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1. ÜLDSÄTTED 

• Kihelkonna Kooli õppekava on Kihelkonna Kooli põhikooliosa õppe- ja 

• kasvatustegevuse alusdokument. 

• Kihelkonna Kooli õppekava on kättesaadav paberkandjal kooli õpetajate toas, 

• digitaalselt kooli veebilehel. 

• Kihelkonna Kooli õppekava on koostatud lähtudes riiklikust õppekavast ja kooli 

• arengukavast. Silmas on peetud piirkonna eripära ja vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja 

• õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse. 

• Kihelkonna Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad. 

• 

1.1 KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED, ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID 
 
 
1.1.1 Kihelkonna Kooli põhiväärtused 

• Oleme koostööle avatud partnerid. Teeme endale selgeks parimad kaasamise praktikad ja 
hindame kõrgelt koostöökultuuri, kaasates lapsed ja töötajad, lapsevanemad ja vilistlased, 
kogukonna ja vallaametnikud, aga ka kaugemad teadmised ja oskused. Tegutseme ühiste 
eesmärkide nimel. 

• Oleme ausad. Peame üksteisest lugu ja väärtustame igaühe aega. Peame kinni kokkulepetest 
ja täidame lubadusi. Tunnistame oma eksimusi ja õpime nendest. Kiidame avalikult, laidame 
silmast-silma. 

• Oleme loovad ja avatud uuendustele. Mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel 
muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas. 

• Oleme usaldusväärsed. Tahame olla õppe- ja kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad 
ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Vastutame selle eest, et meie 
lapsed saaksid parima hariduse tulevikus hakkama saamiseks. 

 
 
1.1.2 Kihelkonna Kooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid: 

• Alushariduse pakkumine viisil, mis on atraktiivne enamikule piirkonna lastevanematest. 

• Koolis on rakendatud väikestest klassidest lähtuv ja teistest Saaremaa koolidest eristuv 
õpikäsitus, mis tagab uksi avava hariduse läbi õppijate õpimotivatsiooni ja õpetajate kõrge 
taseme. 

• Uuendusmeelse ja pädeva töötajaskonna ning hoolekogu koostöös on tagatud süsteemne 
arengu kavandamine ja tulemuste hindamine, uuenduslike õppemeetodite rakendamine, 
läbimõeldud üldpädevuste ja valdkonnaoskuste kujundamine. 

• Kool on kogukonnale avatud, mis põhineb ühistel väärtustel ja üksteist toetaval koostööl.



• Uue füüsilise õpikeskkonna rajamine. 

• Korrapärased tegevused kõrge maine saavutamiseks ja hoidmiseks. 

• Keskkonnateadlik õpikeskkond ja tervislikud eluviisid. 

• 

2. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 

Pädevus on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või – 
valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida. Kool toetab õpilaste üldpädevuste 
kujunemist kõigi õppeainete, tunni – ja koolivälise tegevuse kaudu kõigi kooli töötajate ning kodu 
ja kooli koostöös. 

Üldpädevuste kujundamine toimub läbi alltoodud tegevuste: 
 

Kultuuri- ja väärtuspädevus Kodukoha ja selle ajaloo väärtustamine, ülekoolilised üritused koos 
lapsevanematega, klassiüritused, omaloomingulised tööd, 
õpilastööde näitused, etlemine, ruumide kaunistamine 
tähtpäevadeks, rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine, 
õppekäigud, projektipäevad, huviringide tegevus 

Sotsiaalne ja 
kodanikupädevus 

Klassi, kooli, valla üritused, kooli traditsioonid, meeskonnatööna 
toimuvad ettevõtmised, spordipäevad, heategevusüritused, 
ametiasutuste külastamine, taidlusnumbrite ettevalmistamine, 
etiketipäev, teatri ja kino ühiskülastused, kooliväline huvitegevus, 
kooli eindamine 

Enesemääratluspädevus Õpetada õpilast tõlgendama oma käitumist, mõtteid ja tundeid 
mitmest vaatenurgast; arenguvestlused, olümpiaadid, osalemine 
huviringides, isetehtud asjade tutvustamine, spordipäevad, 
tervisepäevad: tervist edendava mõtteviisi esile tõstmine, arutelud 

Õpipädevus Õpetaja toetab õpilase oskust ja soovi enda õppimist ise reguleerida; 
uurimustööd, viktoriinid, teemapäevad, tegevused pikapäevarühmas 

Suhtluspädevus Ainetunnid, huvitegevus, klassiõhtud, võistlused, elektrooniline 
suhtlus, kohtumistel osalemine 

