades.
Suhtluspädevus: selge
eneseväljendamine.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö
tegemine.
Enesemääratluspädevus: avalik
esinemine.
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AINEVALDKOND - KEEL JA KIRJANDUS
II kooliaste
1.1. AINEVALDKONNA PÄDEVUSED
6.klassi lõpetaja:
1) väärtustab vene keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;
2) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ning oma identiteedi olulise osana;
3) on omandanud põhiteadmised keelest ning õigekirjaoskuse;
4) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris
väljakujunenud keelekasutustavasid;
5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel;
6) kasutab asjakohaselt eri suhtluskanaleid; suudab leida, kriitiliselt hinnata ning kasutada
meedias ja internetis pakutavat teavet;
7) on lugenud eakohast väärtkirjandust, kujundanud kirjanduse kaudu oma kõlbelisi
tõekspidamisi ning rikastanud mõtte- ja tundemaailma, arenenud isiksusena;
8) väärtustab ausust ja õiglust ning inimväärikat ja vastutustundelist käitumist;
9) hangib teavet eri allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja käsiraamatuid.
1.2. KEELE JA KIRJANDUSE VALDKONNAS KUJUNDAVAD ÜLDPÄDEVUSED
Kujundav pädevus
Kultuuri – ja väärtuspädevus

Õpilane
Ø Kirjandusõpetuses

Sotsiaalne ja kodanikupädevus

kujundab
kõlbelisi
ja
esteetilisemotsionaalseid
väärtusi
ning
kultuuriväärtuste
mõistmist
ilukirjandusja
aimetekstide kaudu.
Ø Keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi:
keele kui rahvuskultuuri kandja tähtsust, keeleoskust
kui inimese identiteedi olulist osa
Ø Keele- ja kirjandustundides kasutatava paaris- ja
rühmatöö
käiguskujundatakse
koostööoskust,
julgustatakse oma arvamust välja ütlema, kaaslaste
ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid
seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu
kujundatakse oskust suhelda eetiliselt ja olusid
arvestades nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult
kui ka veebikeskkonnas.

Enesemääratluspädevus

Ø Tekstide

Õpipädevus

üle arutledes kujundatakse õpilastes
positiivset minapilti. Õpiolukordades luuakse
võimalused suhestuda käsitletavate teemadega,
loovülesannete kaudu tuuakse esile õpilaste eripärad
ja anded, vormitakse maailmavaade.

Ø Õpilane frutab eakohaseid probleeme, väljendab
oma seisukohti ja otsib lahendusi.
Ø Keeleja
kirjandustundides
arendatakse
kuulamis-ja lugemisoskust, eri liiki tekstide
mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist,
erinevatest allikatest teabe hankimist ja selle
kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist
ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.

Suhtluspädevus

Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus

Ettevõtlikkuspädevus

Digipädevus

Ø Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja
kirjaliku suhtluse oskust, suhtluspartneri ja tema
suulise ja kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga
arvestamist ning sobivakäitumisviisi valikut, oma
seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust.
Õppetegevuse ja õppetekstide kaudu pannakse alus
õpilaste
diskuteerimisja
väitlemisning
tänapäevasele kirjaliku suhtlemise oskusele.

Ø Õpilane
väärtustab
õigekeelsust
ja
väljendusrikast keelt
Ø Teabetekstide abil arendatakse oskust lugeda
teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud
infot, leida arvandmeid, lugeda ja mõista tabelite,
skeemide, graafikute ning diagrammidena
esitatud infot ning seda analüüsida, sõnalise
teabega seostadaja tõlgendada. Vanemates
tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise
kaudu edendatakse arvutusoskust. Õpitakse
eristama teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja
populaarteaduslikust teabest ning kasutama
tehnoloogilisi abivahendeid tekstide loomisel,
korrigeerimisel ja esitamisel.
Ø Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist
toetatakse nii meedia- ja kirjandustekstidest kui
ka
igapäevaelust
lähtuvate
eakohaste
probleemide
arutamisega,
nende
suhtes
seisukoha võtmise ja neile lahenduste otsimisega
nii keeleja kirjandustundides kui ka loovtöödes.
Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab
õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad
õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keeleja
kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist
eri allikatest
Ø On suutlik kasutada uuenevat digitehnoloogiat
toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii
õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka
kogukondades suheldes.
Ø Leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning
hinnab selle asjakohasust ja usaldusväärsust.
Ø Osaleb digitaalses sisuloomes, sh tekstide,
piltide,
multimeediumide
loomisel
ja
kasutamisel;
Ø On teadlik digikeskkonna ohtudest ning oskab
kaitsta oma privaatsust.

1.3. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Valdkonnapädevus/ainevaldkond
Võõrkeeled
Matemaatika

Õpilane
On tutvunud väliskirjanduse autorite ja teostega ja tunneb
huvi huvivõõrkeelte õppimise vastu, õpitava keelemaa, selle
kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.
Omandab
korrektset
matemaatilist
kirjaoskust;
matemaatikatundides järgib elementaarseid õigekirjanõudeid

kirjalikes töödes.
Oskab kirjutada kohanimesid ning loodusnähtuste ja
loodusobjektide nimetusi, väärtustab loodust, mõistab
looduskirjeldusi, loob kujutluspilte.
On kujunenud maailmapildiga, mõistab ajaloosündmusi ja
arengut,
orienteerub ühiskonnaelus ja inimsuhetes
orienteerumist,
õpib
seostama
erinevate
ajastute
kirjandusteoseis käsitletud probleeme tänapäevaelu ja
inimestega
Mõistab kujutava kunsti spetsiifikat ja väljendusvahendeid;
saab aru muusika emotsionaalsest mõjust ning eri
muusikavoolude eripärast ja seostest ajastu
kunstisuundumustega.

Loodusained
Sotsiaalained

Kunstiained

1.4.Läbivad teemad
Läbiv teema
Elukestev õpe
ja karjääri
planeerimine

Õpilasel kujundavad oskused ja teadmised
keskendutakse õpilase sotsiaalsetele ja toimetuleku
oskustele,
oskusele
adapteerida
muutuva
keskkonnaga, oma huvide ja võimete
tundmaõppimisele ning arendamisele.

Keskkond ja
jätkusuutlik
areng

Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja
elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama
end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt.

Kodanikualgat
us ja
ettevõtlikkus
Kultuuriline
identiteet

Meetod
õppeekskursioonid ja
õuesõpe;
koostöö
linnaraamatukoguga;
konkursid ja
olümpiaadid;
ainetunnid;
õppeekskursioonid ja
õuesõpe;
klassijuhatajatunnid
arenguvestlused;
integreeritud tunnid;
õpilaste algatusel);

Õpilast
suunatakse
leidma
jõukohastele
probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil
kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust.
Õpitakse respekteerima erisusi ja hindama neid kui tähtsamatele
kultuurilist
mitmekesisust
ning
kultuuride tähtpäevadele ja
vastastikuse rikastamise vahendit.
kommetele –
mardipäev, kadripäev,
iseseisvuspäev,
vastlapäev, jõulud –
pühendatud
temaatilised üritused ja
kooliväline tegevus;
õppeekskursioonid ja
õuesõpe;
koostöö
linnaraamatukogu,
kunstigalerii ja Narva
muuseumiga;
Teabekeskkond Õpilast suunatakse määrama oma teabevajadusi ja
arvuti
oskab leida sobivat teavet, hindama uudiste kvaliteeti õppeprogrammid;
ning tuvastab uudistes puuduvat teavet
e-kooli kasutamine;
Tehnoloogia ja Õpilast
suunatakse
kasutama
infoja Arvutiklassis toimuvad
innovatsioon
kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) oma ainetunnid;
õppimise ja töö tõhustamiseks; ) arendatakse loovust, interaktiivsetes
koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede olümpiaadides ja
rakendamisel erinevates projektides.
konkurssides
osalemine; projektitöö
Tervis ja

Õpilast suunatakse pöörama teadmiste ja oskuste

klassitunnid;

ohutus

kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige
vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele,
õpetuse elulähedusele ja levinuma riskikäitumise
ärahoidmisele

tervisepäevad;

1.5. Vene keele hindamine II kooliastmes
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Õpitulemuste
hindamise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab
teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on
hindamise kriteeriumid. Õppeveerandi algul teatab õpetaja õpilastele kokkuvõtva hindamise alla
kuuluvad nõutavad teadmised ja oskused ning nende kontrollimise aja ja vormi. Õpilase
teadmiste hindamiseks võib kasutada nii kokkuvõtvat kui ka kujundavat hindamist. Kokkuvõtvat
hindamist kasutatakse suurema teema järel, kujundavat hindamist võib kasutada suurema teema
alaosade hindamisel. Kokkuvõtva hindamise juures on välja toodud hindeline hindamine, millele
on lisatud kriteeriumid, mis on erinevate tööliikide puhul konkreetse hinde saamise tingimusteks.
Antud sõnalist osa võib õpetaja kasutada kirjeldava hindamise puhul, lisades õpilase tööle juurde
tema poolt vajalikuks peetavaid kommentaare. Sel juhul tuleb lähtuda konkreetsest tööst ja
õpilasest, õpilase individuaalsest omapäräst ja varasematest töötulemustest.
Õpetaja hindab õpilase teadmisi ja oskusi
•

suuliste vastuste (suuline frontaalne küsitlus, individuaalne vastamine jne),

•

kirjalike tööde (grammatilised tööd, etteütlused, kirjandid, ümberjutustused jne),

•

praktiliste tööde (rühmatööd, paaristööd jne) põhjal, arvestades õpilase teadmiste ja

oskuste vastavust esitatud nõuetele
1. Suulised vastused:
Hindega „5” hinnatakse õpilast, kelle suulised vastused on läbi mõeldud, täpsed,
paistvad silma loogilisusega ja loominguluse lähenemisega.
Hindega „4” hinnatakse õpilast, kelle suulised vastused on läbi mõeldud, loogilised, kuid
esineb väiksed vigu.
Hindega „3” hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus vastab üldiselt nõudmistele,
põhilised oskused on omandatud, kuid teadmiste praktilisel rakendamisel esineb raskusi,
samuti puudujääke ja vigu.
Hindega „2” hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus vastab vähe nõudmistele, on tõsiseid
vigu ja puudusi.
Hindega „1” hinnatakse õpilast, kelle suuline vastus ei vasta nõudmistele, puuduvad
vajalikud teadmised ja oskused.
2. Kirjutamine Hindamisel on soovitatav arvestada järgmist.
•

Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistete ja -reeglite tundmine.

•

Töö vormistamine, töö puhtus, tähekujude õigsus ja tähtede seostamine, käekirja
loetavus.

•

Sõnade, sõnaühendite, lausete ja eakohase teksti eksimusteta ärakirjutamine õpikust,
tahvlilt.

•

Kirjalike keeleülesannete täitmine: lünk-, sobitus-ja valikülesanded, keelenähtuste
võrdlemine, näidete leidmine, õpitava keelenditega lausete koostamine jms.

•

Kokkuvõtte tegemine kuulatud või loetud teksti põhjal .

•

Arvamuse kirjutamine loetud teksti kohta (6.klass).

•

Kutse, kirja, õnnituse koostamine.

•

Loovtöö kirjutamine: vabajutustus, jutustus pildi ja pildiseeria põhjal, fantaasialugu,
eseme- või isikukirjeldus jms.

a) Grammatilised kontrolltööd
Kontrolltöö korraldatakse suurema ainelõigu lõpetamise järel, kui vastavat teemat on
piisavalt käsitletud ja korratud. Teises kooliastmes peaksid kontrolltööd olema praktilist
laadi. Tuleb jälgida, et kontrolltöö sisaldaks nii sõna- kui lausetasandil ülesandeid, mõne
ülesande tulemuseks võiks olla terviklik tekst. Hindamisel tuleb lähtuda järgmisest
skaalast:
hinne „5” hinne „4” hinne „3” hinne „2” hinne „1”
90–100% 75–89% 50–74% 20–49% 0–19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust
Tööde hindamisel parandatakse vead küll ära, kuid ei arvestata hindamisel vigu
•

veel õppimata reeglite osas;

•

ebareeglipäraselt kirjutatavates sõnades, kui neid ei ole tunnis spetsiaalselt läbi
võetud; Ühes sõnas või vormis korduvad vead loetakse üheks veaks.

b) Etteütlus Hindeline etteütlus tehakse pikema aineosa õppimise järel, kuid seda võib kasutada
ka ühe konkreetse õigekirja osa kontrollimiseks. Etteütluse võib teha siis, kui teemaga on
piisavalt tegeletud. Etteütluse teksti valides arvestatakse klassi taset. Etteütlustega ei tohi
liialdada.
Etteütlus pikkuse muutumine peaks olema sujuv: õppeaasta esimene etteõtlus peaks vastama
eelmise kevade etteõtluse pikkusele. Sõnade arvu tuleks suurendada järk-järgult, kuni jõutakse
soovitava sõnade arvuni. Kriitilised ortogrammid võiksid tekstis paikneda läbisegi, mitte reeglite
kaupa. Kui tekstis esineb ortogramme, mida pole etteütluse kirjutamise ajaks õpitud, siis võib
need sõnad tahvlile kirjutada
Teksti pikkus ja kriitiliste ortogrammide arv võib olla järgmine:
Klass

Maksimaalne sõnade arv
tekstis

Teemakohaste ortogrammide
arv:

4. klass

70

15

5. klass

100

20

6. klass

110

25

Etteütlusi viks õppeveerandis teha 1–2. Etteütluse kirjutamise ajaks võiks olla 30–35 minutit.
Etteütluse hindamisel võib lähtuda järgmisest skaalast:
hinne “5” – 1–2 viga;
hinne ”4” – 3–4 viga;
hinne “3” – 5–7 viga;
hinne “2” – 8–10 viga:
hinne “1” – 11 ja rohkem viga.
Hindamisel ei pea ainult vigu lugema, vaid võib lähtuda lisaks vigade arvule ka vigade
raskusastmest (interpunktsiooni- ja hooletusvead võib lugeda kergemateks vigadeks, kuid siiski
täisvigadeks). Eelnevalt õpitud etteütlust tuleb hinnata rangemalt. Hindamisel loetakse veaks
kõik eksimused õigekirja- ja interpunktsioonireeglite vastu, mis on etteütluse toimumise ajaks
õpitud. Veaks tuleb lugeda ka need kohad, mida ei ole võimalik tööst välja lugeda. Kui ühes
sõnas eksitakse mitme reegli vastu, siis loetakse need üheks veaks. Diagnoosivas etteütluses võib
üheks veaks arvestada korduvvead. Töö hindamisel arvestatakse ka töö välimust: rohkete
paranduste (rohkem kui 5 parandust) ja lohaka käekirja tõttu võib õpetaja hinnet alandada.
c) Ümberjutustus
Ümberjutustused jagunevad järgmiselt:
•

tekstilähedane ümberjutustus – õpilane annab teksti edasi võimalikult tekstilähedaselt;

•

ümberjutustus vormi muutmisega – õpilane annab edasi teksti sisu, muutes seejuures
näiteks aega, pööret või asendab otsekõne kaudsega;

•

loovümberjutustus – õpilane saab lisaülesandeks kirjutada juurde algus või lõpp.
Ümberjutustuse ligikaudne pikkus võiks klassiti olla järgmine:
4. klass – kuni 120 sõna
5. klass – kuni 140 sõna,
6. klass – kuni 160 sõna.

Õpilane kirjutab õppeveerandis ühe ümberjutustuse, millele kulub terve tund. Ümberjutustuse
hindamisel tuleb arvesse võtta ideestiku mõistmist, sisu edasiandmise õigsust ja loogilisust,
väljenduslikku
külge
(sõnavara,
lauseehitus
jne),
grammatika-,
õigekirjaja
interpunktsioonivigade arvu. Ortograafia- ja interpunktsioonivigu peaks arvestama samamoodi
nagu etteütluse vigu, samuti tuleb arvestada töö vormistust.
Hindamisel võib lähtuda järgmistest põhimõtetest:
hinne “5” – sisu vastab püstitatud eesmärkidele, sünavara on rikkalik, lauseehitus on korrektne,
esineb kuni kaks sõnastus-, grammatika-, ortograafia- või interpunktsiooniviga;
hinne “4” - sisu on hästi edasi antud, kuid väljendus on vähem ilmekas, esineb kuni neli
sõnastus-, grammatika-, ortograafia- või interpunktsiooniviga;
hinne “3” – sisu on põhiliselt edasi antud, kuid esineb vigu nii faktides kui ka teksti loogilises

kõigus; esineb kuni seitse sõnastus-, grammatika-, ortograafia- või interpunktsiooniviga;
hinne “2” – sisu on jäänud põhiosas edasi andmata, esinevad faktilised ebatäpsused ning
eksimused teksti loogilises käigus, esineb üle seitsme sõnastus-, grammatika-, ortograafia või
interpunktsioonivea;
hinne “1” – ülesanne on jäänud lahendamata või sisu on raskesti mõistetav.
Ümderjutustuste viks õppeveerandis teha 1. Ümberjutustuse kirjutamise ajaks võiks olla 35-45
minutit.
d) Kirjand
II kooliastmes peaks õpilane suutma kirjutada jutustavat ja kirjeldavat kirjandit.
Kirjandi pikkus:
5.klassi - lühikirjadi pikkusega 120-140 sõna
6.klassi - lühikirjadi pikkusega 140-160 sõna
Õpilane peaks suutma järgida õpitud ortograafia-, interpunktsiooni ja vormimoodustusreegleid,
kasutama eakohast sõnavara ning hoiduma oma tekstides kõnekeelsetest väljenditest. Tekst peab
olema loogiliselt üles ehitatud, sõnastuselt ladus, vormistuselt korrektne ja järgima
kompositsioonireegleid.
Hindamisel võib lähtuda järgmistest kriteeriumidest:
hinne “5” – tekst on ülesehituselt tervik, vastab teemale ja on isikupärane; mõtted on esitatud
selgelt ja veenvalt; sõnavara on mitmekesine; lausestus- ja stiilivigu (sõnavara, kirjakeel) ei
esine; esineb 0–3 õigekirjaviga;
hinne “4” – teksti ülesehituses võib esineda vigu; tekst vastab teemale, kuid puudub isikupärane
lähenemine; mõtted on esitatud selgelt; sõnavara ja lausestus on kohati ühekülgsed; esineb kuni
kaks stiililist eksimust ja 4–6 õigekirjaviga;
hinne “3” – teksti ülesehituses on vastuolud; tekst vastab teemale, kuid on üldsõnaline; sõnavara
on ühekülgne, esineb lausestusvigu, tekstis on kuni viis stiililist eksimust ja 7–9 õigekirjaviga;
hinne “2” – teksti ülesehituses on vastuolud, mõni tekstiosa puudub; tekst vastab üldjoontes
teemale, kuid mõtted on kohati ebaselged ja seostamata; sõnavara ja lausestus on algelised,
tekstis esineb üle viie stiililise eksimuse; esineb 10–12 õigekirjaviga;
hinne “1” – ülesanne on jäänud lahendamata või on kirjutatud tekst arusaamatu.
5.— 6. kl kirjandite viiks õppeveerandis teha - 1. Kirjandite kirjutamise ajaks võiks olla 45- 90
minutit. 3.
Praktilised tööd Õpetaja hindab õpilase teadmisi ja oskusi praktiliste tööde (rühmatööd,
paaristööd) põhjal.
1. Paaristöös hinnatakse aja kasutust (aja limiidi piires täideti ülesanne edukalt), ülesande
lahendust ( õpilased lahendasid antud ülesande), tööpanus (mõlemad osapooled on
aktiivsed), ülesandes püstitatud eesmärkide teostamist (ülesandele püstitatud
eesmärkidest saadi aru ja täideti see edukalt), arusaamise ülesandest (saadi aru ja ei
vajanud lisajuhendamist).
2. Rühmatöös hinnatakse ülesannete jagamist (ei tekkinud mingeid probleeme), arvamuste

ärakuulamine (rühmajuht kuulas ära kõigi arvamused), rühmajuhi otsuseid (rühmajuht
tegi otsuseid enamuse arvamuse põhjal), meeldetuletuseid (esitasime töö õigel ajal
rühmajuhi meeldetuletuseta), hinnangu rühmajuhile (rühmajuht täitis oma ülesandeid
hästi).
Kujundaval hindamisel antakse õpilasele tagasisidet teadmistest ja oskustest, õpilase hoiakutest
ja väärtustest; innustatakse ja suunatakse õpilast õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise
eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine on seotud eespool nimetatud kahe esimese hindamise
eesmärgiga: toetada õpilase arengut ning suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja
individuaalse arengu kavandamisel. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud
eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma
tugevuste ja nõrkuste kohta. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö
tulemust, vaid ka protsessi. Kujundava hindamise korral saame õpilast hinnata diferentseeritult –
tema võimetest lähtuvalt –, samuti toetada õpilase enesehindamist ja selle arengut.

II ÕPPEAINE – VENE KEEL 4.KLASSILE – 175 T
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmel
õpilane:
1) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi kõnepraktikas;
2) saab aru tekstide sisust, täidab teksti mõtestamisega seotud ülesandeid;
3) reprodutseerib ning loob suuliselt dialoogilisi ja monoloogilisi tekste, kasutades
keelevahendeid kooskõlas suhtlusolukorra ja vene keele normidega;
4) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;
5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest;
6) järgib kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketi nõudeid.
Kuulamine
Õpilane:
1) saab kuulates aru mitmesuguste tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog), kõnetüüpe (puhtad ja segatüübid);
3) määrab teksti teema ja peamise mõtte;
4) täidab teksti põhjal mitmesuguseid ülesandeid.
Suuline kõne
õpilane:
1) reprodutseerib tekste nõutavas ulatuses (lühike ja täielik ümberjutustus);
2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste, pidades silmas teksti ülesehituse reegleid;

3) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale
vastavalt;
4) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;
5) järgib kõneetiketi norme;
6) kasutab keelevahendeid vastavalt suhtlusolukorrale.
Lugemine
õpilane:
1) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
2) loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning täidab nende põhjal
ülesandeid;
3) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid oma teksti
ette valmistades;
4) kasutab tekstiga töötades eri lugemisviise;
5) hangib sihikindlalt teavet teatmeteostest.
Kirjutamine
õpilane:
1) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ning kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega laused;
2) järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
3) reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);
4) väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, vastavus teemale jt) ning kõneetiketi norme;
5) redigeerib lihtsamaid tekste;
6) oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid.
2.2. Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, õppetegevus
Õppesisu

1.Üldteadmised
keele kohta 1t

Õpitulemused

Õppetegevus

vene hangib
Eesmärgipärane
sihikindlalt
lugemine
teavet
Vene keelt uuriv teadus, teatmeteostest.
selle
põhiosad. loeb mõtestatult,
Kirjakeele
mõiste. tunneb ära stiililt
ja
žanrilt
Keelenormi
mõiste.
erinevad tekstid

Hindamine
Märkused
(viis
ja (läbivad
vahendid)
teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)
Suuline
Läbiv teema
„Elukestev
õpe ja karjääri
planeerimine”

Kõnekultuur.

ning täidab nende
põhjal
ülesandeid;
kasutab tekstiga
töötades
eri
lugemisviise;

2. Foneetika. Graafika. täidab audioteksti Kuulamine
põhjal
Ortoeepia 8t
kirjutamine
mitmesuguseid
Vene graafika printsiibid: ülesandeid.
foneemipõhine
ja kirjutab õigesti
õpitud
silbipõhine.
ortogrammidega
Häälikumuutused kõnes.
sõnu
ning
Kaashäälikute helituks ja kirjavahemärgist
heliliseks
muutumine. ab õigesti õpitud
Foneetiline
punktogrammide
transkriptsioon.
Vene ga laused;
keele
hääldusnormid. ; järgib tänapäeva
vene kirjakeele
Sõnarõhu rasked juhud.
norme;

ja Suuline
Kirjalik

3. Morfeemika (sõna teab
reegleid,
kuidas
koostis)
ja
moodustada uusi
sõnamoodustus 8t
sõnu
Täis- ja kaashäälikute
vaheldumine
sõna
juurmorfeemis. Põhilised
sõnamoodustusviisid:
prefiksiline, sufiksiline,
prefiksilis-sufiksiline,
sufiksita, sõnade liitmine.
Sõna üleminek ühest
sõnaliigist teise. Vene
keele
sõnamoodustussõnastiku
d.

Mitmekesine
õppemetoodika,
kuulamine,
kirjutamine

4. Leksikoloogia
fraseoloogia 10t

Töö
sõnastikega, Suuline
keeleühikute analüüs, Kirjalik
lugemine
ja
kirjutamine

ja järgib
keelenorme;,
järgib
teksti
koostamise
Sünonüümid.
reegleid, järgib
Antonüümid.
Homonüümid. Oma- ja kirjalikku teksti
luues
vene
laensõnad.
Vananenud
kirjakeele
sõnad ja neologismid. grammatikanorm
Neutraalsed
ja e;
stiilivärvinguga sõnad.
Raamatu- ja kõnekeele

Kirjalik

Läbiv teema
„Kodanikualg
atus
ja
ettevõtlikkus”

Lõiming
Kunstiained

Sotsiaalained

leksika.
Üldkasutatav
leksika
ja
piiratud
kasutusega
leksika
(murdesõnad,
professionalismid,
zargonismid). Vene keele
leksikaalsed
ja
stilistilised normid: sõna
kasutamine
kooskõlas
sõna
tähenduse
ja
stiilivärvinguga.
Leksikaalne ühilduvus.
Fraseoloogia
kui
leksikoloogia
osa.
Erinevused
vabade
sõnaühendite
ja
fraseoloogiliste üksuste
vahel.
Vanasõnad,
kõnekäänud, lendsõnad.
Vene
keele
seletussõnastikud.
Võõrsõnade,
neologismide,
sünonüümide,
antonüümide sõnastikud.
Vene
keele
fraseologismide
sõnastikud.
On-linesõnastikud,
entsüklopeediad.
5. Morfoloogia 35t
Sõna
grammatiline
tähendus.
Sõnaliikide
süsteem vene keeles.
Sõnade
liigitamise
printsiibid: semantiline,
morfoloogiline,
süntaktiline. Sõnaliikide
üldiseloomustus.
Iseseisvate ja abisõnade
liigid.

loeb
tabeleid,
saab
aru
diagrammidest,
skeemidest
ja
tingtähistest ning
kasutab
neid
omateksti
ette
valmistades;
kasutab
keelevahendeid
vastavalt
olukorrale.
kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu,
järgib kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorm
e

Tabelite,
Kirjalik
diagrammide
ja
skeemide
analüüs,
sõnastruktuuri
analüüs

Läbiv teema
„Väärtused ja
kõlblus”

Nimisõna

kirjutab õigesti
õpitud
Meesja
naissoost ortogrammidega
isikuid
tähistavad sõnu
nimisõnad. Käänduvad,
ebareeglipäraselt
käänduvad
ning
käändumatud nimisõnad.
Käändevormideta
nimisõnade sugu ja arv.
Nimisõna süntaktilised
funktsioonid.
Nimisõnade
kõnes
kasutamise normid.

Tabelite,
Kirjalik
diagrammide
ja
skeemide
analüüs,
sõnastruktuuri
analüüs

Omadussõna

kirjutab õigesti Tabelite,
Kirjalik
õpitud
diagrammide
ja
Omadussõnade täis- ja ortogrammidega skeemide
analüüs,
lühivormid. Omadussõna
sõnastruktuuri
süntaktilised
analüüs, tekstiloome
funktsioonid.
Omadussõnade
kõnes
kasutamise normid.
Arvsõna
teab
arvsõna,
Arvsõnade käänamine. kasutab kõnes;
Arvsõnade
kõnes kirjutab õigesti
kasutamise normid.
õpitud
ortogrammidega

Kirjalik
Tabelite,
diagrammide
ja
skeemide
analüüs,
sõnastruktuuri
analüüs

Asesõna

kirjutab õigesti
õpitud
Asesõnade käänamine. ortogrammidega
Asesõna
süntaktilised sõnu laused;
funktsioonid. Asesõnad
kui lausete sidususe
vahend.

Tabelite,
Kirjalik
diagrammide
ja
skeemide
analüüs,
sõnastruktuuri
analüüs

Tegusõna

Tabelite,
Kirjalik
diagrammide
ja
skeemide
analüüs,
sõnastruktuuri
analüüs, tekstiloome

kirjutab õigesti
õpitud
Perfektiivsed
ja ortogrammidega
imperfektiivsed
sõnu
tegusõnad. Tegusõnade
pööramine.
Ebareeglipäraselt
pöörduvad
tegusõnad.
Tegusõnade süntaktilised
funktsioonid. Tegusõna
kõnes
kasutamise

Läbiv teema
„Keskkond ja
jätkusuutlik
areng”
Lõiming
võõrkeeled

normid.
Määrsõna

On
tutvunud
teemaga, oskab
Määrsõnade liigid.
eristada õpitud
sõnaliike,
teab
Eessõna
mis küsimusele
Tuletatud
ja vastab,
oskab
mittetuletatud eessõnad. kasutada lausetes
Liht- ja liiteessõnad.

Mitmekesine
õppemetoodika,
kirjutamine,
lugemine

Suuline
Kirjalik

Sidesõna
Rinnastavad ja alistavad
ning liht- ja liitsidesõnad.
Hüüdsõnad kui eriline
sõnaliik
Hüüdsõnade
põhifunktsioonid.
Onomatopoeetilised
sõnad
Üldiseloomustus.
6. Süntaks 4t
Rinnastus- ja alistusseos.
Peamised sõnaühendite
liigid
põhisõna
morfoloogiliste omaduste
järgi:
nimisõnalised,
tegusõnalised,
määrsõnalised
sõnaühendid.

loeb
erineva Mitmekesine
struktuuriga
õppemetoodika,
lausete
ja tekstiloome, analüüs
sõnaühendite
skeeme;
järgib
kirjalikku teksti
luues
vene
kirjakeele
grammatikanorm
e;
kirjavahemärgist
ab õigesti õpitud
punktogrammide
ga laused;

Lause

täidab
teksti Eesmärgipärane
lugemine
Lause
kui
süntaksi põhjal
tekstiloome
põhiühik
ja
kui mitmesuguseid
ülesandeid;
minimaalne
kommunikatiivne ühik.
Peamised
aluse
väljendamise
viisid.
Lihtöeldis. Koondlaused.
Kokkuvõtvad
sõnad
koondlauses.
Kiilsõna
mõiste. Üte. Otsekõne.
reprodutseerib
Tekst
ning
loob Eesmärgipärane
suuliselt
lugemine
Leksikaalsed

ja

ja

Suuline
Kirjalik

Läbiv teema
„Kultuuriline
identiteet”

Lõiming
Võõrkeeled
Ajalugu

sidususvahendid. Põhilisi
funktsionaalseid
stiile
esindavad
tekstid
(ilukirjanduslik,
publitsistlik, teaduslik,
ametlik,
kõnekeelne
stiil).
Tekstiliigid:
instruktsioon, seletuskiri,
komplitseeritud
instruktsioon,
autobiograafia, reklaam,
SMS-teade,
jutustus,
luuletus,
näidend.
Kommunikatsioon
internetis
(jututuba,
foorum, blogi) ja seal
kasutatavad tekstiliigid.

dialoogilisi
ja tekstiloome
monoloogilisi
tekste, kasutades
keelevahendeid
kooskõlas
suhtlusolukorra
ja vene keele
normidega; loeb
tekste ilmekalt,
järgides
vene
keele
hääldusnorme;
eristab
vormilt
erinevaid suulisi
tekste
(monoloog,
dialoog,
polüloog),
kõnetüüpe;
)
määrab
teksti
teema ja peamise
mõtte;

Kirjanduslik lugemine
70 t
Kirjandusteoste
eri
tüübid ja žanrid on
esindatud õppekirjanduse
tekstidena ning vaba
lugemise
tekstidena, mis valitakse
vene,
eesti
ja
välisautorite teoste seast
järgmisi teemasid silmas
pidades.

1) saab kuulates Eesmärgipärane
aru mitmesuguste lugemine
tekstide sisust;

1.Looduse
imeline
maailm.
2. Kuidas oled elanud,
mu eakaaslane?
3.
Fantaseerime,
unistame.
4. Sõprusest,
ustavusest, armastusest.
5.
Imedemaailm
kirjanduses: rahva- ja
autorimuinasjutud.

Suuline
Kirjalik

Läbiv teema
„Tervis
ja
ohutus”

2) määrab teksti
teema ja peamise
mõtte;

Lõiming

3) loeb teksti
ilmekalt,
õige
intonatsiooniga
ning
vene
kirjakeele
hääldusnormide
järgi;
4)
loeb
mõtestatult,
tunneb ära stiililt
ja
žanrilt
erinevad tekstid
ning täidab nende
põhjal
ülesandeid;
5)
kasutab
tekstiga töötades
eri lugemisviise;
5)
hangib
sihikindlalt
teavet

Psühholoogia

Loodusteadus

Ajalugu
Kunst

teatmeteostest.
6) reprodutseerib
tekste nõutavas
ulatuses (lühike
ja
täielik
ümberjutustus);
7) esitab oma
mõtteid
järjekindlalt,
loogiliselt
ja
sidusalt
ning
teemale
ja
suhtlusolukorrale
vastavalt;
7. Ortograafia 3t
Täis- ja kaashäälikute
õigekiri sõna lihttüves.
Täis- ja kaashäälikute
õigekiri
eesliidetes.
Sufiksite õigekiri eri
sõnaliikidesse kuuluvates
sõnades.
Sõnalõppude
õigekiri eri sõnaliikidesse
kuuluvates
sõnades.
Lahkuja
kokkukirjutamine ning
sidekriipsu kasutamine
eri
sõnaliikidesse
kuuluvates sõnades.
8.Interpunktsioon
2t
Kirjavahemärkide
süsteem vene keeles.
Vahemärkide
funktsioonid.
Vahemärgid
lihtlauses
(mõttekriips aluse ja
öeldise
vahel).
Vahemärgid
koondlausetes
ning
lausetes
sõnadega.
Vahemärgid otsekõnega
lausetes.

hangib
sihikindlalt
teavet
teatmeteostest;
kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu

Mitmekesine
Kirjalik
õppemetoodika:
reeglite
õppimine,
kirjutamine

hangib
Mitmekesine
õppemetoodika
sihikindlalt
teavet
teatmeteostest;
kirjavahemärgist
ab õigesti õpitud
punktogrammide
ga laused;

Läbiv teema
„teabekeskko
nd ”

võõrkeeled
Kirjalik

2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine)
Veerand

Teema

Õpitulemus

Hindamise

viis

ja Hindamiskriteeriumid

vahend
I

1.Süntaks.
sõnaühendid

järgib
kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme;
kirjavahemärgistab
õigesti
õpitud
punktogrammidega
laused;

Kontrolletteütlus
grammatika
ülesandega
Kirjand

täidab teksti põhjal
mitmesuguseid
ülesandeid;

2. Fantaseerime, loeb
mõtestatult, Ristsõnamõistatus
unistame. Müüt
tunneb ära stiililt ja
žanrilt
erinevad
tekstid ning täidab
nende
põhjal
ülesandeid;
3. Looduse imeline Oskab
maailm.
lugeda

ilmekalt Peast lugemine

Etteütlus
0-1viga – «5»
2 viga – «4»
3 – 5 viga – «3»
6 ja rohkem vigu –
«2»
Grammatika
ülesandega
hindega „5”
100%, hindega
75–89%, hindega
50–74%, hindega
20–49% hindega
0–19%.

90„4”
„3”
„2”
„1”

0-1viga – «5»
2 viga – «4»
3 – 5 viga – «3»
6 ja rohkem vigu –«2
”5”-õpilane
teab
teksti väga hästi ja
loeb
vigadeta,
väljendusrikkalt.
”4”-õpilane
teab
teksti hästi ja võib
teha üks viga.
”3”- õpilane teab
teksti hästi ja võib
teha kaks- kolm viga,
loeb
ebaväljendusrikkalt.
”2”- õpilane teab
teksti halvasti ja võib
teha neli- viis viga.
”1”- õpilane ei tea
teksti üldse.

4. Kodutööd

Arendab iseseisvalt Kodus tehtud kirjalike Suuliste ja kirjalike
keeleoskust
kui tööde
ja
suuliste tööde

eneseväljendus- ja vastuste koondhinne
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme
ja
eesmärke,
oskab
õppida
ning
on
valmis
arendama
olulisi õpipädevusi
II

1.
Süntaks
ja reprodutseerib ning Ümberjutustus
interpunktsioon.
loob
suuliselt (kirjalik)
Tekst
dialoogilisi
ja
monoloogilisi tekste,
kasutades
keelevahendeid
kooskõlas
suhtlusolukorra
ja
vene
keele
normidega;
loeb
tekste
ilmekalt,
järgides vene keele
hääldusnorme;
eristab
vormilt
erinevaid
suulisi
tekste
(monoloog,
dialoog, polüloog),
kõnetüüpe; ) määrab
teksti
teema
ja
peamise mõtte;
2.Foneetika.
Graafika.
Ortoeepia

1)analüüsib vastavalt Kontrolltöö (test)
õppesisule
keeleühikuid
ning
rakendab omandatud
teadmisi
kõnepraktikas;
2)
loeb
tekste
ilmekalt,
järgides
vene
keele
hääldusnorme;

hindamismudelid

Hindega
„5”
hinnatakse
õpilast,
kes on saavutanud
90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%
hindega „1” 0–19%

Hindega
„5”
hinnatakse
õpilast,
kes on saavutanud
90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%
hindega „1” 0–19%
Vaata
hindamisskaalale test

3. Fantaseerime, 1)
väljendab Kirjand
unistame. Müüt
kirjalikult
oma
mõtteid vabalt ja
selgelt, järgib teksti

Hindega
„5”
hinnatakse
õpilast,
kes on saavutanud
90–100%

koostamise reegleid
(järjekindlus,
loogilisus, sidusus,
vastavus teemale jt)
ning
kõneetiketi
norme;
2)
loob
tekste
mitmes stiilis ja
žanris
(traditsiooniline ja
elektronkiri, avaldus,
seletuskiri,
allkirjastatud tõend);

maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%
hindega „1” 0–19%

3)
redigeerib
lihtsamaid tekste;
4) oskab teksti luues
kasutada
teatmeteoseid.
4. Kuidas
elanud,
eakaaslane?

oled 1)
reprodutseerib Funktsionaalne
mu tekste
nõutavas lugemine
ulatuses (lühike ja
täielik
ümberjutustus);
2) loob dialoogilisi ja
monoloogilisi tekste
(kirjeldus, jutustus,
arutlus),
pidades
silmas
teksti
ülesehituse reegleid;

0-1viga – «5»
2 viga – «4»
3 – 5 viga – «3»
6 ja rohkem vigu –«2

3)
esitab
oma
mõtteid järjekindlalt,
loogiliselt ja sidusalt
ning teemale ja
suhtlusolukorrale
vastavalt
4. Kodutööd

Arendab iseseisvalt Kodus tehtud kirjalike Suuliste ja kirjalike
keeleoskust
kui tööde
ja
suuliste tööde
hindamismudelid
eneseväljendus- ja vastuste koondhinne
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme
ja
eesmärke,
oskab
õppida
ning
on
valmis
arendama

olulisi õpipädevusi
III

1.Morfoloogia
ortograafia.
Nimisõna

ja 1) kirjutab õigesti Kontrolltöö (või test, Etteütlus
kirjalik töö)
õpitud
0-1viga – «5»
ortogrammidega
sõnu;
2 viga – «4»
2) järgib kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme;

3 – 5 viga – «3»
6 ja rohkem vigu –
«2»
Testi hindamisskaala

2.Leksikoloogia ja järgib keelenorme;, Kontrolltöö. Test
järgib
teksti
fraseoloogia
koostamise reegleid,
järgib
kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme;
3. Kuidas
elanud,
eakaaslane?

oled väljendab kirjalikult Essee
mu oma mõtteid vabalt
ja selgelt, järgib
teksti
koostamise
reegleid
(järjekindlus,
loogilisus, sidusus,
vastavus teemale jt)
ning
kõneetiketi
norme

4.
Sõprusest, reprodutseerib
loovtöö
ustavusest,
kirjalikult
tekste
armastusest.
nõutava
kokkuvõtlikkusega
(plaan,
ümberjutustus)
5. Kodutööd

Testi või kontrolltöö
hindamisskaala

Essee hindamisskaala

Kirjaliku töö kirja
vormis
hindamismudel

Arendab iseseisvalt Kodus tehtud kirjalike Suuliste ja kirjalike
keeleoskust
kui tööde
ja
suuliste tööde
hindamismudelid
eneseväljendus- ja vastuste koondhinne
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme
ja
eesmärke,
oskab
õppida
ning
on
valmis
arendama
olulisi õpipädevusi

IV

1. Morfoloogia ja 1) kirjutab õigesti Kontrolltöö
või
ortograafia.
õpitud
Etteütlus
Omadussõna
grammatikaülesandega Etteütluse
ortogrammidega
hindamismudel
sõnu
2) järgib kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme
2. Morfoloogia ja 1) kirjutab õigesti Kontrolltöö
töö)
ortograafia.
õpitud
Tegusõna
ortogrammidega
sõnu
2) järgib kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme

3. Imedemaailm
kirjanduses: rahvaja
autorimuinasjutud.

(kirjalik Hindega
„5”
hinnatakse
õpilast,
kes on saavutanud
90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust,

1)
reprodutseerib Loovtöö
kirjalikult
tekste
nõutava
kokkuvõtlikkusega
(plaan,
ümberjutustus);

hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%
hindega „1” 0–19%.
Loovtöö
hindamismudel

2)
väljendab
kirjalikult
oma
mõtteid vabalt ja
selgelt, järgib teksti
koostamise reegleid
(järjekindlus,
loogilisus, sidusus,
vastavus teemale jt)
ning
kõneetiketi
norme;
4. Fantaseerime, esitab oma mõtteid Rollikiri
unistame.
järjekindlalt,
loogiliselt ja sidusalt
ning teemale ja
suhtlusolukorrale
vastavalt

Kirjaliku töö loovtöö
vormis
hindamismudel

5. Morfeemika ja kirjutab
õigesti Sõnade etteütlus
sõnamoodustus
õpitud
ortogrammidega

Etteütlus
0-1viga – «5»

sõnu

2 viga – «4»
3 – 5 viga – «3»
6 ja rohkem vigu –
«2»

6.
Sõprusest, loeb teksti ilmekalt, Peast lugemine
ustavusest,
õige intonatsiooniga
armastusest.
ning vene kirjakeele
hääldusnormide järgi

”5”-õpilane
teab
teksti vägä hästi ja
loeb
vigadeta,
väljendusrikkalt.
”4”-õpilane
teab
teksti hästi ja võib
teha üks viga.
”3”- õpilane teab
teksti hästi ja võib
teha kaks- kolm viga,
loeb
ebaväljendusrikkalt.
”2”- õpilane teab
teksti halvasti ja võib
teha neli- viis viga.
”1”- õpilane ei tea
teksti üldse.

II ÕPPEAINE – VENE KEEL 5.KLASSILE - 105 TUNDI
2.1. õppe- ja kasvatuseesmärgid
5. klassi lõpetaja:
1) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi
kõnepraktikas;
2) eristab kuulmise järgi žanrilt ja tüübilt erinevaid tekste, saab aru tekstide sisust, täidab
audioteksti mõtestamisega seotud ülesandeid;
3) reprodutseerib ning loob suuliselt dialoogilisi ja monoloogilisi tekste, kasutades
keelevahendeid kooskõlas suhtlusolukorra ja vene keele normidega;
4) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;
5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest;
6) järgib kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketi
nõudeid.

Kuulamine
õpilane:
1) saab kuulates aru mitmesuguste tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe (puhtad
ja segatüübid) ning žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade);
3) määrab audioteksti teema ja peamise mõtte;
4) täidab audioteksti põhjal mitmesuguseid ülesandeid.
Suuline kõne
õpilane:
1) reprodutseerib tekste nõutavas ulatuses (lühike ja täielik ümberjutustus);
2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas teksti
ülesehituse reegleid;
3) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale
vastavalt;
4) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;
5) järgib kõneetiketi norme;
6) kasutab keelevahendeid vastavalt suhtlusolukorrale.
Lugemine
õpilane:
1) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
2) loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning täidab nende põhjal
ülesandeid;
3) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid oma
teksti ette valmistades;
4) kasutab tekstiga töötades eri lugemisviise;
5) hangib sihikindlalt teavet teatmeteostest.
Kirjutamine
õpilane:
1) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ning kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega laused;

2) järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
3) reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);
4) väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, vastavus teemale jt) ning kõneetiketi norme;
5) loob tekste mitmes stiilis ja žanris (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri,
allkirjastatud tõend);
6) redigeerib lihtsamaid tekste;
7) oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid.

2.2. Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, õppetegevus
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

1.Kordamine 5 t

Loeb tekste
ilmekalt, järgides
vene keele
hääldusnorme;

Suuline ja
kirjalik suhtlus,
teksti vastuvõtt, Kirjalik
tekstiloome,
õigekeelsuse ja
keelehoolde
õpetus

(Vene graafika
printsiibid:
foneemipõhine ja
silbipõhine.
Häälikumuutused kõnes.
Kaashäälikute
helituks ja heliliseks
muutumine.

kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu ning
kirjavahemärgistab
õigesti õpitud

Foneetiline
transkriptsioon.

punktogrammideg
a laused;

Hindamin
e (viis ja
vahendid)

(Väike- ja suurtähe
kasutamine.
Täis- ja kaashäälikute
õigekiri sõna
juurmorfeemis.
Tähtede ъ ja ь

Läbivad
teemad
Elukestev õpe
ja karjääri
planeerimine
Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
Lõiming
Loodusained
Sotsiaalained

Vene keele
hääldusnormid. Sõnarõhu
rasked juhud.
2. Ortograafia 15t

Märkused
(läbivad
teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)

Kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu ning
kirjavahemärgistab
õigesti õpitud
punktogrammideg
a laused;

Rühmatööd
Suuline ja
kirjalik
Suuline ja
kirjalik suhtlus,
teksti vastuvõtt,
tekstiloome,
õigekeelsuse ja
keelehoolde
õpetus

Läbivad
teemad
Teabekeskkon
d
Tehnoloogia ja
innovatsioon

kasutamine.
Täishäälikute õigekiri
tähtede ж, ч, ш, щ ja ц
järel.

Lõiming

kasutab
keelevahendeid
vastavalt
suhtlusolukorrale.

Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained

Täis- ja kaashäälikute
vaheldumine sõna
juurmorfeemis.
Põhilised
sõnamoodustusviisid:
prefiksiline, sufiksiline,
prefiksilis-sufiksiline,
sufiksita, sõnade
liitmine. Sõna üleminek
ühest sõnaliigist teise.
Vene keele
sõnamoodustussõnastikud
.
3. Süntaks 15t
(Sõnaühend
Rinnastus- ja alistusseos.
Peamised sõnaühendite
liigid põhisõna
morfoloogiliste omaduste
järgi:
nimisõnalised,
tegusõnalised,
määrsõnalised
sõnaühendid.
Lause
Lause kui süntaksi
põhiühik ja kui
minimaalne
kommunikatiivne ühik.
Peamised aluse
väljendamise viisid.
Lihtöeldis.
Koondlaused.
Kokkuvõtvad sõnad
koondlauses.
Kiilsõna mõiste.

Väljendab
kirjalikult oma
mõtteid vabalt ja
selgelt, järgib
teksti koostamise
reegleid
(järjekindlus,
loogilisus, sidusus,
vastavus teemale
jt) ning kõneetiketi
norme;
loob tekste
mitmes stiilis ja
žanris
(traditsiooniline ja
elektronkiri,
avaldus,
seletuskiri,
allkirjastatud
tõend).

diferentseeritud
õppeülesanded
Lugemine
Kirjutamine

Suuline ja
kirjalik

Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”.
Teabekeskkon
d

Lõiming
Võõrkeeled

4. Morfoloogia 1t
(Sõna grammatiline
tähendus. Sõnaliikide
süsteem vene keeles.
Sõnade liigitamise
printsiibid:
semantiline,
morfoloogiline,
süntaktiline. Sõnaliikide
üldiseloomustus.
Iseseisvate ja abisõnade

Väljendab
kirjalikult oma
mõtteid vabalt ja
selgelt, järgib
teksti koostamise
reegleid

Arutelu,
diskussioon

Suuline ja
kirjalik

Iseseisvad
tööd.

Tervis ja
ohutus
Väärtused ja
kõlblus

(järjekindlus,
loogilisus, sidusus,
vastavus teemale
jt) ning kõneetiketi
norme.

Lõiming
Matemaatika
Loodusained

liigid).

5. Nimisõna 20t
(Mees- ja naissoost
isikuid tähistavad
nimisõnad. Käänduvad,
ebareeglipäraselt
käänduvad ning
käändumatud nimisõnad.
Käändevormideta
nimisõnade sugu ja arv.
Nimisõna süntaktilised
funktsioonid. Nimisõnade
kõnes kasutamise
normid).
6.Tegusõna 24t
(Perfektiivsed ja
imperfektiivsed
tegusõnad. Sihilised ja
sihitud tegusõnad. Isikuta
tegusõnad.
Tegusõna kõneviisid.
Tegusõnade pööramine.
Ebareeglipäraselt
pöörduvad tegusõnad.
Tegusõnade süntaktilised
funktsioonid. Tegusõna
kõnes kasutamise
normid).

Läbivad
teemad

Kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu ning
kirjavahemärgistab
õigesti õpitud

Mitmekesine
õppemetoodika

Suuline ja
kirjalik

Rühmatööd,

Lõiming
Matemaatika
Loodusained

Arutelu

punktogrammideg
a laused;

Läbivad
teemad

järgib kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme.

Keskkond ja
jätkusuutlik
areng

Reprodutseerib
kirjalikult tekste
nõutava
kokkuvõtlikkusega
.

Mitmekesine
Suuline ja
õppemetoodika kirjalik
Suuline ja
kirjalik suhtlus,
teksti vastuvõtt,
tekstiloome,
õigekeelsuse ja
keelehoolde
õpetus
Paaristööd,
Kirja
kirjutamine

Läbivad
teemad
Keskkond ja
jätkusuutlik
areng
Lõiming
Loodusained
Sotsiaalained

7. Omadussõna 10t
(Kvalitatiivsed,
relatiivsed ning
possessiivsed
omadussõnad.
Omadussõnade
võrdlusastmed.

Kasutab tekstiga
töötades eri
lugemisviise.

Omadussõnade täis- ja
lühivormid.

Suuline ja
Suuline ja
kirjalik suhtlus, kirjalik
teksti vastuvõtt,
tekstiloome,
õigekeelsuse ja
keelehoolde
õpetus

Läbivad
teemad

Rollimäng

Loodusained

(Asesõnade käänamine.
Asesõna süntaktilised
funktsioonid.
Asesõnad kui lausete
sidususe vahend).

Lõiming

Sotsiaalained

Omadussõna süntaktilised
funktsioonid.
Omadussõnade kõnes
kasutamise normid).
8. Asesõna 10t

Elukestev õpe
ja karjääri
planeerimine

Kunstiained

Kirjalik
Mitmekesine
õppemetoodika
Suuline ja
kirjalik suhtlus,
teksti vastuvõtt,
tekstiloome,
ja segatüübid) ning õigekeelsuse ja
žanre (vestlus,
keelehoolde
reklaam,
õpetus
instruktsioon,
Paaristööd,
teade).
Kirjutamine
kirju
Eristab vormilt
erinevaid suulisi
tekste (monoloog,
dialoog, polüloog),
kõnetüüpe (puhtad

9.Kordamine 5t

Diferentseeritu
d
õppeülesanded

Kirjalik

Läbivad
teemad
Tervis ja
ohutus
Väärtused ja
kõlblus
Lõiming
Kehaline
kasvatus
Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”.
Teabekeskkon
d

2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine)
Õppeveerand Teema

1.Kordamine

Õpitulemus

Hindamise
viis ja
vahend

Hindamiskriteeriumid

Loeb tekste
ilmekalt, järgides
vene keele

Kontrolltöö

1.etteütlus

I.

hääldusnorme;

0-1 viga-”5”

kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu ning
kirjavahemärgistab
õigesti õpitud

2 viga-”4”

punktogrammidega
laused;

hindega „5” hinnatakse
õpilast, kes on
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust,

3-5 viga-”3”
6 ja enam-”2”
2.Grammatikaülesanded

hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%
ning hindega „1” 0–
19%.
2. Ortograafia

Kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu ning
kirjavahemärgistab
õigesti õpitud

Test

hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%
ning hindega „1” 0–
19%.

punktogrammidega
laused.

3. etteütlus

Kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu.

hindega „5” hinnatakse
õpilast, kes on
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust,

etteütlus

etteütlus
0-1 viga-”5”
2 viga-”4”
3-5 viga-”3”
6 ja enam-”2”

4. Kodutööd

Arendab iseseisvalt
keeleoskust kui
eneseväljendus- ja
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme ja
eesmärke, oskab
õppida ning on

Kodus tehtud
Suuliste ja kirjalike
kirjalike tööde tööde hindamismudelid
ja suuliste
Hindega „5” hinnatakse
vastuste
õpilast, kes on
koondhinne
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4” 75–

valmis arendama
olulisi õpipädevusi

II.

1. Süntaks

Väljendab
kirjalikult oma
mõtteid vabalt ja
selgelt, järgib
teksti koostamise
reegleid.

89%, hindega „3” 50–
74%, hindega „2” 20–
49% ning hindega „1”
0–19%.
etteütlus

etteütlus
0-1 viga-”5”
2 viga-”4”
3-5 viga-”3”
6 ja enam-”2”

III.

2.ümberjutustus Oskab kuuldu
teksti edasi anda,
järgides
keelenorme

ümberjutustus

3. Kodutööd

Arendab iseseisvalt
keeleoskust kui
eneseväljendus- ja
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme ja
eesmärke, oskab
õppida ning on
valmis arendama
olulisi õpipädevusi

Kodus tehtud
Suuliste ja kirjalike
kirjalike tööde tööde hindamismudelid
ja suuliste
Hindega „5” hinnatakse
vastuste
õpilast, kes on
koondhinne
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4” 75–
89%, hindega „3” 50–
74%, hindega „2” 20–
49% ning hindega „1”
0–19%.

1. Nimisõna

Kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu.

Ütteütlus

Hinnatakse
töövormistust,
sõnavara
mitmekesisust,
grammatikat.

Ütteütlus
0-1 viga-”5”
2 viga-”4”
3-5 viga-”3”
6 ja enam-”2”

2. Nimisõna

Kirjutab õigesti
õpitud
ortogrammidega
sõnu ning
kirjavahemärgistab

Test

hindega „5”
hinnatakse õpilast, kes
on saavutanud 90–
100% maksimaalsest
võimalikust punktide

õigesti õpitud
punktogrammidega
laused;

arvust, hindega „4”
75–89%, hindega „3”
50–74%, hindega „2”
20–49% ning hindega
„1” 0–19%.

järgib kirjalikku
teksti luues vene
kirjakeele
grammatikanorme.
3. Nimisõna

4. Kodutööd

IV.

1.Tegusõna

Koostab loetu
kohta plaani ja
jutustab selle alusel Kirjand
ümber sisu,
avaldab arvamust
loetu kohta;
määrab kunstiteose
teema, idee ja
kompositsiooni;
Arendab iseseisvalt
keeleoskust kui
eneseväljendus- ja
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme ja
eesmärke, oskab
õppida ning on
valmis arendama
olulisi õpipädevusi

Hinnatakse
töövormistust,
sõnavara
mitmekesisust,
grammatikat, vastavust
temale.

Kodus tehtud
Suuliste ja kirjalike
kirjalike tööde tööde hindamismudelid
ja suuliste
Hindega „5” hinnatakse
vastuste
õpilast, kes on
koondhinne
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4” 75–
89%, hindega „3” 50–
74%, hindega „2” 20–
49% ning hindega „1”
0–19%.

Kontrolltöö
Reprodutseerib
kirjalikult tekste
nõutava
kokkuvõtlikkusega,
kasutab töös
tekstiga õpitud
keele- ja
tekstimõisteid

1.etteütlus
0-1 viga-”5”
2 viga-”4”
3-5 viga-”3”
6 ja enam-”2”
2.Grammatilkaülesanded
hindega „5” hinnatakse
õpilast, kes on
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4” 75–
89%, hindega „3” 50–
74%, hindega „2” 20–

2.Omadussõna Järgib kirjalikku
teksti
reprodutseerides ja
luues vene keele
norme ning
kõneetiketi
nõudeid

Etteütlus

3. Asesõna

Test

Eristab vormilt
erinevaid suulisi
tekste (monoloog,
dialoog, polüloog),
kõnetüüpe (puhtad
ja segatüübid) ning
žanre (vestlus,
reklaam,
instruktsioon,
teade).

4. Kodutööd

Arendab iseseisvalt
keeleoskust kui
eneseväljendus- ja
suhtlusvahendit,
arvestades
keelenorme ja
eesmärke, oskab
õppida ning on
valmis arendama
olulisi õpipädevusi

49% ning hindega „1”
0–19%.
Etteütlus
0-1 viga-”5”
2 viga-”4”
3-5 viga-”3”
6 ja enam-”2”
hindega „5” hinnatakse
õpilast, kes on
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4” 75–
89%, hindega „3” 50–
74%, hindega „2” 20–
49% ning hindega „1”
0–19%.

Kodus tehtud
Suuliste ja kirjalike
kirjalike tööde tööde hindamismudelid
ja suuliste
Hindega „5” hinnatakse
vastuste
õpilast, kes on
koondhinne
saavutanud 90–100%
maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4” 75–
89%, hindega „3” 50–
74%, hindega „2” 20–
49% ning hindega „1”
0–19%.

II ÕPPEAINE – KIRJANDUS 5. KLASSILE - 70 TUNDI

2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
õpilane:
1) on omandanud ilmeka lugemise tehnika, loeb ladusalt ja arusaamisega jõukohase
keerukusega teksti;
2) koostab loetu kohta plaani ja jutustab selle alusel ümber sisu, avaldab arvamust loetu kohta;
3) määrab kunstiteose teema, idee ja kompositsiooni;
4) näeb autoripositsiooni suhtumises kujutatud kangelastesse ja sündmustesse;
5) iseloomustab tegelasi, võrdleb neid;
6) määrab loetud teose žanri ja liigi, selgitab keeleliste vahendite rolli kunstilises tekstis;
7) suudab läbielatust ja nähtust teadlikult ja emotsionaalselt kõnelda ja kirjutada;
8) kasutab sõnaraamatuid, raamatukogukataloogi ja internetti vajaliku info saamiseks.
Lugemine
6. klassi lõpetaja:
1) on läbi lugenud vähemalt 8 eri žanrisse kuuluvat kirjandusteost (raamatut);
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult;
3) teab loetud teose autorit, sisu ja tegelasi;
4) tutvustab loetud teost ning kõneleb oma lugemismuljetest ja -elamustest.
Ümberjutustamine
6. klassi lõpetaja:
1) jutustab loetud tekstist kokkuvõtlikult;
2) jutustab loetud tekstist koostatud plaani järgi.
Teksti mõtestamine ja analüüs
6. klassi lõpetaja:
1) koostab kirjandusteksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
2) määrab teksti põhiteema ja idee;
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi;
4) toob välja teose tegelaste vahelise konflikti ja selle tekkepõhjused;
5) avaldab isiklikku arvamust loetud teose kohta, põhjendab seda näidetega tekstist

isiklikust elust.
Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega
6. klassi lõpetaja:
1) tunneb kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid: epiteedid, hüperboolid, metafoorid,
isikustamine, võrdlused; tunneb mõisteid riim ja värsimõõt;
2) kasutab oma tekstides kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid.

2.2. Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, õppetegevus

Õppesisu

Õpitulemused

1. Mis see on kirjandus? Loeb
1t
kirjandusteksti
ladusalt ja
Mihhail Prišvin
mõtestatult;
«Vana seen»

Õppetegevus

Hindamin
e (viis ja
vahendid)

Märkused
(Läbivad
teemad,
Lõiming, IKT,
metoodika)

Lugemine
Plaani
koostamine

Suuliselt

Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”

teab loetud teose
autorit, sisu ja
tegelasi.

Lõiming
Kunstiained
Loodusained

2. Rahvaluule
23t
Vene muinasjutud. Eesti
muinasjutud.
Mõistatused. Vanasõnad
ja kõnekäänud.
Tallinna legendid.

Koostab loetu
kohta plaani ja
jutustab selle alusel
ümber sisu,
avaldab arvamust
loetu kohta;
määrab kunstiteose
teema, idee ja
kompositsiooni.

Kirjalikult
Lugemine
küsimustele
vastamine, mis
avavad
kirjandusteose
tundmist
ja
mõistmist.

Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”
Tervis ja ohutus
Lõiming
Võõrkeeled
Kunstiained

3.Autori muinasjutud
12t
Hans Christian Andersen

Koostab
kirjandusteksti
kohta sisukava,
kasutades
küsimusi, väiteid

Loetu
kohta Suuliselt
lühikese
ja
üksikasjalikum
a
plaani
koostamine.

Läbivad
teemad
Tervis ja ohutus

„Tigu ja roosipõõsas”,

või märksõnu.
Lõiming

Aleksandr Puškin
„Muinasjutt surnud
tsaaritarist ja seitsmest
vägilasest”,

Võõrkeeled

Jevgeni Švarts
„Muinasjutt kaotatud
ajast”.
4.Jutud lastest ja
loomadest
11t
Leonid Andrejev
„Kussaka”,
Rudyard Kipling „Kass,
kes kõndis omapäi”

Määrab teksti
põhiteema ja idee;
eristab pea- ja
kõrvaltegelasi;

Küsimuste
koostamine,
plaani
koostamine.

Kirjalikult

toob välja teose
tegelaste vahelise
konflikti ja selle
tekkepõhjused.

Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”

Lõiming
Loodusained

Ernest Seton-Thompson
„Snap”,
Mark Twain „Tom
Sawyeri seiklused”, John
Tolkien „Kääbik ehk
Sinna ja tagasi”,
Ivan Turgenev „Bežini
aas”, „Mumuu”, Mihhail
Prišvin„Päikese varaait”
Konstantin Paustovski
„Korvitäis
kuusekäbisid”, „Kassvaras”
5. Luuletused 14t
Riim,värsimõõt,kähesilbi
le värsijalg.
Aleksandr Puškin,
Mihhail Lermontov.

Tunneb kirjanduse
kujutus- ja
väljendusvahendei
d, kasutab oma
tekstides
kirjanduse kujutusja
väljendusvahendei
d

Suuliselt
Luuletekstide
päheõppimine
ning
nende
ilmekas
esitamine.

Läbivad
teemad
Kodanikualgatu
s ja
ettevõtlikkus
Lõiming
Kunstiained
Sotsiaalained

6.Fantastiline kirjandus
9t
Nikolai Gogol „Maiöö”
või „Uppunu”.

Koostab
kirjandusteksti
kohta sisukava,
kasutades
küsimusi, väiteid
või märksõnu;
määrab teksti
põhiteema ja idee;

Sihipärane info Suuliselt
otsimine,
teades allikaid
ja
osates
nendega
töötada.

Läbivad
teemad
Väärtused ja
kõlblus
Lõiming
Loodusained

eristab pea- ja
kõrvaltegelasi;
toob välja teose
tegelaste vahelise
konflikti ja selle
tekkepõhjused.

2.3. Hindamine
Õppeveeran
d

Teema

Õpitulemus

I.

1.Rahvaluule

Kirjand
Koostab loetu
kohta plaani ja
jutustab selle alusel
ümber sisu,
avaldab arvamust
loetu kohta; määrab
kunstiteose teema,
idee ja
kompositsiooni;

Hinnatakse
töövormistust,
sõnavara
mitmekesisust,
grammatikat, vastavust
temale.

2.Legendi
ümberjutustus

oskab suuliselt
edastada kuuldud
teksti sisu

Ümberjutustu
s

Hinnatakse sõnavara
mitmekesisust.

3.ümberjutustu
s

Oskab kirjalikult
edastada kuuldud
teksti sisu

Ümberjutustu
s

Hinnatakse
töövormistust,
sõnavara
mitmekesisust,
grammatikat

1.Autori
muinasjutud

Koostab
kirjandusteksti
kohta sisukava,
kasutades
küsimusi, väiteid
või märksõnu.

Kontrolltöö

Hindega „5”
hinnatakse õpilast, kes
on saavutanud 90–
100% maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4”
75–89%, hindega „3”
50–74%, hindega „2”

Me kirjutame
muinasjuttu

II.

Hindamise
viis ja
vahend

Hindamiskriteeriumi
d

III.

2.Muinasjutu
ümberjutustus

On võimeline
suuliselt edastada
kuuldud teksti sisu

Ümberjutustu
s

3.Testi
koostamine

Test
Teab, kuidas
iseseisvalt teha testi
koos vastuste
variantidega

1.Jutud lastest

Määrab teksti
põhiteema ja idee;

Kirjand

eristab pea- ja
kõrvaltegelasi;
toob välja teose
tegelaste vahelise
konflikti ja selle
tekkepõhjused;
2.Jutud
loomadest

Määrab teksti
põhiteema ja idee;

Hindega „5”
hinnatakse õpilast, kes
on saavutanud 90–
100% maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4”
75–89%, hindega „3”
50–74%, hindega „2”
20–49% ning
hindega „1” 0–19%.
Hinnatakse
töövormistust,
sõnavara
mitmekesisust,
grammatikat, vastavust
temale.

Kirjand

Hinnatakse
töövormistust,
sõnavara
mitmekesisust,
grammatikat, vastavust
temale.

Test

Hindega „5”
hinnatakse õpilast, kes
on saavutanud 90–
100% maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4”
75–89%, hindega „3”
50–74%, hindega „2”
20–49% ning
hindega „1” 0–19%.
”5”-õpilane teab teksti
väga hästi ja loeb
vigadeta,
väljendusrikkalt.

eristab pea- ja
kõrvaltegelasi;
toob välja teose
tegelaste vahelise
konflikti ja selle
tekkepõhjused

IV.

20–49% ning
hindega „1” 0–19%
Hinnatakse sõnavara
mitmekesisust.

3.Testi
koostamine

Teab, kuidas
iseseisvalt teha test
koos vastustega

1. Luuletused

Tunneb kirjanduse Esitab peast
luuletust
kujutus- ja
väljendusvahendeid
, kasutab oma
tekstides kirjanduse
kujutus- ja

”4”-õpilane teab teksti
hästi ja võib teha üks

väljendusvahendeid

viga.
”3”- õpilane teab teksti
hästi ja võib teha kakskolm viga, loeb
ebaväljendusrikkalt.
”2”- õpilane teab teksti
halvasti ja võib
teha neli- viis viga.
”1”- õpilane ei tea
teksti üldse.

2.Episoodi
ümberjutustus

Võimeline suuliselt
jutustan tekst

Ümberjutustu
s

Hinnatakse sõnavara
mitmekesisust.

3.Testi
koostamine

Teab, kuidas
iseseisvalt teha test
koos vastustega

Test

Hindega „5”
hinnatakse õpilast, kes
on saavutanud 90–
100% maksimaalsest
võimalikust punktide
arvust, hindega „4”
75–89%, hindega „3”
50–74%, hindega „2”
20–49% ning
hindega „1” 0–19%.

II ÕPPEAINE – VENE KEEL 6.KLASSILE – 105 T
2.1. ÕPPESISU (TEEMAD), ÕPPETEEMA ÕPITULEMUSED, ÕPPETEGEVUS
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

1. Keel ja kõne;

-reprodutseerib ning
loob suuliselt
dialoogilisi ja
monoloogilisi tekste,
kasutades
keelevahendeid
kooskõlas
suhtlusolukorra ja
vene keele
normidega

vestlus teemal

õige ja hea kõne –1 t

-Kirjakeele mõiste.
Keelenormi mõiste.

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Märkused
(Läbivad
teemad,
Lõiming,
IKT,
metoodika)
Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet
Elukestev õpe
ja karjääri
planeerimine
Lõiming
Võõrkeeled

Kõnekultuur
2. Kordamine – 20 t
•

•

•

•

Foneetika.
Graafika.
Ortoeepia.
Morfeemika
(sõna koostis) ja
sõnamoodustus
Leksikoloogia ja
fraseoloogia
Morfoloogia

Nimisõna;
Omadussõna

- õigesti kirjutab
ortogramme ja
kirjavahemärgistab
õpitud
punktogrammidega
laused;
Järgib vene
kirjakeele
grammatikareegleid
teksti loomisel;
- järgib kirjalikku
teksti
reprodutseerides ja
luues vene keele
norme ning
kõneetiketi nõudeid

Arvsõnade käänamine.
Arvsõnade kõnes
kasutamise normid

teoreetilised
teadmised
foneetika,
leksikoloogia ja
fraseoloogia
morfemike,
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

Etteütlus
grammatika
ülesandega/test

Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet

Lõiming
Võõrkeeled

- etteütluse
kirjutamine

Asesõna
3. Arvsõna – 20 t

-võrdsustab

- järgib kirjalikku
teksti
reprodutseerides ja
luues vene keele
norme ning
kõneetiketi nõudeid

võrdsustab
teoreetilised
teadmised
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

loominguline
töö näiteks,
„Minu elu
arvudes“/
Etteütlus
grammatika
ülesandega

Lõiming
Matemaatika
õppetekstide ja
tekstülesannete
kasutamine
Loodusained
Geograafia
Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”
Elukester õpe
ja karjääri
planeerimine

4. Määrsõna – 25 t
Määrsõnade liigid.
Määrsõna süntaktilised
funktsioonid.
Rõhumäärsõnad.
Rõhumäärsõnade
tähendus.

järgib kirjalikku
teksti
reprodutseerides ja
luues vene keele
norme ning
kõneetiketi nõudeid

võrdsustab

Kirjalik

teoreetilised
teadmised
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid

loominguline
töö

Lõiming
Sotsiaalained

rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus
5. Funktsionaalne
sõnaliigid
Eessõna – 7 t
Tuletatud ja
mittetuletatud eessõnad.
Liht- ja liiteessõnad.

6.Sidesõna – 8 t
Rinnastavad ja alistavad
ning liht- ja liitsidesõnad

7.Sidesõna – 8 t
Rinnastavad ja alistavad
ning liht- ja liitsidesõnad

analüüside
keeleüksuste
vastavalt Koolituse
sisu ja kasutab neid
teadmisi kõnes
praktikas

võrdsustab

analüüside
keeleüksuste
vastavalt Koolituse
sisu ja kasutab neid
teadmisi kõnes
praktikas

võrdsustab

analüüside
keeleüksuste
vastavalt Koolituse
sisu ja kasutab neid
teadmisi kõnes
praktikas

võrdsustab

teoreetilised
teadmised
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

teoreetilised
teadmised
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

teoreetilised
teadmised
foneetika,
leksikoloogia ja
fraseoloogia
morfemike,
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

sõnavara
etteütlus

8. Abisõna – 9 t

9. Hüüdsõnad kui
eriline sõnaliik – 3 t
Hüüdsõnade
põhifunktsioonid

10. Tekst – 8 t
Leksikaalsed
sidususvahendid.
Põhilisi funktsionaalseid
stiile esindavad tekstid
(ilukirjanduslik,
publitsistlik, teaduslik,
ametlik,

analüüside
keeleüksuste
vastavalt Koolituse
sisu ja kasutab neid
teadmisi kõnes
praktikas

võrdsustab

Lõiming

teoreetilised
teadmised
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

Sotsiaalained

analüüside
keeleüksuste
vastavalt Koolituse
sisu ja kasutab neid
teadmisi kõnes
praktikas

võrdsustab

-eristab kuulmise
järgi žanrilt ja tüübilt
erinevaid tekste, saab
aru tekstide sisust,
täidab audioteksti
mõtestamisega seotud
ülesandeid;

-reprodutseerib ning
loob suuliselt
dialoogilisi ja
kõnekeelne stiil).
monoloogilisi tekste,
kasutades
Tekstiliigid:
keelevahendeid
instruktsioon, seletuskiri, kooskõlas
komplitseeritud
suhtlusolukorra ja
instruktsioon,
vene keele normidega
autobiograafia, reklaam,
- loob tekste mitmes
SMS-teade, jutustus,
stiilis ja žanris
luuletus, näidend.
(traditsiooniline ja
Kommunikatsioon
elektronkiri, avaldus,
internetis (jututuba,
seletuskiri,
foorum, blogi) ja
allkirjastatud tõend)
sealkasutatavad

teoreetilised
teadmised
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

Etteütlus
grammatika
ülesandega
/test

-luua kirjalike
tekstide
erinevat tüüpi
sõnavõtus,
kasutades
keelelise
väljenduse
tööriistu

Läbivad
teemad

Esitada teksti
kohta küsimusi
ja vastata neile
järgides
tööjuhendeid

Lõiming

Kultuuriline
identiteet
Elukestev õpe
ja karjääri
planeerimine

Sotsiaalained
Metoodika
IKT
Erinevad tööd
ajalehega ja
tekstiga
(eri liiki

tekstide
kasutamine, eri
allikatest teabe
hankimine ja
eri liiki
tekstide
koostamine)

tekstiliigid.

11. Kordamine – 4 t

- õigesti kirjutab
ortogramme ja
kirjavahemärgistab
õpitud
punktogrammidega
laused;
Järgib vene
kirjakeele
grammatikareegleid
teksti loomisel;
;

võrdsustab
teoreetilised
teadmised
foneetika,
leksikoloogia ja
fraseoloogia
morfemike,
grammatika
kohaselt
hariduse sisu
selles etapis
ning õpib neid
rakendama
käigus keelelise
analüüsi ja kõne
aktiivsus

Etteütlus
grammatika
ülesandega
/test

2.3. Hindamine
Aeg

Teema

Õpitulemus

Hindamise viis
ja vahend

Hindamiskriteeriumid

1.veeran
d

1. Kordamine

- õigesti kirjutab
ortogramme ja
kirjavahemärgistab
õpitud
punktogrammidega
laused;

Etteütlus
grammatika
ülesandega /test

Hinnatakse töövormistust,
sõnavara mitmekesisust,
vastavust temale./
Hinnatakse töövormistust,
sõnavara mitmekesisust,
vastavust temale.

2

Järgib vene kirjakeele
grammatikareegleid
teksti loomisel;

”5”-õpilane teeb teksti
väga hästi ja loeb vigadeta
ja väljendusrikkalt.

- järgib kirjalikku teksti
reprodutseerides ja luues
vene keele norme ning
kõneetiketi nõudeid

”4”-õpilane teeb teksti
hästi ja võib teha üks viga.
”3”- õpilane teeb teksti
hästi ja võib teha kakskolm viga, loeb
ebaväljendusrikkalt.
”2”- õpilane teeb teksti
halvasti ja võib teha neli-

viis viga.
”1”- õpilane ei tee teksti
üldse.
3

2. Tekst

- järgib vene kirjakeele
grammatikareegleid
teksti loomisel;
-kasutab omandatud
keele- ja tekstimõisteid
tekste luues ning
seostades

6

3. Kordamine

- õigesti kirjutab
ortogramme ja
kirjavahemärgistab
õpitud
punktogrammidega
laused;

Sõnavara
etteütlus

Etteütluse hindamismudel

2.
veerand

1. Arvsõna

kontrollib
õigekeelsussõnaraamatus
t sõna tähendust ja
õigekirja

test

testi hindamine

2. Arvsõna

-vasta
grammatikareegleid vene
kirjakeele loomisel
kirjutatud teksti;

Loovtöö

Hinnatakse töövormistust,
sõnavara mitmekesisust,
vastavust temale.

13
15

-kasutab omandatud
keele- ja tekstimõisteid
tekste luues ning
seostades
16

3. Määrsõna

rakendab
omandatud Etteütlus
keeleteadmisi
grammatika
tekstiloomes ning tekste ülesandega
analüüsides ja hinnates.

3.
veerand

1. Määrsõna

rakendab omandatud
keeleteadmisi
tekstiloomes ning tekste
analüüsides ja hinnates.

19

test

Etteütluse hindamismudel

testi hindamine

20

2. Määrsõna ja
tekst

-kasutab omandatud
keele- ja tekstimõisteid
tekste luues ning
seostades

Jutt piltide ja
kava järgi

Hinnatakse töövormistust,
sõnavara mitmekesisust,
vastavust teemale.

Hindamine

-tunneb esinemise
ettevalmistuse ja
kirjutamise põhietappe
ning oskab neid
rakendada;
25

4.
veerand

3. Funktsionaalne
sõnaliigid

-rakendab omandatud
keeleteadmisi
tekstiloomes ning tekste
analüüsides ja hinnates.

test

1. Tekst

-avaldab viisakalt ning
olukohaselt oma
arvamust ja seisukohta
sündmuse, nähtuse või
teksti kohta nii suulises
kui ka kirjalikus vormis

Kirjalik

28

testi töö

põhjendus

Hinnatakse töövormistust,
sõnavara mitmekesisust,
vastavust temale.

- võrdleb tekste
omavahel, esitab
küsimusi ja arvamusi
ning teeb
lühikokkuvõtteid
31

2. Kordamine

33

3. Kordamine

- kontrollib
õigekeelsussõnaraamatus
t sõna tähendust ja
õigekirja

Sõnavara
etteütlus

-õigesti
kirjutab Kokkuvõtlik
ortogramme
ja test
kirjavahemärgistab
õpitud
punktogrammidega
laused
- rakendab omandatud
keeleteadmisi
tekstiloomes ning tekste
analüüsides ja hinnates

Etteütluse hindamismudel

Testi hindamine

II ÕPPEAINE – KIRJANDUS 6.KLASSILE – 70 T
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
6. klassi lõpetaja:
1) on omandanud ilmeka lugemise tehnika, loeb ladusalt ja arusaamisega jõukohase

keerukusega teksti;
2) koostab loetu kohta plaani ja jutustab selle alusel ümber sisu, avaldab arvamust loetu kohta;
3) määrab kunstiteose teema, idee ja kompositsiooni;
4) näeb autoripositsiooni suhtumises kujutatud kangelastesse ja sündmustesse;
5) iseloomustab tegelasi, võrdleb neid;
6) määrab loetud teose žanri ja liigi, selgitab keeleliste vahendite rolli kunstilises tekstis;
7) suudab läbielatust ja nähtust teadlikult ja emotsionaalselt kõnelda ja kirjutada;
8) kasutab sõnaraamatuid, raamatukogukataloogi ja internetti vajaliku info saamiseks.
Lugemine
6. klassi lõpetaja:
1) on läbi lugenud vähemalt 8 eri žanrisse kuuluvat kirjandusteost (raamatut);
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult;
3) teab loetud teose autorit, sisu ja tegelasi;
4) tutvustab loetud teost ning kõneleb oma lugemismuljetest ja -elamustest.
Ümberjutustamine
6. klassi lõpetaja:
1) jutustab loetud tekstist kokkuvõtlikult;
2) jutustab loetud tekstist koostatud plaani järgi.
Teksti mõtestamine ja analüüs
6. klassi lõpetaja:
1) koostab kirjandusteksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
2) määrab teksti põhiteema ja idee;
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi;
4) toob välja teose tegelaste vahelise konflikti ja selle tekkepõhjused;
5) avaldab isiklikku arvamust loetud teose kohta, põhjendab seda näidetega tekstist
isiklikust elust.
Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega
6. klassi lõpetaja:
1) tunneb kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid: epiteedid, hüperboolid, metafoorid,
isikustamine, võrdlused; tunneb mõisteid riim ja värsimõõt;

2) kasutab oma tekstides kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid.

2.2. ÕPPESISU (TEEMAD), ÕPPETEEMA ÕPITULEMUSED, ÕPPETEGEVUS

Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Märkused
(Läbivad
teemad,
Lõiming, IKT,
metoodika)

1. Mis see on
kunst? 5 t
Kirjandus kui
sõnakunst - üks maailma
mitmekesisuse ja
inimkonna elukogemuse
peegeldamise vorme

Kujutus- ja
väljendusvahendid:
epiteet, võrdlus,
metafoor,
isikustamine,
hüperbool

Mõistmise,
analüüsi ja
tõlgendamise
tekst

Kirjalik

Läbivad
teemad
Kultuuriline
identiteet”

Loominguline
tegevus

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine

Oljga
Remiz,K.Paustovski
“Vana kokk”, S.Lagerjof

Lõiming
Kunstiained
Ajalugu

2.Kunstiteose teema
7t
I.Bunin, S.Jessenin,
D.Kajgorodov ja teised

luuletekstide
päheõppimine ning
nende ilmekas
esitamine

Lugemine

Peast
lugemine

Tervis ja ohutus

Lõiming

teoste ilmekas
lugemine
3. Kunstiteose idee 3 t
A.Blok, L.Pasternak

Defineerimine teema
ja põhiidee töötab

Läbivad
teemad

Loodusained
Lugemine

teoste ilmekas
lugemine
4.Süzee ja faabula
8t
Juri Kazakov “Teddi”,
K.Paustovski “Kass-

loetu
ümberjutustamine
erineval viisil:
üksikasjaliselt,
lühidalt, valikuliselt,

Lugemine
Kirjutamine

Suuline

Läbivad
teemad
Tervis ja ohutus
Elukestev õpe ja

varas»,

5. Kompositsioon 3 t
K.Paustovski “Korvitäis
kuusekäbisid »

elementaarsete
kommentaaridega
ning loomingulise
ülesandega;

Kirjalik

karjääri
planeerimine
Lõiming

kirjandite kirjutamine
käsitletud
kirjandusteose alusel
loetut oma isikliku
elukogemusega
seostades;
Vastused
vastamine
küsimustele, mis
Küsimustele
avavad
kirjandusteose
tundmist ja mõistmist

Loodusained

Kirjalik

Läbivad
teemad
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
Lõiming
Muusika
Sotsiaalained

6. Kangelane 6 t
Näidend, tegelased,
repliik. Looduskirjeldus,
interjöör, portree.
Kunstiline detail.

jutustab loetud
tekstist koostatud
plaani järgi

teksti mõistmine,
analüüs ja
tõlgendamine

Suuline

Lõiming
Bioloogia

K.Paustovski “Vanamees
jaamaeinelaua juures »,
E.Seton-Tompson
„Snap“, A.Tsehhov
„Poisikesed“
7. Eepos, lüürika,
draama
Luurika. Kahesilbiline
vürsijalg. Kujutus- ja
vüljendusvahendid. 7 t
Luulekeele iseärasused.
Kahesilbiline värsijalg.
Kujutus- ja
väljendusvahendid:
epiteet, võrdlus,
metafoor, isikustamine
A.Puskin, M.Lermontov
„Mtsõri“, I.Turgenev,

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine

Ajalugu

luuletekstide
päheõppimine ning
nende ilmekas
esitamine

Mõistmise,
analüüsi ja
tõlgendamise
tekst

Peast
lugemine

Läbivad
teemad

Suuline

Kultuuriline
identiteet”

Kirjalik
teoste ilmekas
lugemine

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
Lõiming
Loodusained
Ajalugu

L.Tolstoi, R.Stivensson
8.Huumor ja satiir 3 t
Hüperbool ja allegooria.
A.Tsehhov, N.Teffi,
L.Kassil

9.Eepos 23 t.
I.Krõlov, V.Nabokov, J.
Olesa „Kolm paksu“,
A.Puskin „Dubrovski“,
A.Kuprin „Valge puudel“

teoste ilmekas
lugemine

RWCT metoodika Suuline

Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
eri žanris
kirjandusteoste
teadlik loominguline
lugemine

teksti mõistmine,
analüüs ja
tõlgendamine

Suuline
Kirjalik

E. Svarts „Alasti
kuningas“

eri žanris
kirjandusteoste
teadlik loominguline
lugemine

Tervis ja ohutus

Lõiming
Sotsiaalained
lugemisel rollid

G.Tsesterton

eri žanris
kirjandusteoste
teadlik loominguline
lugemine

Kirjalik
Lugemine

Läbivad
teemad
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
Lõiming

teoste ilmekas
lugemine
11- Detektiiv 3 t.

Läbivad
teemad
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine

kirjandite kirjutamine
käsitletud
kirjandusteose alusel
loetut oma isikliku
elukogemusega
seostades
10. Draama 3 t.

Läbivad
teemad

Sotsiaalained
Lugemine

Läbivad
teemad
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
Lõiming
Sotsiaalained

2.3. Hindamine
Töönädala

Teema

Õpitulemus

Hindamiskriteeriumid
Hindamise
viis ja vahend

1.veerand

1. Mis see on kunst?

2

Me kirjutame
loovtööd

3

5

-kirjandite kirjutamine Kirjand
käsitletud
kirjandusteose
alusel
loetut oma isikliku
elukogemusega
seostades;

-sihipärane
info
otsimine, teades allikaid
ja
osates
nendega
töötada.
2. Kunstiteose teema määrab teksti põhiteema Kirjand/
ja idee
ja idee
vastuseid
küsimustele
loetud teksti
põhjal
3. Kunstiteose teema -luuletekstide
ja idee
päheõppimine ning
nende ilmekas
esitamine

Peast
lugemine

Hinnatakse
töövormistust, sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.

Kirjandi hindamismudel

Luuletuse etlemise
hindamismudel

-teoste ilmekas
lugemine
2.veerand

1. Kompositsioon

13

K.Paustovski
“Korvitäis
kuusekäbisid »
2. Süzee ja faabula

11

Juri Kazakov
“Teddi”,

15

3. Kangelane
E.Seton-Tompson
„Snap

3.veerand
18

1.Luurika.
Kahesilbiline
värsijalg. Kujutusja
väljendusvahendid

Vastused
-vastamine
küsimustele, mis avavad
kirjandusteose tundmist küsimustele
ja mõistmist

Suuliste vastuste
hindamismudel

kirjandite kirjutamine
käsitletud
kirjandusteose
alusel
loetut oma isikliku
elukogemusega
seostades;

Hinnatakse
töövormistust, sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.

Essee/
vastuseid
küsimustele
loetud teose
põhjal

teksti
mõistmine, Suuline
analüüs ja tõlgendamine vastus
/ jutustab loetud teksti
koostatud plaani järgi

Suuliste vastuste
hindamismudel

Kirjalik
tunneb kirjanduse
kujutus- ja
väljendusvahendeid:
epiteedid, hüperboolid,
metafoorid,
isikustamine, võrdlused;
tunneb mõisteid riim ja
värsimõõt

Hindamismudel

20

2. Huumor ja satiir

-eri žanris
kirjandusteoste teadlik
loominguline lugemine

Kirjand
lugu- piltides

Hinnatakse
töövormistust,sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.

essee-

Hinnatakse
töövormistust,sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.

-saab teha kuni lugu
piltides
22

3.Eepos
Oscar
„Tähepoiss“.

-formuleerima
kirjalikult probleemi,
Wilde põhiseisukohti ja
järeldusi

põhjendus

-teadlikult järgima
õpitud ortograafia- ja
interpunktsioonireegleid
-kasutab oma tekstides
kirjanduse kujutus- ja
väljendusvahendeid.
4.veerand

1. Eepos

26

A.Puskin „Dubrovski

-kirjandite kirjutamine Kirjalik/
käsitletud
kirjandusteose
alusel essee või
loetut oma isikliku esitlus
elukogemusega
seostades;

Hinnatakse
töövormistust, sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.
”5”-õpilane teab teksti
väga hästi ja loeb
vigadeta,
väljendusrikkalt.
”4”-õpilane teab teksti
hästi ja võib teha üks
viga.
”3”- õpilane teab teksti
hästi ja võib teha kakskolm viga, loeb
ebaväljendusrikkalt.
”2”- õpilane teab teksti
halvasti ja võib
teha neli- viis viga.
”1”- õpilane ei tea teksti
üldse.

29

2. Lüürika

-

määrab teksti
põhiteema ja ideed
Kujutus- ja
väljendusvahendid:
epiteet, võrdlus,
metafoor,
isikustamine,

luuletuse
analüüsi

Hinnatakse
töövormistust, sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.

hüperbool

32

3. Eepos, lüürika
Kangelane
M.Lermontov
„Mtsõri“

-

määrab teksti
põhiteema ja idee
- määrab teksti
põhimõtet, eristab
fakte arvamustest ja
olulist infot
teisejärgulisest

Kirjalik

Hinnatakse
töövormistust, sõnavara
mitmekesisust,
vastavust temale.

1.