Matemaatika-, 
loodusteaduste ja 
tehnoloogiaalane pädevus 

Matemaatiliste teadmiste ja oskuste üldistamine ja rakendamine 
kõigis ainetundides, Känguru, uurimused, loodusvaatlused, laadad 

Ettevõtlikkuspädevus Ürituste planeerimine, läbiviimine, klassiõhtud, laadad, 
ekskursioonid 

Digipädevus Ainetunnid, arvutiõpetus, huviringid, kus kasutatakse 
digivahendeid; digipädevusi arendavad võistlused ja konkursid 



2.1 TAOTLETAVAD ÜLDPÄDEVUSED JA ÕPPE RÕHUASETUSED KOOLIASTMETI 
 
 
Esimeses kooliastmes on õppe- ja kasvatustöö põhiline rõhuasetus õpilase kohanemisel koolieluga, 
eduelamuste kogemisel ning valmisoleku kujunemisel edasiseks edukaks õppetööks. 

 
 

Esimese kooliastme õppe- ja kasvatustöö prioriteedid: 

• kõlbeliste tõekspidamiste ja heade käitumistavade õppimine ja kinnistamine 

• positiivse suhtumise kujundamine koolis käimisesse 

• eesmärgistatud tööoskuste arendamine 

• eneseväljendusoskuse kujundamine 

• õpiraskuste äratundmine 
 
 
Esimese kooliastme lõpus õpilane: 

• peab lugu oma perekonnast ja kaaslastest 

• austab oma kodupaika, Eestimaad 

• teab oma rahvuslikku kuuluvust 

• oskab koostada päevakava ja seda järgida 

• oskab tekstist leida seal sisalduvat teavet 

• mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles õpitud väljendeid 

• oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid 

• käitub loodust ja keskkonda hoidvalt 

• oskab esemeid ja nähtusi võrrelda 

• oskab kasutada arvutit ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid 

• tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest 

• hoiab puhtust ja korda 

• oskab vältida ohtlikke olukordi 
 
 

Teise kooliastme õppe- ja kasvatustöö prioriteedid: 

• õpimotivatsiooni hoidmine ja selle tõstmine 

• huvitegevuse võimaluste pakkumine 

• õpilase erivõimete ja huvide äratundmine ning arendamine 

• õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumine



Teise kooliastme lõpus õpilane : 

• mõistab oma rolli pereliikmena 

• oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele 

• väärtustab oma rahvust ja kultuuri 

• oskab oma tegevust hinnata 

• oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta 

• oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohast teksti 

• tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades 

• on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse 

• oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina 

• oskab hankida erinevatest allikatest teavet 

• tunnetab end oma riigi kodanikuna ja järgib ühiselu norme 

• on leidnud endale sobiva harrastuse ja omab üldist ettekujutust töömaailmast 
 
 
 
 
 
3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDAMISE ÜLDISED 
ALUSED. TUNNIJAOTUSPLAAN 

3.1. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE ÜLDISED ALUSED 

3.1.1 Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund koolimajas või väljaspool kooli. 
Vastavad tegevused on planeeritud kooli üldtööplaanis või õpetaja töökavas. Õppe- ja 
kasvatusprotsess toimub ka väljaspool tunde huvitegevuses, koostöös partneritega ja 
tugisüsteemide kaudu. 

3.1.2 Õppe- ja kasvatuseesmärkide täitmist toetab õppekeskkond, kus 

• õpetajate, õpilase, kooli juhtkonna , lastevanemate omavahelised suhted põhinevad 
vastastikusel lugupidamisel 

• luuakse tingimused õpilase ja õpetaja arenguks 

• on olemas õppekava elluviimiseks vajalikud rajatised, ruumid, õppevahendid- ja materjalid, 
järgitakse turvalisust, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid nii tegevustes kui füüsilise keskkonna 
kujundamisel 

31.3 A- võõrkeelena õpitakse inglise, B- võõrkeelena vene keelt. 

3.1.4 Õpilase arengu toetamiseks töötab koolis pikapäevarühm 

3.1.5 Õpilase arengu toetamiseks toimub osa õppetööst õuesõppena ja õppena kooliaias.