Ainevaldkond «Keel ja kirjandus»

1.1. Keele- ja kirjanduspädevus
Keele- ja kirjanduspädevus tähendab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keelt kui rahvuskultuuri kandjat,
keeleoskust kui inimese identiteedi tähtsat osa.
Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja õigekeelsusõpetuse kaudu. Vene keel
ja kirjandus õppides omandab õpilane keelelise suhtluse oskused ja vilumused, õpib oma mõtteid ning
tundeid väljendama, kuuldut ja loetut analüüsima ning kogutud teavet üldistama. Kirjanduse lugemine ja
käsitlemine tundides avardab õpilase kultuuri- ja elukogemusi, rikastab sõnavara, soodustab kirjandushuvi
ning lugejavõimete ja isiksuse arengut.
1.2. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes I aste – 1. – 3. klassid
Kujundav pädevus
Kultuuri – ja
väärtuspädevus

Sotsiaalne ja kodaniku
pädevus
Suhtluspädevus

Enesemääratluspädevus
Õpipädevus

Ettevõtlikkuspädevus

Digipädevus

Õpilane/õpilasel
Ø Õpilasel on kujunemas kõlbelisi ja esteetilis-emotsionaalseid väärtusi
ning kultuuriväärtusi loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel;
Ø On kujunemas funktsionaalne kirjaoskus ning teadlik kriitiline
suhtumine teabeallikatesse;
Ø omab vaimseid ja kultuuriväärtusi: hindab keelt kui rahvuskultuuri
kandjat, keeleoskust kui inimese identiteedi tähtsat osa.
Ø On avara maailmapildiga ja omab ettekujutust inimsuhetest
Ø Oskab suhelda oma eakaaslastega, omab suulise ja kirjaliku suhtluse
oskusi, arvestab suhtluspartnerit ja oskab valida sobivat
käitumisviisi; oskab esitada oma seisukohta ja püüab seda
põhjendada.
Ø töötab iseseisvalt;
Ø arutab õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide üle,
otsib lahendusi meedia- ja kirjandustekstidest
Ø on arenenud kuulamis- ja lugemisoskus, mõistab eri liiki tekste
mõistmist, eristab fakti ja arvamust;
Ø oskab hankida teavet allikatest;
Ø koostab eri liiki tekste, kujundab ja sõnastab oma arvamust.
Ø näitab vastutustunnet ja ettevõtlikkust projektides osalemisega
Ø kasutab digitehnoloogiat nii õppimisel, kui ka kogukondades
suheldes;
Ø leiab ja säilitab digivahendite abil infot;
Ø on teadlik digikeskkonna ohtudest.

1.3.Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Valdkonnapädevus/aineva Õpilane…
ldkond
Võõrkeelte pädevus
Ø mõistab ja suhtub lugupidavalt erinevatesse kultuuridesse ja
traditsioonidesse;
Ø mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud
väljendeid ja lihtsamaid fraase.
Matemaatikapädevus
Ø arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja
mõõtühikuid erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid
lahendades;
Ø oskab orienteeruda ajaarvamises;

Loodusteaduslik pädevus

Tehnoloogiline pädevus

Kehaline kasvatus
Kunstiained

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

omab matemaatilist kirjaoskust. (graafikud, tabelid, diagrammid)
oskab töötada iseseisvalt.
jälgib loodusobjektide, teevad loomingulist tööd;
oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning
kirjeldada; oskab esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel
rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda;
mõistab seoseid inimtegevuse ja looduskeskkonna vahel;
väärtustab vastutustundliku eluviisi.
oskab siduda tehnika ja tehnoloogia arengut muutustega ühiskonnas;
oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis
kasutatavaid tehnilisi seadmeid;
oskab kasutada tehnilisi vahendeid vastavalt vajadustele;
suudab järgida ohutuse ja intellektuaalomandi nõudeid.
saab aru kehalise kultuuri tähtsusest inimese harmoonilises arengus;
oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab
ohutult liigelda.
oskab ilu märgata ja hinnata;
hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast
eneseväljendusest ja tegevusest.

1.4. Läbivad teemad
Läbiv teema
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
L1

Keskkond ja
jätkusuutlik areng
L2

Kultuuriline
identiteet
L4

Teabekeskkond
L5

Õpilasel kujundavad oskused ja
teadmised
Teema
aitab
õpilasel
kujundada
positiivset hoiakut õppimisse ning toetab
esmaste
õpioskuste
omandamist.
Mänguliste tegevuste abil aidatakse
õpilasel kujundada ning õppida tundma
ennast ja lähiümbruse töömaailma,
tuginedes
õpilase
kogemustele
igapäevaelust. Õpetegevus võimaldab
õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi
kalduvusi ning arendada loomevõimeid.

Meetod

Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse
õpilase
keskkonnataju
kujunemist,
pööratakse
tähelepanu
koduja
kooliümbruse
keskkonnaküsimustele
ning tegutsemisviisidele, mille abil on
keskkonnaprobleeme
võimalik
praktiliselt ära hoida ja lahendada.
Mõistab kultuuri osa inimese isiksuse
kujundamisel, on teadlik kultuuride
muutumisest ajaloo vältel. On ettekujutus
kultuuride
mitmekesisusest
ja
ta
väärtustab seda. On kultuuriliselt salliv
ning koostööaldis.

Õppeekskursioonid
looduskaitsealadele.
Arenguvestlused.
Huviringid.
Olümpiaadid.
Loovtegevus.
Koolivälised üritused, tähtpäevad.
Keskkonnaministeeriumi projektid.

Integreeritud tunnid. Ainenädalad.
Olümpiaadid. Õppeekskurssioonid,
arenguvestlused.
Kooliajaleht,
õpilaste loovtegevus. Projektid:
„tagasi kooli“, „lastevanemad on ka
õpetajad“, „kooliraadio“

Osalemine klassivälistes üritustes,
mis
on
seotud
eriliste
kultuuritraditsioonidega; osalemine
erinevates
konkurssides
ja
olümpiaadides.
Temaatilised
tähtpäevad ja koolivälised üritused:
mardi- ja kadripäev, vastlad, jõulud,
iseseisvuspäev jne. Koostöö teiste
Eesti ja välismaailma koolidega.
Huviringid. Integreeritud tunnid.
Õpilane õpib mõistma temale suunatud Arvutiprogrammid. Arenguvestlused.
teadete suhtluseesmärki ning eristama e-kool, konkursid, olümpiaadid, loov

Tervis ja ohutus
L7

Väärtused ja
kõlblus
L8

olulisi
teateid
ebaolulistest.
Rõhuasetused toetavad I kooliastmes
inimeseõpetuse, emakeele ning teiste
õppeainete
kaudu
toimuvat
suhtlemisoskuste kujundamist.
Õppija omandab eakohased teadmised ja
oskused seonduvalt tervise füüsilise,
vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse
tervise aspektiga ning kujuneb tervist
väärtustav hoiak.
Kujuneb
sellise
klassikollektiivi
kujundamisel, kus peetakse oluliseks
õiglust, ausust, hoolivust, sallivust,
inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste
vastu, lubaduste pidamist ning
demokraatlikku
osalemist
ja
rahvuslikkust.

–ja projektitegevus, klassivälised
üritused, osalemine üldhariduslikus
programmis „miksike“,
kooli
virtuaalne ajaleht, kooliraadio.
Klassivälised üritused, õuestunnid,
tervisepäevad,
arenguvestlused,
lastevanemate koosolekud, koostöö
politsei- ja päästeametiga, koostöö
noorsooorganisatsioonidega.
Arenguvestlused,
integreeritud
tunnid,
õpilaste
loovtegevus,
kooliväline töö, töö ringides, koostöö
sõpruskoolidega, projektid: „tagasi
kooli“, „lastevanemad on ka
õpetajad“,
ainenädalad.
töö
jutustustega, rollimängud, arutelud.

1.5. Hindamine
Esimese klassi esimesel poolaastal on ainult sõnaline hindamine, alates teisest poolaastast lisanduvad
hinded „5“ ja „4“. Teises ja kolmandas klassis on numbriline hindamine (1-5).
Vihikud ja töövihikud 1. -3. klassides vihikutes parandatakse ja hinnatakse (1. klassis sõnaliselt, 2. ja 3.
klassis on hinded) igat kodu- ja klassitööd.
Teadmiste omandamise taset emakeeles kontrollitakse järgmiste kirjalike tööde abil: etteütlus,
grammatilised ülesanded, kontrollivad mahakirjutamised, ümberjutustus, testülesanded.
Etteütlus on ortograafiliste ja interpunktsiooniliste oskuste ja vilumuste kontroll. Etteütluse
hindamine: „5“- pannakse siis, kui pole vigu õpitud reeglite osas, töö on kirjutatud korralikult. Lubatakse
üksikuid kõrvalekaldumisi ilukirja normidest, samuti üht parandust (vahelejäetud tähe kirjutamine,
ebatäpselt kirjutatud tähe parandamine).
„4“- pannakse siis, kui esineb mitte üle kahe ortograafilise vea; töö on täidetud puhtalt, kuid on väikesed
kõrvalekaldumised ilukirja normidest, esinevad parandused. „3“- pannakse, kui on tehtud 3- 5 viga, töö
on kirjutatud lohakalt. „2“ – pannakse siis, kui esineb üle 5 ortograafilise vea, töö on kirjutatud lohakalt.
„1“ – pannakse siis, kui esineb 8 ortograafilist viga.
Veaks etteütluses peetakse:
•

õpitud õigekirjareeglite rikkumine sõnade kirjutamisel;

•

tähtede vahelejätmine ja moondamine sõnades;

•

sõnade vahetus;

•

kirjavahemärkide puudumine antud klassi programmi raames;

•

vale sõnade kirjutamine, mida ei saa reegli abil kontrollida (selliste sõnade nimekiri on
toodud iga klassi programmis: „sõnastiku sõnad“)
Veaks ei arvestata:

välja

• vead sellest ortograafia ja interpunktsiooni jaost, mida pole ei antud ega eelmistes klassides
õpitud;
• üksik punkti vahelejätmine lause lõpus, kui järgmise lause esimene sõna algab suure
algustähega;
• üksik juhtum sõna väljavahetamises, kui mõte pole muutunud.
Üheks veaks etteütluses peetakse:
• kaks parandust;
• kaks interpunktsioonilist viga;
• vigade kordumine ühes ja samas sõnas, näiteks, sõnas «ножи» kaks korda on kirjutatud
„ы“ täht
Väikesteks vigadeks peetakse:
• ühe ja sama tähe kordus sõnas;
• lõpuni kirjutamata sõna;
• sõna poolitamine, kui üks sõna osa on ühel real, aga teine sõnaosa on välja jäetud;
• kaks korda kirja pandud üks ja sama sõna lauses.
Grammatilised ülesanded- need on õpilase poolt õpitavate grammatiliste nähtuste arusaamise ja
sõnade ning lausete lihtsa keeleanalüüsi tuletamisoskuse taseme kontrollimisvahend.
Hindamine:
„5“ – pannakse kõikide ülesannete laitmatu täitmise eest, kui õpilane tajutavalt avastab mõistete ja
reeglite omandamise ning oskuse iseseisvalt kasutada teadmisi ülesannete täitmisel, on võimalikud
mõned puudujäägid.
„4“ – pannakse, kui õpilane avastab teadliku reeglite omandamise, oskab kasutada oma teadmisi
sõnade ja lausete analüüsimise käigus ning on õigesti täitnud 3⁄4 ülesannetest.
„3“ – pannakse, kui õpilane avastab, et on omandanud teatud osa õpitud materjalist, töös on õigesti
täitnud mitte vähem kui 1⁄2 ülesannetest.
„2 “- pannakse, kui õpilane avastab halva õppematerjali omandamise, ei saa hakkama suurema
osaga ülesannetest.
„1“ - pannakse, kui õpilane ei täitnud ühtegi ülesannet õigesti.
Kontrolliv mahakirjutamine, nagu etteütlus, on võimalus ortograafiliste ja
interpunktsioonilistereeglite omandamise kontrolliks. Siin kontrollitakse ka oskust maha kirjutada
trükitud teksti, ära tunda õigekirja reeglid, leida lause piirid, selgeks teha teksti osad, välja kirjutada
teatud teksti osa.
„5“ – vigu ei ole, on lubatud parandused (enesekontrolli tulemus).
„4“ – 1-2 viga, mitte rohkem kui 2 parandust.
„3“ – 3 viga, mitte rohkem kui 2 parandust.

„2“ – 4 viga, mitte rohkem kui 2 parandust.
„1“ – üle 4 vea.
Ümberjutustus (õpetuslik) kontrollib, kuidas toimub kirjaliku kõne kujunemine; oskus aru saada ja
edasi kanda teksti sisu ilma oluliste momentide väljajätmiseta; oskus korraldada kirjalik
ümberjutustus ja järgida emakeele reegleid. Ümberjutustuse hindamisel pannakse välja kaks
hinnet. Üks hinne näitab, kui täpselt on autoritekst edasi antud, teine hinne on ortograafia ja
interpunktsiooni õigsuse eest.
Hinne autoriteksti edasikandmise eest:
„5“ – teksti sisu on põhjalikult ja loogiliselt edasi kantud (ilma moondumiste ja tähtsa
väljajätmiseta);
„4“ - teksti sisu on põhjalikult ja loogiliselt edasi kantud väikeste kõrvalekaldumistega teksti
järjestuses.
„3“ – on kõrvalekaldumised autoritekstist, mis muudavad teksti loogilisuse ja mõtte, ebatäpsused
on ka lause ülesehituses, vaene sõnavara, sisu on lõpuni avamata.
„2“ – põhiosa on vahele jäetud, esinevad tunduvad kõrvalpõiked autoritekstist, rikutud on sõnade
järjekord, sõnavara on ülimalt vaene, sisu on avamata.
Hinne õigekirja eest pannakse analoogselt etteütluse hindele.
Testülesanded – dünaamiline kontrollimisvorm, mis võimaldab määrata taset, kuivõrd on õpilasel
arenenud oskus oma teadmisi kasutada. Testide koostamisel ja hindamisel tuginetakse PGS § 29,
järgitakse RÕK § 19-22 ning THG põhikooli hindamisjuhendit.:
Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide
arvust, hindega
„4” 75–89%, hindega
„3” 50–74%,
„2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%.
Sõnastikuliste sõnade etteütlus: etteteatatud erandlike sõnarühmade kirjutamise kontroll, mida
õpiti antud klassis teatud aja vältel. „5“- vigu ei ole või on parandused- õpilase enesekontrolli
tulemus; „4“ – 1 viga ja mitte rohkem kui 2 parandust;„3“ – 2 viga ja mitte rohkem kui 2
parandust; „2“ – 3 viga ja mitte rohkem kui 2 parandust; „1“ – üle 7 vea.
Kujundaval hindamisel antakse õpilasele tagasisidet teadmistest ja oskustest, õpilase hoiakutest ja
väärtustest; innustatakse ja suunatakse õpilast õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise
eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine on seotud eespool nimetatud kahe esimese hindamise
eesmärgiga: toetada õpilase arengut ning suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse
arengu kavandamisel. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja
õpitulemuste põhjal täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja
nõrkuste kohta. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka
protsessi. Kujundava hindamise korral saame õpilast hinnata diferentseeritult – tema võimetest
lähtuvalt –, samuti toetada õpilase enesehindamist ja selle arengut.

2. VENE KEEL 1. klass, 6 tundi nädalas, kokku 210 tundi

2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane
1) omandab teoreetilised teadmised graafikast, foneetikast, leksikoloogiast ja grammatikast ning õpib
neid kasutama lingvistilise analüüsi käigus ja kõnetegevuses;
2) omandab põhiteadmised keelest ning oskab neid igapäevaelus ja õppetöös kasutada, järgides vene
kirjakeele norme;
3) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades väljakujunenud keelenorme;
4) loeb ja kuulab mõtestatult tekste;
5) arendab oskust oma arvamusi põhjendada;
6) õpib rühmas töötama;
7) kirjutab etteütlust, milles esinevad õpitud ortogrammid ja punktogrammid.
2.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Foneetika.
Graafika.
Ortoeepia
Tähestik. Hääliku
ja tähe suhe.
Vene keele täisja kaashäälikute
süsteem:
rõhulised
ja
rõhutud
täishäälikud,
helilised
ja
helitud
kaashäälikud,
palataliseeritud ja
palataliseerimata
kaashäälikud.
Tähtede е, ё, ю, я
funktsioonid.
Rõhk.
Leksika
Sõna
kui
keeleühik. Sõna
otsene
ja
ülekantud
tähendus.

1) määrab
sõna
häälikulise
koostise, eristab täis- ja
kaashäälikuid
ning
palataliseeritud
ja
palataliseerimata
kaashäälikuid;
2) määrab foneetiliste sõnade
piirid,
liigendab
sõna
silpideks;
3) hääldab õigesti ja selgelt
häälikuid
ning
häälikuühendeid sõnades;
4) kirjutab
vajaliku
info
vihikusse,
päevikusse
ja
tahvlile ning vormistab selle
korrektselt;
5) tähistab
kaashäälikute
palatalisatsiooni kirjas õigesti
(tähtede и, е, ё, ю, я ja ь abil).

Mitmekesine
õppemetoоdika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded

Hindeline
kirjalik töö,
kontrolltöö,
loovtöö,

skeemi Mitmekesine
õppemetoodika
maali ja aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
töö,
kontrolltöö,
loovtöö

1) võrdleb
sõna
nimetuseks;
2) koostab lauseid
skeemi järgi.

Märkused
(läbivad
teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)
L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd

L1, L2, L4, L7,
L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd
RWST

Ortograafia ja
interpunktsioon
Ortogrammi
mõiste. Väike- ja
suurtähe
kasutamine.
Täishäälikute
õigekiri tähtede
ж, ч, ш, щ ja ц
järel.
Poolitamisreeglid.
Interpunktsioon
lause lõpus.

1) eristab
rõhk
ja
rõhutu
täishäälikuid;
2) teab
palataliseeritud
ja
palataliseerimata
kaashäälikuid;
3) teab tähtede funktsioon е, ё, ю,
я;
4) teab helilised ja helitud
kaashäälikuid;
5) teab sõnade ülekande reeglid;
6) oskab
õigesti
kirjutada
täishäälikuid tähtede ж, ч, ш,
щ ja ц järel;
7) leiab lause lõppu, paneb
punkti lause lõppu, alustab
lause suurest tähest.
Süntaks
1) teab
lausete
kirjutamise
reeglid;
Lause
2) eristab tekst lausetest, lause
Lause kui süntaksi
sõnast;
põhiühik ja kui 3) leiab lausete piiri, alustab
minimaalne
lause suurest tähest;
kommunikatiivne 4) paneb lauseid järjekorda;
üksus.
5) koostab lauseid sõnadest.

Mitmekesine
Hindeline
õppemetoodika töö,
aktiivõpe
kontrolltöö
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanned
-оn-kontrolltööd

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

L1, L2, L4, L7,
L8
- in-ülesanned
-оn-kontrolltööd
RWCT

Hindeline
töö, luuletuse
esitamine,
kontrolltöö

Lause
põhitunnused.
Tekst
Tekstide
mitmekesisus:
muinasjutt,
mõistatus,
vanasõnad
ja
kõnekäänud,
jutustus, luuletus.

2.3. Hindamine
Kuupäev

Teema

Õpitulemus

Hindamise
viis ja vahend

Hindamiskritee
riumid

september

2. Tähed

Hindelised
• teab õpitud tähed;
• mis elemendist koosnevad õpitud tööd
tähed;
• oskab võrrelda häält ja täht;
• oskab kirjutada õpitud tähed;
• oskab
kirjutada
õigesti,
kalligraafiliselt ja ilusasti.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

september

1. Silbid,
sõnad

Hindeline töö
• teab õpitud tähti;
• oskab lugeda õigesti silpi ja lühikesi
sõnu;
• oskab loogilist rõhku teha.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

oktoober

3. Luule
esitamine

• oskab eristada rõhulisi ja rõhutuid Hindeline töö
silpe;
• oskab ilmekalt lugeda luuletust.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

oktoober

4. Silbid

Hindeline töö
• teab õpitud tähed;
• oskab kirjutada tähte ja silpi õpitud
tähtedega;
• oskab
kirjutada
õigesti,
kalligraafiliselt ja ilusasti.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

oktoober

5.
Kõnehäälikud.
Rõhk,
intonatsioon.

teab keelemõisted (hääl, rõhk, silp); Kontrolltöö
oskab eristada sõnadest häälikuid;
oskab lihtsate sõnade foneetilist
analüüsi teha;
oskab loogilise rõhku teha.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

•
•
•
•

november

6.
Kõnehäälikud.
Rõhk,
intonatsioon.

•
•
•
•

november

7. Lugemise
kontroll

•
•
•

detsember

8. Trükitud
tekstist ümber
kirjutamine.

•
•
•

•

teab keelemõisteid (hääl, rõhk, silp);
oskab eristada sõnadest häälikuid;
oskab lihtsate sõnade foneetilist
analüüsi teha;
oskab loogilist rõhku teha.

Hindeline töö
tähtede ja
silpide
kirjutamine,

teab õpitud tähed;
loeb adapteeritud tekste häälega
silphaaval;
oskab vastata õpetaja küsimusele.
loetud lause järgi

hindeline töö:
lausete
lugemine ja
küsimustele
vastamine

sõnade
skeemide
koostamine

Kontrolltöö
teab tähestiku õpitud tähed;
teab lausete kirjutamise reeglid;
oskab trükitud sõnu või lauseid
õigesti ja
vigadeta ümber
kirjutada;
kirjutab kalligraafiliselt ümber trükija käsikirjalist teksti.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale
Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

detsember

9. Luuletuse
esitamine.

•
•
•

jaanuar

10. Lause.

jaanuar

11. Luuletuse
esitamine.

veebruar

12. Suur täht.

oskab eristada rõhulisi ja rõhutuid Kontrolltöö
silpe;
oskab
eristada
õpitud
žanre
(luuletus, jutustus, muinasjutt);
oskab ilmekalt lugeda.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

hindelised tööd Sõnaline
teab terminit “lause”;
teab interpunktsiooni lause lõpus;
hindamine
oskab trükitud sõnu või lauseid
vastavalt NSG
õigesti ja
vigadeta ümber
hindamise
kirjutada;
korrale
• oskab lause õigesti vormistada;
• oskab tekst liigitada lauseks.
• oskab eristada rõhulisi ja rõhutuid hindelised tööd Sõnaline
silpe;
hindamine
• oskab eristada õpitud žanre
vastavalt NSG
(luuletus, jutustus, muinasjutt);
hindamise
• oskab ilmekalt lugeda.
korrale
•
•
•

•
•
•

teab
pärisnimede
õigekirja
reegleid;
oskab kirjutatud tööd õigesti
vormistada;
oskab kirjutada kalligraafiliselt
ümber trüki- ja käsikirjalist teksti.

hindeline töö

Sõnaline
hindamine
(pärisnimedega
vastavalt NSG
tekstide
hindamise
kirjutamine)
korrale

veebruar

13. Tekst.

•
•
•
•

Kontrolltöö
teab õpitud ortogrammid;
teab lausete kirjutamise reeglid;
oskab kirjutada etteütlust;
oskab sõnad liigitada silpideks,
panna rõhku.

märts

14. Lugemise
kontroll.

•

loeb adapteeritud tekste häälega: a)
silphaaval, b) ladusalt;
oskab loetud lause järgi õpetaja
küsimustele vastata.

•

hindeline töö
(tekstide
lugemine ja
küsimustele
vastamine
teksti järgi)

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale
Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

aprill

15. Tekst.

•
•

hindeline töö
oskab lause õigesti vormistada;
oskab kirjutatud tööd õigesti (deformeeritud
tekstiga töö)
vormistada;

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

aprill

16. Tekst.

•
•

hindeline töö
teab interpunktsioon lause lõpus;
oskab trükitud sõnu või lauseid
õigesti ja
vigadeta ümber
kirjutada;
oskab lause õigesti vormistada;
oskab tekst liigitada lauseks.
oskab
lugeda
silphaaval hindeline töö
tundmatuid lauseid ja lühikesi
tekste;

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

•
•
mai

17. Lugemise
kontroll

•

Sõnaline
hindamine

mai

18. Aastane
kontrolltöö.

•

oskab õpetaja küsimustele vastata
teksti järgi.

vastavalt NSG
hindamise
korrale

•

teab õpitud ortogrammid ja Kontrolltöö
punktogrammid;
teab lausete kirjutamise reeglid;
oskab kirjutada etteütlust;
oskab sõnad liigitada silpideks,
panna rõhku.

Sõnaline
hindamine
vastavalt NSG
hindamise
korrale

•
•
•

3. VENE KEEL 2. klass, 6 tundi nädalas, kokku 210 tundi
3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane
1) omandab teoreetilised teadmised graafikast, foneetikast, leksikoloogiast ja grammatikast ning õpib
neid kasutama lingvistilise analüüsi käigus ja kõnetegevuses;
2) omandab põhiteadmised keelest ning oskab neid igapäevaelus ja õppetöös kasutada, järgides vene
kirjakeele norme;
3) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades väljakujunenud keelenorme;
4) loeb ja kuulab mõtestatult tekste;
5) arendab oskust oma arvamusi põhjendada;
6) õpib rühmas töötama;
7) kommenteerib õpiülesannete täitmist ning arutab neid rühma- ja paaristööna;
8) loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid;
9) kirjutab etteütlust, milles esinevad õpitud ortogrammid ja punktogrammid;
10) kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt.
3.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja
vahendid)

Märkused
(läbivad
teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)
L1, L2, L4, L7,
L8
- in-ülesanded

Üldteadmised vene
keelest
Keele roll inimese elus.
Keel kui peamine
suhtlusvahend.
Sõnastik
kui
teatmekirjanduse liik.
Tutvumine sõnastike
tüüpidega.
Foneetika. Graafika.
Ortoeepia
Tähestik. Hääliku ja
tähe suhe. Vene keele
täis- ja kaashäälikute
süsteem: rõhulised ja
rõhutud täishäälikud,
helilised ja helitud

1) teab erinevaid tüüpe
kõnes ja kirjas;
2) õpib
tähelepanelikult
kuulama ning eristama
stiililt ja žanrilt erinevaid
suulisi tekste;
3) tutvustab
sõnastike
tüüpidega.

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Loovtöö

1) määrab
häälikute
järjestust sõnas
2) määrab sõna häälikulise
koostise, eristab täis- ja
kaashäälikuid
ning
palataliseeritud
ja
palataliseerimata
kaashäälikuid;

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
L1, L2, L4, L5,
kirjalik töö, L7, L8
kontrolltöö,
- in-ülesanded
loovtöö
-оn-kontrolltööd

kaashäälikud,
palataliseeritud
ja
palataliseerimata
kaashäälikud.
Tähtede е, ё, ю, я
funktsioonid. Rõhk.

Leksika
Sõna kui keeleühik.
Sõna
otsene
ja
ülekantud tähendus.
Üheja
mitmetähenduslikud
sõnad. Sõna otsene ja
ülekantud tähendus.
Sünonüümid.
Antonüümid.
Mitmetähenduslikud
sõnad. Homonüümid.
Fraseologismid.
Vanasõnad,
kõnekäänud.
Ortograafia
ja
interpunktsioon
Ortogrammi mõiste.
Väike- ja suurtähe
kasutamine. Täis- ja
kaashäälikute õigekiri
sõna juurmorfeemis.
Tähtede ъ ja ь
kasutamine.
Täishäälikute õigekiri
tähtede ж, ч, ш, щ ja
ц
järel.
Poolitamisreeglid.
Interpunktsioon lause
lõpus.

3) määrab
foneetiliste
sõnade piirid, poolitab
sõna silpideks;
4) hääldab õigesti ja selgelt
häälikuid
ning
häälikuühendeid
sõnades;
5) tähistab
kaashäälikute
palatalisatsiooni kirjas
õigesti (tähtede и, е, ё,
ю, я ja ь abil).
1) seletab sõna tähendust
iseseisvalt ja sõnastike
abil;
2) õpib
vanasõnade
tähendust ja sobitab neid
teksti;
3) oskab
sünonüüme,
antonüüme,
fraseologisme,
homonüüme eristada.

1) eristab rõhk ja rõhutu
täishäälikuid;
2) teab palataliseeritud ja
palataliseerimata
kaashäälikuid;
3) teab tähtede funktsiooni
е, ё, ю, я, ь, ъ;
4) teab helilised ja helitud
kaashäälikuid;
5) teab sõnade ülekande
reeglid;
6) oskab õigesti kirjutada
täishäälikuid tähtede ж,
ч, ш, щ ja ц järel;
7) leiab lause lõpp, paneb
punkti lause lõppu, alata
lause suurest tähest;
8) kirjutab vajaliku info
vihikusse, päevikusse ja
tahvlile ning vormistab
selle korrektselt.

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
töö,
kontrolltöö,
loovtöö

L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd
RWST

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
töö,
kontrolltöö

L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd

Morfeemika (sõna
koostis)
ja
sõnamoodustus
Morfeem
kui
keeleühik.
Morfeemide
liigid:
juur, eesliide, sufiks,
muutelõpp.
Samatüvelised sõnad.
Sõnatüvi.
Sõnamoodustus-ja
sõnamuutemorfeemid.
Sõnamoodustusviisid.
Süntaks
Lause
Lause kui süntaksi
põhiühik
ja
kui
minimaalne
kommunikatiivne
üksus.
Lause
põhitunnused. Lause
pealiikmed.
Lause
grammatiline
põhi.
Liht- ja laiendatud
laused.
Tekst
Tekstide
mitmekesisus:
muinasjutt, mõistatus,
vanasõnad
ja
kõnekäänud, jutustus,
luuletus.

1) teab morfeemide liiki
(juur, eesliide, sufiks,
muutelõpp)ja oskab neid
määrata;
2) teab
sõnamoodustamisviise;
3) oskab samatüvilisi sõnu
moodustada.

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
töö, luuletuse
esitamine,
kontrolltöö

L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd

1) teab lausete kirjutamise
reeglid;
2) eristab tekst lausetest,
lause sõnast;
3) leiab
lausete
piiri,
alustab lause suurest
tähest;
4) paneb lauseid järjekorda;
5) koostab lauseid sõnadest.

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
töö, luuletuse
esitamine,
kontrolltöö

L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd
RWCT

1) õpib ümber jutustama
mitmes stiilis ja žanris
tekste;
2) loeb valikuliselt;
3) koostab eesmärgipäraselt
erinevaid lauseid;
4) koostab mitmes stiilis
tekste
küsimuste,
märksõnade ja lihtsa
plaani toel;
5) loeb adapteeritud tekste
häälega ladusalt;
6) trükitud
või
käsitsi
kirjutatud tekste õigesti
ja
vigadeta
ümber
kirjutab;
7) õpib ümber jutustama
mitmes stiilis ja žanris
tekste;
8) deklameerib luuletusi.

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Hindeline
töö, luuletuse
esitamine,
kontrolltöö

L1, L2, L4, L5,
L7, L8
- in-ülesanded
-оn-kontrolltööd
RWCT

3.3. Hindamine
Kuupäev

Teema

Õpitulemus

september

1. Hääliku ja tähe •
suhe.

september

2. Teksti
ümberjutustamine

•
•

oktoober

3. Trükitud tekstist
ümber kirjutamine.

•
•

•

oktoober

4. Lugemise kontroll.

•
•

oktoober

5. Tähestik. Rõhk.

•
•
•

november

november

6. Kooskõla „жи-ши,
ча-ща, чу-щу, чн-чкщн“ .

•

7.
Samatüvelised
sõnad

•

•

Hindamise Hindamiskriteeriumid
viis
ja
vahend
alla 20% - «1»
oskab
teha
lihtsate Hindeline
20- 49% - «2»
sõnade
foneetilist töö
50-74% - «3»
analüüsi
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Teksti
ümberjutu
oskab jutustada arukalt, hindeline
töö
hindamismudel
väljendusrikkalt;
oskab
õpetaja
küsimustele
vastata
teksti järgi.
«5» – korrektselt tehtud
teab lausete kirjutamise Hindeline
töö
töö, ei ole ühtegi
reeglid;
parandust
oskab trükitud sõnu või
4» – 1 viga või 1 – 2
lauseid
õigesti
ja
parandust
vigadeta
ümber
«3» – töös on tehtud 2 –
kirjutada;
3 viga.
kirjutab kalligraafiliselt
«2» – töös on tehtud 4
ümber
trüki- ja
kuni 7 viga
käsikirjalist teksti.
«1» - töös on tehtud 8 või
rohkem vigu
Ilmeka lugemise reeglid:
loeb adapteeritud tekste Hindeline
töö
töö 1. loogilise rõhu õige
häälega ladusalt;
panemine
oskab loetud lause järgi (teksti
õpetaja
küsimustele lugemine ja 2. pauside pidamine
küsimustele 3. õige lugemistempo
vastata.
vastamine
4. intonatsiooni pidamine
teksti järgi) 5. lugemine ilma vigadeta
«5»- õigesti täidetud kõik
nõudmised
«4» - eksitakse 1 -2 nõue
suhtes
«3» -eksitakse 3 nõudes
«2» - eksitakse rohkem
kui 3 nõudes
eristab
rõhulisi
ja Kontrolltöö alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
rõhutuid silpe;
50-74% - «3»
määrab
häälikute
75-89% - «4»
järgnevust sõnas;
90-100% - «5»
vormistab
töid
nõuetekohaselt.
alla 20% - «1»
kirjutab etteütluse järgi Hindeline
töö
20- 49% - «2»
sõnu, lauseid õigesti;
50-74% - «3»
täidab
kirjalikke
75-89% - «4»
grammatikaülesandeid
90-100% - «5»
ning neid korrektselt
vormistab.
alla 20% - «1»
oskab samatüvelisi sõnu Hinnaline
töö
20- 49% - «2»
üles leida.
50-74% - «3»

november

8. Luuletuse etlemine
.

detsember

9. Lugemise kontroll.

detsember

10.
Rõhutud
täishäälikud

jaanuar

11. Teksti
ümberjutustamine

veebruar

12.
Morfeemide
liigid: juur, eesliide,
sufiks, muutelõpp.

veebruar

13.
Etteütlus
grammatiline
ülesanne.

märts

14.
kontroll.

märts

15.
Morfeemide
liigid: juur, eesliide,
sufiks,
muutelõpp.
Samatüvelised
sõnad.

aprill

16.
Sünonüümid.
Antonüümid.
Mitmetähenduslikud
sõnad. Homonüümid.

aprill

17.
Luuletuse
etlemine .

ja

Lugemise

• oskab eristada õpitud
žanre (luuletus, jutustus,
muinasjutt);
• oskab ilmekalt lugeda.
• loeb adapteeritud tekste
häälega ladusalt;
• oskab loetud lause järgi
õpetaja
küsimusel
vastata.
• oskab täitma kirjalikke
grammatikaülesandeid
ning neid korrektselt
vormistada;
• etteütluse järgi lauseid
ja
lühemaid
tekste
õigesti kirjutab.
• oskab jutustada arukalt,
väljendusrikkalt;
• oskab õpetaja küsimustel
vastata teksti järgi.
• teab
morfeemide
liiki(juur,
eesliide,
sufiks, muutelõpp) ja
oskab neid määrata.

Kontrolltöö

• oskab täita kirjalikke
grammatikaülesandeid
ning neid korrektselt
vormistada;
• kirjutab
ettelugemise
järgi lauseid ja lühikesi
tekste õigesti.
• koostab eesmärgipäraselt
erinevaid lauseid;
• koostab mitmes stiilis
tekste
küsimuste,
märksõnade ja lihtsa
plaani toel.
• teab
morfeemide
liiki(juur,
eesliide,
sufiks,
muutelõpp)ja
oskab neid määrata;
• oskab samatüvilisi sõnu
moodustada.
• oskab
sünonüüme,
antonüüme,
fraseologisme,
homonüüme,
mitmetähenduslikke
sõnu eristada.
• oskab eristada õpitud
žanre (luuletus, jutustus,

Kontrolltöö

Hindeline
töö (test)

75-89% - «4»
90-100% - «5»
Luuletuse
etlemise
hindamismudel

Kontrolltöö
Etteütlus,
grammatika
ülesanne.

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Etteütlus
Etteütluse
grammatikaülesande
hindamismudelid

hindeline
töö

Ümberjutustuse
hindamismudel

Hindeline
töö

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Vastava
hindamismudel

ja

töö

Kirjalik
küsitlus
teemal

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»

Onkontrolltöö

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»

hindeline
töö

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»

Hindeline
töö

Luuletuse
etlemise
hindamismudel

aprill

18. Teksti
kirjutamine

ümber

•
•
•

•
•

mai

19.
kontroll.

Lugemise

mai

20.
Aastane
kontrolltöö.

muinasjutt);
oskab ilmekalt lugeda.
teab
interpunktsiooni Hindeline
töö
lause lõpus;
oskab trükitud sõnu või
lauseid
õigesti
ja
vigadeta
ümber
kirjutada;
oskab lauseid õigesti
vormistada;
oskab teksti liigitada
lauseteks.

• loeb adapteeritud tekste hindeline
töö
häälega ladusalt;
• oskab loetud
lausete
järgi õpetaja küsimustele
vastata.

• kirjutab etteütlust, milles Kontrolltöö
esinevad
õpitud
ortogrammid
ja
punktogrammid;
• täidab
grammatikaülesandeid
õigesti;
• oskab oma kirjalikke
töid parandada;
• kirjutab kalligraafiliselt
ümber käsikirjalist teksti.

«5» – korrektselt tehtud
töö, ei ole ühtegi
parandust
4» – 1 viga või 1 – 2
parandust
«3» – töös on tehtud 2 –
3 viga.
«2» – töös on tehtud 4
kuni 7 viga
«1» - töös on tehtud 8 või
rohkem vigu
Ilmeka lugemise reeglid:
1. loogilise rõhu õige
panemine
2. pauside pidamine
3. õige lugemistempo
4. intonatsiooni pidamine
5. lugemine ilma vigadeta
«5»- õigesti täidetud kõik
nõudmised
«4» - eksitakse 1 -2 nõue
suhtes
«3» -eksitakse 3 nõudes
«2» - eksitakse rohkem
kui 3 nõudes
Hindamismudel

4. VENE KEEL 3. klass, 6 tundi nädalas, kokku 210 tundi
4.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid
3.klassi lõpetaja:
1) jutustab teksti ümber detailselt või lühidalt lihtsa plaani järgi, küsimustele vastates ja
märksõnade varal;
2) oskab määrata kuuldud teksti teemat ja põhiideed;
3) kommenteerib õpiülesannete täitmist ning arutab neid rühma- ja paaristööna;
4) loeb tekste selgelt, mõtestatult, ilmekalt, vigadeta ja õige intonatsiooniga ning vastavuses vene
kirjakeele hääldusnormidega;

5) loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid;
6) kirjutab kalligraafiliselt ümber trüki- ja käsikirjalist teksti;
7) kirjutab etteütlust, milles esinevad õpitud ortogrammid ja punktogrammid;
8) koostab ning kirjutab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid tekste..
Õpitulemused osaoskuste kaupa
Kuulamine
3. klassi lõpetaja:
1) määrab sõna häälikulise koostise, eristab täis- ja kaashäälikuid ning palataliseeritud ja palataliseerimata
kaashäälikuid;
2) määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab sõna silpideks;
3) liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- ja käsklaused) ning tundevärvingu (hüüd- ja
mittehüüdlaused) põhjal;
4) eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning žanre (luuletus,
jutustus, muinasjutt);
5) määrab audioteksti teema ja peamise mõtte;
6) saab aru õpetaja suulistest juhistest.
Suuline kõne
3. klassi lõpetaja:
1) hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning häälikuühendeid sõnades;
2) koostab ning hääldab õige intonatsiooniga väit-, küsi- ja käsklauseid;
3) arendab vestlust oma elus juhtunust, loetust ja nähtust;
4) koostab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid ning ka arutlevaid tekste;
5) loeb peast luule- ja proosatekste.
Lugemine
3. klassi lõpetaja:
1) täidab ülesandeid, kus tuleb valikuliselt lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, tekstikatkeid;
2) loeb iseseisvalt mitmes žanris tekste ning saab neist aru;
3) loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tingtähiseid paberilt ning arvutist.
Kirjutamine
3. klassi lõpetaja:
1) kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt;
2) tähistab kaashäälikute palatalisatsiooni kirjas õigesti (tähtede и, е, ё, ю, я ja ь abil);
3) vormistab grammatikaülesanded õigesti;
4) kirjutab ümberjutustusi plaani ja märksõnade järgi, etteütlusi ning lihtsaid kirjandeid;
5) oskab oma kirjalikke töid parandada.
4.2. Õppesisu ja õpitulemused
Õppesisu

1. Üldteadmised vene
keelest.
Keele roll inimese elus.
Keel
kui
peamine
suhtlusvahend.
Sõnastik,
kui
teatmekirjanduse
liik.

Õpitulemused

1) tutvub
sõnastike
tüüpidega.
2) teab
suulist
ja
kirjalikku kõnet.
3) oskab
sõnastikku
kasutada ja sõna leida
ise või õpetaja abil.

Õppetegevus

Hindamine
(viis ja vahend)

Märkused
(läbivad
teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö

Suuline
hindamine,
individuaalsed
tööd.

L1, L2, L4,
L5, L7, L8
Loovtöö
arutlemine,
kirjandite
kirjutamine.

Tutvumine
sõnastike
tüüpidega.
2. Graafika. Foneetika. 1) hääldab
õigesti
ja
Ortoeepia
selgelt häälikuid ning
Tähestik. Hääliku ja tähe
häälikuühendeid
suhe. Vene keele täis- ja
sõnades;
kaashäälikute
süsteem: 2) määrab
sõna
rõhulised ja rõhutud
häälikulise
koostise,
täishäälikud, helilised ja
eristab
täisja
helitud
kaashäälikud,
kaashäälikuid
ning
palataliseeritud
ja
palataliseeritud
ja
palataliseerimata
palataliseerimata
kaashäälikud.
kaashäälikuid;
Paarisja
paaritud 3) määrab
foneetiliste
kaashäälikud: helilised ja
sõnade piirid, poolitab
helitud, palataliseeritud ja
sõna silpideks.
palataliseerimata.
Tähtede е, ё, ю, я
funktsioonid.
Rõhk. Sõnarõhu rasked
juhud.
Intonatsioon ja loogiline
rõhk.
3.
Leksikoloogia
ja Õpilane teab, et:
fraseoloogia.
1) sõna on keeleühik;
Leksika
ehk
keele 2) kõne on suhtlusvahend;
sõnavara.
3) oskab
sünonüüme,
Sõna kui keeleühik. Sõna
antonüüme,
tähendus.
Üheja
fraseologisme,
mitmetähenduslikud
homonüüme eristada.
sõnad. Sõna otsene ja
ülekantud tähendus.
Sünonüümid.
Antonüümid.
Mitmetähenduslikud
sõnad. Homonüümid.
Fraseologismid.
Vanasõnad, kõnekäänud.
Vene
keele
seletussõnastik.
Vene
keele
antonüümide
sõnastik.
Vene
keele
sünonüümide sõnastik.
4. Morfeemika (sõna
koostis)
ja
sõnamoodustus
Morfeem kui keeleühik.
Morfeemide liigid: juur,
eesliide,
sufiks,
muutelõpp. Samatüvelised
sõnad.
Sõnatüvi.
Sõnamoodustusja
sõnamuutemorfeemid.
Sõnamoodustusviisid.
5. Morfoloogia

1) teab
morfeemide
liiki(juur,
eesliide,
sufiks,
muutelõpp)ja
oskab neid määrata;
2) teab
sõnamoodustamisviise;
3) oskab samatüvilisi sõnu
moodustada.

1) teab

paaristöö
Mitmekesine
õppemetoоdika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Testid,
tunnikontollid,
etteütlused.

L1, L2, L4,
L7, L8
Harjutused,
kontrolltööd

Mitmekesine
õppemetoоdika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Loovtööd

L1, L2, L4,
L5, L7, L8
Individuaalsed
harjutused,
viktoriinid,
uurimistööd,
rühmatööd

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Etteütlused, töö L1, L2, L4,
sõnaraamatutega L7, L8
, tunnikontroll
Individuaalsed
harjutused,
viktoriinid,
uurimistööd,
rühmatööd

sõnaliike, Mitmekesine

Grammatilised

L1, L2, L4,

Nimisõna
Üldiseloomustus. Üld- ja
pärisnimed. Elusolendeid
ning elutuid esemeid ja
nähtusi märkivad
nimisõnad.
Nimisõnade sugu.
Nimisõnade ainsus ja
mitmus. Nimisõnad, mis
esinevad ainult ainsuse või
mitmuse vormis.
Nimisõnade käänamine.
Vene
keele
käänete
süsteem.
Nimisõna
põhilised
süntaktilised funktsioonid
sõnaühendis ja lauses.
Omadussõna
Üldiseloomustus.
Omadussõna sugu, arv
ning kääne. Omadussõna
ühildumine nimisõnaga
soovormis,
arvus
ja
käändes.
Esmased
teadmised
omadussõna
täisja
lühivormide kohta.
Omadussõna
põhilised
süntaktilised funktsioonid
sõnaühendis ning lauses.
Asesõna
Üldiseloomustus. Asesõna
sõnaliikide
süsteemis.
Isikulised asesõnad kui
sidususvahendid lauses
ja tekstis.
Tegusõna
Üldiseloomustus.
Tegevusnimi (infinitiiv) ja
tegusõna
isikulised
vormid.
Tegusõna
ajavormid.
Tegusõnade
pööramine
olevikus ja tulevikus.
Tegusõnade pööramine
minevikus.
Tegusõna
põhilised
süntaktilised funktsioonid
sõnaühendis ja lauses.
Eessõna
Üldiseloomustus.

grammatilist
ja
leksikaalset
sõnatähendusi,
tegusõnade infinitiivi,
asesõnu,
eessõnade
lahkukirjutamist;
2) oskab nimisõnade ja
omadussõnade
sugu,
ainsust ja mitmust
määrata; neid käänata;
3) oskab
tegusõnu
pöörata, aega määrata,
neid
õigesti
üles
kirjutada;
4) oskab
isikuliste
asesõnade ainsust ja
mitmust määrata ja
neid pöörata.

õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

harjutused,
etteütlused,
tunnikontrollid

L5, L7, L8
Individuaalsed
harjutused,
viktoriinid,
loovtööd

6. Süntaks
Sõnaühend
Sõnaühend
süntaktiline ühik.

1) teab
sõnaühendit,
sõnaühendi põhisõna ja
laiendit;
2) teab
ka
lause

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe

Tunnikontrollid,
testid,
kontrolltöö

L1, L2, L4,
L7, L8
Individuaalsed
tööd,
on-

kui

Sõnaühendi põhisõna ja
laiend.
Lause
Lause
kui
süntaksi
põhiühik
ja
kui
minimaalne
kommunikatiivne üksus.
Lause põhitunnused.
Lause pealiikmed. Lause
grammatiline põhi.
Liht- ja laiendatud laused.
Lause
kõrvalliikmed:
täiend, sihitis, määrus.
Lauseliigid
suhtluseesmärgi
järgi:
väit-, käsk- ja küsilaused.
Lauseliigid tundevärvingu
järgi:
mittehüüdja
hüüdlaused.
7. Tekst
Tekst
kui
kommunikatsiooniüksus.
Teksti sidusus.
Pealkiri, põhiidee, teksti
plaan. Lõik.
Tekstide
mitmekesisus:
muinasjutt,
mõistatus,
vanasõnad ja kõnekäänud,
jutustus, luuletus,
näidend,
teadaanne,
õnnesoov, kutse, juhend.
Tekstide
otsimine
internetist.
Eri
tüüpi
ja
žanri
kirjandusteosed
on
esindatud õppekirjanduse
tekstidena ning valitakse
vabaks
lugemiseks vene, eesti ja
välisautorite teoste seast,
arvestades
järgmisi
teemasid.
Kirjandusliku lugemise
temaatika
Minu perekond. Mina ja
mu pereliikmed. Otsi
sõpra ja hoia teda. Õppida
on alati kasulik.
Aastaajad.
Looduseimedest
fantastikani.
Headusest,
mis
võidab
kurjuse,
aususest ja õiglusest.
Tõsiselt
ja
naljaga
pooleks.

põhitunnuseid, pea- ja
kõrvalliikmeid;
3) oskab
sõnaühendit
moodustada, lihtlauseid
moodustada ja neid
üles kirjutada, liigitada
lauseid suhtluseesmärgi
(väit-,
küsi
ja
käsklaused)
ning
tundevärvingu (hüüdja
mittehüüdlaused)
põhjal;
4) koostada
õige
intonatsiooniga väit-,
küsi ja käsklauseid;
vormistada
grammatikaülesanded
õigesti.

diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

kontrolltööd

1) oskab
kirjutada
vajaliku info vihikusse,
päevikusse ja tahvlile
ning vormistada selle
korrektselt, ) eristada
kõnevorme
(dialoog,
monoloog), kõnetüüpe
(kirjeldus,
jutustus,
arutlus) ning žanre;
2) (luuletus,
jutustus,
muinasjutt);
määrata
audioteksti teema ja
peamise mõtte;
3) saab
aru
õpetaja
suulistest juhistest;
4) oskab arendada vestlust
oma elus juhtunust,
loetust
ja
nähtust;
jutustada teksti ümber
detailselt või lühidalt
lihtsa plaani järgi,
küsimustele vastates ja
märksõnade varal;
5) koostada
lihtsaid
jutustavaid
ja
kirjeldavaid ning ka
arutlevaid tekste;
6) peast lugeda luule- ja
proosatekste, ) täita
ülesandeid, kus tuleb
valikuliselt
lugeda
sõnu,
sõnaühendeid,
lauseid, tekstikatkeid;
7) iseseisvalt
lugeda
mitmes žanris tekste
ning neist aru saada;
tabeleid, diagramme,

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Kirjandid,
L1, L2, L4,
ümberjutustused L5, L7, L8
,
tekstide loovtöö
esitlused,
töö
tekstiga

8)
8.
Ortograafia
ja
interpunktsioon
Ortogrammi mõiste.
Väikeja
suurtähe
kasutamine.
Täis- ja kaashäälikute
õigekiri
sõna
juurmorfeemis.
Tähtede ъ ja ь kasutamine.
Täishäälikute
õigekiri
tähtede ж, ч, ш, щ ja ц
järel.
Tegusõna
2.
pöörde
muutelõppude õigekiri.
Eessõnade õigekiri.
Poolitamisreeglid.
Interpunktsioon:
kirjavahemärgid
loetelu
puhul ja lause lõpus.

1)

2)

3)
4)

5)

skeeme ja tingtähiseid
lugeda paberilt ning
arvutist, lugeda tekste
selgelt,
mõtestatult,
ilmekalt, vigadeta ja
õige
intonatsiooniga
ning vastavuses;
oskab vene kirjakeele
hääldusnorme.
teab
väikeja
suurtähtede
kasutamisest, kuidas ъ
ja ь õigesti kasutada;
oskab
kirjutada
etteütlust,
milles
esinevad
õpitud
ortogrammid
ja
punktogrammid;
kirjutada
ümberjutustusi plaani
ja märksõnade järgi,
etteütlusi ning lihtsaid
kirjandeid;
oskab
eessõnu
ja
tegusõnade 2. pöörde
lõppe õigesti kirjutada;
oskab sõnu poolitada,
kasutab
õigesti
kirjavahemärke
loetelu;
oskab oma kirjalikke
töid parandada.

Mitmekesine
õppemetoodika
aktiivõpe
uurimuslik õpe
diferentseeritud
õppeülesanded
rühmatöö
paaristöö

Tunnikontrollid,
etteütlused,
testid

L1, L2, L4,
L7, L8
Individuaalsed
tööd,
onkontrolltööd

4.4. Hindamine
Kuupäev

Teema

Õpitulemus

september

1. Leksikoloogia. Sõna
ja tema tähendus

september

2. Lugemise kontroll.

september

3. Teksti
ümberjutustamine

oktoober

4. Sõna koostis.

• teab kust saab sõna
tahendust võtta;
• oskab sõna tahendust
leida, sõnaraamatuid
kasutada.
• koostab eesmärgistatult
erinevaid lauseid;
• koostab mitmes stiilis
tekste
küsimuste,
märksõnade ja lihtsa
plaani toel.
• oskab jutustada arukalt,
väljendusrikkalt;
• oskab
õpetaja
küsimustele
vastata
teksti järgi.
• oskab
samatüvelisi

Hindamise viis
ja vahend
Hindeline töö

Hindamiskriteeriumid

hindeline töö

Hindamismudel

Kontrolltöö

alla 20% - «1»

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Kirjalik küsitlus Hindamismudel
teemal

Samatüvelised sõnad

oktoober

5. Etteütlus ja
grammatiline ülesanne.

november

6. Sõnaühend. Lause.
Tekst.

november

7. Luuletuse etlemine .

november

8. Teksti
ümberjutustamine.

detsember

9. Sõnaühend. Lause.
Tekst. Lause
jaotamine.

detsember

10. Etteütlus ja
grammatiline ülesanne.

jaanuar

11. Nimisõnade
käänamine.

sõnu üles leida, sõnu
morfeemideks
lahutada.
• oskab täita kirjalikke
grammatikaülesandeid
ning neid korrektselt
vormistada;
• kirjutab ettelugemise
järgi lauseid ja lühikesi
tekste õigesti.
• teab
sõnaühendite,
lausete ja tekstide
ülesehitamise reegleid;
• oskab sõnade ja lausete
piire eristada, tekste
üles kirjutada (kirjaning
trükitekste),
sõnaühendeid,
lihtlauseid moodustada
ja neid üles kirjutada,
kirjavahemärke õigesti
kasutada
• oskab eristada õpitud
žanre
(luuletus,
jutustus, muinasjutt);
• oskab ilmekas lugeda.
• oskab jutustada arukalt,
väljendusrikkalt;
• oskab
õpetaja
küsimustele
vastata
teksti järgi.
• teab
sõnaühendite,
lausete ja tekstide
ülesehitamise reegleid;
• oskab sõnade ja lausete
piire eristada, tekste
üles kirjutada (kirjaning
trükitekste),
sõnaühendeid,
lihtlauseid moodustada
ja neid üles kirjutada,
kirjavahemärke õigesti
kasutada.
• oskab täita kirjalikke
grammatikaülesandeid
ning neid korrektselt
vormistada;
• etteütluse järgi lauseid
ja lühemaid tekste
õigesti kirjutab.
• teab käänete küsimusi;
• oskab nimisõnu õigesti
käänata,
märkida
käändeid.

Kontrolltöö

20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Hindamismudel

hindeline töö

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»

hindeline töö

Luuletuse
etlemise
hindamismudel

Hindeline töö

Teksti
ümberjutustamise
hindamismudel

hindeline töö

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»

Kontrolltöö

Etteütluse
ja
grammatikaülesande
Hindamismudel

hindeline töö

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»

jaanuar

12. Teksti
ümberjutustamine

veebruar

13. Nimisõnade
lõppude kirjutamine.

veebruar

14. Luuletuse
etlemine.

märts

15. Nimisõnade
lõppude kirjutamine.

aprill

16. Omadussõnad.

aprill

17. Ümberjutustuse
kirjutamine

• oskab jutustada arukalt, hindeline töö
väljendusrikkalt;
• oskab
õpetaja
küsimustele
vastata
teksti järgi.
• teab käänete küsimusi; Hindeline töö
• oskab nimisõnu õigesti
käänata,
märkida
käändeid.
• oskab eristada õpitud hindeline töö
žanre
(luuletus,
jutustus, muinasjutt);
• oskab ilmekas lugeda.
• teab käänete küsimusi; Kontrolltöö
• oskab nimisõnu õigesti
käänata,
märkida
õpetaja palvel.
• teab
omadussõnade Hindeline töö
grammatilisi tunnuseid;
• oskab omadussõnu oma
kõnes kasutada.
•
•

•
•
mai

18. Lugemise kontroll.

•
•

mai

19. Asesõnad.

•
•

mai

20. Tasemetöö.

•
•

Hindamismudel: p.1.5.

teab
interpunktsioon
lause lõpus;
oskab trükitud sõnu või
lauseid
õigesti
ja
vigadeta
ümber
kirjutada;
oskab lauseid õigesti
vormistada;
oskab teksti liigitada
lauseteks.
loeb adapteeritud tekste
häälega ladusalt;
oskab loetud
lause
järgi õpetaja küsimusel
vastata.
teab
asesõnade
grammatilisi tunnuseid;
oskab
asesõnade
ainsust ja mitmust
kindlaks määrata ja
neid käänata.
teab
asesõnade
grammatilisi tunnuseid;
oskab
asesõnade
ainsust ja mitmust
kindlaks määrata ja
neid käänata.

Hindeline töö

90-100% - «5»
Teksti
ümberjutustamise
hindamismudel
alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Luuletuse
etlemise
hindamismudel

alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Hindamismudel

Hindeline
töö Hindamismudel
(teksti lugemine
ja küsimustele
vastamine teksti
järgi)
Kontrolltöö
alla 20% - «1»
20- 49% - «2»
50-74% - «3»
75-89% - «4»
90-100% - «5»
Tasemetöö

Hindamismudel

LISA 3
EESTI KEELE AINEKAVA 1. KLASSILE
Õppemaht: 2 tundi nädalas( kirjutamine ja lugemine) 70 tundi aastas
Aine õppe-eesmärgid:
omandab esmased teadmised Eestist, rahvussümboolikast ja rahvakalendri
tähtpäevadest;
õpib eristama kuulamise järgi eesti keelt teistest keeltest
oskab matkida õpetaja kõnet kuulmise järgi, omandates õiged hääldusalused;
õpib nägema ja tähele panema teda ümbritsevat maailma;
oskab suhelda lihtsates suhtlusolukordades (nt lühidialoog, keelemäng, laulumäng,
fraasid,
jutukesed);
arendab oma lugemisoskust, tähelepanu keskmes on häälega lugemine;
õpib loetu põhjal küsimustele vastama, lühidalt jutustama;
õpib kuulma ja kuulama, toimib saadud sõnumi kohaselt;
õpib tegema veatud ärakirja õpikust ja tahvlilt, kirjutades trükitähtedega; • omandab
oskuse
nimetada, kirjeldada, rühmitada esemeid, olendeid ja nähtusi
Õppesisu
Mina ja perekond Enda välimus. Minu huvid. Perekonnaliikmed. Inimeste elukutsed.
Perepeod. Vaba aeg koos perega.
Mina ja elukeskkond Liiklusvahendid ja koolitee. Kodu: asukoht, mööbel, kodus
olevad esemed. Kodused tegevused. Koduümbrus. Loodusnähtused. Aastaajad ja ilm. Kodu-ja
metsloomade, lindude nimetused, nende välimus. Puude ja lillede nimetused. Looduse
kaitsmine. Värvide nimetused.
Mina ja olme.
Nädalapäevade ja kuude nimetused. Kauplused: kaupade nimetused, suhtlemine müüjaga,
ostmine-maksmine. Rahaühikud. Riietusesemed. Söögikorrad, söögid-joogid, toiduainete
nimetused. Kellaaeg, täis-, pool- ja veerandtund. Arvude loetlemine 30 piires.
Mina ja töö.Kool ja klassiruum, seal leiduvad esemed. Õppeainete nimetused. Tegevused
tundides. Lemmiktund. Käitumine koolis. Koolitarbed. Päeva- ja tunniplaan.
Mina ja tervis. Inimese kehaosad. Enda välimuse ja tervise eest hoolitsemine. Tervislik
toitumine. Arsti juures. Ohutu käitumine tänaval.

Mina ja kultuur.
Eesti rahvussümboolika: vapp, lipp, rahvuslind, -lill, -kivi. Eesti Vabariigi hümn. Jõulud,
sõbrapäev, vastlapäev, emadepäev.

Integratsioon teiste ainetega:
Loodusõpetus – alateemade ” Koduümbrus”, ”Loodusnähtused”, ”Aastaajad ja ilm”,
”Koduja
metsloomade, lindude nimetused, nende välimus”, ” Puude ja lillede nimetused”,
”Looduse
kaitsmine” käsitlemisel;
Inimeseõpetus -alateemade ” Inimeste elukutsed”, ” Liiklusvahendid ja koolitee”,
”Sünnipäeva
tähistamine” käsitlemisel;
Matemaatika - alateemade ”Rahaühikud”, ”Arvude loetlemine 30 piires” käsitlemisel.
Õpitulemused
klassi lõpetaja teab 1. klassi eesti keele ainekavas esitatud temaatika piires sõnu, peamiselt
nimetavas käändes.
klassi lõpetaja oskab:
arusaadava hääldusega selgelt lugeda;
vastata esitatud küsimustele ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
anda teavet enda ja kaaslaste kohta õpitud sõnavara piires;
loetu, kuulatu, nähtu põhjal küsimustele vastata;
nimetada esemeid, olendeid ja nähtusi;
kirjutada trükitähtedega;
teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt;
koostada suulist teksti õpitud sõnavara piires;
kirjutada tähtpäevakaarti, kutset;
õnnitleda inimesi tähtpäevade puhul;
mängida mitut keelemängu;
esitada vähemalt kaks luuletust eesti keeles.
Õppematerjalid
Merike Pääru, Ivi Sepp. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile (I ja II osa).
Kirjastus Koolibri, 2006. Merike Pääru, Ivi Sepp. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli
1. klassile (I ja II osa). Kirjastus Koolibri, 2006. Eesti keele õppimist toetav pildisari. Tartu
Ülikooli Narva Kolledž. Narva, 2005. Komplekt ”Keelekaardid” (1-12). Kirjastus Ilo.
Füüsiline õpikeskkond 1. Kool korraldab õppe vajadusel rühmades. 2. Kool korraldab õppe

klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujunduskoos vajaliku
õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
Eesti keele kooliainekava 2.klassile
Tundide arv nädalas – 2, aastas - 70
I. Õppe- eesmärgid:
2.klassi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane
oskab jutustada oma perest: nimed, kes on peres;
huvitub Eesti kultuurist;
oskab kirjutada kirjatähte;
oskab tervitada, jätta hüvasti;
oskab nimetada kodu- ja metsloomi, kirjeldada neid;
oskab loetleda 1-100 piires;
oskab nimetada toiduaineid;
oskab küsida ja vastata kellaaega: Mis kell on? Kell on...
loeb lühitekste;
nimetab koolitarbeid ja mänguasju, palub klassikaaslaselt koolitarvet;
õpib lühikesi salme ja laule.
II. Õppetegevused:
Õpilane oskab kuulamise järgi eristada eesti keelt teistest keeltest, matkib kuuldud häälikuid,
häälikuühendeid, sõnu ja lühikesi lauseid.
Hääldusharjutusteks kasutatakse eesti pärisnimesid, kohanimesid, salme jt eakohaseid tekste.
Õpilane suhtleb lihtsates suhtlusolukordades
(lühidialoog, keelemäng, laulumäng).
Õpilane loeb teksti, vastab küsimustele loetu teksti põhjal, vestleb, jutustab. Õpilane kirjutab
lihtsamaid tekste (tähtpäevakaart,
sünnipäevakutse). Omandab esmased teadmised Eestist, rahvassümboolikast ja rahvakalendri
tähtpäevadest.
Keeleteadmisi omandab õpilane holofraasidena praktilise tegevuse ja mängu kaudu
põhisõnavara piires. Sõnavara ja grammatikat ei harjutata
kontekstist lahus.
III. Õppesisu:
Suhtlusoskused:
1. Mina ja perekond

·Kinnitame perekonnaliikmeid (pere, isa, ema, vanaema, vanaisa). Õpime kirjeldama ema
välimust, iseloomujooni.
2.Mina ja elukeskkond
·Õpime ülema, kellega ja kuidas õpilased lähevad kooli ja koju . Kinnitame koduloomade
nimetusi (kass, koer) ja metsloomade nimetusi hunt, siil,
·rebane). Tutvume puu- ja juurviljade nimetustega ainsuses ja mitmuses (õun- õunad, pirnpirnid, kirss- kirsid; kartul- kartulid, porgand- porgandid).
·Tutvume ilmaga sügisel, talvel, kevadel. Tutvume puude nimetustega (kuusk, tamm, kask).
Kinnitame värvide nimetusi.
3.Mina ja olme
·Tutvume riietusesemetega (särk, seelik, kleit, pluus, püksid, kingad), ütleme, mis on lastel
koolis seljas. Kinnitame nädalapäevade nimetusi. Tutvume
·kellaajaga (täistund ja pooltund, veerand ja kolmveerand). Õpime vastama küsimusele: Mis
kell on? Õpime kuude nimetusi. Õpime aastaaegu.
4. Mina ja töö
·Tutvume klassikaaslaste iseloomuga (vaikne, lahke, tark, lohakas, laisk, sõbralik). Õpib
jutustama oma hommikust, päevast, õhtust. Kinnitame
·koolitarbeid (õpik, vihik, pliiats, pastakas)
5. Mina ja puhkus
·Õpime ütlema, mida me teeme sügisel, talvel, kevadel ja suvel. Tutvume, kuidas tuleb
teatris käituda. Tutvume kodutegevustega. Tutvume

·spordimängude nimetustega (kaugushüpe, kõrgushüpe, rahvastepall). Õpime jutustama
suveplaanidest.
6. Mina ja tervis
·Õpime oma tervise eest hoolitsema (silmad, hambad). Tutvume, mida tuleb teha, et olla
terve. Tutvume tervisliku toitumisega.
·Tutvume inimese kehaosadega.
7. Mina ja kultuur
·Tutvume pidude kommetega (kardi- ja mardipäev, isadepäev, jõulud, sõbrapäev,
iseseisvuspäev, lihavõttepüha, emadepäev) Õpime rahvussümboolikat
·(rahvuslind, rahvuslill, rahvuspuu). Tutvume Eesti üldandmetega.
Keeleteadmised:
HÄÄLDUS: Õpilased omandavad eesti keele hääldust kontekstis jäljendamise teel. Eraldi
tähelepanu pööratakse lühikese ja pika hääliku eristamisele
ning raskemate häälikute (e, ä, ö, ü) hääldamisele. Esimesel kooliastmel ei käsitleta eraldi II ja
III välte erisust ja poolhelilise g, b, d hääldamist.
SÕNAVARA. Sõnavara omandatakse kontekstis, seejuures muutuvatel sõnadel alati kaks
tüvevarianti.
KÄÄNDSÕNAD: Käänete kasutus ainsuses ja mitmuses.
OMADUSSÕNAD: Omadussõna ühildumine nimisõnaga.
PÖÖRDSÕNAD: Pöördsõnade lõpud, pöördevormid olevikus ja minevikus, jaatav ja eitav
kõne.
SÕNAMOODUSTUS: Liitsõnad.
LAUSEÕPETUS: Jaatav ja eitav lihtlause, lause lõpumärgid.
ÕIGEKIRI: Eesti tähestik, joonis- ja kirjatähed. Tähtede ühendamine. Sõnade ja lausete
kirjutamine. Algustähe õigekiri.
ARVSÕNA. 1- 20 piires.

MÄÄRSÕNA. Kohta (siin, seal, kus), aega (siis, millal), viivi (nii, kuidas), põhjust (miks,
sest), hulka (palju, vähe, mitu), intensiivsust (väga) näitavad
määrsõnad.
IV. Läbivad teemad:
Läbiv teema Teema. Õpiku teema
1 Ümbritsev keskkond ja säästev areng MINA JA ELUKESKKOND. MINA JA
TÖÖ. MINA JA OLME. MINA JA
PEREKOND.
2 Elukutseline karjäär ja selle arendamine MINA JA TÖÖ.
3 Infotehnoloogia ja meedia MINA JA PUHKUS. MINA JA
ELUKESKKOND. MINA JA TÖÖ.
4 Turvalisus MINA JA OLME. MINA JA TERVIS.
5 Kunst ja looming MINA JA KULTUUR. MINA JA OLME.
Töö „Tuuliku“ projekti järgi.
V. Ainetevahelised seosed:
Vene keel- Tervet õpikut läbiv temaatika
Matemaatika - MINA JA OLME. MINA JA ELUKESKKOND.
Kodulugu - MINA JA ELUKESKKOND. MINA JA OLME. MINA JA KULTUUR.
Muusika - MINA JA KULTUUR. MINA JA PUHKUS.
Joonistamine - MINA JA INIMESED MINU ÜMBER. MINA JA PEREKOND. MINA JA
OLME. MINA JA
TERVIS. MINA JA KULTUUR.
Tööõpetus - MINA JA KULTUUR. MINA JA OLME.
VI. Õpitulemused:
2.klassi lõpetaja teab:
·Salme ja laule;
·Eesti riigi sümboleid.
2.klassi lõpetaja oskab:
·Tähestikku, trüki- ja kirjatähti;

·Jutustada endast , s.t nimetada oma nime, öelda mida meeldib teha;
·Koostada lühidialooge situatsioonidest, mis on seotud õpilaste eluga;
·Kirjeldada kodu- ja metsloomi (mis ta nimi on, kuidas ta välja näeb, kui vana ta on);
·Kirjeldada ilma;
·Nimetada eesti keeles 1- 20 piires;
·Tervitada, hüvasti jätta, vabandada ja väljendada tänu ning palve eesti keeles;
·Küsida kellaaega.
VII. Üldpädevused:
Küsida teavet;
Tutvustada kooli;
Kirjeldada inimest, loodust;
Pöörduda palvega kellelegi poole;
Õnnitleda; vabandada; tänada; tutvuda; tutvustada;
Pakkuda kellelegi midagi;
Anda korraldusi;
Esitleda ennast ja teisi isikuid.
Kasutatav kirjandus:
M. Pääru, I. Sepp ´´Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile´´
M. Pääru, I. Sepp ´´Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile´´
Riiklik õppekava (üldosa), riiklik ainekava ( 1.vanusaste)
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool korraldab õppe vajadusel rühmades.
2. Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus
koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

EESTI KEELE AINEKAVA 3. KLASSILE
Õppemaht: 2tundi nädalas 70tundi õppeaastas
I. Õppe- eesmärgid:
3.klassi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane
saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab eesti keeles igapäevastes situatsioonides
suhelda;
oskab jutustada oma perest: nimed, kes ja kus töötab;
huvitub Eesti kultuurist;
õpib kirjutama kirja sõbrale plaani järgi;
oskab tervitada, hüvasti jätta;
oskab nimetada kodu- ja metsloomi, kirjeldada neid;
oskab loetleda 1-100 piires;
oskab nimetada toiduaineid;
oskab küsida ja vastata kellaaega: Mis kell on? Kell on...
II. Õppetegevused:
Õpilane oskab kuulamise järgi eristada eesti keelt teistest keeltest, matkib kuuldud häälikuid,
häälikuühendeid, sõnu ja lühikesi lauseid.
Hääldusharjutusteks kasutatakse eesti pärisnimesid, kohanimesid, salme jt eakohaseid tekste.
Õpilane suhtleb lihtsates suhtlusolukordades
(lühidialoog, keelemäng, laulumäng).
Õpilane loeb teksti, vastab küsimustele loetu teksti põhjal, vestleb, jutustab. Õpilane kirjutab
lihtsamaid tekste (tähtpäevakaart,
sünnipäevakutse). Omandab esmased teadmised Eestist, rahvassümboolikast ja rahvakalendri
tähtpäevadest.
Keeleteadmisi omandab õpilane holofraasidena praktilise tegevuse ja mängu kaudu
põhisõnavara piires. Sõnavara ja grammatikat ei harjutata
kontekstist lahus.
III. Õppesisu:
Suhtlusoskused:
1. Mina ja perekond
Enda ja teiste inimeste välimus, perekond, perekonnaliikmed, sünnipäevad. Kodu: asukoht,
mööbel, kodus olevad esemed.
2. Mina ja elukeskkond

Isikuandmed, elukoht, aadress, telefoninumber, kool, klass. Liiklusvahendid ja koolitee.
Kodu- ja metsloomade, lindude nimetused, nende välimus.
Puude ja lillede nimetused. Aastaajad ja ilm. Värvide nimetused.

3. Mina ja olme
Kauplused: suhtlemine müüjaga, ostmine- maksmine. Riietusesemed. Söögikorrad, söögidjoogid, toiduained. Nädalapäevad, kuud, kuupäevad.
Kellaaeg, täis-, pool- ja veerandtund. Arvude loetlemine 100 piires, rahaühikud.
4. Mina ja töö
Kool ja klassiruum, seal leiduvad esemed. Õppeainete nimetused, koolitundide tegevused.
Koolitarbed. Päeva- ja tunniplaan. Elukutsete ja tegevuste
nimetamine.
5. Mina ja puhkus
Mängukaaslased, sõbrad, nende iseloom. Mängud, mängujuhendid. Tegelasi lasteraamatutest
ja saadetest. Puhkepäevade ja koolivaheaja tegevused.
6. Mina ja tervis
Inimese kehaosad. Enda välimuse ja tervise eest hoolitsemine.
7. Mina ja inimesed minu ümber
Käitumistavad, suhted teiste inimestega. Sõprus. Head ja halvad teod.
8. Mina ja kultuur
Eesti üldandmed. Rahvussümboolika: rahvuslind, -lill, -puu. Kardi- ja mardipäev, jõulud,
sõbrapäev, emadepäev, jaanipäev.
Keeleteadmised:
HÄÄLDUS: Eraldi tähelepanu pööratakse lühikese ja pika hääliku eristamisele ning
raskemate häälikute (e, õ, ä, ö, ü) hääldamisele.
KÄÄNDSÕNAD: Käänete kasutus ainsuses ja mitmuses.
OMADUSSÕNAD: Omadussõna ühildumine nimisõnaga.
PÖÖRDSÕNAD: Pöördsõnade lõpud, pöördevormid olevikus ja minevikus, jaatav ja eitav
kõne, käskiva kõneviisi 2.pööre, tegevusnimed.
SÕNAMOODUSTUS: Liitsõnad.
LAUSEÕPETUS: Jaatav ja eitav lihtlause, lause lõpumärgid.
ÕIGEKIRI: Eesti tähestik, joonis- ja kirjatähed. Tähtede ühendamine. Hääliku ja tähe
vaheline seos. Sõnade ja lausete kirjutamine. Algustähe õigekiri.

IV. Läbivad teemad:
Läbiv teema Teema. Õpiku teema
Ümbritsev keskkond ja säästev areng Mina ja elukeskkond. Mina ja töö. Mina ja
olme. Mina ja perekond.
Elukutseline karjäär ja selle arendamine Mina ja töö.
Infotehnoloogia ja meedia Mina ja puhkus. Mina ja elukeskkond. Mina ja
töö.
Turvalisus Mina ja olme. Mina ja tervis.
Kunst ja looming Mina ja kultuur. Mina ja olme.
V. Ainetevahelised seosed:
Vene keel- Tervet õpikut läbiv temaatika
Kirjandus- Mina ja perekond. Mina ja puhkus. Mina jakultuur.
Matemaatika- Mina ja olme. Minaja elukeskkond.
Kodulugu -Mina ja elukeskkond. Mina ja olme. Mina ja kultuur.
Muusika- Mina ja kultuur. Mina ja puhkus. Mina ja elukeskkond.
Joonistamine-Mina ja inimesed minu ümber. Mina ja perekond. Mina ja olme. Mina ja tervis.
Minaja kultuur.
Tööõpetus-Mina ja kultuur. Mina ja olme.
VI. Õpitulemused:
3.klassi lõpetaja teab:
Salme ja laule;
Eesti riigi sümboleid.
3.klassi lõpetaja oskab:
Tähestikku, trüki- ja kirjatähti;
Jutustada endast ja sõbrast, s.t nimetada teda nime, kirjeldada tema välimust ning öelda mida
meeldib teha;
Koostada lühidialooge situatsioonidest, mis on seotud õpilaste eluga;
Kirjeldada kodu- ja metsloomi (mis ta nimi on, kuidas ta välja näeb, kui vana ta on);
Kirjeldada ilma;
Nimetada eesti keeles 1- 100 piires;
Tervitada, hüvasti jätta, vabandada ja väljendada tänu ning palve eesti keeles;
Küsida kellaaega;
Nimetada riietusesemeid.
VII. Pädevused:

Küsida teavet;
Tutvustada kooli;
Kirjeldada inimest, loodust;
Pöörduda palvega kellelegi poole;
Õnnitleda; vabandada; tänada; tutvuda; tutvustada;
Pakkuda kellelegi midagi;
Anda korraldusi;
Esitleda ennast ja teisi isikuid.
Kasutatav kirjandus:
Ivi Sepp, Taavi Tammsaar „Eesti keele õpik vene kooli 3.klassile“
Ivi Sepp, Taavi Tammsaar „Eesti keele töövihik vene kooli 3.klassile“
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool korraldab õppe vajadusel rühmades.
2. Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus
koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

EESTI KEELE AINEKAVA.

II kooliaste

1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt
emakeelena kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning
oskab neid arvestada;
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:
Kuulamine
EESTI keel
A2.2

Lugemine
A2.2

Rääkimine
A2.2

Kirjutamine
A2.2

2. Õppesisu
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega,
ühised tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased
kodused tööd ja tegemised.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,
käitumine looduses.
Riigid ja nende kultuur. Sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused,
saavutused ning nendega seotud inimesed ajaloo ja kultuurivaldkonnast riikides, kus
kõneldakse õpitavat keelt; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused;
turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik, arsti juures käimine; kool ja klass,
koolipäev, õppeained; ametid.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.
3. Õppetegevused
II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse
kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh
õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine,
õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloome oskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse
erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning
kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);

4) eri liiki etteütlused;
5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
7) eakohased projektitööd;
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
9) rollimängud;
10) õppesõnastike kasutamine.
4. Hindamine
II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi
osaoskuste kohta.
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte
rohkem kui 4 õppeaastas.
5. Füüsiline keskkond
Füüsiline keskkond toetab õpilaste eakohase, turvalise ja arendava õpikeskkonna loomist,
toetades õpioskuste arengut, koostööd ning eneseväljendamise oskust.
Lauad on paigutatud rühmadesse, kus toimub nii üksi õppimine, paaris-, rühma- kui ka
üleklassitöö ja/või õpikeskuste põhine õpe. Õppeprotsessis antakse õpilastele rühmades
aktiivse keelekasutaja roll kõigi osaoskuste arendamise eesmärgil.
Seinal on õpioskuste arendamist toetavad planeerimismaterjalid/tabelid, klassireeglid ja
rühmatöö hindamiskriteeriumid ning tunnustamistegevuste nähtav/loetav materjal/tabel/loend
vms.
Õppe rikastamise eesmärgil saab klassiruumis liikuda, moodustada uusi rühmi, erinevate,
liikumist eeldavate ülesannete käigus suheldakse kõigi klassikaaslastega.
Keelelist tuge pakuvad keele- ja aineõppe lõimingut toetavad seinamaterjalid (keele- ja
aineõpet toetav seinasõnastik, suhtlust ja õpet toetavad väljendid, keelestruktuuri
illustreerivad tabelid, üksi tehtud ja koostöös valminud materjalid. Riiulitel on illustreeritud
teatmeteosed, infomaterjalid, ea- ja huvikohane aine- ja keeleõpet toetav ilukirjandus,
lasteraamatud, sõnastikud. Interneti vahendusel on kättesaadavad veebipõhised materjalid,
sõnastikud, töölehed, audiovisuaalne materjal jne.

4. klassi Eesti keele ainekava

4 tundi nädalas, 140 tundi aastas

1. Õpitulemused
4. klassi lõpetaja:
1) mõistab lihtsal ja tuttaval teemal vestluse ja õpitud sõnavaral põhineva lühikese jutustuse või
sõnumi peamist sisu, kasutades vajadusel õpiku sõnastikku;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, igapäevaste toimingute, kodu, kooli, sõprade) kirjeldamiseks;
3) koostab õpitud sõnavara piires etteantud näidiste põhjal lühikesi eakohaseid tekste;
4) reageerib adekvaatselt lihtsamatele küsimustele ja korraldustele;
5) saab õpitud sõnavara ja lausemallide piires vestluskaaslase abil hakkama lihtsate
dialoogidega;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist (asukoht, pealinn,
tähtpäevad);
7) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja huvitub selle kasutamise võimalustest väljaspool
keeletundi;
8) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamine, seostamine, sõnade meeldejätmise võimalused,
võrdlemine) võõrkeele õppimiseks;
9) töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas.
2. Õppesisu
Mina ja teised
Iseloom: Iseloomu kirjeldav sõnavara.
Välimus: Esemete kirjeldamine. Riietusesemed ja värvid. Kehaosade nimetused.
Enesetunne ja tervis: Rõõmu ja kurbuse väljendamine.
Suhted sõpradega ja lähikondsetega: Enese ja kaaslase tutvustamine. Nimi, vanus, tegevusala,
kool, klass, rahvus, päritolu, keel. Perekond.
Ühised tegevused: Tegevused sõpradega ja perega.
Viisakas käitumine: Tervitus ja hüvastijätt. Palumine ja tänamine. Viisakad küsimused/palved
igapäevastes olukordades. Õnnesoovid. Vabandamine.
Kodu ja lähiümbrus

Kodu ja kodu ümbrus: Kodu ja kodu ümbruse sõnavara. Aadress.
Sugulased, pereliikmete ametid: Pereliikmete tutvustus.
Igapäevased kodused tööd ja tegemised: Päevaplaan. Meeldimine, mittemeeldimine.
Kodukoht Eesti
Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad: Riigi nimi, asukoht, pealinn, sümboolika.
Linn ja maa: Õpilase elukoht.
Eesti loodus, käitumine looduses: Ilm: Aastaajad. Koduloomad.
Riigid ja nende kultuur
Sümboolika, tähtpäevad ja kombed ning tuntumad sündmused riikides, kus kõneldakse õpitavat
keelt: Õpitavat keelt kõnelevate riikide nimed. Linnad, asukoht kaardil.
Igapäevaelu, õppimine ja töö
Kodused toimingud: Päevaplaan. Lihtsad tegevused ja nendega seotud vahendid. Sünnipäev.
Kingitused.
Söögikorrad: Söögid, joogid. Maitsed. Lemmiksöök, lemmikjook.
Hügieeniharjumused: Igapäevahügieen.
Turvaline liiklemine: Liiklusvahendid, sildid, teeviidad.
Tee küsimine ja juhatamine: Hooned.
Poeskäik: Igapäevased tarbeasjad ja toiduained. Sisseostude tegemine toidukaupluses ja turul.
Kauba eest tasumine.
Arsti juures käimine: Kehaosad.
Kool ja klass: Klassi sisustus. Kooliruumid.
Koolipäev, õppeained: Päevakava. Õppeained. Koolitarbed. Tunniplaan. Õpetajad.
Ametid: Tuntumad ametid.
Vaba aeg
Huvid ja erinevad vaba aja veetmise viisid: Enda huvid ja lemmiktegevused. Tegevused
erinevatel aastaaegadel.
3. Õppetegevus

4. klassis suunab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järkjärgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad järk-järgult
tähtsamaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse arendamine.
Jätkub põhisõnavara laiendamine kontekstipõhise aineõpet toetava õppesisu (nt kunstiained,
loodusõpetus, inimeseõpetus), nähtava keeletoe, rutiintegevuste, õpetaja sõnavara ja
keelekasutusele innustavate tööülesannete abil.
Suulist suhtlemisoskust arendatakse vabas vestluses, rutiintegevustes, rühmatöödega, sh
mängude ja rollimängudega. Õpilasi motiveeritakse kasutama teist keelt, toetades eeskujuga
õiget hääldust ning sõnavara arengut. Õpilased suhtlevad etteantud töömallide toel (näit.
rutiintegevused, paaris- ja rühmatöö), kasutades õpitud väljendeid.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse sõnamänge, malle, täissõnameetodil lugemistehnikat.
Pööratakse tähelepanu sõnale ja lausele kontekstis. Aineõpet toetavad teemakohased tekstid on
illustreeritud, lühikesed ja kirjeldavad.
Õpetaja juhendamisel kasutatakse ja koostatakse eakohaseid sõnastikke (nt piltsõnastik,
illustreeritud lasteentsüklopeediad, seinasõnastik). Õpilane tutvub õpitavas keeles ilmunud
eakohase, aineõpet toetava lugemisvaraga.
Õppetegevuste näited
Kuulamine

Kuuldu põhjal loetellu sobivate sõnade või piltide valimine.
Piltide järjestamine kuuldu põhjal.
Kuuldud teksti põhjal sobivate piltide valimine.
Mängus osalemine (matkimismäng, sõnamäng, liikumismäng jms).
Töökäskude mõistmine ja täitmine klassiruumis jne.

Lugemine

Loetu (sildid, plakatid, kataloogid jms lühitekstid) põhjal loetellu sobivate
sõnade või piltide valimine.
Piltide järjestamine vastavalt loetule.
Mängudes (sõnamäng, liikumismäng jms) osalemine.
Igapäevaselt klassiruumis
klassireeglite järgimine.

kasutatavate

töökäskude

ja

kirjapandud

Häälega lugemine. Klassis ühiselt koostatud seinasõnastiku kasutamine jne.
Rääkimine

Õigel hääldusalusel häälikute ja sõnade matkimine, koos kordamine ning
koos lugemine. Pildil nähtu nimetamine.
Suhtlusmallide kasutamine lihtsates dialoogides. Tuttaval teemal
jutustamine, kasutades tugimaterjale (tabel, skeem, sõnastik). Laulu- ja
ringmängudes osalemine. Mängust tuleneva teksti kasutamine, järgides
mängu käiku ja -reegleid. Eakohaste laulude laulmine. Küsimuste esitamine
ja neile vastamine; etteantud mudelite kasutamine nii paari- kui rühmatöös
igapäevastel teemadel vesteldes. Loetud teksti ümberjutustamine
tugiküsimuste abil jne.

Kirjutamine

Ärakirja tegemine. Mudeli järgi kirjutamine (sõnumid, postkaardid, salmid).
Etteütluse kirjutamine. Tabeli täitmine lühiteksti alusel. Skeemi täiendamine
loetu või kuuldu põhjal jne. Järjestus- ja valikülesanded (nt sõnad lauseteks,
laused/lõigud tekstiks, sõna ja pildi ühendamine).

Keeleõpet toetab väärtuskasvatus ja õpioskuste arendamine. Õpilast suunatakse tunnis aktiivselt
osalema, õpetajal on suunaja, õpisituatsioonide korraldaja ja keelemudelite andja roll.
Õpilasi juhitakse iseseisvalt kasutama ja koostama keeletuge klassiseinal, arendatakse õpilase
teksti mõistmise oskust suulise kõne ja eakohaste lühitekstide abil.
Enesehindamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
alguses ja lõpus eesmärgist lähtuv hinnang oma õppimisele ja oskustele, lühikokkuvõtted,
vestlused), mis suunavad õpilasi oma tööd analüüsima.
Üldpädevuste kujundamine toimub rühmatöödes, rollimängudes, teemade ja erinevate
tööülesannete või rutiintegevuste abil. Tähelepanu all on klassiruumis kehtivate igapäevaste
töökäskude ja kirjapandud klassireeglite järgimine. Õpilane õpib nägema oma rolli rühmas ja
klassis, vastutama ja täitma endale võetud ülesandeid.
Lõiming toimib läbivalt ajalises ja sisulises kooskõlas eri ainete vahel, tuginedes varemõpitule
samas ja teistes ainetes; igale uuele teadmisele ja oskusele eelneb teadlik ettevalmistus.
Lõimingut toetavad osalemine kooli teemapäevadel, keelenädalatel, klassi- või kooliprojektides.
4. klassis toimuvad miniprojektinädalad, nt jõulude, sõbrapäeva tähistamine. Projektide käigus
tehakse koostööd emakeele ja teiste õpitavate võõrkeeltega ning kunstiõpetusega. Lõimingu
raames pööratakse tundides tavapärasest rohkem tähelepanu loovuse arendamisele ning ka koolis
kokkulepitud läbivate teemade arengu toetamisele.

4. Hindamine
Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse peamiselt suuliste vastuste ja praktilise tegevuse alusel.
Tagasisidestatavad/hinnatavad tegevused on enamasti lõimitud varem omandatuga/õpitavaga, ka
teistes ainetes õpitava materjaliga. Sõnavara ja keelestruktuuride omandamist hinnatakse
kontekstis, s.t. selle järgi, kuivõrd õpilane neid lugedes ja kuulates ära tunneb ning kõnes ja
kirjas kasutada oskab. 4. klassis on hindamise põhiline eesmärk õpilase innustamine ja tema
õpimotivatsiooni ja õpioskuste kujunemise toetamine, seetõttu on kujundaval hindamisel väga
oluline roll. Koos õpilasega seatakse õpieesmärgid, reflekteeritakse tehtut, sõnastatakse
omandatavad oskused ja nende omandamist toetavad õpitegevused. Kujundava hindamise
aluseks on õpilase enesehinnang õpieesmärkide saavutamise ja kavandatud tegevuste täitmise
kohta. Kõiki osaoskusi kontrollivaid kontrolltöid 4. klassis ei tehta. Mitut osaoskust
kontrollivaid, nii suulisi kui ka kirjalikke hindelisi töid korraldatakse maksimaalselt kord
õppeveerandis.