3.2. KIHELKONNA KOOLI TUNNIJAOTUSPLAAN AINETI JA KLASSITI 
 

Õppeaine 1.kl 2.kl 3.kl Kokku 
Eesti keel 8 8 6 22 
Inglise keel 0 0 4 4 
Matemaatika 3 5 5 13 
Loodusõpetus 1 1 1 3 
Inimeseõpetus 0 1 1 2 
Muusika 2 2 2 6 
Kunst 1,5 1,5 1,5 4,5 
Tööõpetus 1,5 1,5 1,5 4,5 
Kehaline kasvatus 3 3 3 9 
Kokku 
1.kooliastmes 

20 23 25  

 4.kl 5.kl 6.kl Kokku 
Eesti keel 5 3 3 11 
Kirjandus 0 3 2 5 
Inglise keel 4 4 3 11 
Vene keel 0 0 4 4 
Matemaatika 5 5 5 15 
Loodusõpetus 2 2 3 7 
Ajalugu 0 2 2 4 
Inimeseõpetus 0 1 1 2 
Ühiskonnaõpetus 0 0 1 1 
Muusika 2 1 1 4 
Kunst 1 1 1 3 
Kehaline kasvatus 3 3 2 8 
Tööõpetus 2 2 2 6 

arvutiõpetus 1 1 0 2 

Kokku 
2.kooliastmes 

25 28 30  

 
 
 
 

4. LÄBIVATE TEEMADE JA LÕIMINGU RAKENDAMINE 

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 
vahendiks. Läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas tähtsustatud valdkondi. 
Läbivate



teemade õpe realiseerub eelkõige õppekeskkonna korralduses, aineõppes, valikainete valikul, 
õppeaineid lõimivas loovtöös, koostöös erinevate huvigruppidega 

 
 

Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

• elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks 

• keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase arenemist sotsiaalselt aktiivseks 

• kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ja 
vastutustundlikuks kogukonna liikmeks 

• kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks 

• teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks 

• tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist nüüdisaegseid tehnoloogiaid 
eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks 

• tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 
füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks 

• väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks 
 
 
 
 
 
5. ÕPPEKESKKONNA MITMEKESISTAMISEKS KAVANDATAVAD TEGEVUSED 

 
 
Õppekeskkonna mitmekesistamiseks viiakse koolis läbi mitmesuguseid tegevusi, mis on 
kavandatud kooli üldtööplaanis ja õpetajate töökavades: 

• õppekäigud ja õuesõpe 

• huvialaringid 

• koolipeod, mälumängud, omaloomingu konkursid, matkad, väljasõidud 

• ülekoolilised projektid 

• koolidevahelised projektid 

• õppetöö kooliaias 
 
 
6. ÕPILASTE ARENGU JA ÕPILASTE 

TOETAMISE NING HINDAMISE 

KORRALDAMINE 

 

6.1 Hindamise eesmärk on:



1. toetada õpilase arengut; 

2. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 
3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 
4. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul; 
5. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 
6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

6.2 TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMISE KORRALDUS 

1. Kool kasutab viiepallisüsteemi asemel koolisiseselt I ja II kooliastmes õpilase hindamisel sõnalisi 
hinnanguid .Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse selle õppeaasta kokkuvõtvad hinded ning 
käimasoleva õppeveerandi või kursuse jooksul saadud hinded viiepallisüsteemi. 

2. Õpilase teadmistele ja oskustele antakse trimestri lõpul kirjalikult kokkuvõtvad sõnalised 
hinnangud. Trimestrite lõpul antud sõnaliste hinnangute alusel antakse enne õppeperioodi lõppu 
kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kogu õppeperioodi kohta. 

3. Kui õppeaine poolaastahinnang on jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele 
vastata, lähtutakse aastahinnangu andmisel vastaval poolaastal omandatud teadmiste ja oskuste 
tulemustest. 

4. Õpilasele,kellele on antud sõnaline hinnang ,,mittearvestatud” või on jäetud hinnang andmata, 
koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt 
logopeediline abi, parandusõpe jm) . 

 
 
7. HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ( HEV ) ÕPILASTE 
ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED 

 
 
Kihelkonna Kooli HEV õpilaste õppekorraldusel lähtutakse PGS-st, haridus- ja teadusministri 
määrusest ja kooli kodukorrast. 

Õpetamisel järgitakse ( PGS § ) kaasava hariduse põhimõtet kindlustades HEV õpilastele sobiva 
õpikeskkonna. Individualiseeritud õpet rakendatakse vajadusel kõigis klassides. 

Õpetamise eelduseks on probleemi märkamine, selle uurimine, nõustamine ning õpiabi. 
 