Õppeaine: Eesti keel

4. klass

4 tundi nädalas – 140 tundi

Õpieesmärgid
4. klassi õpilane:
1) mõistab lihtsal ja tuttaval teemal vestluse ja õpitud sõnavaraga lühikese jutustuse või sõnumi peamist sisu, kasutades vajadusel õpiku sõnastikku;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, igapäevaste toimingute, kodu, kooli, sõprade)
kirjeldamiseks;
3) koostab õpitud sõnavara piires etteantud näidiste põhjal lühikesi eakohaseid tekste;
4) reageerib adekvaatselt lihtsamatele küsimustele ja korraldustele;
5) saab õpitud sõnavara ja lausemallide piires vestluskaaslase abil hakkama lihtsate dialoogidega;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist (asukoht, pealinn, tähtpäevad);
7) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja huvitub selle kasutamise võimalustest väljaspool keeletundi;
8) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamine, seostamine, sõnade meelde jätmise võimalused, võrdlemine) võõrkeele õppimiseks;
9) töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas.
Õppesisu

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

Õpitegevused, ainete lõiming

Hindamine

MINA JA TEISED – 8 nädalat, 32 tundi
Iseloom,
välimus

Õpilane:
teab
ja
kasutab
teemakohast
sõnavara
suulises kõnes enese ja
teise inimese välimuse,
iseloomu kirjeldamisel;
mõistab õpitud teemal
lühitekstis olulist teavet.

Suhtluspädevus: suudab
tervitada ja hüvasti jätta, täidab
ankeeti, kasutab teemakohast
sõnavara vigadeta ja kasutab
varemõpitud sõnavara;
Ettevõtlikkuspädevus:
enesetutvustuse ja dialoogide
koostamine, tunnis kaasa
töötamine ja osalemine;
Õpipädevus: varemõpitud
sõnavara, kasutamine, oskus
keskenduda antud
õpitegevustele;
Sotsiaalne ja kodaniku
pädevus: koostöö paaris- ja
rühmatöös;

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine.
Hääldusharjutused.
Pildi/klassikaaslase/sõbra kirjeldamine
suuliselt, lühilausete kirjutamine
(lõiming: inimeseõpetuses samal ajal
enda iseloomujooned ja omadused,
positiivsete joonte ja omaduste
väärtustamine).
Pildi ja kirjelduse sobitamine
kuuldu/loetu järgi (lõiming:
kunstiõpetuses õpitud kehaproportsioone
kirjeldava sõnavara kasutamine õpitavas
keeles nt suur, suurem, väike, väiksem,
ümar, piklik, pikk, lühike).

Tagasiside:
Paaris- ja rühmatöö analüüs
koostöös õpilastega: nt kuidas
ma õppisin sõnu (õpistiilid),
kasutasin uusi sõnu dialoogis
ja/või kuulasin kaaslasi.
Hindeline:
Kirjeldab suuliselt inimese
välimust, kasutades õpitud
sõnavara nt pildi abil.
Sõnavara omandamine nt õpitud
teemal teksti põhjal;
lünklaused/lünktekst; piltide
juurde sõnade/lausete sobitamine
või nende kirjutamine.

Enesemääratluspädevus:
ausalt ankeedi küsimustele
vastamine, tõe rääkimine
monoloogis;
Kultuuri - javäärtuspädevus:
mõistab ja hindab seda, et
klassis on erinevaid inimesi;
Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: eri
riikide/kultuuride tavad
erinevate tutvustusviiside
korral.

Enesetunne ja
tervis. Suhted
sõprade ja
lähikondsetega

Õpilane:
oskab kirjeldada ja
põhjendada oma tuju;
oskab väljendada oma
enesetunnet;
oskab kirjutada
lühiteadet, kasutades
teemakohast sõnavara;
mõistab õpitud
väljendeid kuuldud ja
loetud tekstis.

Suhtluspädevus: tuju
väljendamine, enda
tutvustamine, lühiteate
kirjutamine, teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: dialoogi
ja lühiteate koostamine,
aktiivne osalemine tunnis;
Õpipädevus: õpiülesande
täitmisele keskendumine,
mõtestatult kuulamine;
Sotsiaalne- ja kodaniku
pädevus: koostöö dialoogi
koostamisel;
Enesemääratluspädevus:
suutlikkus mõista ja hinnata
oma tuju, erinevate tujudega
hakkama saamine;

Ankeedi täitmine (nimi, vanus, klass,
välimus, iseloom) iseenda ja kellegi teise
kohta (rääkimine, kuulamine,
kirjutamine).
Monoloogid (enda tutvustamine: nimi,
vanus, välimus, iseloom, mõni lause
perest); dialoogide koostamine näidise
järgi (lõiming: kunstiõpetuses valminud
perepildi kasutamine).
Enesekirjeldus valikvastustega.
Rühmatöö: väljamõeldud või tuntud
isiku(te) kirjeldamine pildi (joonistatud,
kleebitud, internetist leitud) järgi ja
suuline esitlemine (lõiming: emakeele
varasemate teadmiste kasutamine).
Tuju väljendamine – piltide abil,
pantomiim.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Lugemine – sõnastiku kasutamine, uute
sõnade leidmine ja mõistmine,
mõtteskeemi koostamine.
Oma tuju väljendamine ja põhjendamine
(lõiming: inimeseõpetuses samal ajal
emotsioonid ja nendega toimetulemine,
suhted; kunstiõpetuses – emotsioonide
kujutamine).
Lühitekstide, dialoogide kuulamine,
sobitamine piltidega, järelehääldamine
(sh tähelepanu intonatsioonil).
Lühitekstide, dialoogide lugemine ja
mõistmine: sobitusülesanded,
tekstilõikude järjestamine.
Rollimängud: nt klassikaaslasega,
lapsevanemaga/sõbraga/õpetajaga oma
enesetundest dialoogide koostamine.

Tagasiside:
Paaris- ja rühmatöö analüüs
koostöös õpilastega.
Grupiarutelud nt kokkulepped
ühistegevustes, rutiintegevused.
Suuline tagasiside
eneseväljendusele
klassitegevustele.

suulisele
jt

Hindeline:
Kuulamine: õpitud väljendite
kuulmine dialoogides ja nende
seostamine piltidega.
Õpitud sõnavara kontroll: nt
lünkharjutus.

Ühised
tegevused,
viisakas
käitumine

Õpilane:
oskab rääkida
ühistegevustest
vanemate/sõbra/klassiga
ning väljendada oma
suhtumist;
oskab esitada kutset ja
kutsele viisakalt vastata;
oskab näidise järgi
kirjutada õnnitluskaarti;
mõistab kuuldut õpitud
sõnavara piires.

Kultuuri – ja väärtuspädevus:
erinevate koostatud dialoogide
aktsepteerimine.
Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: tunneb
emotsioonide väljendamise
tavasid eri kultuurides;
Tervis ja ohutus: õpilase
kujunemine emotsionaalselt
terveks ühiskonnaliikmeks.
Suhtluspädevus: suutlikkus
ennast viisakalt väljendada,
kirjeldada ühistegevusi,
telefonivestluse või lühiteate
kirjutamine, teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
suutlikkus telefonivestlust
alustada ja pidada;
Õpipädevus: suuliste ja
kirjalike tekstide loomine
vastavalt suhtlussituatsioonile;
Sotsiaalne- ja kodaniku
pädevus: kaasvestleja
kuulamine ja kutsele
vastamine;
Kultuuri- ja väärtuspädevus:
kaaslase koostatud
õnnitluskaardi või kutse
väärtustamine;
Enesemääratluspädevus:
suutlikkus aktsepteerida enda
huvitegevusi, kui need
erinevad levinumatest;
Matemaatika-,loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:

Lühiteate kirjutamine
vanemale/sõbrale/õpetajale oma
enesetundest kohta (lõiming: emakeeles
ja võõrkeeltes lühiteate kirjutamine).
Lühiteate lugemine ja sellele vastamine.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Lühiteksti lugemine/kuulamine ja
peamise sisu mõistmine, õige/vale
vastustega küsimused, sobitusülesanne.
Tegevuste nimetamine / kirjutamine
piltide põhjal.
Vanemate/sõbra/klassiga ühiste tegevuste
nimetamine.
Venni
diagrammi
koostamine (lõiming: matemaatikas
õpitule tuginemine).
Ühistegevustest jutustamine. Oma
suhtumise väljendamine (meeldib kõige
enam/meeldib/ei meeldi).
Lühijutustuse koostamine nt piltide abil.
Lausete täiendamine, nt valikvastustega
lünkülesanded.
Telefonivestluse/lühiteate
kuulamine:
kuidas
kutsuda
sõber
nt
oma
sünnipäevale. Viisakas vastus kutsele.
Paaristööna dialoogide koostamine ja
esitamine.
Õnnesoovide väljendamine (võrdlus eri
keelte ja kultuuridega), nt grupitööna
võrdlustabeli koostamine.
Õnnitluskaardi, kutse kirjutamine näidise

Tagasiside:
Grupiarutelud, nt klassireeglitest
kinnipidamine,
tagasiside
õpitegevustele.
Õpetaja tagasiside suulisele ja
kirjalikule tööle.
Õpilaste vastastikune kontroll
(nt etteütlus), tagasiside
kaaslaste suulistele esinemistele
(lühidialoogid), postkaartidele.
Hindeline:
Lühidialoogide koostamine ja
esitamine (sõnavara, hääldus,
keelestruktuur).
Õpitud sõnavara kontroll: nt
piltide ja kuuldu kokkuviimine.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga;
Enesehinnangu lehe täitmine (nt
oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis
pannakse seejärel õpimappi.

suudab luua ja kasutada Venni järgi (lõiming: emakeeles võõrkeeltega
diagrammi;
samal ajal õnnitluskaardi kirjutamine;
kunstiõpetusega – erinevate kutsete
Läbiv teema
kujundamine;
muusikaõpetuses
–
Väärtused ja kõlblus: viisaka
õnnitluslaulud).
käitumise ja õnnitluskaartide
Etteütlus (nt jooksuetteütlus).
kirjutamise tavad eri
kultuurides.
Õppesisu

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

Õpitegevused, ainete lõiming

Hindamine

KODU JA LÄHIÜMBRUS – 5 nädalat, 20 tundi
Kodu ja
koduümbrus

Õpilane:
oskab kirjeldada oma
korterit ja tuba;
oskab
näidise
järgi
kirjutada lühikest kirja;
oskab kasutada õpitud
sõnavara ja lausemalle;
mõistab
kuuldud
ja
loetud
lühitekstide
peamist sisu.

Suhtluspädevus: oma kodu
kirjeldamine, teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
suutlikkus koostada tänava,
korteri, toa plaani;
Õpipädevus: rühmas
töötamine, keskendumine
õppetegevusele;
Sotsiaalne ja kodaniku
pädevus: rühmatöös inimeste
erinevuste aktsepteerimine;
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
oskus väärtustada rühmatöö
loomingut, oskus mitte
kritiseerida teiste loomingut;
Läbiv teema
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: oma linna/küla
elukeskkond.

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Lühiteksti
lugemine
sõnastikuga,
sõnakaartide koostamine.
Kujundite (paberist väljalõigatud või
lauamängu juurde kuuluvate)
paigutamine tänava plaanile vastavalt
kuuldule/loetule.
Tänava plaani koostamine, selle põhjal
rääkimine, lühilausete kirjutamine
(lõiming: loodusõpetuses samaaegselt
linn/asula elukeskkonnana;
kunstiõpetuses samaaegselt
kompositsiooni tasakaal – erinevad majad
linnas ja maal).
Rühmatöö: toa (nt köök, magamistuba,
elutuba,
vannituba)
plaanile
mööbliesemete kleepimine/joonistamine.
Iga asja juures on sõna. Õpilased
valmistavad ette ja esitavad oma
rühmades toa suulise kirjelduse (lõiming:
toa kirjeldamine emakeeles ja teistes
võõrkeeltes, korteri/kodu kirjeldamine).
Paaristöö: korteri/toa mööbli ja selle
asetuse kirjeldamine. Küsimuste

Õpetaja tagasiside õpioskustele
ja iseseisva töö oskustele,
kirjutamisülesannetele.
Õpilaste vastastikune hindamine:
nt tänava-, toaplaanide
võrdlemine, rühmatöö esitluste
jälgimine.
Hindeline:
Pildi kohta lausete kirjutamine
(sõnavara, lauseehitus,
keelestruktuur).
Lugemine: lühitekst (nt sõbra
kiri),
õige/vale
vastusega
küsimused.

Igapäevased
kodused tööd ja
tegevused

Õpilane:
oskab rääkida oma
kodustest töödest ning
väljendada nende
meeldivust /
ebameeldivust;
oskab koostada küsimusi
ja neid esitada;
oskab kasutada õpitud
lausemalle ja
keelestruktuure;
mõistab kuuldud
tekstides olulist
teemakohast teavet.

Suhtluspädevus: koduste tööde
kirjeldamine, oskus abi paluda
ja tänada, küsitlust läbi viia,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
suutlikkus dialooge koostada ja
neid ette kanda, viia läbi
küsitlust;
Õpipädevus: võrdlemine,
keskendumine tegevusele;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: koostöö,
inimeste erinevuste
aktsepteerimine;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
oskus koostada tulpdiagrammi
ja arutleda tulemuste üle;
Kultuuri- javäärtuspädevus:
teiste koostatud dialoogide
väärtustamine.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus:
lähikondsete abistamine;
Tervis ja ohutus: turvaline
käitumine.

esitamine, vastamine. Paarilise kirjelduse
järgi toa plaani täiendamine.
Mudeli järgi lühikirja kirjutamine sõbrale
teemal „Minu tuba“.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Lugemine: lausete/lühitekstide ja piltide
kokkusobitamine.
Lühitekstide lugemisel sõnastiku
kasutamine oluliste sõnade otsimiseks.
Kuulamise järgi piltide reastamine
(õpetaja-õpilane, õpilane-õpilane suunas).
Tegevuste nimetamine piltide põhjal,
lausete kirjutamine/lõpetamine
suuliselt/kirjalikult.
Kaaslaste intervjueerimine: Kas sa
teed/armastad teha? jne. Intervjuu põhjal
kaaslaste kohta lausete moodustamine ja
esitamine (lõiming emakeele ja teiste
võõrkeeltega – küsitluse koostamine ja
läbiviimine).
Tulpdiagrammi
koostamine
klassis
läbiviidud küsitluse tulemuste põhjal (nt
Milliseid koduseid töid sa teed?;
Milliseid koduseid töid sulle meeldib
teha? Kes teeb kodus … jne). (lõiming:
matemaatikas
varasema
teadmise,
tulpdiagrammi koostamise kasutamine).
Paaristööna esitlus, lühikokkuvõtte
kirjutamine.
Lühijutu kuulamine: piltide järjestamine,
põhisisu mõistmine küsimuste abil.
Lühidialoogide kuulamine ja häälega
kaasa lugemine: hääldus, intonatsioon,
lausemallid, küsimustele vastamine (õige/
vale).

Õpetaja suuline tagasiside
klassitööle sh suulisele tööle.
Õpilaste vastastikune tagasiside
rühma- ja paaristöödele:
klassireeglite täitmine,
õpitegevustes osalemine.
Hindeline:
Lühidialoogide koostamine
etteantud mudelite järgi nt
rollimäng (sõnavara,
lausemallid, hääldus).
Kuulamine: nt õige/vale
küsimustele vastamine.

Sugulased.
Pereliikmete
ametid

Õpilane:
teab ametite nimetusi;
oskab lühidalt rääkida
oma pereliikmete,
sugulaste ametitest.

Suhtluspädevus: ametid ja
tegevused, mõttekaardi
loomine, teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
mõttekaardi loomine,
algatusvõimelisus.
Õpipädevus: oma tegevuse
kavandamine (mõttekaardi
loomisel), keskendumisoskus;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus:
klassikaaslase pere
iseloomustuse kuulamine ja
hinnangu mitteandmine;
Enesemääratluspädevus: oma
pere kirjeldamine ja oma pere
erinevuste aktsepteerimine;
Kultuuri-ja väärtuspädevus:
suutlikkus hinnata inimsuhteid
üldkehtivatest
moraalinormidest lähtuvalt;
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase

Dialoogide koostamine ja esitamine: Mis
mulle meeldib ja mis ei meeldi?
Palumine ja tänamine. Sõbralt abi
küsimine/ sõbrale abi pakkumine koduste
tööde tegemisel (lõiming
inimeseõpetusega – suhted teistega,
abistamine).
Sõnakaartide koostamine ja kasutamine
paaristööna.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Piltide ja ametinimetuste ühendamine.
Lühitekstide
lugemine,
sõnastiku
kasutamine, teksti kohta küsimuste
koostamine ja esitamine paarilisele.
Tegevuste nimetamine ametite juures (nt
müüja töötab poes. Ta müüb) (lõiming:
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
ametid ja tegevused ametite juures).
Mõttekaardi koostamine ametitest ja
tegevustest.
Videoklipi vaatamine – nähtud ametite
ülesmärkimine, inimeste kirjeldamine,
grupitööna üksteise täiendamine.
Perepilt: inimeste kirjeldamine, nende
ametite
nimetamine.
Paaristööna
vastastikku küsimuste esitamine ja
vastamine pildi kohta (lõiming: kunstides
samaaegselt erinevates trükitehnikates
pereliikmete/ameti kujutamine).
Lausete
kirjutamine
oma
pere
töödest/tegevustest nt pildi toel (lõiming:
inimeseõpetusega – suhted teistega,
empaatiavõime).
Kuulamise järgi ametite ja kuuldud helide
seostamine, valikvastustega küsimustele

Õpetaja tagasiside klassi- ja
individuaalsele tööle.
Hindeline:
Sõnavara: nt piltide ja
ametinimetuste
kokkusobitamine, lausete
lõpetamine.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga;
Enesehinnangu lehe täitmine (nt
oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis
pannakse seejärel õpimappi.

kujunemine isiksuseks.

Õppesisu

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

vastamine (lõiming: muusikaõpetusega
varasemate teadmiste kasutamine –
erinevad helid).
Õpitegevused, ainete lõiming

Hindamine

KODUKOHT EESTI – 5 nädalat, 20 tundi
Eesti asukoht,
sümboolika ja
tähtpäevad

Õpilane:
oskab öelda Eesti riigi ja
pealinna nime ning
asukohta.
oskab esitada lühikest
äraõpitud teksti.
oskab õpitavas keeles
nimetada olulisi Eestiga
seotud sümboleid;
oskab kirjutada lühiteksti
Eesti kohta (nt e-kirja
või postkaarti).

Suhtluspädevus: Eestile omase
sümboolika kirjeldamine,
lausete moodustamine,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
intervjuu küsimuste
koostamine, intervjuu
läbiviimine;
Õpipädevus: oskus leida
vastuseid oma küsimustele,
õppetegevusele keskendumine;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: koostöö
erinevates situatsioonides;
Enesemääratluspädevus: oskus
jääda intervjuus erapooletuks,
mitte anda hinnanguid;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
teadmine, et intervjuu on üks
andmekogumise vorme;
Kultuuri - javäärtuspädevus:
kaaslase koostatud küsimuste
väärtustamine, oma Eestiga
seotuse väärtustamine.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikus: õpilase

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Eesti kohta mõistekaardi koostamine
Eesti hümni või Eesti esitaja poolt
õpitavas keeles esitatud laulu põhjal
(kuuldud märksõnade kirjapanemine);
tekstist Eesti kohanimede kuulmine ning
nende märkimine töölehele /
kontuurkaardile (lõiming:
muusikaõpetusega – Eesti ja teiste riikide
hümnid, hümni mõiste; loodusõpetusega
– asula elukeskkonnana, Eesti
maakonnakeskused ja suuremad linnad
kaardil).
Lühitekstide lugemine ja mõistmine Eesti
kohta; valikvastustega lünkharjutuse
täitmine; illustratiivse sümboli ja selle
sõnalise kirjelduse kokkusobitamine.
Rollimäng paarilisega etteantud ja/või
õpilaste koostatud küsimuste põhjal (nt
üks õpilane Eestist, teine Lätist).
(lõiming: emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – intervjuu koostamine;
matemaatika varasem teadmine, intervjuu
tulemuste arutelu).
Segamini aetud lauseosadest õige lause
moodustamine + õige info valimine ning
saadud teksti ümberjutustamine.
Õpitud info põhjal teises riigis elavale

Tagasiside:
Paaristöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Vastastikune tagasiside
rollimängudele (nt eri värvidega
hääletamine, põhjendamine).
Hindeline:
Lühijutu või postkaardi/e-kirja
kirjutamine (info kasutamine,
sõnavara ja keeleline
korrektsus).

kujunemine vastutavaks
ühiskonnaliikmeks.

Linn ja maa

Eesti loodus

sõbrale e-kirja, postkaardi kirjutamine
Eesti kohta; kiri pannakse pärast õpetaja
tagasisidet
õpimappi
(lõiming:
inimeseõpetusega – suhted, positiivne
mõtlemine;
emakeelega
–
kirja
kirjutamine, vormistamine).
Õpilane:
Suhtluspädevus: linna ja maa
Teemakohase sõnavara õppimine ja
erinevuste
selgitamine,
looduse
aktiveerimine (doomino, pusle jms).
oskab lühidalt kirjeldada
Hääldusharjutused.
kirjeldamine, eri liiki tekstid,
oma kodukohta;
teemakohase
sõnavara
õigekiri
Teksti lugemine, kuulamine ja mõistmine
oskab nimetada linna- ja
ja
varemõpitud
sõnavara
– tekst kahe tegelase igapäevastest
maaelule omaseid
kasutamine;
tegevustest ülesandega ära arvata, kes
tegevusi;
Ettevõtlikkuspädevus: teistes
neist elab maal, kes linnas, abiks pildid,
mõistab kuuldud teksti ja ainevaldkondades omandatud
mida saab ära tunda/järjestada.
leiab küsitud teabe;
teadmiste kasutamine;
Teksti näitel oma elukohast ja sellega
oskab kirjeldada oma
Õpipädevus: seostamine,
seotud tegevustest jutustamine.
lähedaste tegevust
lühikokkuvõtte tegemine,
Kodutööna kodustega tehtud intervjuu
kodukohaga seotult
võrdlemine;
põhjal
küsimustiku
täitmine
ja
(elukoht, töökoht – õed- Sotsiaalne ja
vennad, vanemad,
kodanikupädevus: kaasõpilaste kokkuvõtvate lausete kirjutamine.
vanavanemad).
Kõnemullide täitmine piltidel, fotodel,
isikliku kogemuse kuulamine;
koomiksites (lõiming: kunstiõpetusega –
Kultuuri - javäärtuspädevus:
koomiks);
oma kodumaa loodusega,
Eestiga seotuse väärtustamine. Piltkirja kirjutamine (osade sõnade
asemel pilt), mis pannakse pärast õpetaja
Läbiv teema
tagasisidet
õpimappi
(lõiming:
Keskkond ja jätkusuutlik
kunstiõpetusega
–
piltkiri;
areng: õpilase kujunemine
matemaatikaga – kood).
vastutustundlikuks ja
Õpilane:
Teemakohase sõnavara õppimine ja
keskkonda säästvaks
aktiveerimine (arvamismäng, ristsõna;
inimeseks;
oskab nimetada
aastaaegu, neid
Kvartett, pusle, online-harjutused):
Kodanikualgatus ja
Hääldusharjutused.
iseloomustavaid
ettevõtlikkus: õpilase
omadussõnu; koduloomi, kujunemine vastutavaks
Laulu/luuletuse kuulamine (nt loomade/
neid kirjeldavaid
ühiskonnaliikmeks (loodus);
aastaaegade kohta) ja puuduvate sõnade
omadussõnu;
Väärtused ja kõlblus: õpilane ei lisamine teksti, seejärel koos laulmine,
oskab saadud info põhjal jää looduses ükskõikseks ja
lugemine ja pähe õppimine (lõiming:
teha sõnalist kokkuvõtet. sekkub vajadusel oma
loodusõpetuse varasemad teadmised –

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Õpetaja tagasiside klassi- ja
kodutööle: nt sõnavara
kontrollimine seinasõnastiku
koostamisega.
Intervjuu tulemuste kirjalik
esitamine ja/ või piltkiri.
Tagasiside klassikaaslastelt
rühmatööna valminud plakatile
ja esitlusele (täpikleepsuga).
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga.
Enesehinnangu lehe täitmine (nt
oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis
pannakse seejärel õpimappi.
Hindeline:
Kontrolltöö (kaks osaoskust).
Õpetaja tagasiside kontrolltöö
tulemustele (töö koos vigade
parandusega õpimappi).

võimaluste piires.

Õppesisu

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

Eesti loodus, loomad, linnud jne).
Lühiteksti lugemine ja mõistmine; sellest
küsitud informatsiooni otsimine; pealkirja
leidmine loetule; piltide korrastamine
loetu põhjal; piltide ja pealkirjade
sobitamine; loo jutustamine õiges
järjekorras.
Dialoogi kuulamine, selle põhjal
õigete/valede väidete märkimine;
kuuldud dialoogi esitamine paaristööna,
varieerimine; rühmas kuuldu põhjal
täringuga küsimuste esitamine ja
küsimustele vastamine (küsisõnad
täringul).
Paarilisega dialoogid mänguloomadega.
Loomahäälitsuste kuulamine ja loomade
äraarvamine (lõiming muusikaõpetusega
– loodushääled).
Küsitlus klassis „Kellel on koduloom?“,
tulemuste kandmine tabelisse või
graafikusse ning selle põhjal lausete
kirjutamine teemal „Meie klassi
koduloomad“.
Rühmatööna plakati tegemine ühe looma
kohta, materjali hankimine teabeallikatest
(nt internet); tulemuse esitlus klassis.
Õpitegevused, ainete lõiming

Hindamine

RIIGID JA NENDE KULTUUR – 2 nädalat, 8 tundi
Sümboolika,
tähtpäevad ja
kombed,
tuntumad
sündmused
riikides, kus
kõneldakse

Õpilane:
teab riike, kus
kõneldakse õpitavat
keelt, teab ja oskab
kaardil näidata mõnda
linna nendes riikides;

Suhtluspädevus: suutlikkus
selgitada erinevate riikide
sümboleid, matkida;
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine.
Hääldusharjutused.
Grupiarutelu õpitavas keeles ja
emakeeles: õpilaste kokkupuuted

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Tagasiside kaaslastelt grupitööle

õpitavat keelt

Õppesisu

maadega, kus kõneldakse õpitavat keelt.
Videoklipp/lühifilm riikidest, kus
kõneldakse õpitavat keelt, ülesandeks riik
ära tunda. Nähtu põhjal töölehe täitmine /
kuuldu põhjal pildilt õigete sümbolite
valimine ja äramärkimine.
Tähtpäevaga seotud laulu kuulamine,
mõistmine ning kaasalaulmine (lõiming:
emakeele ja teiste võõrkeeltega –
tutvumine samade tähtpäevadega või
varasemate teadmiste kasutamine;
muusikaõpetusega – tähtpäevade
muusika);
Teksti lugemine ja mõistmine, loetu
põhjal situatsiooni matkimine (nt
Läbivad teemad
rollimäng);
Kodanikualgatus ja
Teksti ümberjutustus.
ettevõtlikkus: õpilane toetub
Lihtsa meisterdamisjuhise lugemine ja
oma tegevustes oma riigi
järgimine (latern, Nikolaus,
traditsioonidele;
advendikalender, jõulutäht, mask,
Kultuuriline identiteet: oma ja
lihavõttejänes jms), tulemuse esitlemine
teiste kultuuride väärtustamine; kaaslastele suulise lühikirjeldusena
Väärtused ja kõlblus: eri
(lõiming: kunstiõpetusega –
riikides/kultuurides
meisterdamine loetud juhisest lähtuvalt);
tunnustatud väärtused.
Grupitööna ühe õpitava maa (loositakse)
lühitutvustuse koostamine, nt plakatina
(lõiming: kunstiõpetusega – plakati
lõpetamine), esitlus.
Esitluste kuulamise järel (võrdlev)
lühikokkuvõte eri maadest tabeli vormis
etteantud punktide põhjal (nt riigi nimi,
suurus, rahvaarv jne), mille õpilane paneb
õpimappi (lõiming: matemaatika
varasemate teadmiste kasutamine).

tunneb nende riikide
olulist sümboolikat (sh
lipp, rahvuslill, -loom,
tüüpiline muusikariist,
unikaalne ehitis või
monument).
suudab lühikest teksti
häälega ja arusaadavalt
lugeda.
oskab lühidalt kirjeldada
mõnda tüüpilist
tähtpäeva;
saab aru lihtsast piltidega
meisterdamisjuhendist.

suutlikkus valmistada plakatit,
pakkudes välja erinevaid
meisterdamisvõimalusi;
Õpipädevus: vajaliku teabe
hankimine õpitava riigi kohta;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö klassikaaslastega
rollimängus;
Enesemääratluspädevus:
suutlikkus näha ennast teises
rollis;
Kultuuri ja väärtuspädevus:
väärtustada oma seotust Eesti
ja teiste riikidega.

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

Õpitegevused, ainete lõiming

kirjaliku tagasisidelehe kaudu.
Enesehinnang oma oskustele
teema „Riigid ja nende kultuur“
raames õpitule: Mida õppisin?
Hindeline:
Kontuurkaardi täitmine õpitavate
maade ja nende sümbolite kohta.
Kuulamine – õige/vale vastusega
ülesanne.

Hindamine

IGAPÄEVAELU, ÕPPIMINE JA TÖÖ – 10 nädalat, 40 tundi
Kodused
toimetused

Söögikorrad

Õpilane:
mõistab lihtsaid
teemakohaseid küsimusi
ja oskab neile vastata;
oskab nimetada
nädalapäevi,
hommik/lõuna/õhtu,
kellaaegu;
oskab rääkida lihtsatest
igapäevastest tegevustest
ning nendega seotud
vahenditest;
oskab kirjutada lühikest
ja lihtsat teadet,
lühisõnumit;
saab aru, kui keegi palub
igapäevastes
olukordades midagi teha
ning toimib vastavalt.

Suhtluspädevus: koduste
toimetuste kirjeldamine,
märkmete tegemine jne,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: dialoogi
läbimängimine,
algatusvõimelisus;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: koostöö –
pantomiim, dialoogi
läbimängimine;
Kultuuri - javäärtuspädevus:
väärtustada iga inimese
tegevusi.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: erinevate rollide
täitmine;
Tervis ja ohutus: turvaline
käitumine, turvalise keskkonna
kujundamisele kaasaaitamine.

Õpilane:
oskab nimetada sööke,
jooke, oma lemmiksööki

Suhtluspädevus: oskus
kirjeldada söögikorda ja
hügieeni, teemakohase

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine – piltide
sobitamine tekstilõikude juurde; piltide
järgi jutustamine.
Dialoogi kuulamine; lünkade täitmine
kuulamise käigus; rühmas kuuldu kohta
küsimuste esitamine; dialoogi paarilisega
läbimängimine, varieerimine.
Helide kuulamine ja tegevuste
äraarvamine ja/või tegevuste esitamine
pantomiimina ja nende äraarvamine
(lõiming: muusikaõpetusega – erinevad
olmehelid, laulud; kehalise kasvatusega –
erinevatele olmehelidele reageerimine
kindlal viisil).
Paaristööna kellaaja küsimine ja
vastamine kella abil (lõiming:
matemaatika varasemate teadmiste
kasutamine kellaaja kohta).
Kõnemullide täiendamine koomiksis
nädalapäevade, kellaaegade ja
tegevustega.
Lühiteate kirjutamine.
Oma nädalaplaani koostamine (nt
kalendrilehena) ja küsijale oma
tegevustest ajalise info andmine (lõiming:
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
päevaplaani tegemine). Plaan pannakse
õpimappi.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (bingo, sõnasegadik,
memory, eelmise lause kordamine ja uue

Klassitöö analüüs koos
õpetajaga (mis on hästi, mida
saab teha paremini sh
kirjutamine, õpioskused).
Tagasiside õpetajalt ja
kaaslastelt nädalaplaani
koostamise ja kujundamise
kohta.
Väike auhind parimale
pantomiimile kaaslaste
tagasiside põhjal.
Hindeline:
Kirjutamine – päevaplaani
täiendamine lühilausetega
(sõnavara, õigekiri, keele
struktuurid).
Suuline – dialoog kaaslasega
oma päevaste tegevuste kohta
(küsimused/ vastused, sõnavara,
hääldus).

Tagasiside:
Klassitöö analüüs koos

ja –jooki;
oskab väljendada
meeldimist ja
mittemeeldimist;
oskab moodustada
küsimusi ja sarnastele
küsimustele asjakohaselt
vastata.

sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Õpipädevus: sobitamine,
keskendumine ühele
tegevusele;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
erinevate söögiharjumuste
aktsepteerimine;
Enesemääratluspädevus:
tervislike eluviiside järgimine,
teadvustada enda tervislikke
eluviise;
Kultuuri javäärtuspädevus:
suutlikkus hinnata söögi teema
delikaatsust;
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: tervisliku
eluviisi järgimine.

sõna lisamine jms). Hääldusharjutused.
Paarilisega sõnade ja piltide (toiduained,
joogid) kokkusobitamine.
Rühmatööna ajakirjadest piltide
väljalõikamine ja kategooriateks
jagamine (puuviljad, köögiviljad, joogid
jne), paberile liimimine ja sõnade
lisamine.
Rühmatööna loetelus nende sõnade
markeerimine, mis ritta ei sobi;
põhjendamine, miks.
Teksti lugemine ja mõistmine; teksti
kohta küsimustele vastamine
(valikvastused).
Loo kuulamine ja kuulamise käigus
piltidele osutamine.
Sõnade kirjutamine sedelitele/kaartidele
ja vastavate piltide joonistamine.
Kaartide jagamine klassis õpilaste vahel
nii, et igaüks saab vähemalt ühe. Iga
kord, kui õpilane kuuleb loos oma sõna,
tõuseb ta püsti.
Dialoogi kuulamine ja tabeli täitmine
selle kohta, kes mida sööb (lõiming:
inimese-, loodusõpetuse ja kehalise
kasvatusega – tervisliku eluviisi
põhimõtted).
Kirjaliku loetelu koostamine, mida
õpilane eelmise päeva jooksul sõi ning
paarilisega võrdlemine (lõiming:
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
söögikorrad; inimese- ja loodusõpetusega
– päevamenüü).
4 õpilast käivad klassis ringi, koputavad
kellelegi õlale, ütlevad, mida nad
meelsasti söövad/ joovad, ning küsivad:

õpetajaga (mis on hästi, mida
saab teha paremini).
Paariliselt tagasiside sõnavara
omandamise kohta
(kontrollitakse suuliselt nt
sõnakaartide abil).
Tagasiside õpetajalt teksti
lugemise ja mõistmise kohta.
Hindeline:
E-kirja täiendamine (sõnavara,
keelestruktuurid).
Lugemine – küsimustele
vastamine lühivastusega.

Turvaline
liiklemine

Õpilane:
saab aru siltidest ja
teeviitadest;
oskab nimetada
lihtsamaid
liiklusvahendeid;
mõistab teemakohastes
vestlustes olulist teavet
(nt kui kaua läheb jalgsi
ujulasse …).

„Aga sina?“. Vastajatest saavad uued
küsijad.
Dialoog paarilisega lemmiksöögi, -joogi
teemal ning sellest, mis ei maitse üldse.
Lünkadega e-kirja täiendamine toitude ja
jookidega, mida õpilane päeva jooksul
erinevate söögikordade ajal eelistab.
Suhtluspädevus: oskus
Teemakohase sõnavara õppimine ja
nimetada liiklusvahendeid,
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
hooneid ja teed küsida,
Teksti lugemine ja mõistmine – piltide
teemakohase sõnavara õigekiri juurde paaristöös lihtsate juhiste lisamine
ja varemõpitud sõnavara
turvaliseks liiklemiseks. Siltide ja
kasutamine;
teeviitade sobitamine sõnade/lausetega.
Sotsiaalne ja kodaniku
Helide järgi liiklusvahendite
pädevus: koostöö;
mõistatamine – kes millega sõidab?
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
(lõiming: kehalise kasvatusega –
suutlikkus hinnata käitumist
erinevate liiklusvahendite matkimine).
liikluses üldkehtivatest
käitumisnormidest ja
Kuulamisel sobivale pildile osutamine;
liiklusreeglitest lähtuvalt;
jah/ei vastused.
Läbiv teema
Dialoog paarilisega – laual tagurpidi kaks
pakki pildikesi, ühes virnas hooned,
Kodanikualgatus ja
teises liiklusvahendid. Üks õpilane võtab
ettevõtlikkus: õpilase
kujunemine vastutustundlikuks esimese pildi ja küsib nt: Kuidas ma saan
ühiskonnaliikmeks;
kino juurde? Paariline võtab pildi teisest
Väärtused ja kõlblus:
pakist ja vastab nt Sõida bussiga.
üldtunnustatud
Lausete kirjutamine oma kodukoha kohta
käitumisnormid;
– millise liiklusvahendiga saab kõige
Tervis ja ohutus: õpilane käitub paremini sõita raamatukoguni, kooli,
turvaliselt ja aitab kaasa
järgmisse linna, kaua selleks aega läheb.
turvalise elukeskkonna
Või kuhu saab minna bussiga, autoga,
kujunemisele.
lennukiga, laevaga, jalgsi? (lõiming
loodusõpetusega – asula elukeskkonnana,
kodukoha plaan/kaart).

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Õpetaja kirjalik tagasiside
õpilase moodustatud lausetele.
Vastastikune sõnavara kontroll
(õpilane-õpilane).
Õpetaja suuline hinnang suulise
ja kirjaliku teksti mõistmisele.

Tee küsimine ja
juhatamine

Õpilane:
oskab nimetada erinevaid
hooneid;
saab aru lihtsatest
juhistest;
oskab kaaslast kutsuda
kinno, raamatukokku,
ujulasse jms;
oskab nõustuda ja
keelduda.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (hoonete-bingo,
lahtilõigatud sõnade kokkusobitamine,
sõnade meenutamine – esitäht tahvlil);
Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine –
paaristööna tekstiosade õigesse järjekorda
panemine; tekstist saadud info põhjal
kohtade märkimine kaardile.
Lühidialoogide kuulamine ja arvamine,
kus inimesed on (nt teatris, restoranis,
pagariäris jm) (lõiming:
inimeseõpetusega – suhted kaaslastega,
võõra inimesega suhtlemine).
Kuuldud hoonete näitamine linnaplaanil,
piltidel; kuuldud juhiste järgi plaanil tee
märkimine (lõiming: kunstiõpetusega –
perspektiiv, linna kujutamine).
Rühmatööna oma kodukoha ehitiste
kirjapanemine ja tutvustamine või
kooliteele jäävate ehitiste kaardistamine
(lõiming: emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – tee juhatamine).
Rühmas palli visates
küsimine-vastamine, nt Kus saab ujuda?
– Ujulas. Kus saab raamatuid lugeda?
jne.
Sõnasedelid hoonete nimetustega on
laudadel – õpilased annavad üksteisele
korraldusi, nt Mine apteeki/ Mine lasteaia
juurde. Kõndija kordab: „Ma lähen
apteeki.“
Etteantud situatsiooni põhjal paarilisega
minidialoogi koostamine / erinevate
fraaside õigesse järjekorda panemine;
dialoogi varieerimine – ettepaneku
tegemine; nõustumine ja äraütlemine.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Ühine klassitöö analüüs:
tööreeglite järgimine,
õpioskused.
Paarilise tagasiside kuuldu
mõistmise kohta.
Hindeline:
Kirjalik sõnavara kontroll nt
lünklausete täiendamine
kaardi/pildi järgi.

Poes käimine

Õpilane:
oskab nimetada
igapäevaseid tarbeasju ja
toiduaineid;
oskab leida infotahvlitelt
talle vajalikku teavet (nt
kaupluse lahtiolekuajad);
saab aru ja oskab öelda
hinda ja kogust;
oskab rääkida oma
eelistustest.

Suhtluspädevus: poes müüjaga
suhtlemine, minidialoogide
kirjutamine, teemakohase
sõnavara õigekiri;
Ettevõtlikkuspädevus: suudab
luua minidialoogi, võtta osa
rollimängust;
Õpipädevus: võrdlemine,
sobitamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
rollimängus klassikaaslastega
arvestamine;
Kultuuri- ja väärtuspädevus:
viisakas käitumine müüjatega.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: erinevad rollid
õpi-, töö- ja elukeskkonnas;
Tervis ja ohutus: tervislike
eluviiside järgimine.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (sõnasegadikust sõnade
leidmine ja seejärel grupeerimine: söögid,
joogid, hinnad nt kataloogist
väljalõigatud piltidele sõnade lisamine;
arvamismäng; kvartett).
Hääldusharjutused.
Dialoogide kuulamine, kordamine;
kuuldu sobitamine piltidega; paaristööna
dialoogide rekonstrueerimine.
Teksti kuulamine, ostunimekirja
lugemine ja võrdlemine kuulamistekstiga
– paarilised leiavad erinevused või
märgivad kuulamise käigus
ostunimekirjas asjad, mida pere ostma
peab.
Teksti lugemine ja mõistmine;
lugemisharjutuse küsimustele vastamine;
õige/vale väidete leidmine.
Rollimäng, varieerimine (+ näpunukud):
poes, kioski juures, kirbuturul: hinna
küsimine, vastamine;
soovi/eelistuse/soovitava koguse
väljendamine (lõiming: matemaatika
teadmiste kasutamine – raha kasutamine
ja ostmine).
Ettevalmistus rollimänguks:
ostunimekirjade koostamine, hinnasiltide
valmistamine, poenimekirja lugemine ja
arutamine, mis ei peaks nimekirja
kuuluma (lõiming: käsitööga –
mängumüntide tegemine;
kunstiõpetusega – hinnasildid ja raha).
Müüja-ostja minidialoogide kirjutamine;
sms-i kirjutamine (mida kauplusest osta)
(lõiming: emakeele ja teiste õpitavate

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Individuaalne
tagasiside
õpetajalt
rollimänguga
toimetulemise kohta.
Hindeline:
Lühidialoogide koostamine ja
esitamine etteantud märksõnade
järgi (mõistmine, sõnavara,
lausemallid, hääldus).

keeltega – poes käimine).
Kool ja klass

Õpilane:
Saab aru lühikestest
töökäskudest tunnis ja
käitub vastavalt.
Oskab nimetada
õppeaineid, koolitarbeid,
isikuid ja kooliruume.
Oskab lühikeste
lausetega kirjeldada oma
kooli, klassi ja päeva .
Oskab väljendada oma
arvamust,
mittearusaamist ja paluda
kordamist, selgitust.

Suhtluspädevus: kooli ja
klassiga seotud sõnavara
kasutamine, õigekirja
jälgimine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sõnavara
meeldejätmise erinevad viisid;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
teha koostööd
klassikaaslastega;
Enesemääratluspädevus:
teadvustada enda suhet
kooliga;
Kultuuri- ja väärtuspädevus:
tajuda ja väärtustada oma
seotust teiste inimestega;
Läbiv teema
Teabekeskkond: tajub ja
teadvustab ümbritsevat
teabekeskkonda.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (räpp – rütmiharjutused;
kaardimäng, arvamismäng, memory;
pantomiim koolitegevuste kohta,
sõnakaardid klassis olevate esemete
juurde; koolikotis/pinalis olevad esemed;
ruumide märkimine koolimaja plaanile;
online-harjutused (lõiming:
muusikaõpetuses – sõnadele viisi
loomine, rütmiharjutused;
matemaatikaga/loodusõpetusega –
orienteerumiskaardid).
Hääldusharjutused.
Kuulamise käigus isikutele/ kooliasjadele
osutamine; sobitamine (õppeained);
kuuldu kordamine; kuulamise käigus
valede väidete korrigeerimine; küsimuste
sobitamine vastuste juurde; piltide
järjestamine; lünkteksti/ koomiksi
täiendamine kuulamise käigus; kuuldud
käskluste täitmine; mäng „Simon ütleb“.
Teksti lugemine ja mõistmine: lõikudeks
jagatud teksti korrastamine, erinevate
osade sobitamine ja tulemuse võrdlemine
paarilisega; e-kirja/ koomiksi/ piltkirja
lugemine tegevuste kohta koolis ja selle
põhjal õige väite (nt käitumisjuhise)
leidmine.
Minidialoogide koostamine, varieerimine
ja esitamine paarilisega kooliasjade/
õppeainete/ klassi/ kooliruumide/ -päeva
jne kohta (lõiming: inimeseõpetusega –
suhted kaaskondlastega, suhted koolis).
Rühmas küsitluse läbiviimine ainete
meeldivuse kohta ja tulemuste kandmine
tabelisse, sõnalise kokkuvõtte lisamine

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Õpetaja suuline tagasiside:
piltide järgi jutustamine oma
päevast.
Hindeline:
Sõnavara ja juhiste mõistmise
kirjalik kontroll: nt ristsõna
sõnade kohta, lausete lõpetamine
oma
koolipäeva
kohta,
probleemi ja sellele lahendust
pakkuva väljendi omavaheline
sobitamine.
Lühikiri
(näidise
järgi)
sõprusklassile
või
oma
tunniplaan.

lühilausetena.
Piltide järgi oma päevast jutustamine.
Paarilisega dialoogide koostamine,
varieerimine ja esitamine: koolimajas
orienteerumine; minu hinded; loa
küsimine; arvamuse avaldamine (lõiming
kunstiõpetusega – unistuste kooli
kujutamine ja võõrkeele tunnis pildi
kasutamine).
Oma tunniplaani kirjutamine; kirja
kirjutamine sõprusklassile oma klassi ja
kooli kohta (lisamiseks õpimappi).
Arsti juures
käimine

Õpilane:
oskab nimetada kehaosi;
oskab väljendada
lihtsamaid kaebusi, miks
on vaja arstiabi;
mõistab kuulamisel
teemakohast sõnavara ja
küsitud teavet.

Suhtluspädevus: kehaosade ja
elukutsete sõnavara, eri liiki
tekstide kirjutamine,
teemakohase sõnavara õigekiri;
Ettevõtlikkuspädevus: suudab
luua laulu, algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sobitamine;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: koostöö
klassikaaslasega;
Enesemääratluspädevus: enda
keha aktsepteerimine sellisena,
nagu see on;
Kultuuri ja väärtuspädevus:
ametite, mis endale ei meeldi,
väärtustamine.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase
kujunemine isiksuseks.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Laulu kuulamine kehaosade kohta ja
liigutuste matkimine.
Teksti lugemine ja mõistmine, õige pildi
leidmine; teksti põhjal küsimustele
vastamine; lausete sobitamine piltide
juurde; lausete reastamine.
Paaristööna teksti/pildi/koomiksi põhjal
kehaosa ja pisikaebuse sobitamine (nt
kõht valutab); minidialoogi, kus üks on
arst ja teine patsient, koostamine ning
esitamine (lõiming: emakeele ja teiste
õpitavate keeltega – arsti jt ametite
sõnavara või varasemate teadmiste
kasutamine).
Paarilisega kehaosade nimetamine ja
iseloomustamine nt ühe kujuteldava
olendi (koletis, tulnukas, Krõll jne) abil:
õpilane kirjeldab olendit ja paariline
joonistab seda kirjelduse järgi, siis
vahetatakse osad; rühmas ühe õpilase
kehakontuuride joonistamine suurele
paberile/tapeedirullile ning kordamööda

Tagasiside õpetajalt ja
kaasõpilastelt: juhiste järgi
kehaosadele osutamine enda
peal ja valjusti hääldamine,
lühidialoogide koostamine ja
esitamine.
Hindeline:
Lünkteksti
täiendamine
lausemallid).

või

piltkirja
(sõnavara,

Teksti
mõistmine
–
nt
sobitamine piltidega, lausete
sobitamine või lõpetamine.
Suuliselt
pildi/piltide
järgi
lühilausete
moodustamine
(sõnavara,
keelestruktuur,
hääldus).
Tagasiside:
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga:
mida õppisin?

Ametid

Õpilane:
oskab nimetada
tuntumaid ameteid ja
nendega seotud tegevusi;
oskab kasutada
varemõpitud
sõnavara/lausemalle
teemakohastes
lühikirjeldustes.

kehaosade nimetuste kirjutamine
joonistusele ja lisatud sõnade valjusti
hääldamine (lõiming: muusikaõpetus –
laulud kehaosade kohta; kunstiõpetus –
olendid on enne valmis
joonistatud/meisterdatud).
Kuulamisel lausete täiendamine; mudeli
järgi laulusalmi kirjutamine; kuuldud
kehaosade
lisamine
pildi
juurde
(individuaalselt).
Pisikaebusega
sms-i
kirjutamine
emale/isale/sõbrale.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Piltidel tuttavate elukutsete nimetamine
(sh rahvusvahelised sõnad).
Teksti lugemine ja mõistmine – tegevuste
sobitamine elukutsete juurde.
Dialoogide lugemine ja mõistmine,
varieerimine; võtmesõnade leidmine;
tõeste ja valede väidete valimine oma
pereliikmete kohta (lõiming: emakeel ja
inimeseõpetus – varasemate teadmiste
kasutamine ametite kohta).
Kuulamise käigus tegevusega sobiva
pildi otsimine (elukutsed); helide järgi
otsustamine, millise ameti esindajaga on
tegu (lõiming: muusikaõpetuses erinevate
ametite helid ja laulud).
Elukutsete mõistatamine gruppides –
pantomiim; elukutse iseloomustamine
lihtlausetega.
Lausete kirjutamine pildi juurde; lausete
lõpetamine oma pereliikmete kohta.

Enesehinnangu lehe täitmine (nt
oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis
pannakse seejärel õpimappi.

Õpilased kirjutavad, kelleks nad tahavad
saada ja mida selle elukutse esindaja teeb.
Õppesisu

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

Õpitegevused, ainete lõiming

Hindamine

VABA AEG – 3 nädalat, 12 tundi
Vaba aeg

Õpilane:
oskab lühikeste ja lihtsate
lausetega rääkida oma ja
teiste vaba aja
tegevustest;
oskab koostada
lühiteksti, kasutades
õpitud sõnavara ja
keelendeid;
mõistab lühitekstides
teemakohast olulist
teavet.

Suhtluspädevus: oskus
kirjeldada erinevaid huvialasid,
luua dialoogi, teemakohase
sõnavara õigekiri;
Õpipädevus: lausete
lõpetamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koos kaaslasega dialoogi
loomine, inimeste erinevuste
aktsepteerimine;
Enesemääratluspädevus:
suutlikkus hinnata oma nõrku
ja tugevaid külgi, väärtustada
enda huviala;
Kultuuri- ja väärtuspädevus:
väärtustada oma seotust teiste
inimestega.
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: järgib
tervislikke eluviise ja käitub
turvaliselt;
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase
kujunemine isiksuseks.

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiviseerimine (nt teemakohane
videoklipp).
Üleklassi-küsimused: mida meeldib teha
vabal ajal?
Ühise mõistekaardi koostamine tahvlile,
lausete koostamine malli järgi.
Lühidialoogide kuulamine: hääldus,
intonatsioon, kaasalugemine.
Paaristööna lühidialoogide koostamine
etteantud malli järgi nt sõbra kutsumine
mängima/kinno/muuseumisse ja kutsele
vastamine, huviringides käimine.
Lugemine, sõnastiku abil sõnavara
leidmine huviringide kohta (lõiming:
erinevate
ainete
huvialavõimaluste
tutvustamine, nt reaalained, sport,
muusikaõpetus).
Lühilausete koostamine iseenda kohta:
huviringides
käimine:
nädalapäev,
kellaaeg, mis ringis käin, mida õpin?
Suuline esitlus.
Tabeli täitmine kuuldu põhjal, ühine
täiendamine, lühilausete moodustamine
ja esitamine (lõiming: varasemate
teadmiste kasutamine matemaatikast;
inimeseõpetusega – suhted teiste
inimestega,
nende
valikute
aktsepteerimine).

Tagasiside:
Õpilaste tagasiside klassitööle,
ühine
arutelu
õpetaja
juhendamisel.
Õpetaja suuline hinnang õpilaste
klassija
kodutööle,
sh
õpioskustele.
Hindeline:
Suuline – mõistekaardi abil oma
huvitegevuste
kirjeldamine
(sõnavara, lausemallid, hääldus).
Lünkteksti
täiendamine
etteantud
sõnadega
(teksti
mõistmine, sõnavara).
Tagasiside:
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga;
mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt
oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis
pannakse seejärel õpimappi.

Kuuldu/loetu
põhjal,
õige
/vale,
küsimustele vastamine, teksti mõistmine
sõnastiku abil.
Lausete lõpetamine kuuldu /loetu põhjal.
Lühikirja koostamine sõbrale näidise abil.
Projektinädalad – 2 nädalat, 8 tundi
Teemapäevad
või -nädalad
Jõulud
Sõbrapäev

Õpilane:
mõistab kuuldu, nähtu
sisu ja oskab seda edasi
anda;
oskab juhiste järgi
meisterdada teemakohase
sümboolikaga
õnnitluskaarte;
oskab otsida teavet eri
allikatest ja selle põhjal
küsimusi koostada;
oskab ette kanda teksti
korrektse häälduse ja
intonatsiooniga;

Suhtluspädevus: õpitava keele
kasutamine (mõistmine, info
edastamine jne);
Õpipädevus: suutlikkus kuulata
ja kasutada õpitut;
Enesemääratluspädevus:
mõtestada enda jaoks lahti
tähtpäeva tähendus;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: töötamine
rühmas;
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
väärtustada teiste kultuuride
kombeid.
Digipädevus : tekste
digitaalselt loomine ja
vormistamine
Läbiv teema
Kultuuriline identiteet: oma
kultuuri ja tähtpäevade
väärtustamine;
Väärtused ja kõlblus: eri
riikides/kultuurides
tunnustatud tähtpäevade
väärtustamine.

Teemapäevad või -nädalad on seotud
jõuludega või nt sõbrapäevaga.
Kasutada saab nii omaloomingulisi kui
ka internetipõhiseid materjale: nt
jõuluteemaline film Youtube’is.
Vaadatu põhjal jõulustseeni lavastus.
Kooli õppeköögis piparkookide /
muffinite / küpsiste küpsetamine,
minilaada pidamine.
Teemapäeva või -nädala ajal koostatakse
nt avatud rühmatööna kogutud info
põhjal ning õpetaja abil online-viktoriin,
mille võitjad selguvad nädala lõpus
(lõiming emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – kombed; kunstiõpetusega –
teemapäevaga seotud meisterdamised (nt
sümboolikaga kaardid).

Tagasiside: viktoriini tulemused.
Kaasõpilaste tagasiside
näidendile (jõulustseenile).
Õpetajapoolne tagaside
rühmatööle, meisterdamise
tulemusena valminud töödele,
suulisele tööle.

5. klassi Eestikeele ainekava
1.

4 tundi nädalas, 140 tundi aastas

Õpitulemused

5. klassi lõpetaja:
1) saab aru tekstidest õpitud sõnavara ulatuses ning mõistab olulist mõningaid tundmatuid sõnu
sisaldavatest kuulamis- ja lugemispaladest;
2) kasutab õpitud sõnavara ja keelestruktuure oma vajaduste väljendamiseks ja
igapäevategevuste kirjeldamiseks;
3) suudab algatada ja lõpetada lühivestlust, esitada küsimusi ja saadud infot edastada;
4) teadvustab erinevusi õpitava maa keele ja kultuuri (toit, traditsioonid, kombed, lihtsam
sümboolika) ning oma maa keele ja kultuuri vahel;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama väljaspool
keeletundi (e-suhtlus sõpradega);
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist, võrdlemist) võõrkeele õppimiseks;
7) suudab leida vajalikku infot erinevatest infoallikatest (internet, teatmeteosed, kakskeelne
sõnaraamat) ja eristada olulist ebaolulisest;
8) oskab töötada iseseisvalt ilma olulise vajaduseta õpetajaga konsulteerimata;
9) suudab õpetaja juhendamisel teha paaris- ja rühmatööd ning edastada selle põhjal saadud
tulemusi kaaslastele.
2. Õppesisu
Mina ja teised
Iseloom: Pinginaabri ja enda iseloomustus.
Välimus: Inimese kirjeldamine. Riietusesemed. Mustrid.
Enesetunne ja tervis: Hea ja halva enesetunde põhjused.
Suhted sõpradega ja lähikondsetega: Vanemate ja sõpradega läbisaamine.
Ühised tegevused: Eelistused.
Viisakas käitumine: Käitumine söögilauas. Kutse ja kaart.
Kodu ja lähiümbrus
Kodu ja lähiümbrus: Oma tuba. Sisustus.

Sugulased, pereliikmete ametid: Sugupuu. Igapäevased kodused tööd ja tegevused. Igapäevased
kodused tööd ja tegemised: Majapidamistööd.
Kodukoht Eesti
Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad: Eesti tähtpäevad. Kalender.
Linn ja maa: Kodulinna/asulat puudutav sõnavara. Sildid.
Eesti loodus, käitumine looduses, ilm: Pinnavormid. Metsloomad. Puud. Ilm Eestis.
Riigid ja nende kultuur
Sümboolika, tähtpäevad ja kombed ning tuntumad sündmused riikides, kus kõneldakse õpitavat
keel: Riikide, kus kõneldakse õpitavat keelt, lühitutvustus. Sümbolid.
Eesti naaberriigid: Riikide nimed, keeled, rahvused.
Igapäevaelu, õppimine ja töö
Kodused toimingud, söögikorrad: Söömine väljaspool kodu. Retsept. Menüü. Toidunõud.
Hügieeniharjumused: Kuidas olla terve?
Turvaline liiklemine linnas ja maal: Ühistransport. Tee küsimine ja juhatamine.
Poeskäik: Sisseostude tegemine kaupluses ja turul. Kauba eest tasumine. Taskuraha.
Arsti juures käimine: Haigused.
Kool ja klass: Koolitarbed. Vahetunni tegevused. Koolipäev, õppeained. Ideaalne koolipäev.
Tegevused tunnis.
Ametid: Vanemate ametid. Tuntumad ametid.
Vaba aeg
Huvid ja erinevad vaba aja veetmise viisid: Erinevad vaba aja veetmise viisid. Nädalavahetus.
Koolivaheajad. Sõbra huvialad. Lemmikloomad.
3. Õpitegevused
5. klassis suunab õpetaja õpilast järjepidevalt võõrkeeles suhtlema, väljendama oma arvamust.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval on olulisel kohal lugemis- ja kirjutamisoskuse, sh
õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine.
Jätkub põhisõnavara laiendamine aineõpet (nt kunstiained, loodusõpetus, inimeseõpetus) toetava
õppesisu, nähtava keeletoe, õpetaja sõnavara ja keelekasutusele innustavate tööülesannete kaudu.
Rohkem tähelepanu pööratakse keele kasutamisele ja arendamisele. Õpilasi juhitakse iseseisvalt

lugema, õpilase teksti mõistmise oskust ja kriitilist mõtlemist arendatakse suulise kõne ja
eakohaste ainetekstide kaudu. Õpilasi suunatakse kasutama aine-, õpiku-, ja koolisõnastikke,
lugema infomaterjale ja eakohaseid autentseid tekste.
Suulist suhtlemisoskust arendatakse paaris- ja rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega,
mänguliste harjutustega ja suhtlemisel õpetajaga. Õpitakse väljendama oma tundeid ja mõtteid
ning arvamusi põhjendama.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse sõnamänge, malle. Õpitakse kirjutama lühiteateid,
õnnitlusi, kirjeldusi. Pööratakse tähelepanu lausele, aineõpet toetavad teemakohased tekstid on
illustreeritud (pildid, tabelid, joonised, skeemid) ja keeletaset arvestavad.
Õpilane tutvub õpitavas keeles ilmunud eakohase, aineõpet toetava lugemismaterjaliga,
telesaadete ja filmidega.
Õppetegevuste näited
Kuulamine

Fraaside, lausete, sõnumite kuulamine õpitud/ tuttaval teemal, leides või
sobitades küsimusele/väitele sobivaid vastuseid/vasteid.
Lausete ja/või piltide kuuldu põhjal reastamine.
Kuuldud teksti põhjal sobivate piltide/vastuste valimine.
Mängus (lauamäng, sõnamäng, liikumismäng jms) osalemine, järgides
lihtsas keeles juhiseid.
Töökäskude järgimine.

Lugemine

Lühitekstide lugemine õpitud/tuttaval teemal, leides või sobitades
küsimusele/väitele sobivad vastused/vasteid.
Lausete või piltide järjestamine vastavalt loetule.
Mängus (lauamäng, sõnamäng, liikumismäng jms) osalemine loetud
mängureegleid ja juhiseid järgides.
Igapäevaselt klassiruumis kasutatavate töökäskude ja kirjapandud
klassireeglite järgimine.
Õpikusõnastiku kasutamine.

Rääkimine

Õigel hääldusalusel sõnade ja lausete kordamine.

Pildil olevate inimeste ja tegevuste nimetamine, kirjeldamine.
Suhtlusmallide loomine ja kasutamine dialoogides.
Luuletuse esitamine ja etteantud mudeli põhjal loomine. Tuttaval teemal
jutustamine, kasutades tugimaterjale (tabel, skeem, sõnastik). Laulu- ja
ringmängudes osalemine. Mängust tuleneva teksti kasutamine.
Teemakohaste küsimuste esitamine ja nendele vastamine paari- ja
rühmatöös. Etteantud lausemudelite kasutamine.
Teksti kohta küsimuste koostamine nii individuaalselt, paari- kui rühmatöös.
Jutustamine/rääkimine küsimuste abil.
Rühmakaaslaste, koduste ja tuttavate intervjueerimine, tulemuste esitlemine.
Kirjutamine

Näidise järgi kirjutamine (sõnum, postkaart, lühike kiri). Loetu, kuuldu või
intervjuude põhjal tulemuste graafiku, tabeli jne koostamine nii
individuaalse kui ühistööna.

Keeleõpet toetab väärtuskasvatus ja õpioskuste arendaminee ning keele ja kultuuri seoste
loomine. Õpilast suunatakse tunnis aktiivselt osalema, õpetajal on suunaja, õpisituatsioonide
korraldaja, juhtija ja keelemudelite andja rolli.
Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
alguses ja lõpus eesmärgist lähtuv kavandamine ja hinnang oma õppimisele, oskustele,
lühikokkuvõtted, vestlused), mis suunavad õpilasi oma tööd analüüsima ning leidma oma huve
ning andeid.
Üldpädevuste kujundamine toimub rühmatöödes, rollimängudes ja suhtlemist arendavate
tööülesannete kaudu. Tähelepanu all on klassiruumis kehtivate igapäevaste töökäskude ja
kirjapandud klassireeglite järgimine. Õpilane õpib nägema oma rolli rühmas ja klassis ja
kogukonnas ning vastutama ja täitma endale võetud ülesandeid.
Lõiming toimib läbivalt ajalises ja sisulises kooskõlas eri ainete vahel, tuginedes varemõpitule
samas ja teistes ainetes; igale uuele teadmisele ja oskusele eelneb teadlik ettevalmistus.
Lõimingut toetavad osalemine kooli teemapäevadel, keelenädalatel, klassi- või kooliprojektides.

5. klassi jooksul toimuvad mitmed miniprojektinädalad nt jõulude, sõbrapäeva tähistamine. Nn
teemanädalate jooksul teevad õpilased koostööd nt kunstiõpetusega ning nende käigus

pööratakse tavapärasest rohkem tähelepanu loovuse arendamisele ning ka koolis kokkulepitud
läbivate teemade arengu toetamisele.
4. Hindamine
Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse praktilise tegevuse alusel. Tagasisidestatavad/hinnatavad
tegevused on enamasti lõimitud varem omandatuga/õpitavaga, ka teistes ainetes. Sõnavara ja
keelestruktuuride omandamist hinnatakse kontekstis, s.t. selle järgi, kuivõrd õpilane neid lugedes
ja kuulates ära tunneb ning kõnes ja kirjas kasutada oskab. 5. klassis on hindamise põhiline
eesmärk õpilase innustamine, tema õpimotivatsiooni toetamine ja õpioskuste kujundamine,
seetõttu on kujundaval hindamisel oluline roll. Kujundava hindamise aluseks on koos õpilastega
koostatud tegevuskava ja eesmärkide alusel õpilase enesehinnangu ja õpetaja tagasiside
kokkuvõte. Mitut osaoskust kontrollivaid, nii suulisi kui ka kirjalikke hindelisi töid korraldatakse
maksimaalselt 4 korda aastas. Kõiki osaoskusi kontrolliv kontrolltöö toimub 1-2 korda aastas.

Õppeaine: eesti keel 5. klass

4 tundi nädalas – 140 tundi

Õpieesmärgid
5. klassi õpilane:
1) saab aru tekstidest õpitud sõnavara ulatuses ning mõistab olulist mõningaid tundmatuid sõnu sisaldavatest kuulamis- ja lugemispaladest;
2) kasutab õpitud sõnavara ja keelestruktuure oma vajaduste väljendamiseks ja igapäevategevuste kirjeldamiseks;
3) suudab algatada ja lõpetada lühivestlust, esitada küsimusi ja saadud infot edastada;
4) teadvustab erinevusi õpitava maa keele ja kultuuri (toit, traditsioonid, kombed, lihtsam sümboolika) ning oma maa keele ja kultuuri vahel;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama väljaspool keeletundi (e-suhtlus sõpradega);
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist, võrdlemist) võõrkeele õppimiseks;
7) suudab leida vajalikku infot erinevatest infoallikatest (internet, teatmeteosed, kakskeelne sõnaraamat) ja eristada olulist ebaolulisest;
8) oskab töötada iseseisvalt ilma olulise vajaduseta õpetajaga konsulteerida;
9) suudab õpetaja juhendamisel teha paaris- ja rühmatööd ning edastada selle põhjal saadud tulemusi kaaslastele.
Õppesisu

Õpitulemus

Pädevused ja läbivad teemad

Õpitegevused, ainete lõiming

Hindamine

MINA JA TEISED – 6 nädalat, 24 tundi
Iseloom, välimus

Õpilane:
oskab
lühidalt
Enda ja oma
kirjeldada inimese
lähedaste
välimust, lihtsamaid
iseloomustus.
iseloomujooni.
Inimese
kirjeldamine.
Riietusesemed.
Mustrid.

Suhtluspädevus: inimese
kirjeldamine, teemakohase
sõnavara vigadeta kirjutamine
ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
dialoogide koostamine, tunnis
kaasa töötamine ja osalemine
erinevates õpitegevustes;
Õpipädevus: varemõpitu
kasutamine, keskendumine
antud õpitegevustele,
paaristöös osalemine;
Sotsiaalne ja kodaniku
pädevus: koostöö
kaasõpilastega dialoogi
koostamisel;
Enesemääratluspädevus: oma

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Lühiartiklite lugemine ja mõistmine. Pildi ja
tekstilõigu kokkuviimine. Küsimuste
esitamine pildi kohta, nendele vastamine.
Iseloomuomaduse sobitamine kirjeldusega.
Kuuldu põhjal (välimuse, iseloomu
kirjeldus) tuttava isiku äraarvamine
(lõiming: emakeele varasemate teadmiste
kasutamine ja teistes õpitavates keeltes
iseloomu ja välimuse kohta sõnavara
õppimine ja kasutamine).
Paarilisega üksteise välimuse kirjeldamine
(seljad vastastikku).
Dialoog paarilisega (nt tunnistaja ja
politseitöötaja, kes palub kirjeldada otsitavat

Tagasiside: tunnitöö analüüs
koos õpetajaga (mis on hästi,
mida saab teha paremini).
Õpetaja suuline tagasiside teksti
mõistmisele.
Paariliste suuline tagasiside
dialoogi õnnestumise kohta.
Hindeline:
Pildi kirjeldus.

iseloomu ja välimuse
teadvustamine;
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
klassis olevate erinevate
inimeste teadvustamine ja
hindamine.

Enesetunne ja
tervis.
Suhted sõprade
ja
lähikondsetega
Hea ja halva
enesetunde
põhjused.
Nõuanded.
Vanemate ja
sõpradega
läbisaamine.

Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: tunneb
ühiskonna tavasid inimese
kirjeldamisel.
Suhtluspädevus: oskus
Õpilane:
kirjeldada suhteid, murekirja
oskab rääkida mõnest
lugemine, teemakohase
perekondlikust/
sõnavara õigekiri ja
isiklikust probleemist
varemõpitu kasutamine;
ning anda paar
Õpipädevus: keskendumine
õpiülesande täitmisele, oskus
lihtsamat soovitust;
luua mõtteskeemi;
mõistab kuuldut;
Sotsiaalne ja kodaniku
räägib monoloogina
pädevus: koostöö;
ja/või kirjutab oma
Enesemääratluspädevus:
sõbrast ning on samal
teemal vestluspartneriks suutlikkus mõista ja hinnata
enda suhteid perekonnas;
kaaslasele;
Kultuuri- javäärtuspädevus:
oskab kirjas lühidalt
dialoogi kui loomingu
põhjendada oma
hindamine, erinevate
enesetunnet.
dialoogide väärtustamine.
Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: eri
kultuuride tavade tundmine
suhete väljendamise osas;
Tervis ja ohutus: õpilase
kujunemine emotsionaalselt
terveks ühiskonnaliikmeks.

isikut) (lõiming: inimeseõpetusega – mina ja
suhtlemine).
Pildil oleva isiku kirjeldamine (lisatakse
õpimappi).

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Paaristööna murekirja lugemine ja
mõistmine. Soovituste andmine.
Erinevate probleemide ja murede
kuulamine. Valikvastustega harjutused.
Mõtteskeemi koostamine (suhted
perekonnas) ning selle abil jutustamine.
Kuidas ära leppida (ajurünnak) (lõiming:
emakeele ja teiste võõrkeeltega – suhted
perekonnas; inimeseõpetusega – suhted
perekonnas).
Sõbra kohta küsimuste koostamine,
paaristööna esitamine ja vastamine.
Monoloog või kirjeldus teemal „Minu
sõber“ (pannakse õpimappi) (lõiming:
inimeseõpetusega – suhted sõpradega).
Kirja kirjutamine sõbrale oma enesetunde
kohta ja lühidalt selle põhjendamine
(pannakse õpimappi).

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Õpilase suuline tagasiside
kuuldust arusaamisele.
Õpetaja kirjalik tagasiside
õpilase kirjale.
Hindeline: monoloog.

Ühised
tegevused,
viisakas
käitumine
Eelistused.
Käitumine
söögilauas. Kutse
ja kaart.

Õpilane:
oskab nii suuliselt kui
kirjalikult esitada
küllakutset ning sellele
vastata ja lühidalt oma
vastust põhjendada;
oskab lihtsate lausetega
rääkida viisakast
käitumisest söögilauas.

Suhtluspädevus: suutlikkus
ennast viisakalt väljendada,
kirjeldada lauakombeid,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitu kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
suutlikkus koostada dialoogi;
Õpipädevus: tekstide
koostamine vastavalt
suhtlussituatsioonile;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: kaaslaste
kuulamine ja kutsele
vastamine;
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
kaaslase loodud kutse ja
vastuse väärtustamine,
erinevate lauakommete
aktsepteerimine;
Enesemääratluspädevus: oskus
leppida eitava vastusega oma
kutsele;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
järjestamine, reeglid.
Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: tunneb
ühiskonna tavasid viisaka
käitumise osas;
Tehnoloogia ja innovatsioon:
e-kirja kirjutamine.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine külaskäimise ja
lauakommete kohta. Tekstilõikude
järjestamine.
Lauamängud rühmas: reeglite lugemine,
nende mõistmine ja järgimine (lõiming:
emakeele varasemate teadmiste kasutamine
teistes õpitavates keeltes – kutsed,
lauakombed).
Kuulamisteksti põhjal mõistmine, mida
keegi valesti/ ebaviisakalt tegi.
Telefonikõne paarilisega – kutse üritusele ja
kutsele jaatav/eitav vastamine, ebakindluse
väljendamine, põhjendamine (lõiming
inimeseõpetusega – kutsele vastuse saamine,
suhted teistega; kunstiõpetusega – kutse
kujundamine).
Kutse kirjutamine e-kirjana (pannakse
õpimappi).
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt oskan väga
hästi/ saan hakkama/ pean veel harjutama),
mis pannakse seejärel õpimappi.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Kaasõpilaste suuline tagasiside
telefonikõnedele.
Õpetaja tagasiside rühmatööle
(lauamäng).
Hindeline: e-kirjana vormistatud
kutse.

KODU JA LÄHIÜMBRUS – 5 nädalat, 20 tundi
Kodu ja
koduümbrus
Oma tuba.

Õpilane :
oskab lugeda teksti,
milles on osa sõnu

Suhtluspädevus: oskus
kirjeldada oma tuba,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitu kasutamine;

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha

Sisustus

Igapäevased
kodused tööd ja
tegemised
Majapidamistööd

asendatud piltidega;
leiab kuuldu põhjal
vastava pildi, plaani.
oskab jutustada oma
toast ja/või unistuste
toast.

Õpilane:
oskab õpitud teksti
valju häälega
korrektselt lugeda;
oskab kuuldu põhjal
küsimustele vastata;
koostab küsimusi ning
intervjueerib
klassikaaslasi;
oskab õpetaja
juhendamisel teha lihtsa
kokkuvõtte küsitluse
tulemustest.

Õpipädevus:
õppetegevusele keskendumine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus
: inimeste erinevuste
aktsepteerimine;
Kultuuri- javäärtuspädevus:
eelistuste/maitsete erinevuste
aktsepteerimine
(sisekujunduses).

Suhtluspädevus:
majapidamistööde
kirjeldamine, küsitluse
läbiviimine, teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
intervjuu läbiviimine;
Õpipädevus: võrdlemine,
keskendumine tegevusele;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: koostöö
intervjuud koostades, inimeste
erinevuste aktsepteerimine;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
oskus
teha
skeemi/tabelit/diagrammi
ja
arutleda tulemuste üle;
Kultuuri -javäärtuspädevus:
teiste koostatud intervjuude

Piltteksti lugemine ja mõistmine – õige/vale
väited.
Kuuldud kirjelduste põhjal erinevate
ruumide plaanide valimine.
Oma toa kohta mõtteskeemi koostamine ja
selle põhjal jutustamine (lõiming emakeele
ja teiste võõrkeeltega – toa kirjeldamine).
Rollimäng: intervjuu sisekujundajaga.
Unistuste toa kohta joonistuse või kollaaži
valmistamine (märksõnad juures) ning selle
järgi sõbrale kirja kirjutamine (pannakse
õpimappi) (lõiming: kunstiõpetuses
unistuste toa valmistamine, joonistus,
kollaaž).
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine. Lühitekstide
pealkirjastamine.
Kuulamisteksti põhjal töölehe täitmine.
Rühmatööna küsimuste koostamine
majapidamistööde tegemise kohta,
rühmakaaslaste intervjueerimine. Eelistuste
väljatoomine (lõiming: emakeele ja teiste
õpitavate keeltega – intervjuu jaoks
küsimuste koostamine).
Kirjaliku kokkuvõtte koostamine
rühmatöödest – skeemi/diagrammi/tabelina
(lõiming: matemaatikaga – varasemate
teadmiste kasutamine skeemi /diagrammi
/tabeli koostamisel ja tulemuste
tõlgendamisel).

paremini).
Kaasõpilaste tagasiside
(täpikleepsud) unistuste tubadele
ja rollimängudele.
Õpetaja tagasiside kuuldu
mõistmisele ning kirjale.
Hindeline: piltteksti lugemine.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Kaasõpilase suuline tagasiside
häälega lugemisele.
Õpetaja tagasiside rühmatööde
kokkuvõtetele.
Hindeline: kuuldu põhjal
täidetud tööleht.

Kodu ja
lähiümbrus.
Sugulased.
Pereliikmete
ametid
Sugupuu

Õpilane:
oskab loetu põhjal
esitada küsimusi ja
leida tekstist vastused
kaasõpilase küsimusele;
oskab koostada ja
tutvustada oma
sugupuud.

väärtustamine.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: lähikondsete
abistamine.
Suhtluspädevus: oskus
kirjeldada oma sugupuud,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitu kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
initsiatiivi üles näitamine;
Õpipädevus: oskus kavandada
oma tegevust;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus
: oskus kuulata klassikaaslast
ilma hinnangut andmata;
Enesemääratluspädevus: oskus
näha oma pere eripärasid,
võrreldes teistega;
Kultuuri - javäärtuspädevus:
suutlikkus hinnata inimsuhteid
üldkehtivatest
moraalinormidest lähtuvalt.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase
kujunemine isikuks;
Tehnoloogia ja innovatsioon:
arvuti kasutamine teksti
koostamisel.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused
Teksti lugemine ja mõistmine. Küsimuste
moodustamine loetu põhjal ja küsimustele
vastamine.
Kuuldu põhjal lünkade täitmine etteantud
sugupuul
Oma sugupuu joonistamine ning esitlemine
(lõiming emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – joonistatud sugupuu kasutamine;
kunstiõpetusega – erinevate sugupuu
kujutusviisidega tutvumine, enne sugupuu
joonistamist keeletunnis).
Lühijutu koostamine sugupuu põhjal, selle
vormistamine arvutis.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga: mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt oskan väga
hästi/ saan hakkama/ pean veel harjutama),
mis pannakse seejärel õpimappi.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Kaasõpilaste tagasiside
(täpikleepsud) sugupuudele.
Õpetaja tagasiside loetu põhjal
küsimuste moodustamisele.
Hindeline: sugupuu
tutvustamine.

KODUKOHT EESTI – 4 nädalat, 16 tundi
Eesti asukoht,
sümboolika ja
tähtpäevad
Eesti tähtpäevad.

Õpilane:
suudab õpitud teksti
sisu oma sõnadega
edasi anda;

Suhtluspädevus: teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara
kasutamine;

Eesmärkide püstitamine koostöös õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine ning

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha

Kalender

Linn ja maa
Kodulinna või
asulaga seotud
sõnavara. Sildid

teab tähtsamate
tähtpäevade kuupäevi;
koostab rühma- või
paaristööna plakati
tähtpäeva kohta, tuues
välja olulise;
oskab õpitud sõnavara
piires kirjutada
kuulmise järgi
ortograafiliselt õiget
teksti.

Õpilane:
oskab kasutada õpitud
sõnavara linna- ja
maaelule tüüpilisemate
tegevuste ja esemete
võrdlemisel;
oskab väljendada oma
arvamust ja eelistusi
seoses elukohaga;
oskab kirjutada
lühiteksti oma
kodukohast.

Ettevõtlikkuspädevus: grupis
kaasatöötamine;
Õpipädevus: lünkade täitmine,
lausete moodustamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus
: koostöö eri situatsioonides.
Enesemääratluspädevus: oskus
leppida teiste ideedega;
Kultuuri - javäärtuspädevus:
enda Eestiga seotuse
väärtustamine.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: taotletakse
õpilase kujunemist vastutavaks
ühiskonnaliikmeks.

märksõnade abil edasiandmine; teksti juurde
käivate sobitusülesannete täitmine.
Kuulamise käigus tähtpäevade järjestamine,
kalendriga sobitamine.
Plakati valmistamine ühe tähtpäeva kohta
kas paaris- või grupitööna ja selle esitlemine
(lõiming: inimeseõpetusega – suhted,
positiivne mõtlemine; kunstiõpetus – plakati
lõpetamine, rahvakunst).
Lühilausete kirjutamine tähtpäeva kohta
jooksuetteütluse vormis – õpilased paarides
(1 lugeja ja 1 kirjutaja) ja klassis erinevates
kohtades (nt seinal, riiuli kõrval, ukse taga,
aknalaual) tekst, mida üks loeb ja teisele
lausete kaupa dikteerib; siis vahetatakse
rollid ja lõpus kontrollitakse ühiselt
teksti/õigekirja korrektsust (lõiming:
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
jooksuetteütlused)
Suhtluspädevus: oskus
Teemakohase sõnavara õppimine ja
selgitada linna ja maa
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
erinevusi, kirjeldada loodust ja Teksti lugemine ja mõistmine ning selle
ilma, kirjutada eri liike tekste,
põhjal erinevatest hoonetest rääkimine,
teemakohase sõnavara õigekiri majatüüpide võrdlemine.
ja varemõpitud sõnavara
Kuulamise järgi pildi joonistamine või
kasutamine;
esemete lisamine juba alustatud pildile (ühel
Ettevõtlikkuspädevus: teistes
pildil maa- ja teisel linnaeluga seotud
ainevaldkondades omandatud
esemed/tegevused), nt selline pilt
teadmiste kasutamine;
Õpipädevus: seostamine, teksti (lõiming: muusikaõpetuses eelnevalt
kujutluspiltide loomine erinevat muusikat
mõistmine, tabeli täitmine,
kuulates; inimeseõpetusega – otsustamine ja
sobitamine;
probleemilahendus, otsuste tagajärjed,
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: kaasõpilaste arvamus).
isikliku kogemuse kuulamine;
Dialoogide koostamine ja esitamine
Matemaatika-, loodusteaduste eelistuste ja soovide väljendamise kohta
ja tehnoloogiaalane pädevus:
seoses elukohaga; küsimuste esitamine ja

paremini).
Suuline tagasiside:
Tähtpäeva kohta koostatud
plakatitele teistelt rühmadelt
(lisa nt täpikleeps kõige rohkem
meeldinud tööle).
Tagasiside paariliselt etteütluse
korrektsuse kohta (tööd
vahetatud, võrreldud
originaaliga).
Hindeline:
Õpitud teksti jutustamine.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Suuline tagasiside õpetajalt
kuuldu mõistmisele.
Õpetaja kirjalik tagasiside
kodukoha kirjeldusele.
Hindeline: paarilisega koostatud
ja õpetaja poolt üle kontrollitud
dialoogi ettekandmine.

Eesti loodus
Pinnavormid.
Metsloomad.
Puud. Ilm Eestis

Õpilane:
saab aru olulisest
teabest, kui seda
näitlikustatakse;
oskab kuuldu põhjal
täita lihtsat ankeeti;
oskab nimetada ja
lühidalt kirjeldada ja
kirjelduse järgi ära
tunda Eestis elavaid
loomi, enimlevinud
puid, pinnavorme ja
tüüpilisi
ilmastikunähtusi.

ilmatabeli täitmine;
Kultuuri –ja väärtuspädevus:
enda seotuse väärtustamine
loodusega / Eestiga.
Läbiv teema
Keskkond ja jätkusuutlik
areng: õpilase kujunemine
vastutustundlikuks ja
keskkonda säästvaks
inimeseks;
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: õpilase
kujunemine vastutavaks
ühiskonnaliikmeks (loodus);
Väärtused ja kõlblus: ei jää
looduses ükskõikseks ja
vajadusel sekkub oma
võimaluste piires.

küsimustele vastamine; arvamuse
avaldamine ja põhjendamine.
Oma kodukoha lühikirjeldus (pannakse
õpimappi).
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine; selle põhjal
piltide ja tekstilõikude kokkusobitamine.
Kuulamisharjutuse põhjal ankeedi täitmine
(nt looma/Eesti kohta).
Paaristööna mõistatuste koostamine (nt
loomade kohta) ja nende esitamine
klassikaaslastele lahendamiseks (lõiming:
loodusõpetuse varasemate teadmiste
kasutamine – Eesti metsloomad, ilm, puud,
pinnavormid; kunstiõpetus – metsloomade ja
ilma kujutamine).
Ilmapäeviku pidamine kahe nädala jooksul –
andmete kandmine sümbolite ja
sõnade/väljendite abil tabelisse või
päevikuks kujundatud paberilehtedele; lisaks
oma päeviku pidamisele sümbolite
lisamine/joonistamine klassi seinal olevale
ilmatabelile ning selle juurde suuliselt
ilmastikunähtuste nimetamine.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt oskan väga
hästi/ saan hakkama/ pean veel harjutama),
mis pannakse seejärel õpimappi.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Kaasõpilaste tagasiside
mõistatustele.
Õpetaja tagasiside
ilmakaartidele.
Hindeline:
Kuuldu põhjal ankeedi täitmine.

RIIGID JA NENDE KULTUUR – 3 nädalat, 12 tundi
Riikide, kus
kõneldakse
õpitavat keelt,
sümboolika,

Õpilane:
oskab nimetada riike,
kus kõneldakse õpitavat
keelt ja lühidalt rääkida

Suhtluspädevus: suutlikkus
selgitada õpitava keele riigi
tähtpäevi, teemakohase
sõnavara õigekiri ja

Eesmärkide püstitamine koostöös õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Peokuulutuse (tähtpäeva tähistamise kohta,

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha

tähtpäevad ja
kombed,
tuntumad
sündmused
Riikide, kus
kõneldakse
õpitavat keelt,
lühitutvustus.
Sümbolid. Üks
tüüpiline püha

Eesti
naaberriigid
Riikide nimed,
keeled, rahvused

nende olulisest
sümboolikast;
tunneb vähemalt ühte
õpitavale maale
tüüpilist püha;
oskab ettevalmistatud
teema piires
spontaanselt
küsimustele vastata.

Õpilane:
teab Eesti naaberriikide
nimesid, oskab
nimetada seal elavaid
rahvaid ja räägitavaid
keeli ning kaardil
näidata nende riikide
asukohta ja pealinna;
suudab leida olulist
infot teiste riikide kohta
internetist ning seda
teistele edastada.

varemõpitu kasutamine;
Õpipädevus: suutlikkus
hankida vajalikku teavet
õpitava riigi kohta;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus
: koostöö klassikaaslastega
rühmatöös;
Enesemääratluspädevus:
suutlikkus näha ennast teise
riigi keele oskajana;
Kultuuri- ja väärtuspädevus:
oma seotuse väärtustamine
Eesti ja Eesti riigi
tähtpäevadega ning teiste
riikidega;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus
:oskus täita tabelit.
Läbivad teemad
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: õpilane toetub
oma tegevustes enda riigi
kultuurilistele traditsioonidele;
Tehnoloogia ja innovatsioon:
õpilane tuleb toime moodsast
infokeskkonnast info
otsimisega;
Kultuuriline identiteet:
väärtustab oma ja teisi
kultuure;
Väärtused ja kõlblus: tunneb
ühiskonnas tunnustatud
üldväärtusi ja oskab neid
kõrvutada teiste riikide
tavadega.

kostüümipidu vms) lugemine ja mõistmine,
kuulutuste sobitamine piltide/ fotode juurde.
(Lõiming: emakeele varasemate teadmiste
kasutamine).
Peokuulutusest rääkimine paaristööna
(küsimustele vastamine, arvamuse
avaldamine). Oma osalemissoovi
sõnastamine paarilisele.
Töölehe täitmine õpitavat keelt kõnelevaid
maid tutvustavate videoklippide järgi. Nt
video 1 , video 2.
Pildi kirjeldamine, mis kujutab riigile
iseloomulikku sündmust või tähtpäeva.
(Lõiming emakeele ja teiste võõrkeeltega –
samade tähtpäevade tutvustamine;
muusikaga – tähtpäevade muusika).
Plakati valmistamine valitud riigi sümbolite
kohta paaris või grupitööna ja selle
esitlemine klassikaaslastele; esitluse käigus
on teistel ülesanne mõelda küsimus, mida
esitada esitluse lõppedes, see ka esitada ja
esitlejatel on võimalus spontaanselt vastata.
(Lõiming kunstiga –plakati loomine või
lõpetamine, kaunistamine).
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine; küsimustele
vastamine.
Lisainfo otsimine internetist Eesti
naaberriikide kohta kodutööna või klassis
arvutist (riigid on enne õpilaste vahel ära
jagatud). Pärast tabeli täitmist enda riigi
kohta järgneb grupitööna info täiendamine
teiste riikide kohta – igas grupis vähemalt
üks erineva riigi kohta infot otsinud
esindaja. Rühmatöö tulemuste ettekandmine

paremini).
Suuline tagasiside kaasõpilastelt
rühmatööna valminud plakati ja
esitluse kohta.
Õpetaja tagasiside plakati
esitluste ja neile järgnenud
küsimustele reageerimise kohta.
Hindeline:
Lünkharjutus õpitavat keelt
kõneleva maa sümboolika kohta.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Suuline tagasiside õpetajalt
internetist otsitud materjali
kohta.
Hindeline: infoga täidetud tabel
naaberriikide kohta.

klassis (tabel pannakse õpimappi) (lõiming:
maateadusega – Eesti naaberriigid, maad,
kus kõneldakse õpitavat keelt).
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt oskan väga
hästi/ saan hakkama/ pean veel harjutama),
mille paneb seejärel õpimappi.
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ – 10 nädalat, 40 tundi
Kodused
toimingud
Sünnipäev.
Kingitused

Söögikorrad

Õpilane:
tunneb õpitavale maale
omast sünnipäevalaulu;
oskab küsida ja öelda
kuupäeva ja kellaaega;
oskab kirjutada lühikest
ja lihtsat teadet,
lühisõnumit;
suudab töötada rühmas.

Õpilane:

Suhtluspädevus: sünnipäeval
toimuva kirjeldamine, sõnumi
kirjutamine, teemakohase
sõnavara õigekiri ja
varemõpitu kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: ideede
väljapakkumine;
Õpipädevus: teksti lugemine ja
mõistmine, küsimuste
esitamine;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: koostöö,
dialoogi mängimine;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
aeg (kalender, kellaaeg);
Kultuuri –ja väärtuspädevus:
väärtustada iga inimese
sünnipäevasoove.

Eesmärkide püstitamine koostöös õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine, tekstilõikude
järjestamine; lauluteksti lugemine,
mõistmine, kuulamine ja kaasalaulmine;
salmide juurdekirjutamine.
Dialoogi kuulamine, puuduvate lausete
täiendamine; paarilisega dialoogi lugemine
ja varieerimine.
Sünnipäevakutse esitamine, kellaaja
täpsustamine. Grupis ideede genereerimine:
mida võiks sünnipäevaks kinkida?
Kirjapandud ideede/sõnade hulgast enesele
millegi soovimine (lõiming: kunstiõpetusega
– sünnipäevakutsed, kalligraafia;
muusikaõpetusega – sünnipäevalaul,
sünnipäevamängud).
Klassi sünnipäevakalendri koostamine
rühmatööna (lõiming: emakeele ja teiste
õpitavate keeltega – kalender; matemaatika
varasemate teadmiste kasutamine aja
mõistete kohta).
Sõnumi kirjutamine sünnipäevasooviga.

Tagasiside:

Suhtluspädevus: menüü ja

Teemakohase sõnavara õppimine ja

Tagasiside:

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Klassikaaslaste ja õpetaja
tagasiside klassi
sünnipäevakalendri koostamise
ja kujundamise kohta (igaühe
panus rühmatöös).
Õpetajapoolne suuline tagasiside
dialoogide esitamisele ja kirjalik
tagasiside sõnumi kirjutamisele.
Hindeline: sünnipäevalaulu peast
ettekandmine.

Söömine
väljaspool kodu.
Retsept. Menüü.
Toidunõud

Hügieeniharjumused
Kuidas olla
terve?

oskab märksõnade järgi
teksti sisu edasi anda;
oskab tellida lihtsamaid
sööke, jooke;
oskab väljendada oma
eelistusi;
mõistab laua katmisega
seotud toiminguid;
oskab kirjutada
lühiteksti oma
söömisharjumustest.

Õpilane:
oskab lühidalt
kirjeldada oma
igapäevaseid
hügieeniharjumusi;
oskab nimetada
tervislikust eluviisist
lähtuvaid tegevusi.

retseptide mõistmine,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitu meenutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sobitamine,
võrdlemine, keskendumine
ühele tegevusele;
Sotsiaalne ja kodaniku
pädevus: teiste
söögiharjumuste erinevuste
aktsepteerimine;
Enesemääratluspädevus:
tervislike eluviiside, enda
tervisliku olukorra ja
hügieenitaseme teadvustamine;
Kultuuri -javäärtuspädevus:
suutlikkus hinnata söögi ja
hügieeni teema delikaatsust.
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: tervislike
eluviiside järgimine.

aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine,
informatsiooni otsimine tekstist;
märksõnade järgi jutustamine. Menüü
(retsepti) lugemine, mõistmine; grupitööna
uue menüü (retsepti) koostamine (nt
nõiaköök) (pannakse õpimappi) (lõiming:
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
menüü, retseptid).
Rollimäng: kohvikus/restoranis – menüüga
tutvumine, oma soovide esitamine kliendina,
kliendi soovide täpsustamine ja menüüst
sobiva leida aitamine ettekandja/kelnerina.
Lauakatmise imiteerimine: õpetaja või
kaasõpilase antud korralduste mõistmine ja
vastava toidunõu valimine ning oma
tegevuse kirjeldamine.
Ühise hommikusöögi korraldamine (varem
kokkulepitud menüü ja võimalusel oma
retseptide järgi valmistatud toidud),
eelistustest ja mittemeeldimistest vestlemine
(lõiming: koostöös kodundusega).
Oma toitumisharjumustest, toidukordadest
lühiteksti koostamine.

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti mõistmine lugemisel ja piltide abil
kõnealuse isiku kindlakstegemine.
Kuulamise käigus pantomiimina tegevuste
matkimine (hammaste pesemine jne)
(lõiming: emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – hügieen; loodusõpetuse ja
kehalise kasvatusega – tervislike eluviiside
põhimõtted).
Küsimuste koostamine rühmas intervjuu

Tagasiside:

Klassikaaslastelt tagasiside
rollimängude kohta.
Kirjalik tagasiside õpetajalt
lühiteksti koostamise kohta.
Hindeline: teksti sisu
edasiandmine.

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Ühine arutelu igapäevaste
hügieeniharjumuste üle.
Tagasiside õpetajalt tervislikest
eluviisidest rääkimise kohta.

„Kuidas olla terve?“ jaoks. Intervjuu
läbiviimine rühmas ja saadud tulemuste
tabelisse märkimine (individuaalselt);
sõnalise kokkuvõtte kirjutamine (võrdlus)
(lõiming: inimeseõpetusega – tervislik
toitumine ja hügieen).
Lühilugude kirjutamine inimeste kohta,
kasutades pilte.
Turvaline
liiklemine linnas
ja maal
Ühistransport

Tee küsimine ja
juhatamine
Teabe hankimine
sihtkohta
jõudmiseks. Tee
juhatamine

Õpilane:
oskab paaristööna
koostada dialoogi;
oskab rääkida oma
eelistustest
ühistranspordi
kasutamisel.

Õpilane:
oskab küsida teavet
sihtkohta jõudmiseks
nii jalgsi liikudes kui ka
transporti kasutades;
saab aru, kui talle
seletatakse, kuidas
jõuda jalgsi või
ühiskondlikku
transporti kasutades
sihtkohta;
oskab ise lihtsal moel
teed juhatada.

Suhtluspädevus:
liiklusvahendite, hoonete
nimetamine, oskus teed küsida,
teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitu kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
suutlikkus teed juhatada, tahe
koostada dialoogi;
Õpipädevus: tee juhatamise
kavandamine, selle
täideviimine, võrdlemine,
sobitamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö;
Matemaatika-, loodusteaduste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
tee juhatamine, sagedus, kaardi
koostamine;
Kultuuri –ja väärtuspädevus:
suutlikkus hinnata käitumist
ühistranspordis üldkehtivatest
moraalinormidest lähtuvalt.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus: õpilase
kujunemine vastutustundlikuks
ühiskonnaliikmeks;

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (ristsõna koostamine ja
täitmine). Hääldusharjutused.
Teksti vaikne lugemine, võõraste sõnade
äraarvamine/mõistmine konteksti põhjal;
küsimuste ja vastuste sobitamine, selle
põhjal paarilisega dialoogi esitamine.
Kuulamisteksti sobitamine pildi juurde,
võrdlus paarilisega (lõiming:
muusikaõpetusega – liiklushelid).
Oma kogemuste põhjal ühistranspordi
kasutamise sageduse ja eelistuse
väljendamine suuliselt ja lünkade täitmine
lausetes kirjalikult.

Tagasiside:

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Juhiste lugemine ja mõistmine sihtkohta
jõudmiseks; klassiruumis marsruudi
markeerimine ja üksteisele kordamööda
juhiseid andes sihtkohta liikumine.
Tee kirjelduse mõistmine kuulamise käigus
(kuhu inimesed lähevad?) ja marsruudi
kaardile kandmine, võrdlus paarilisega.
Dialoogi koostamine ja esitamine
paarilisega: ettepaneku tegemine kusagil
kokkusaamiseks, asukoha küsimine,
vastamine (lõiming emakeele ja teiste

Tagasiside:

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Suuline tagasiside õpetajalt
dialoogi esitusele.
Hindeline:
Ühistranspordi teemaline
lünkharjutus.

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Tagasiside klassikaaslastelt
juhiste andmise ja täitmise
täpsuse kohta.
Õpetaja tagasiside koolitee
kirjeldamisele.
Hindeline:
Sõnavara kirjalik kontroll

Kool ja klass
Koolitarbed.
Vahetunni
tegevused.
Koolipäev,
õppeained.
Ideaalne
koolipäev.
Tegevused tunnis

Õpilane:
saab aru töökäskudest
tunnis ja käitub
vastavalt;
oskab nimetada
õppeaineid
tunniplaanis,
koolitarbeid, isikuid,
kooliruume ja tegevusi;
oskab väljendada oma
arvamust, nõustumist /
mittenõustumist ja
paluda kordamist,
selgitust;
oskab oma koolipäeva
kohta kirjutada
lühiteksti.

Väärtused ja kõlblus: eri
kultuuride üldtunnustatud
käitumisnormid;
Tervis ja ohutus: turvaline
käitumine, turvalise
elukeskkonna kujunemisele
kaasaaitamine.

õpitavate keeltega – tee juhatamine,
(sõnade ja väljendite lünkadesse
ühistransport).
sobitamine).
Oma koolitee kirjeldamine, kooliteele
jäävate ehitiste kaardistamine ja lihtsustatud
teekonna joonistamine ning selle
kirjeldamine ja esitlemine kaaslastele (joonis
pannakse õpimappi) (lõiming:
loodusõpetuse varasemad teadmised – asula
elukeskkonnana; kodukoha plaan/kaart;
kunstiõpetusega – perspektiiv, linna
kujutamine, kaardi joonistamine).

Suhtluspädevus: oskus
kasutada kooli ja klassiga
seotud sõnavara ja jälgida selle
õigekirja;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus.
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: oskus teha
koostööd klassikaaslastega.
Enesemääratluspädevus: enda
suhte teadvustamine kooliga.
Kultuuri - javäärtuspädevus:
oma seotuse tajumine teiste
inimestega ja selle
väärtustamine.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase
kujunemine isikuks, kes on
valmis õppima kogu elu;
Teabekeskkond: tajub ja
teadvustab ümbritsevat
teabekeskkonda;

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine: küsimustele
vastuste mõtlemine + kuulamise käigus
kontrollimine; loetu suuliselt kokkuvõtmine
ja selle esitamine paarilisele.
Dialoogi koostamine (näite järgi) ja
esitamine tunniplaani kohta koostöös
paarilisega; dialoogi varieerimine.
Piltide järgi tunni-, vahetunnitegevuste
kohta küsimine, vastamine (lõiming:
emakeele varasemad teadmised ja teistes
võõrkeeltes – kooli ja klassi sõnavara).
Rollimäng suunas õpetaja-õpilane:
kokkulepete sõlmimine, nõustumise ja
mittenõustumise väljendamine (lõiming:
inimeseõpetusega – suhted kaaslastega,
suhted koolis).
Õpetaja või kaasõpilaste poolt antud
korraldustest arusaamine ja nendele
vastavalt reageerimine klassis.
E-kirja kirjutamine sõbrale oma
lemmikainetest tunniplaanis ja tegevusest
vahetundide ajal.

Tagasiside:
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Õpilastelt tagasiside korralduste
mõistmise ja reageerimise kohta.
Suuline tagasiside õpetajalt
küsimuste moodustamise ja
vastamise kohta.
Hindeline: e-kiri.

Arsti juures
käimine
Haigused

Ametid
Vanemate ametid
ja töö.
Tuntumad ametid

Õpilane:
saab aru lühikestest
lihtsatest teadetest;
oskab küsida, kuidas
kaaslasel läheb ja
saadud teabele vastata;
oskab väljendada oma
tervislikku seisukorda
(lihtsamad kaebused).

Õpilane:
oskab nimetada
tuntumaid ameteid ja
kirjeldada suuliselt ja
kirjalikult tegevusi ning
olulisemaid omadusi ja
oskusi;

Väärtused ja kõlblus: õpilase
kujunemine kõlbeliselt
arenenud inimeseks;
Tehnoloogia ja innovatsioon:
e-kirja kirjutamine.
Suhtluspädevus: haiguste ja
elukutsete sõnavara tundmine,
e-posti kasutamine,
teemakohase sõnavara õigekiri;
Õpipädevus: sobitamine, pildi
järgi jutustamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö, rollimängud,
dialoogid;
Enesemääratluspädevus: oskus
teadvustada oma tervislikku
seisundit;
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
nende ametite väärtustamine,
mis endale ei meeldi,
käitumine haigete ja valu
kannatavate inimestega.
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: tervislike
eluviiside järgimine ja
turvaline käitumine;
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase
kujunemine isiksuseks.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (ristsõna lahendamine).
Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine, selle kohta
küsimustele vastamine.
Telefonikõne paarilisega – enesetunde kohta
küsimine, reageerimine, valu, rõõmu, heade
soovide väljendamine, nõu andmine.
Rollimäng arsti ja patsiendi vahel (kaebused,
nõuanded) (lõiming emakeele ja teiste
õpitavate keeltega – haigustest rääkimine;
kehalise kasvatusega – esmaabi vigastuste
korral).
Piltide järgi jutustamine (arsti ooteruumis
erinevate haigusnähtudega inimesed),
millele järgneb sarnase situatsiooni
läbimängimine (lõiming: inimese- ja
loodusõpetusega – tervislike eluviiside
näitajad).
E-kirja täiendamine/kirjutamine oma
kaebuste kohta, paariliselt sellele vastuse
saamine (nõuanded arstina).

Tagasiside:

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (nt ametinimetuste sobitamine
ristsõnasse). Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine – tegevuste
sobitamine elukutsete juurde. Dialoogide
lugemine ja mõistmine, võtmesõnade
leidmine, paaristööna varieerimine.

Tagasiside:

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Kirjalik tagasiside õpetajalt ekirja kohta.
Hindeline: rollimäng.

Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
(mis on hästi, mida saab teha
paremini).
Suuline individuaalne tagasiside
õpetajalt teksti lugemise ja

Kuulamisel inimeste elukutse äraarvamine.
Elukutsete mõistatamine gruppides pantomiim; elukutse iseloomustamine
lihtlausetega (lõiming: emakeele ja teiste
võõrkeeltega –ametitest rääkimine;
kunstiõpetusega – ametite kujutamine ehk
inimene liikumises).
Lausete kirjutamine pildi juurde.
Õpilased kirjutavad lühiloo pildil kujutatud
elukutse esindaja tegevuse ja selles ametis
vajaminevate iseloomuomaduste kohta
(pannakse õpimappi).
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt oskan väga
hästi/ saan hakkama/ pean veel harjutama),
mille paneb seejärel õpimappi.

suudab lugeda teksti
korrektse hääldusega.

häälduse kohta.
Hindamine: ametite ühendamine
sobivate tegevustega.
Kontrolltöö teema „Igapäevaelu.
Õppimine ja töö“ raames
omandatu peale.

VABA AEG – 3 nädalat, 12 tundi
Huvid ja
erinevad vaba
aja veetmise
viisid.
Erinevad vaba
aja veetmise
viisid.
Nädalavahetus.
Koolivaheajad.
Sõbra huvialad.
Lemmikloomad

Õpilane:
oskab nimetada
erinevaid vaba aja
veetmise võimalusi;
oskab sõnastada ja
lühidalt põhjendada
oma eelistusi;
oskab kirjutada vaba aja
harrastustest.

Suhtluspädevus: oskus
Eesmärkide püstitamine koostöös õpetajaga. Tagasiside:
kirjeldada puhkuse erinevust
Teemakohase sõnavara õppimine ja
Tunnitöö analüüs koos õpetajaga
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
maal ja linnas, luua dialoogi,
(mis on hästi, mida saab teha
teemakohase sõnavara õigekiri; Teksti lugemine ja mõistmine erinevate
Õpipädevus: tabeli täitmine;
puhkuse veetmise võimaluste kohta linnas ja paremini).
Sotsiaalne ja
maal (lõiming: emakeele ja teiste õpitavate
Kaasõpilaste tagasiside
kodanikupädevus:
keeltega – puhkuse veetmise viisid).
kuulamise järgi tabeli täitmise
klassikaaslasega dialoogi
kohta.
Kuulamise järgi tabeli täitmine vaba aja
koostamine, inimeste
veetmise võimalustest vastavalt
Õpetaja tagasiside suulise
erinevuste aktsepteerimine;
ilmale/aastaajale (lõiming: inimeseõpetuse
eneseväljenduse kohta.
Matemaatika-, loodusteaduste
varasemad teadmised suhetest teiste
ja tehnoloogiaalane pädevus:
inimestega, nende valikute aktsepteerimine). Kirjalik tagasiside õpilase
koostatud tekstile.
tabeli täitmine;
Dialoogid paarilisega nädalavahetuse ja
Enesemääratluspädevus:
koolivaheaja tegevuste kohta. Eelistuste
suutlikkus väärtustada enda väljatoomine ja lühidalt põhjendamine.
puhkuse veetmise viisi;
Teksti koostamine pildiseeria alusel või
Väärtuspädevus: väärtustada

oma seotust teiste inimestega.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase
kujunemine isiksuseks.

kirja kirjutamine sõbrale.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga: mida õppisin?
Enesehinnangu lehe täitmine (nt oskan väga
hästi/ saan hakkama/ pean veel harjutama),
mis pannakse seejärel õpimappi.

1. projektinädal
Jõulud

Õpilane:
mõistab kuuldu, nähtu
sisu ja oskab seda edasi
anda;
oskab lühidalt
kirjeldada
jõulukombeid;
oskab kirjutada
jõulukaarti ja lühijuttu.

Suhtluspädevus: õpitava keele
rakendamine (mõistmine, edasi
andmine jne);
Õpipädevus: suutlikkus kuulata
ja kasutada õpitut;
Enesemääratluspädevus:
mõtestada enda jaoks lahti
jõulupühade tähendus;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: töötamine
rühmas koos klassikaaslastega;
Kultuuri- javäärtuspädevus:
teiste kultuuride jõulukommete
väärtustamine.

Jõululoo jutustamine (õpetaja), õpilased
kuulavad; arusaamise kontroll küsimuste/
vastuste abil.
Jõulukaartide kujundamine, kirjutamine,
näituse ülespanek.
(Lõiming: kunstiga – kaartide
valmistamine).
Temaatilise video vaatamine ja selle põhjal
lühijutu koostamine
Eri kultuuride jõulukombed (lõiming:
emakeele varasemad teadmised ja teisi keeli
kõnelevate maade jõulukombed).

Õpetajapoolne tagaside teksti
mõistmisele, tekstide
koostamisele ja suulisele tööle.

Sõbrapäeva postkasti kujundamine ja
meisterdamine.
Teabe otsimine (salmid-soovid) sõbrapäeva
kohta valitud salmide kirjutamine
omavalmistatud kaartidele, plakatite
kujundamine ja esitlemine.
Temaatiliste luuletuste, tekstide häälega
lugemine (lõiming: emakeele ja teiste
õpitavate keeltega – sõbrapäev;
kunstiõpetusega – plakati valmistamine).
Ristsõnade lahendamine.
Sõbrapäeva tähistamine eri riikides: teabe
otsimine, lugemine, arutelu.

Õpetajapoolne tagasiside
klassitööle.

2. projektinädal
Sõbrapäev

Õpilane:
oskab otsida teavet eri
allikatest;
oskab lugeda teksti
korrektse häälduse ja
intonatsiooniga;
oskab lühidalt rääkida
sõbrapäevast.

Suhtluspädevus: õpitava keele
rakendamine (mõistmine,
edasiandmine jne);
Õpipädevus: teabe otsimine
Enesemääratluspädevus:
mõtestada enda jaoks lahti
sõbrapäeva tähendus;
Sotsiaalne ja
kodanikupädevus: töötamine
rühmas koos klassikaaslastega;
Kultuuri –ja väärtuspädevus:
teiste kultuuride kommete
väärtustamine.

Enese ja kaaslaste suuline
hinnang rühmatööle ja esitlustele
arutelu vormis.

Digipädevus : tekste
digitaalselt loomine ja
vormistamine

6. klassi eesti keele ainekava

4 tundi nädalas, 140 tundi aastas

1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru eakohastest tekstidest ning mõistab konteksti abil neis
esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu;
2) koostab õpitud temaatika piires lühikesi tekste nii kõnes kui kirjas;
3) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeele vahendusel;
4) teadvustab õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab vajadusel
nendega arvestada;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama väljaspool
keeletundi (suhtlus, muusika, filmid, teabevahendid);
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) suudab iseseisvalt infot leida ning seda esitada, viidates kasutatud allikatele;
8) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas, andes tulemustest kaaslastele
tagasisidet;
9) seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutus.
2. Õppesisu
Mina ja teised
Iseloom: Negatiivsed ja positiivsed iseloomujooned.
Välimus: Kuulsate inimeste kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis: Kuidas olla terve? Hirmud.
Suhted sõprade ja lähikondsetega: Hea ja halva suhte põhjused.
Viisakas käitumine: Halva käituja korralekutsumine. Kiitmine. Laitmine.
Kodu ja lähiümbrus
Kodu ja koduümbrus: Naabrid. Suhted naabritega.
Sugulaste ja pereliikmete ametid: Pereliikmete ametid.
Igapäevased kodused tööd ja tegemised: Õigused. Kohustused.

Kodukoht Eesti
Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad: Kombed.
Linn ja maa: Linna ja maa erinevus. Vaatamisväärsused.
Eesti loodus, käitumine looduses. Ilm: Käitumine looduses.
Riigid ja nende kultuur
Sümboolika, tähtpäevad ja kombed ning tuntumad sündmused riikides, kus kõneldakse õpitavat
keelt: Põhilised tähtpäevad ja nendega seotud tavad. Igapäevakombed.
Saavutused ja nende seos ajaloo ja kultuurivaldkonnaga, eakohased aktuaalsed ühiskondlikud
teemad: Mõni kuulus inimene.
Igapäevaelu, õppimine ja töö
Kodused toimingud: Eelistused.
Söögikorrad: Tervislik toiduvalik. Õpitava maa rahvusköök.
Turvaline liiklemine: Liiklusõnnetus. Õnnetusest teatamine. Sõiduplaan.
Tee küsimine ja juhatamine: Tee küsimine ja juhatamine.
Poeskäik: Tervislikud ja ebatervislikud toiduained.
Arsti juures käimine: Halva enesetunde põhjused. Apteek. Ravi.
Kool ja klass: Huviringid.
Ametid: Unelmate amet. Erinevad ametid, tegevused.
Vaba aeg
Huvid ja vaba aja veetmise erinevad viisid: Õpitava keele maa eakaaslaste tüüpilised huvialad.
Reisi planeerimine. Taskuraha kasutamine. Meediavahendid ja nende eakohased kasutamise
võimalused. Spordialad. Sporditarbed. Telekava.
3. Õpitegevused
6. klassis suunab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema nii kõnes kui kirjas, väljendama oma
arvamust, tundeid ja mõtteid. Suulise suhtluse kõrval arendatakse kirjalikku väljendusoskust.
Jätkub põhisõnavara laiendamine, lõimitud aineõpet (nt loodusained, ühiskonnaõpetus,
kunstiõpetus, muusikaõpetus) toetava õppesisu, nähtava keeletoe, ainesõnavara ja keele õigele

kasutusele innustavate tööülesannete kaudu. Suuremat tähelepanu pööratakse korrektsele
keelekasutusele.
Õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema, arendatakse aineteksti mõistmise oskust, kriitilist mõtlemist
ja loomingulisust suulise kõne ja eakohaste ainetekstide kaudu ning koostöös kaaslaste ja
õpetajaga. Õpilasi suunatakse kasutama õpiku- ja koolisõnastikke, lugema infomaterjale,
autentseid ja e-tekste.
Suulist suhtlemisoskust arendatakse paaris- ja rühmatöödega, sh mänguliste harjutuste ja
rollimängudega. Õpitakse väljendama oma suhtumist ja eelistusi ning põhjendama oma
arvamust. Suulist kõnet kasutatakse rühmas eakaaslastega, õpetajaga, võimalusel õpitava keele ja
kultuuri kandjaga väljastpoolt kooli.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse loovusharjutusi, sõnamänge, malle. Õpitakse
kirjutama nt teateid, kirjeldusi, lühijuttu. Pööratakse tähelepanu lausele, teksti osadele ja tekstile
kui tervikule.
Õpilane tutvub õpitavas keeles ilmunud eakohase, aine- ja keeleõpet toetava ning huvipakkuva
lugemismaterjali, telesaadete, filmide, e-materjalidega.
Kuulamine

Fraaside, lausete, sõnumite, väidete, küsimuste ja vastuste/vastete
leidmine ja sobitamine.
Kuuldu põhjal tekstilõikude või piltide järjestamine, küsimustele sobivate
vastuste leidmine.
Mängureeglite ja juhiste järgimine (sõnamäng, liikumismäng jmt).
Mängujuhendite ja töökäskude mõistmine ja järgimine.

Lugemine

Adapteeritud eakohase teksti iseseisev lugemine ja küsimustele
vastamine.
Lühitekstide lugemine ja küsimustele/väidetele sobivate vastuste/vastete
leidmine ja sobitamine.
Sõnade järjestamine lauseteks, tekstilõikude või piltide
järjestamine/sobitamine.
Loetud mängureeglite ja juhiste järgimine (lauamäng, sõnamäng,
liikumismäng jms) mängus osaledes ja mängu juhtides.
Õppesõnastike kasutamine.

Rääkimine

Õigel hääldusalusel sõnade ja lausete kordamine.
Pildil olevate inimeste ja tegevuste kirjeldamine.
Jutustamine/rääkimine etteantud teemal, kasutades kava või muud tuge
(skeem, infokaart, mõttekaart, pildiseeria vm).
Tuttaval teemal küsimuste esitamine ja vastamine põhjendustega
dialoogis, rühmas või rollis.
Arvamuse avaldamine ja selle põhjendamine, kasutades teemakohast
sõnavara.
Küsimuste/kava koostamine teksti põhjal üksi, paaris või rühmas ning
selle abil loetu ümberjutustamine.

Kirjutamine

Etteantud teemal (sõnumi, postkaardi, lühikese kirja, kirjeldava jutustuse)
kirjutamine.
Pildi (asjade, inimeste, kohtade, tegevuste) kirjeldamine.
Paaris või rühmas küsimustiku koostamine. Küsimustiku põhjal saadud
tulemuste võrdlemine ja nende põhjal diagrammi või kirjaliku
kokkuvõtte koostamine.

Keeleõpet toetatakse õpioskuste arendamise ning keele ja kultuuri seoste loomisega. Õpilast
suunatakse tunnis aktiivselt osalema.
Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
alguses ja lõpus eesmärgist lähtuv kavandamine ja hinnang oma õppimisele, oskustele,
lühikokkuvõtted, vestlused), mis suunavad õpilasi oma tööd analüüsima ning leidma oma huve
ning andeid. Õpilasi juhendatakse õpioskuste teadvustamisel ja arendamisel, eesmärkide
püstitamisel ning täitmise hindamisel.
Üldpädevuste kujundamine toimub rühmatöödes, rollimängudes erinevate tööülesannete kaudu.
Tähelepanu all on klassiruumis kehtivate igapäevaste töökäskude ja kirjapandud klassireeglite
järgimine. Õpilane õpib nägema oma rolli rühmas, klassis, kogukonnas ja ümbritsevas
keskkonnas ning vastutama, täitma endale võetud ülesandeid.
Lõiminguga toetatakse ajalist ja sisulist kooskõla eri ainete vahel, tervikliku maailmapildi
kujunemist, aine sisu seotakse varemõpituga, läbivate teemadega. Valmistutakse järgmiseks
kooliastmeks kõigis neljas osaoskuses, lõimides keeleõpet teistes ainetes omandatud teadmiste ja

oskustega. Teadmisi ja oskusi näidatakse ja täiendatakse, osaledes teemapäevadel, klassi-, kooli
ja piirkonna projektides jms.
6. klassi õpilased osalevad projektinädalal „Euroopa keelepäev“. Projektis osalevad kõikide
koolis õpitavate võõrkeelte gruppide õpilased, projekti käigus tehakse koostööd teiste ainete
õpetajatega ning peetakse silmas kooli õppekava läbivate teemade eesmärke.
4. Hindamine
Õpilase teadmisi ja oskusi neljas osaoskuses hinnatakse praktilise tegevuse alusel.
Tagasisidestatavad/hinnatavad tegevused on peamiselt lõimitud varem omandatuga/õpitavaga ka
teistes ainetes. Sõnavara ja keelestruktuuride omandamist hinnatakse kontekstis, s.t. selle järgi
kuivõrd õpilane neid lugedes ja kuulates ära tunneb ning kõnes ja kirjas kasutada oskab. 6.
klassis on hindamise oluline eesmärk õpilase innustamine, tema õpimotivatsiooni toetamine ja
õpioskuste kujundamine, mida toetab kujundav hindamine. Kujundava hindamise aluseks on
koos õpilastega koostatud tegevuskava ja eesmärkide alusel õpilase enesehinnangu ja õpetaja
tagasiside kokkuvõte. Õpilane hindab end reflekteerivate tegevuste kaudu ise ja on kaasatud
kaasõpilaste hindamisse. Hindamisel kasutatakse õpimappi. Mitut osaoskust korraga
kontrollivaid hindelisi töid tehakse maksimaalselt neli korda aastas.

Õppeaine: Eesti keel

6. klass

4 tundi nädalas – 140 tundi

Õpieesmärgid
6. klassi õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru eakohastest tekstidest ning mõistab konteksti abil neis esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu;
2) koostab õpitud temaatika piires lühikesi tekste nii kõnes kui kirjas;
3) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeele vahendusel;
4) teadvustab õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab vajadusel nendega arvestada;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama väljaspool keeletundi (suhtlus, muusika, filmid, erinevad
teabevahendid);
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) suudab iseseisvalt infot leida ning seda esitada, viidates kasutatud allikatele;
8) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas, andes tulemustest kaaslastele tagasisidet;
9) seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutu
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Õppesisu

Mina ja
teised

Õpitulemus

Õpilane:
oskab kirjeldada
Positiivsed
inimese välimust ja
ja
iseloomu nii suulises
negatiivsed
kui ka kirjalikus
iseloomujoon kõnes;
ed. Kuulsa
oskab kirjutada kirja
inimese
ning seda
kirjeldamine vormistada.

Pädevused ja läbivad teemad

Õpitegevused ja ainete lõiming

MINA JA TEISED – 6 nädalat, 24 tundi
Eesmärkide püstitamine koos
Suhtluspädevus: iseloomuomadused
õpetajaga.
inimeste hindamisel, teemakohase
sõnavara vigadeta kirjutamine ja
Teksti lugemine ning inimest
varemõpitud sõnavara kasutamine;
iseloomustavate sõnade äramärkimine.
Ideekaart, uute sõnade väljakirjutamine.
Ettevõtlikkuspädevus: tunnis kaasa
töötamine ja osalemine õpitegevustes;
Iseloomuomaduse ühendamine õpitavas
keeles ja emakeeles (lõiming:
Õpi- ja sotsiaalne pädevus:
inimeseõpetusega – mina ja suhtlemine,
keskendumine õpitegevustele,
õpilane analüüsib enda iseloomujooni ja
osalemine rühmatöös;
omadusi, väärtustades neist
Enesemääratluspädevus: aus vastus
positiivseid).
küsimustele;
Omadussõnade rühmitamine nt selle
Kultuuri –ja väärtuspädevus: klassis
järgi, kellega tahad koos sporti teha /
olevate erinevate inimeste
kes õpetaks sind kitarri mängima / kes
väärtustamine.
aitaks sind õpingutes jmt.
Läbiv teema
Valikvastustega kuulamisülesanne.
Väärtused ja kõlblus: tavade tundmine
Kirja koostamine sõbrale, et kirjeldada
erinevate tutvustamise viiside korral;
uut klassiõde või -venda (lõiming:
Tehnoloogia ja innovatsioon: teabe
emakeele ja teiste võõrkeeltega –
otsimine.
kirjeldamine).
Rollimäng: isiku kirjeldamine (3-4liikmelistes rühmades) (lõiming:
kunstiõpetusega – inimesed,
iseloomuomaduste kujutamine).
Internetist oma lemmiklaulja või näitleja pildi leidmine ja selle
kirjeldamine: välimus, oletuste
tegemine iseloomu kohta.

Hindamine

Tagasiside:
Suuline enesehinnang
koos õpetajaga – mida
on lihtsam kirjeldada,
kas välimust või
iseloomu?
Põhjendamine; kuidas
jaotusid rollid
rühmas? Missugused
kokkulepped toetasid
rühmatööd? Kuidas
oled rahul
tulemusega? Mida ja
kuidas püüad järgmine
kord paremini teha?
Hindeline:
Pildi järgi inimese
välimuse ja iseloomu
kirjeldamine (suuliselt
ja kirjalikult).
Kirjaliku töö
tulemuslikkuse
analüüs (õnnestus/ei
õnnestunud) ja õpilase
otsus paremini
tegemiseks (pannakse
õpimappi).
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Pildi juurde kirjaliku teksti koostamine,
pildi
tutvustamine
(4-liikmelised
rühmad).
Mina ja
teised
Kuidas olla
terve?
Hirmud

Õpilane:
oskab väljendada
oma enesetunnet;
mõistab
öeldut/kuuldut/loetut
ja oskab anda
lihtsaid soovitusi;
oskab kirjeldada
oma söögikordi;
teab, kuidas
kirjutada
kokkuvõtet.

Suhtluspädevus: oma hirmude
väljendamine, tervislikest eluviisidest
rääkimine, telefonivestluse pidamine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara kasutamine;
Õpipädevus: õpiülesandele
keskendumine, mõtestatult kuulamine,
valikute tegemine ja sobitamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö;
Matemaatika-, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus: ühisosa
leidmine;
Enesemääratluspädevus: suutlikkus
mõista ja hinnata oma hirme, teadmine,
kellega saab nendest rääkida;
Kultuuri –ja väärtuspädevus: erinevate
hirmude aktsepteerimine.
Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: erinevad tavad
kuidas hirmu väljendamisele
reageeritakse;
Tervis ja ohutus: õpilase kujunemine
tervist väärtustavaks ja emotsionaalselt
terveks ühiskonnaliikmeks.

Teksti lugemine tervise kohta. Uute
väljendite allajoonimine. Paaristööna
väljendite tähenduse aimamine
konteksti toel, täpsustamine
sõnaraamatu abil.
Lausete järjestamine tekstiks.
Küsimuste koostamine ja esitamine
pinginaabrile.
Pinginaabriga
telefonivestluse
koostamine (räägid oma halvast
enesetundest, sõber annab soovitusi).
Töö piltidega: piltidelt kasulike ja
kahjulike toiduainete valimine. Oma
valiku põhjendamine (lõiming: loodusja inimeseõpetus – varasemad
teadmised tervislikest eluviisidest).
Söögikordadest rääkimine, võrdlus eri
kultuuridega (lõiming: emakeel ja teised
õpitavad keeled – söögikorrad).
Teksti kuulamine ja töö sellega: märgi,
milline on kõnelejate igahommikune
menüü.
Sõnavaraga töötamine: etteantud
sõnadest valik, millised hirmud võivad
olla lapsel, millised teismelisel ja
millised täiskasvanul. Ühise leidmine.
Venni diagramm (lõiming:
matemaatikas omandatu kasutamine).

Enesehinnang
koostöös kaaslase ja
õpetajaga: oma
osaluse ja panuse
hindamine paaristöös;
teema jooksul läbitud
sõnavara teadmise ja
kasutamise oskuse
hindamine.
Arutelu sellest,
kuivõrd meelsasti
vesteldakse tervisest
ja hirmudest?
Arvamuse
põhjendamine.
Õpetaja tagasiside:
Kirjaliku hinnangu
andmine kokkuvõttele
ja kokkuvõtte
koostamist toetavate
õpivõtete
väljatoomine (õpilaste
individuaalsete
vajaduste
väljatoomine).
Hinnangu ja
kokkuvõtte lisamine
õpimappi.
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Mina ja
teised
Hea ja halva
suhte
põhjused.
Halvasti
käituja
korralekutsu
mine.
Kiitmine.
Laitmine

Õpilane:
mõistab teemakohast
teksti;
oskab teksti või
teabe sisu edasi
anda, kasutades
jutustamise
õppimiseks talle
kohast õpistrateegiat;
valdab kiitmise ja
laitmise sõnavara.

Suhtluspädevus: oskus kiita ja laita
kaaslast, teemakohase sõnavara õigekiri
ja varemõpitud sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: lauamängus
osalemine;
Õpipädevus: rühmitamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: kiituse
ja laituse mõistmine;
Kultuuri- ja väärtuspädevus: eri
kultuurides aktsepteeritud kiituste ja
laituste mõistmine;
Enesemääratluspädevus: toimetulek
kiituse ja laitusega;
Matemaatika-,
loodusteaduste
ja
tehnoloogiaalane
pädevus:
rühmitamine.
Läbiv teema
Väärtused ja kõlblus: heale ja halvale
käitumisele
reageerimise
tavade
tundmine.

Kokkuvõtte koostamine hirmudest
(õpetaja juhib kirjutamisprotsessi ja
kirjutab kokkuvõtte tahvlile) (lõiming:
inimeseõpetus – hirmud ja nendega
toimetulemine, suhted; kunstiõpetus –
hirmu kujutamine).

Hindeline:

Teksti kuulamine/lugemine ning selle
põhjal tabeli täitmine: tegevus / tagajärg
/ põhjus.
Hea ja halva suhte põhjustest
jutustamine tabeli järgi.
Põhjuse ja tagajärje ühendamine.
Pildi järgi otsustamine, mis on
juhtunud. Juhtunu selgitamine.
Sõnadest lausete koostamine, mida saab
kasutada halvasti käituja
korralekutsumiseks / kiitmiseks /
laitmiseks – suuline , kirjalik (lõiming:
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
eituseta korralekutsumise viiside
kasutamine (nt mitte ära jookse, vaid
klassis kõnnime);
inimeseõpetusega – suhted teistega).
Sõnade ja väljendite rühmitamine
vastavalt sellele, kas neid on meeldiv
või ebameeldiv kuulda.
Sõnavara, väljendite kinnistamine –
mäng klassis.
Tagasivaatav arutelu püstitatud

Eneseanalüüs
jutustama õppimise
strateegiate
kasutamise kohta.

Paaristööna kuuldu
mõistmine ning
kuuldu põhjal
soovituste andmine,
kuidas hoida
/parandada tervist
(dialoog).

Suuline tagasiside
hindelise töö kohta
(tugevuste
esiletoomine,
kasutades kiitvaid
väljendeid; üldised
arengukohad klassis).
Suulise tagasiside
märkimine hindelisele
tööle, endale
kiituse/laituse
kirjutamine; oma
järgmiste sammude
kavandamine; töö
lisamine õpimappi.
Hindeline:
Loetu/kuuldu
mõistmise

69

eesmärkidele koos õpetajaga: mida
õppisin? Enesehinnangu lehe täitmine
(nt oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel
harjutama) mis pannakse seejärel
õpimappi.

kontrollimine
(loetu/kuuldu põhjal
teemakohase sõnavara
jaotamine
tegevus/tagajärg/põhju
s tabelisse).

KODU JA LÄHIÜMBRUS – 4 nädalat, 16 tundi
Kodu ja
lähiümbrus
Naabrid.
Suhted
naabritega

Õpilane:
mõistab
teemakohaseid
kuuldud või loetud
tekste;
oskab iseseisvalt
koostada
teemakohast
jutukest;
teab erinevaid
vanasõnu ning nende
kasutusvõimalusi.

Suhtluspädevus: oskus kirjeldada oma
suhteid naabritega, teemakohase
sõnavara õigekiri ja varemõpitud
sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus viia
läbi küsitlust;
Õpipädevus: küsimuste moodustamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
rühmatöös osalemine, inimeste
erinevuste aktsepteerimine;
Kultuuri- ja väärtuspädevus: rühmatöö
loomingu väärtustamine, oskus mitte
kritiseerida teiste loomingut.
Läbiv teema
Keskkond ja jätkusuutlik areng: oma
asula elukeskkond;
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
lähikondlaste abistamine;
Teabekeskkond: tajub ja teadvustab
ümbritsevat teabekeskkonda.

Eesmärkide püstitamine koos
õpetajaga.
Silpidest sõnade moodustamine.
Küsimuste koostamine, rühmas
küsitluse läbiviimine selle kohta, kas ja
kuidas suheldakse ning millised suhted
on naabritega (ütle, mida oli huvitav
teada saada).
Jutukese kuulamine/lugemine, näite
põhjal oma jutukese kirjutamine
naabritest ja selle esitamine (lõiming:
emakeele ja teiste võõrkeeltega –
naabrite kirjeldamine, vanasõnad;
kunstiõpetuses – naabrite kujutamine).
4-5-liikmelises rühmas jutukese
koostamine naabritest (ahelkirjutamine:
üks õpilane kirjutab esimese lause,
annab järgmisele, teine lisab järgmise
lause jne. Laused peavad olema
omavahel seotud).
Tutvumine erinevate rahvaste
vanasõnadega, mille teemaks on suhted.
Arutelu, millest need vanasõnad
räägivad. Ühe vanasõna

Enesehinnang
koostöös õpetajaga:
suulise tagasiside
märkimine hinnatud
tööle, oma järgmiste
sammude
kavandamine; töö
lisamine õpimappi.
Hindeline:
Teemakohases
jutukeses õpitud
sõnavara kasutamine.
Suuline
tagasiside
hindelise töö kohta
(tugevuste
esiletoomine; üldised
arengukohad klassis).
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väljakirjutamine ning päheõppimine,
selle kasutamise kirjeldamine (lõiming:
inimeseõpetusega – suhted teistega,
erinevuste aktsepteerimine, sallivuse
kasvatamine).
Kodu ja
lähiümbrus
Igapäevased
kodused tööd
ja tegemised.
Õigused ja
kohustused

Õpilane:
tuleb toime
teemakohases
vestlussituatsioonis,
reageerides
repliikidele
asjakohaselt;
planeerib oma
nädalakava ning
oskab seda
tutvustada.

Suhtluspädevus: oskus kirjeldada oma
õigusi ja kohustusi, teemakohase
sõnavara õigekiri ja varemõpitud
sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: ajurünnakus
osalemine, näidendi etendamine;
Õpipädevus: võrdlemine, tegevustele
keskendumine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö
näidendi koostamisel ja etendamisel,
inimeste erinevuste aktsepteerimine;
Matemaatika-,
loodusteaduste
ja
tehnoloogiaalane pädevus: nädalakava;
Kultuuri –ja väärtuspädevus: enda ja
teiste aja väärtustamine.
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: turvaline käitumine
kodus.

Ajurünnak lapse/õpilase õigustest ja
kohustustest.
Tabeli täitmine: õigus (kohustus)/mida
teen/mida tunnen, nt kohustus
õppida/ma õpin koolis/mulle meeldib
õppida.
Õigusi ning kohustusi käsitleva teksti
lugemine, 3-liikmelises rühmas
etenduse koostamine ja esitamine
(lõiming: emakeele ja teiste
võõrkeeltega – õigused ja kohustused).
Dialoogi koostamine paarilisega (nt
sõber kutsub sind õue, kuid sul on
koduseid toimetusi või teisi kohustusi.
Selgita sõbrale, miks sa ei saa tulla.
Leppige kokku teine kohtumisaeg).
Nädalakava koostamine tabelina: märgi
tabelis eri värvidega, millal sa õpid
(koolis ja kodus), millal tegeled muude
kohustustega, millal on vaba aeg. Tee
õpetaja juhendamisel kokkuvõte.
Õige/vale vastustega kuulamisülesanne,
kuuldu sisu arutelu.
Ühe nädalapäeva kohta individuaalse
kava koostamine. Selle tutvustamine ja
põhjendamine paarilisele (lõiming:

Suuline tagasiside
rühmades ettekantud
näidendi kohta
õpetajalt ja
kaasõpilastelt
vastavalt varem kokku
lepitud
kriteeriumitele.
Enesehinnang
rühmades,
individuaalse panuse
esiletoomine,
selle
vormistamine
ning
lisamine õpimappi.
Hindeline:
Rühmatööna valminud
etenduses sõnavara ja
häälduse hindamine.
Lühikiri (õigekiri,
keelestruktuurid,
teksti ülesehitus).
Enesehinnang
oma
koostatud
nädalakavale, lähtudes
tervislikest
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Kodu ja
lähiümbrus
Pereliikmete
ametid

Õpilane:
mõistab teemakohast
kõnet;
valdab sõnavara, mis
on vajalik
iseloomujoonte
kirjeldamiseks;
oskab jutustada
ühest elukutsest;
oskab olla aktiivse
kuulaja ja
vestluspartneri rollis.

Suhtluspädevus: ametite nimetamine,
ametialase tegevuse kirjeldamine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: initsiatiivi
näitamine;
Õpipädevus: ristsõna koostamine,
keskendumine, seinasõnastiku
koostamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
klassikaaslase pereliikmete ametite
iseloomustus, oskus mitte anda
hinnangut;
Enesemääratluspädevus: toimetulek
oma pere ametite kirjeldamisega ja enda
pere erinevuste aktsepteerimine;
Kultuuri- javäärtuspädevus: suutlikkus
hinnata inimsuhteid üldkehtivatest
moraalinormidest lähtuvalt.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
õpilase kujunemine isiksuseks.

inimeseõpetusega – suhtlemine
kaaslastega, koostöö).
Lühikiri sõbrale oma olulisematest
nädalategevustest.

eluviisidest
ja
arvestades perekonna
huvidega/vajadustega.
Päevakava lisamine
õpimappi.

Teksti kuulamine ning kuuldud ametite
ülesmärkimine.
Rühmatöös seinasõnastiku täiendamine
elukutsetega.
Elukutse
ja
selle
kirjelduse
ühendamine.
Jutustamine 4-liikmelises rühmas,
kellena pereliikmed töötavad ning mida
nad tööl teevad (lõiming: emakeele ja
võõrkeele
varasemate
teadmiste
kasutamine).
Teiste
jutustuste
kuulamine
ning
huvitava
teabe
väljatoomine.
Ristsõna koostamine elukutsetest, selle
panemine
klassi
seinale,
et
vahetundides
saaksid
ka
teised
lahendada.
Etteantud iseloomujoontest selliste
valimine, mis on vajalikud nt kokale,
kassapidajale, tellerile vm.
Esitluse koostamine ühest elukutsest.
Selle esitamine klassile. Tagasiside
andmine teiste esitluste kohta (lõiming:
emakeele varasem teadmine esitluse
koostamisest).
Tagasivaatav
arutelu
püstitatud

Suuline
tagasiside
esitlusele õpetajalt ja
kaasõpilastelt
vastavalt varem kokku
lepitud
kriteeriumitele.
Esitluse täiendamine
klassis tehtud
ettepanekutega; selle
lisamine õpimappi.
Hindeline:
Ühe elukutse esitlus
vastavalt kokkulepitud
nõuetele.
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eesmärkidele koos õpetajaga: mida
õppisin? Enesehinnangu lehe täitmine
(nt oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama) mis pannakse
seejärel õpimappi.
KODUKOHT EESTI – 4 nädalat, 16 tundi
Kodukoht
Eesti

Õpilane:
oskab lühidalt
Eesti
tutvustada Eestit,
asukoht,
Eestis enam
sümboolika
tähistatavaid
ja
tähtpäevi ja nendega
tähtpäevad
seotud
Tähtpäevad. tegevusi/kombeid;
oskab tuua
Kombed
lihtsamaid võrdlusi
Eesti ja selle riigi,
kus õpitavat keelt
kõneldakse,
tähtpäevade
tähistamise kohta;
mõistab olulist
teemakohast teavet.

Suhtluspädevus: oskus tutvustada
Eestile omaseid tähtpäevi ja kombeid,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: võrdlemine, seostamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö erinevates situatsioonides;
Enesemääratluspädevus: oskus enda
jaoks lahti mõtestada tähtsamaid
tähtpäevi;
Matemaatika-, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus: tabeli
täitmine;
Kultuuri- ja väärtuspädevus: oma
Eestiga seotuse väärtustamine.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
õpilase kujunemine vastutavaks
ühiskonnaliikmeks.

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Internetist lisamaterjali otsimine Eestis
tähistatavate tähtpäevade ja nendega
seotud kommete kohta (vt näiteks link);
oma teksti koostamine õpetaja antud
märksõnade abil.
Rühmatööna võrdlustabeli täitmine
(lõiming: matemaatikaalane varasem
oskus) eri tähtpäevade kohta etteantud
küsimuste toel; tabelisse kantud
andmete võrdlev esitlemine. Eesti
tähtpäevadest jutustamine (lõiming:
muusikaõpetusega – Eesti
tähtpäevadega seotud laulud; emakeele
varasem teadmine Eesti tähtpäevadest ja
kommetest;
kunstiõpetus ja käsitöö – rahvakunst).
Teksti lugemine ja mõistmine koos
paarilisega. Tabeli täiendamine loetu
põhjal.
Rühmas arvamismäng: õpilased
esitavad kordamööda loetelu

Kirjalik tagasiside
õpetajalt tähtpäevast
koostatud töölehe
kohta.
Eneseanalüüs: töölehe
täiendamine oma
arengukohtade
esiletoomisega;
Töölehe lisamine
õpimappi.
Hindeline:
Jutustamine tabeli
põhjal (märksõnade
abil).
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tegevustest, mis on seotud ühe
tähtpäeva tähistamisega, teised arvavad,
mis päev see on.
Kodukoht
Eesti
Linn ja maa
Elu linnas ja
maal. Linna
ja maa
erinevus.
Mõned
vaatamisvää
rsused

Kodukoht
Eesti

Õpilane:
oskab kasutada
õpitud sõnavara
linna- ja maaelule
rohkem omaste
tegevuste ja nähtuste
võrdlemisel;
oskab väljendada
oma arvamust ja
eelistusi seoses eluga
linnas ja maal
(vastavalt etteantud
näidisele);
oskab lühidalt
tutvustada mõnda
vaatamisväärsust
Eestis/oma
kodukohas.

Õpilane:
saab aru olulisest
teabest lugemis- ja

Suhtluspädevus: linna ja maa erinevuste
selgitamine, ilmastiku ja loodust hoidva
käitumise kirjeldamine, eri liiki tekstide
kirjutamine, teemakohase sõnavara
õigekiri ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: teistes
ainevaldkondades omandatud teadmiste
kasutamine;
Õpipädevus: seostamine,
argumenteerimine, võrdlemine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
kaasõpilaste isiklike kogemuste
kuulamine;
Matemaatika-, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus: ilmaandmete
kogumine;
Kultuuri – ja väärtuspädevus: oma
loodusega / Eestiga seotuse
väärtustamine.
Läbiv teema
Keskkond ja jätkusuutlik areng:
õpilase kujunemine vastutustundlikuks
ja keskkonda säästvaks inimeseks;
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
taotletakse õpilase kujunemist
vastutavaks ühiskonnaliikmeks
(loodus);

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine. Tekstist
märksõnade otsimine ja tabelisse
kandmine alateemade „Elu linnas/Elu
maal“ alla.
Grupitöö: argumentide kogumine
linnas/maal elamise poolt ja vastu;
arvamuse koostamine linna või maa
plussidest (toetudes kogutud
argumentidele) ja selle ettekandmine
grupi esindaja poolt (lõiming: emakeele
ja teiste õpitavate keeltega – linn, maa
ja loodus, argumenteerimine).
Kuulamisharjutuse käigus linna/maa
eeliste täiendamine.
Eesti vaatamisväärsusi kujutavate
piltide/postkaartide paigutamine klassi
seinal olevale Eesti kaardile
(stiliseeritud, kontuur) (lõiming: enne
keeletundi kunstiõpetuses või käsitöös
Eesti kaardi valmistamine), ühe
vaatamisväärsuse kohta põhjalikuma
info otsimine ja selle esitlemine (nt
Powerpointi abil).

Suuline tagasiside
arvamuse
koostamisele/vaatamis
väärsuse tutvustusele
ja selle ettekandmise
oskusele (vastavalt
etteantud mudelile).

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine – teksti

Suuline tagasiside
õpetajalt looduses
käitumise reeglistiku

Enesehinnang: saadud
tagasiside
reflekteerimine ning
paranduste
sisseviimine
arvamusse /
vaatamisväärsuse
tutvustusse.
Kommentaaride
lisamine mustandile
(tööversioon, eskiis)
ning mustandi
lisamine õpimappi.
Hindeline:
Arvamuse/vaatamisvä
ärsuse tutvustamine.
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Eesti loodus
Ilm.
Käitumine
looduses

kuulamistekstis,
oskab sealset infot
kasutada oma teksti
koostamisel;
oskab nimetada,
lühidalt kirjeldada ja
kirjelduse järgi ära
tunda Eestis
esinevaid
ilmastikunähtusi ja
ilmaolusid;
oskab väljendada
loodust hoidva
eluviisi järgimiseks
vajalikke tegevusi.

Väärtused ja kõlblus: õpilane ei jää
looduses ükskõikseks ja sekkub
vajadusel oma võimaluste piires;
Tehnoloogia ja innovatsioon:
nüüdisaegseid tehnoloogiad kasutav
õpilane (Powerpointi esitlus).

põhjal paarilisega intervjuu kirjutamine
ja esitamine.
Kuulamise käigus ilmastikunähtusi
märkivate sümbolite järjestamine.
Teksti taaskuulamine õigsuse
kontrolliks (lõiming: muusikaõpetusega
– loodusnähtuste hääled).
Piltide/sümbolite kohta lausete
moodustamine.
Looduses käitumise teemalistele
küsimustele vastamine (lõiming
loodusõpetusega – Eesti
looduskeskkonna hoidmine, ilmastik;
inimeseõpetusega – otsustamine ja
probleemilahendus ,otsuste tagajärjed).
Paaristööna minireeglistiku koostamine
ja esitlemine looduses käitumise kohta
vt
Tööde väljapanek klassi seinale
kaaslastelt tagasiside saamiseks.
Grupitööna mõtete kirjapanek – head/
halvad teod looduses; lauamäng.
Ilmaprognoosi vaatamine telerist või
internetist; ilmateate koostamine ja
esitamine klassis/ blogi vormis.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida
õppisin? Enesehinnangu lehe täitmine
(nt oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis pannakse
seejärel õpimappi.

vormistamise ja
esitlemise kohta;
kaasõpilastelt
tagasiside enim
õnnestunud tööle
(täpikleepsud);
valikute
põhjendamine.
Hindeline: ilmateate
koostamine (võib
kasutada
ilmastikunähtusi
märkivaid sümboleid).
Hinnang oma
õppimisele õpimapi
toel (kasutades
õpimappi kogutud
materjale):
edusammud sellel
veerandil (tabelis:
kuulamine, lugemine,
rääkimine, hääldus,
kirjutamine, sõnavara,
grammatika + väga
hea, hea, piisav,
kesine); arvan, et
kõige kasulikumad
ülesanded olid …;
arvan, et töötasin
palju/piisavalt/vähe
…; teen pidevaid
edusamme / teen
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mõningaid edusamme
/ei tee edusamme jne;
Kas oled rahul? Kui
ei, siis mida saad
muuta?

RIIGID JA NENDE KULTUUR – 3 nädalat, 12 tundi
Riigid ja
nende
kultuur
Sümboolika,
tähtpäevad
ja kombed,
tuntumad
sündmused
nendes
riikides, kus
kõneldakse
õpitavat
keelt
Linnad, jõed,
järved,
maastikuvor
mid
Tähtpäevad
ja nendega
seotud tavad
ja kombed

Õpilane:
oskab seostada
olulisemaid linnu,
jõgesid, järvesid ja
tüüpilisemaid
maastikuvorme
konkreetsete
riikidega, kus
kõneldakse õpitavat
keelt;
oskab kaardil näidata
nende riikide
tuntumate linnade
asukohta;
suudab korrektselt
hääldada õpitud
pärisnimesid /
geograafilisi
nimesid;
oskab edasi anda
kogutud infot mõne
tüüpilise tähtpäeva
kohta ning

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teema sissejuhatuseks tahvlile
erinevate tähtpäevadega seotud
märksõnade kogumine (ajurünnak);
sama hilisem kordamine õpitud
sõnavara kinnistamiseks.
Õpipädevus: suutlikkus hankida
vajalikku teavet õpitava riigi kohta,
Teksti kuulamine, lugemine ja
sobitamine, võrdlemine;
mõistmine. Tekstilõigud jagatakse
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
gruppide vahel ära; iga rühm mõtleb
koostöö klassikaaslastega;
oma lõigu kohta 2-3 küsimust ja
kirjutab need sedelile; seejärel jagatakse
Enesemääratluspädevus: suutlikkus
klass pooleks ja toimub võistlus teksti
näha ennast teises rollis, teises riigis;
mõistmise kohta õpilaste koostatud
Kultuuri – ja väärtuspädevus: enda Eesti küsimuste põhjal.
riigi ja riiklike tähtpäevade ning teiste
Kuulamine – õpilased räägivad
riikidega seotuse väärtustamine.
traditsioonidest oma kodumaal ja
Läbivad teemad
maades, kus räägitakse õpitavat keelt;
kuuldu põhjal lünkteksti / võrdleva
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
tabeli täitmine ning sellest suulise
õpilane toetub oma tegevustes enda riigi
kokkuvõtte tegemine (lõiming:
kultuurilistele traditsioonidele;
emakeele ja teiste õpitavate keeltega –
Suhtluspädevus: suutlikkus rääkida
erinevate riikide linnadest, maastikust ja
tähtpäevadest, teemakohase sõnavara
õigekiri ja varemõpitud sõnavara
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: rühmatöös
osalemine;

Suuline tagasiside
õpetajalt teksti
mõistmise võistluse
ning tabelist
kokkuvõtte tegemise
kohta.
Kirjalik tagasiside
õpetajalt
tähtpäevateemalise
teksti koostamise
kohta. Saadud
tagasiside
reflekteerimine ning
paranduste
sisseviimine teksti.
Teksti lisamine
õpimappi.
Hindeline:
Õpitud teemakohase
sõnavara kasutamine
kontekstis (kirjalik) /
alustatud tekstilõigu
lõpetamine (näidise
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märksõnade abil
võrrelda selle
tegevusi/kombestikk
u teiste tähtpäevade
tähistamisega.

Riigid ja
nende
kultuur

Õpilane:
suudab leida olulist
infot tuntud inimeste
Saavutused
kohta internetist ning
ja nende seos seda etteantud
ajaloo ja
punktide järgi
kultuurivaldk korrastatult esitada;
onnaga,
oskab tuttaval teemal
eakohased
esitada küsimusi ja
aktuaalsed
anda põhjendustega
ühiskondliku vastuseid, olles
d teemad
dialoogis erinevates
Mõni kuulus rollides.
inimene

Kultuuriline identiteet: oma ja teiste
kultuuride väärtustamine;
Väärtused ja kõlblus: tunnustatud
üldväärtuste tundmine erinevate riikide
kodanikega suhtlemisel.

eri riikide traditsioonid).
põhjal).
Paaris- või rühmatööna riigi kaardilt
linnade otsimine; segamini aetud
tähtedest linna nime kokkupanemine;
linnale omase
sümboli/sündmuse/märksõna
sobitamine linna nimega;
kontuurkaardilt linna asukoha leidmine
ja nime lisamine (lõiming:
loodusõpetusega – varem õpitud
linnad).
Piltide sobitamine tekstide juurde (jõed,
järved, maastikuvormid).
Piltide kohta kirjutamine (tähtpäeva
tähistamine erinevates riikides) –
alustatud tekstilõigu lõpetamine (näidise
järgi).
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti kuulamine, paarilisega lugemine
ja mõistmine. Küsimused tahvlil,
vastuste otsimine tekstist.
Lühiintervjuude kirjutamine ja
esitamine teksti põhjal.
Tekstilõikudele õige pealkirja
sobitamine; kuulamise järgi lünkade
täitmine tekstis.
Rollimäng: üks õpilastest võtab kuulsa
inimese rolli, teised intervjueerivad teda
(lõiming: muusikaõpetuses – kuulsate
artistide muusika; kehalises kasvatuses

Enesehinnang:
Mida uut sain teada
teistest maadest,
rahvastest,
kultuuridest? Kuidas
õpin keeli? Mida
meeldib teha klassis?
Milles ma olen hea?
Millega saan hästi
hakkama? Mis
valmistab mulle
raskusi?
Hindeline:
Kava järgi ühe
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– edukad sportlased).
Info otsimine ühe kuulsa inimese (nt
muusik, sportlane) kohta ja näidise ning
kavapunktide järgi tema elust ülevaate
kirjutamine (õpimappi).
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida
õppisin? Enesehinnangu lehe täitmine
(nt oskan väga hästi/ saan hakkama/
pean veel harjutama), mis pannakse
seejärel õpimappi.

tuntud/kuulsa inimese
elust jutustamine /
jutukese või dialoogi
koostamine.
Suuline tagasiside
õpetajalt
dialoogi/rollimängu/
hindelise töö kohta.
Saadud tagasiside
reflekteerimine.
Hinnatud kirjaliku töö
lisamine õpimappi.

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ – 9 nädalat, 36 tundi
Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Kodused
toimingud
Eelistused

Õpilane:
oskab grupis
töötades leida
tekstist vajalikku
infot ning seda
kirjapandud
märksõnade abil
teistele esitada;
oskab koostada
küsimustikku
(näidise järgi) ja
selle põhjal saadud
infot kokkuvõttena
edastada;
oskab väljendada
enda eelistusi ning
grupikaaslastelt

Suhtluspädevus: koduste toimingute
kirjeldamine, märkmete tegemine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: julgus
küsitleda klassikaaslasi;
Õpipädevus: märkmete kasutamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö;
Matemaatika-, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus: aeg
(nädalapäevad, kellaajad);
Kultuuri – ja väärtuspädevus: iga
inimese tegevuste ja tema aja
väärtustamine.
Läbiv teema

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti kuulamine, lugemine ja mõistmine.
Grupis informatsiooni otsimine tekstist,
märkmete tegemine. Tulemuse esitlemine
grupiti. Märkmete põhjal teksti
rekonstrueerimine ja kettharjutusena
(igaüks ütleb ühe lause) jutustamine.
Küsitlus klassikaaslaste hulgas – õpilane
küsitleb umbes kuut klassikaaslast ja
täidab tabeli (nt Mis kell sa hommikuti
tõused? Millega sa kooli sõidad? jne).
Küsitluse põhjal selgitatakse välja, kes
kõige varem tõuseb, kellel on kõige pikem
koolitee jne. Kokkuvõtte kirjutamine
õpimappi

Suuline tagasiside
õpetajalt/
kaasõpilastelt
etteütluse/ jutustamise
ja rühmatöö kohta.
Hindeline:
Küsimustiku ja selle
põhjal lühikokkuvõtte
koostamine.
Reflekteeriv
kokkuvõte tagasisidest
ja sellest lähtuvate
paranduste tegemine,
töö lisamine
õpimappi.
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Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Söögikorrad.
Tervislik
toiduvalik.
Õpitava maa
rahvusköök

saadud info põhjal
neid teiste omadega
võrrelda.

Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: erinevate rollide
täitmine;
Tervis ja ohutus: turvaline käitumine
ja turvalise keskkonna kujunemisele
kaasaaitamine.

Õpilane:
oskab nimetada
tervislikke /
ebatervislikke sööke,
jooke ja
söömisharjumusi;
oskab väljendada
oma eelistusi toitude
ja söögikohtades
pakutava kohta;
oskab juhiste järgi
koostada
toidupüramiidi;
oskab esitada
küsimusi
toitumiseelistuste ja
harjumuste kohta
ning küsimustele
põhjendustega
vastata;
oskab seostada riigi,
kus kõneldakse
õpitavat keelt,
tüüpilisi sööke nende
söömise tavaga (nt

Suhtluspädevus: toiduvaliku ja
rahvusköögi kirjeldamine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitud sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sobitamine,
võrdlemine, keskendumine ühele
tegevusele;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
teiste söögiharjumuste erinevuste
aktsepteerimine;
Enesemääratluspädevus: järgida
tervislikke eluviise, teadvustada,
kuivõrd tervislik on enda eluviis;
Kultuuri - javäärtuspädevus:
suutlikkus hinnata söögi teema
delikaatsust;
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: on võimeline
järgima tervislikke eluviise.

(lõiming: emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – päeva kohta küsimine,
päevaplaan;
kunstiõpetusega – päevaplaani kujutamine;
matemaatikas – varemõpitud ajamõisted).
Etteütlus: üks õpilane kirjutab nt
grafoprojektori kilele, ühine kontroll.
Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Pildilt toiduainete valimine ja nende
grupeerimine: tervislik, rammus, rämps
(lõiming: inimese- ja loodusõpetus –
varasemate teadmiste kasutamine
tervislikust toitumisest).
Arutelu: milliseid toite sööd tavaliselt
koolis, väljasõidul, kiirtoidukohas,
restoranis; millised toidud on kalori-,
vitamiini- või valgurikkad? Individuaalne
märkmete tegemine, jutustamine (lõiming:
loodusõpetusega – päevamenüü
koostamine; kehalise kasvatusega –
tervislikud eluviisid).
Paaristööna toidupüramiidi meisterdamine
koos sellele joonistatud/kleebitud toitude
piltidega. Kuulamisteksti järgi inimese
nime ja tema toidu- ja joogieelistuste
sobitamine.
Teksti lugemine ja mõistmine,
valikvastustega küsimustele vastamine.
Tabeli täitmine: õpilane vaatab sõnade
loetelu ja kirjutab, mis talle nendega
õpitava maa suhtes seondub (näit

Suuline tagasiside
kaasõpilastelt
toidupüramiidi
mõistekaardile
(lähtuvalt valitud
rahvusköögist).
Mõistekaardi
täiendamine /
parandamine.
Õpetajalt kirjalik
hinnang
mõistekaardile.
Hindeline:
Oma
toitumisharjumustest
jutustamine, kasutades
koostatud
mõistekaarti.
Mõistekaardi lisamine
õpimappi.
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milliseks
söögikorraks,
millisel
puhul/tähtpäeval).

Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Turvaline
liiklemine.
Liiklusõnnet
us.
Õnnetusest
teatamine.
Sõiduplaan

Õpilane:
oskab tekstist leida
olulist
informatsiooni;
mõistab selget ja
aeglast seotud kõnet;
oskab lühidalt ja
lihtsalt kirjeldada
õnnetusjuhtumit.

hommikusöök, lõunasöök, pidustused,
jõulud …).
Maale, kus kõneldakse õpitavat keelt,
tüüpilise söögi retsepti kuulamine, lausete
õigesse järjekorda panemine, lugemine.
Valminud retsept illustreeritakse ja
pannakse õpimappi.
Võimalusel ühiselt retsepti järgi toidu
valmistamine (lõiming: kodundusega –
rahvusköögi toidu valmistamine).
Suhtluspädevus: suudab kirjeldada
liiklusõnnetust, teemakohase
sõnavara õigekiri ja varemõpitud
sõnavara kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: olulise ja ebaolulise
info eristamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö;
Matemaatika-, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalane pädevus:
sõiduplaani lugemine, tee
juhatamine;
Kultuuri- ja väärtuspädevus:
suutlikkus hinnata käitumist
õnnetuse korral lähtuvalt
üldkehtivate käitumisnormidest.
Läbiv teema
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine – õnnetuse
kohta käiva ajaleheartikli ja pealtnägija
tunnistuste võrdlemine, olulise info
markeerimine, lahknevuste leidmine
(lõiming emakeele ja teiste õpitavate
keeltega – käitumine õnnetusjuhtumi
korral; muusikaõpetusega – liiklushelid).
Paaristööna sõiduplaanilt info leidmine;
küsimustele vastamine; teate kirjutamine,
lähtudes sõiduplaanist.
Kuulamise/ filmiklipi vaatamise käigus
õigete väidete markeerimine; lausete
reastamine.
Pildiseeria järgi jutustamine etteantud
keelendite põhjal.
Dialoog: liiklusõnnetusest teatamine,
(lõiming: inimeseõpetusega – suhted
kaaslastega, võõra inimese, politseiga
suhtlemine).

Tagasiside :
Parandusettepanekud
kaaslastelt ja õpetajalt
dialoogile/kirjalikule
teatele.
Õpetaja tagasiside
pildi järgi
jutustamisele ning
kirjalikule
eneseväljendusele.
Hindeline:
Dialoogi esitamine
Teate kirjutamine
Kirjaliku teate
(mustandi) lisamine
õpimappi.
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Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Tee küsimine
ja
juhatamine.
Sihtkohta
juhatamine

Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Poeskäik.
Tervislikud
ja
ebatervisliku
d toiduained.
Erinevad
poed ja
osakonnad

Õpilane:
oskab näidata
suunda, küsida ja
juhatada teed;
mõistab lihtsaid
juhiseid.

Õpilane:
oskab teha
lihtsamaid
toiminguid poes;
oskab anda
lihtsamaid soovitusi
koos põhjendustega,
miks on mõni
toiduaine tervislik;
oskab seostada
erinevaid
kaubagruppe nende

õpilase kujunemine
vastutustundlikuks ühiskonna
liikmeks;
Väärtused ja kõlblus: ühiskonnas
üldtunnustatud käitumisnormide
teadmine;
Tervis ja ohutus: turvaline käitumine
ja turvalise elukeskkonna
kujunemisele kaasaaitamine.

Suhtluspädevus: müüjaga
suhtlemine, rollimängus osalemine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitu aktiivne kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: rollimängus
osalemine;
Õpipädevus: võrdlemine,
sobitamine, mõistmine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
rollimängus klassikaaslastega
arvestamine;
Matemaatika-, loodusteaduste ja

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine; lausete
lõpetamine teksti põhjal.
Dialoogide kuulamine ja tee märkimine
linnaplaanil, (lõiming: loodusõpetusega –
asula elukeskkonnana, ettepanekute
tegemine asula keskkonnaseisundi
parandamiseks);
Etteantud keelendite põhjal situatsioonide
mängimine paarilisega (lõiming:
kunstiõpetusega – õnnetuse kujutamine,
kaardi koostamine tee juhatamiseks,
skitseerimine);
Silmad kinni klassiruumis liikumine
kaaslase juhiste järgi; esemete
(üllatusmunad) peitmine koolimajas, tee
kirjeldamine esemeni, kirjelduse järgi
esemete otsimine.

Enesehinnang: juhise
selgus, kasutatud
sõnavara, vastavus
kaardile.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Pildi kohta lausete moodustamine.
Teksti lugemine ja mõistmine;
tekstilõikude järjestamine; valikvastustega
väited; lausete sobitamine tekstilõikudega.
Rollimängu kuulamine, osadega lugemine
grupis, varieerimine.
Paaris- ja grupitööna poeteemaliste
rollimängude suuline ja kirjalik koostamine
ja esitamine
(lõiming: emakeele ja teiste õpitavate

Õpetaja ja kaaslaste
tagasiside
reklaamiklipi tekstile.

Tagasiside: õpetaja
tagasiside arvestamine
paranduste
sisseviimisel.
Hindeline paaristöö:
kuuldud teejuhise
järgi teekonna
märkimine.
Juhise mõistmine ja
märkimine kodukoha /
kodulinna kaardile.
Juhise ja kaardi
lisamine õpimappi.

Õpetaja tagasiside
arvestamine
paranduste
sisseviimiseks.
Hindeline:
Reklaamklipi teksti
esitamine (filmimine,
lõimingu korral kahes
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müügiga tegelevate
kaupluste/osakondad
e nimetustega.

Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Arsti juures
käimine.
Kaebused.
Halva
enesetunde
põhjused.
Apteek. Ravi

Õpilane:
oskab rääkida
lihtsamatest
kaebustest ja
põhjendada halba
enesetunnet;
oskab anda lihtsaid
soovitusi;
mõistab kuuldut
teema piires ning
oskab kuuldule
reageerida.

tehnoloogiaalane pädevus:
ostunimekiri koos summadega;
Kultuuri - javäärtuspädevus: viisakas
käitumine müüjatega.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: erinevad rollid õpi-,
töö- ja elukeskkonnas;
Tehnoloogia ja innovatsioon:
reklaamklipi filmimine;
Tervis ja ohutus: tervislike eluviiside
järgimine.
Suhtluspädevus: kaebuste ja halva
enesetunde põhjuste mõistmine, eri
liiki tekstide mõistmine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitu kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sobitamine,
järjestamine;
Sotsiaalne ja kodaniku pädevus:
koostöö;
Kultuuri – ja väärtuspädevus: arsti
elukutse väärtustamine.
Läbiv teema
Tervis ja ohutus: tervislike eluviiside
järgimine, turvaline käitumine;
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase kujunemine
isiksuseks.

keeltega – poes käimine; varasem
matemaatikaalane teadmine – raha ja
ostmine).
Reklaamklipi koostamine, filmimine
(lõiming: koostöös kahe erineva keele
õpetajaga; kunstiõpetusega – reklaamklipi
koostamine ja filmimine).
Ostunimekirja koostamine tervislikest
toiduainetest.
Rühmatööna kaubamaja plaani koostamine
(erinevate poodide tähistamine).

keeles).

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine;
võtmesõnade äramärkimine, piltide
sobitamine tekstilõikude juurde.
Dialoogide kuulamine, kuulamise järel
lausete õigesse järjekorda panemine;
valikvastustega küsimused.
Etteantud skeemi järgi paarilisega
dialoogide koostamine, esitamine (arst ja
haige; ema ja haige laps; telefonikõne
sõbraga) (lõiming emakeele ja teiste
võõrkeeltega – kaebuse esitamine).
Rühmatööna küsimine ja vastamine – nt
mida teed, kui oled haige, kui sul on köha,
kui oled külmetunud? (lõiming: inimese- ja
loodusõpetus – varasemad teadmised
tervislikest eluviisidest).
Paarilisega kõnemullide täitmine piltide

Enesehinnang:
teemakohase
mõistekaardi loomine
juba õpitud sõnavara
kohta.

Teksti mustandi
lisamine õpimappi.
Kaaslaste tagasiside
esitlusele (vastavalt
etteantud
kriteeriumitele).

Õpetaja kirjalik
tagasiside kirjale,
milles on kasutatud
mõistekaardi
sõnu/väljendeid.
Parandusettepanekute
sisseviimine.
Hindeline:
Kirja / lihtsa
raviplaani / dialoogi
kirjutamine.
Kirjaliku töö ja selle
analüüsi (õnnestus/ei
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Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Kool ja
klass.
Õpilase
õigused ja
kohustused.
Probleemid.
Huviringid.
Üritused.
Kool õpitava
keele maal

Õpilane:
oskab nimetada
lihtsamaid kooliga
seotud probleeme ja
leida neile lahendusi;
oskab kirjutada
lihtsat isiklikku
kirja;
oskab leida vajalikku
informatsiooni
lihtsast kuulutusest
ja seda kasutada oma
plaanide tegemisel;
oskab vastata
ankeediküsimustele.

Suhtluspädevus: oma probleemide,
õiguste ja kohustuste kirjeldamine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitu aktiivne kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sobitamine, lausete
lõpetamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö, koolireeglite koostamine;
Enesemääratluspädevus: enda ja
kooli suhte teadvustamine,
koolireeglite täitmine;
Kultuuri - javäärtuspädevus: enda,
kooli ja teiste riikide koolidega
seotuse tajumine ja väärtustamine;
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase kujunemine
inimeseks, kes on valmis õppima
kogu elu;
Teabekeskkond: ümbritseva
teabekeskkonna teadvustamine;
Väärtused ja kõlblus: õpilase

juures.
„Raviplaani“ koostamine haigestunud
kaasõpilasele (lõiming kehalise
kasvatusega – vigastuste korral esmaabi
andmine; kunstiõpetusega – visuaalne
raviplaan).
Haige sõbra kirjale vastamine.

õnnestunud) lisamine
õpimappi.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine. Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine – õpilase
ankeet; selle põhjal rühmatööna küsimuste
moodustamine ja üksteisele esitamine;
jutustamine, lünkharjutuse täitmine.
Kuulutuste lugemine ning mõistmine, kus
midagi toimub.
Teksti põhjal õpitava maa kooli eripärade
kohta piltide ja teksti sobitamine, eitavate
ja jaatavate lausete lõpetamine;
kuulamisteksti põhjal otsustamine, kas
väide on tõene või vale (lõiming:
kunstiõpetusega – unistuste kool).
Paaristööna lahenduste / nõuannete
sobitamine õpilase probleemide juurde
(tekstilõigud).
Kuulamise põhjal lauseosade
kokkusobitamine koos paarilisega;
õiged/valed väited;
Kuulamine – kes millises huviringis käib?
Paarilisega dialoogi lugemine,
varieerimine, esitamine.
E-kirja kirjutamine sõbrale, kooli

Tagasiside ja
enesehinnang: õpetaja
tagasiside analüüs ja
sellest tulenevate
paranduste tegemine
kuuldu ja loetu põhjal
koostatud sõnade ja
väljendite loendile
(õigekiri,
grammatiline vorm).
Hindeline:
Isikliku kirja (ekiri/sms) koostamine
kuuldu ja loetu põhjal.
Kirja ja vigade
paranduse lisamine
õpimappi.
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Igapäevaelu
. Õppimine
ja töö
Ametid.
Unelmate
ametid,
erinevad
ametid ja
tegevused

Õpilane:
mõistab lühikesi
lihtsaid tekste;
oskab lihtsal viisil
kirjeldada ja
tutvustada
elukutseid;
tuleb toime
lühivestlusega.
oskab vastata
lihtsatele
küsimustele;
oskab lihtsate
fraaside ja lausetega
kirjeldada, kelleks
tahab saada.

kujunemine kõlbeliselt arenenud
inimeseks.

huviringide, mõne ürituse tutvustamine
(õpimappi);
Koolireeglite koostamine rühmatööna ja
nende esitlemine (lõiming: varasemad
teadmised emakeeles ja teistes õpitavates
keeltes – õpilase õigused ja kohustused).

Suhtluspädevus: elukutsete sõnavara
tundmine, eri liiki tekstide lugemine,
teemakohase sõnavara õigekiri ja
varemõpitu aktiivne rakendamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: sobitamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
koostöö;
Enesemääratluspädevus: enda
valitud ameti väärtustamine;
Kultuuri – ja väärtuspädevus:
väärtustada ameteid, mis endale ei
meeldi, sooline võrdõiguslikkus;
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase kujunemine
isiksuseks.

Teemakohase sõnavara õppimine ja
aktiveerimine (elukutsete ja piltide
kokkuviimine; kirjelduste järgi elukutsete
arvamine). Hääldusharjutused.
Teksti lugemine ja mõistmine; rühmatööna
tekstilõikude pealkirjade sõnastamine; info
otsimine tekstist.
Paaristööna väidete sobitamine piltide /
isikute juurde; küsimustele vastamine;
õiged/valed väited (lõiming:
kunstiõpetusega – elukutse esindajate
pildid);
Paaristöö: iga paar saab ühe elukutse, mille
kohta mõtleb ühe eelise ja ühe puuduse –
lühidialoogid paarilisega.
Intervjuu küsimuste koostamine etteantud
vastuste kohta; paaristööna intervjuu
lõpetamine.
Foorumipostituse kirjutamine teemal
„Kelleks tahan saada?“ (lõiming:
muusikaõpetuses eri ametitele laulu
valimine).
Klassi poiste ja tüdrukute unistuste
elukutsete statistika (lõiming: matemaatika
varasem teadmine) ja selle põhjal lühijutu
koostamine.

Enesehinnang:
Mida tean/sain teada
ametitest/elukutsetest
ja ametite/elukutsete
esindajatest.
Hindeline:
Kava järgi ühest
ametist/elukutsest/elu
kutse esindajast
jutustamine / jutukese
/ dialoogi koostamine.
Suuline tagasiside
õpetajalt hindelise töö
kohta. Saadud
tagasiside
reflekteerimine.
Hinnatud kirjaliku töö
lisamine õpimappi.
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Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida
õppisin? Enesehinnangu lehe täitmine, mis
pannakse seejärel õpimappi.
VABA AEG – 4 nädalat, 16 tundi
Vaba aeg.
Huvid ja
erinevad
vaba aja
veetmise
viisid
Õpitava
keele maa
eakaaslaste
tüüpilised
huvialad

Õpilane:
oskab jutustada
ühest huvialast;
oskab skeemi järgi
koostada
kokkuvõtet.

Suhtluspädevus: ajurünnakus
osalemine, teemakohase sõnavara
õigekiri ja varemõpitu aktiivne
kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:
algatusvõimelisus;
Õpipädevus: ajurünnak;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
oskus teha koostööd;
Enesemääratluspädevus:
aktsepteerib enda huviala;
Kultuuri – ja väärtuspädevus: teiste
inimestega seotuse väärtustamine.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase kujunemine
isiksuseks.

Eesmärkide püstitamine koos õpetajaga.
Ajurünnak: millised huvialad võivad olla
eakaaslastel?
Huvialade / vaba aja veetmise viiside
rühmitamine vastavalt aastaajale (lõiming:
emakeel ja teised keeled – noorte huvialad;
inimeseõpetus – ohtlik käitumine:
narkomaania jne).
Ühe huviala kohta internetist info
hankimine (nii jutu- kui ka pildimaterjal)
(lõiming arvutiõpetusega – info kriitiline
hindamine).
Rühmades postri koostamine, tutvustatakse
üht huviala (lõiming: kunstiõpetusega –
postri lõpetamine või alustamine).
Kuulamine/lugemine ühe huviala kohta.
Otsustamine, kas väide on õige või vale.
Pildi kirjeldamine ning oletamine, millise
huvialaga on tegemist. Kas keegi sinu
tuttavatest tegeleb selle huvialaga?
Skeem erinevate maade noorte huvialadest
ja vaba aja veetmise viisidest, kirjaliku
kokkuvõtte koostamine (lõiming:
matemaatikaga – varasem teadmine
skeemide koostamisest).

Õpetaja suuline
tagasiside
klassitegevustele:
jutustus/kokkuvõte,
postri rühmatöö.
Enesehinnang:
õpetajalt saadud
tagasisidele enda
kommentaaride
kirjutamine ning
paranduste tegemine
töösse.
Hindeline:
Valitud pildi järgi
jutustamine.
Kirjaliku kokkuvõtte
koostamine (sõnavara,
lauseehitus,
keelestruktuur).
Töö lisamine
õpimappi.
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Vaba aeg.
Huvid ja
erinevad
vabaaja
veetmise
viisid
Reisi
planeerimine
. Taskuraha
kasutamine

Vaba aeg.
Huvid ja
erinevad
vabaaja

Õpilane:
oskab kirjutada
postkaarti;
oskab rääkida ühest
reisist, matkast;
tuleb toime
lühivestlusega,
oskab küsida ja anda
lihtsat teavet.

Õpilane:
tunneb teemakohast
sõnavara;
oskab lühidalt

Suhtluspädevus: teemakohase
sõnavara õigekiri ja varemõpitu
aktiivne kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus: soov luua
dialoogi;
Õpipädevus: dialoogide loomine,
lünktekst;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
oskus koos töötada;
Enesemääratluspädevus: enda
valikute aktsepteerimine ja
põhjendamine;
Kultuuri - javäärtuspädevus: teistega
seotuse väärtustamine.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase kujunemine
isiksuseks;
Väärtused ja kõlblus:
õpilase kujunemine kõlbeliselt
arenenud inimeseks.

Reisikuulutuse lugemine, üldise teabe
edastamine (ütle, mida teada said)
(lõiming: matemaatika – raha vahetamine,
reisi allahindlused, protsent).
Reisikuulutuse näitel oma kuulutuse
koostamine. Selle vormistamine ning
esitlemine.
Etteantud nimekirjast reisi jaoks vajalike
asjade valimine, lünkteksti täiendamine.
Pinginaabriga dialoogide koostamine reisi
planeerimise kohta.
Matka marsruudi koostamine ning
kirjeldamine, küsimuste esitamine ja
vastamine (lõiming: emakeel ja teised
õpitavad keeled – reisi planeerimine).
Kutse kirjutamine näidise järgi (nt minna
koos klassiekskursioonile).
Nimekirjast asjade valimine, millele
kulutaksid taskuraha. Lühiteksti
koostamine, valiku põhjendamine.
Reisi sihtkohtade valimine, kuhu tahaksid
minna ning nende kohta internetist teabe
leidmine (lõiming: arvutiõpetus – info
kriitiline hindamine), jutustamine
rühmades. Lühivideo vaatamine ülevaate
andmiseks, töölehe täitmine, nähtu
mõistmine, postkaardi kirjutamine.

Tagasiside andmine
klassitegevuste kohta.

Suhtluspädevus: teemakohase
sõnavara õigekiri ja varemõpitu
aktiivne kasutamine;
Ettevõtlikkuspädevus:

Mõistmine: meediavahendi ning tegevuse
ühendamine, loetelust enda jaoks sobivate
valimine. (Lõiming: emakeel ja õpitavad
keeled – meedia; inimeseõpetus –

Õpetaja tagasiside
klassitegevustele.

Enesehinnang rühma-,
paari- ja
individuaalsele tööle
(oskus leida materjali,
valida infot
esitamiseks, koostada
jutustust);
reisikuulutuse
koostamine ja
vormistamine (info
valik, edastamine
kuulutuse vormis).
Hindeline:
Postkaardi
kirjutamine.
Dialoogi esitamine
reisile /matkale
minemisest.

Vastastikune hinnang
nt lausete lõpetamise,
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veetmise
viisid

rääkida enda
eelistustest.
Meediavahen oskab edasi anda
olulist teavet.
did ja selle
eakohased
kasutamise
võimalused.
Telekava.
Spordiala.
Sporditarbed

Projektinädal
„Euroopa
keelepäeva
tähistamine“

Õpilane:
teab, milliseid keeli
räägitakse Euroopa
Liidus;
oskab rääkida ühe

algatusvõimelisus;
Õpipädevus: võrdlemine,
sobitamine;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
oskus teha koostööd;
Enesemääratluspädevus: enda
eelistuste aktsepteerimine ja nende
põhjendamine;
Kultuuri – ja väärtuspädevus: teiste
soovide väärtustamine.
Läbiv teema
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine: õpilase kujunemine
isiksuseks;
Väärtused ja kõlblus: õpilase
kujunemine kõlbeliselt arenenud
inimeseks.

manipuleeriv meedia, ohud; meedia
ajalugu).
Rääkimine: kui tihti sa vaatad telerit,
suhtled internetis jne.
Telekava mõistmine, küsimustele
vastamine, lausete lõpetamine.
Nt pühapäeva ja teisipäeva telekava
võrdlemine, erinevuste leidmine, lausete
koostamine.
Telekava lugemine ja mõistmine: paaristöö
– iga paar valib ühe telekanali ning koostab
lühiesitluse nt milliseid spordisaateid /
spordialasid on võimalik nädala jooksul
vaadata?
Sobitusülesanne (nt spordiala ja
sporditarve).
Sõnaloendid (liigsed sõnad välja).
Pildi/piltide kirjeldamine – seotud
lühiteksti koostamine.
Spordialade ja sporditarvete seinasõnastiku
koostamine.
Tagasivaatav arutelu püstitatud
eesmärkidele koos õpetajaga; mida
õppisin? Enesehinnangu lehe täitmine, mis
pannakse seejärel õpimappi.
Projektinädal
Suhtluspädevus: õpitava keele
Tutvumine Euroopas räägitavate keeltega
rakendamine (mõistmine, info
(lõiming: emakeel ja võõrkeeled –
edasiandmine jne);
keelenädal).
Õpipädevus: suutlikkus otsida infot
Iga õpilane valib keele, mille kohta kogub
ja seda edasi anda;
nädala jooksul õpetaja suunamisel ja

lühiesitluste kohta.
Õpetajapoolne
tagasiside.
Hindeline:
Õpitud teemakohase
sõnavara kasutamine
kontekstis (kirjalik);
enda eelistustest
rääkimine.

Tagasiside õpetajalt
veebiviktoriini
tulemuste kohta.
Enesehinnang koos

87

keele kohta esitluse
toel;
oskab leida vajalikku
teavet erinevatest
teabeallikatest.

Enesemääratluspädevus:
oskus mõtestada enda jaoks Euroopa
ja sealsete keelte tähendust;
Sotsiaalne ja kodanikupädevus:
töötamine rühmas koos
klassikaaslastega;
Kultuuri – ja väärtuspädevus: teiste
kultuuride väärtustamine.
Digipädevus : tekste digitaalselt
loomine ja vormistamine

juhendamisel infot. Nädala lõpus toimuvad
esitlused keeltest (väiksemad rühmad, iga
rühma juures õpetaja).
Stendi valmistamine (lõiming: koostöös
kunstiõpetusega) keelte kohta (keel, kus
kõneldakse, kõnelejate arv).
Veebiviktoriini läbiviimine
Euroopa keeltes tervitamise õppimine

kaaslas(t)ega teabe
leidmisele, esitluse ja
stendi koostamisele.
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