 
HEV õpilaste arengu toetamisel on kolm põhimõtet: 

- õpilase toetamine on süsteemne 

- toetatakse ühtse meeskonnana 

-tegevused õpilase toetamiseks on individualiseeritud 
 
 
HEV õpilaste toetamise kolm tasandit: 

I tasand – märkamine ja esmane sekkumine



II tasand – tugispetsialistide kaasamine 

III tasand – sekkumised maakondliku nõustamiskomisjoni soovitusel 
 
 
I tasandil rakendatakse : 

• lisaabi tunnis 

• kodutööde juhendamine pikapäevarühmas 

• individuaalne nõustamine väljaspool õppetunde aineõpetaja juures 

II tasandil võib lisaks eelnevatele rakendada: 

• tugispetsialisti teenust 

• individuaalset õppekava 

• koduõpet 

III tasandil teavitatakse lapsevanemat vajadusest kaasata kooliväliseid spetsialiste. Tegevuse 
eelduseks on lapsevanema nõusolek ja aktiivne koostöö kooliga. Võimalikud meetmed: 

• Rajaleidja keskuse spetsialistide kaasamine õpilase HEV hindamiseks 

• kohaliku omavalitsuse poole pöördumine 

• õpilase suunamine kliinilistele uuringutele 

• õpilase suunamine nõustamiskomisjoni 

Taotluse nõustamiskomisjonile esitab vanem või vanema nõusolekul kooli direktor. 

Kui õpilase HEV tuleneb tema andekusest, rakendatakse järgmisi tegevusi: 

• tunniväline individuaalne töö 

• individuaalsed lisaülesanded tunnis 

• koolisisesed- ja välised ainealased konkursid 

• individuaalse õppekava koostamine 
 
 
 
 
 
8. ÕPILASTE JA VANEMATE TEAVITAMISE JA NÕUSTAMISE KORRALDUS 

• klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral 
kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele 

• õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule tasemele arendamiseks selgitatakse koolis 
välja õpilase individuaalsed õpivajadused 

• kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, 
täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde



• kool nõustab vajadusel õpilase vanemat õpilase arengu toetamises 

• õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga vähemalt kaks korda aastas arenguvestlus 

• kool teavitab õpilase vanemaid edasiõppimise võimalustest 

• kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse 
kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitletavates küsimustes’ 

 
 
9. ÕPETAJATE KOOSTÖÖ JA TÖÖ PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED 

oõpetajad teevad koostööd ning jagavad kogemusi kolleegidega, tööd planeeritakse koostöös 
kolleegidega. Koostöö ja arutelude tulemusena toimub õppetöö lõimumine 

oõpetaja töökava koostamise aluseks on põhikooli riiklik õppekava ja kooli õppekavas loetletud 
õpitulemused 

oõpetaja töökava vorm on vaba, näidatud on õpitulemused ja nende kontrollimise / hindamise aeg 
ning moodused 

oklassijuhataja tööplaani koostamise aluseks on kooli üldtööplaan, õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 
järgnevaks õppeaastaks ja konkreetse klassi kasvatuslikud vajadused 

 
 
 

10. KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE KORD 

oKooli õppekava uuendatakse vajadusel enne uue õppeaasta algust. Ettepaneku uuendusteks võivad 
esitada pedagoogid või direktor. Muudatuse ettepanek esitatakse enne kehtestamist kooli 
hoolekogule ja õppenõukogule. 

oMuudatusettepaneku kiidab heaks kinnitab õppenõukogu. 
 
 
 
 
 
11. AINEKAVAD 

11.1 Ainevaldkond Eesti keel ja kirjandus 

1. klass eesti keele ainekava 
 
Õppe sisu 

 
Suuline keelekasutus 
Helide ja häälte ning häälikute eristamine, hääliku pikkuse eristamine. 
Õpetaja ja kaaslase ettelugemise kuulamine, kommenteerimine ja analüüsimine. 
Kuuldud jutu ümberjutustamine. 
Hääldus-ja intonatsiooniharjutused. 
Sõnavara arendamine – sõnatähenduste selgitamine, täpsustamine. 
Mõtete väljendamine terviklausetena.



Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu ja etteantud teema põhjal. 
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. 

 
Lugemine 

Trükitähtede tundmaõppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete lugemine. 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, pausid). 
Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine. 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. 
Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. 
Teksti osade leidmine. 
Tekstid: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, kahekõne, näidend. 

 
Kirjutamine 
Kirjaeelharjutused. 
Joonistähtede kirjutamine. 
Väikeste ja suurte kirjatähtede õppimine, õiged tähekujud ning seosed. 
Töö vormistamine, puhtus, käekirja loetavus ning kuupäeva kirjutamine. 
Teksti ärakiri. 
Sõna ja lause ladumine ning kirjutamine. 
Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine. 
Häälik, silp, sõna, lause, tekst. 
Täis-ja kaashäälikud, tähed ja tähestik. 
Hääliku pikkuse märkimine kirjas. 
Lauselõpumärk. 
Kes? Mis? 
Mida teeb? Mida teevad? 
Üks ja mitu. 
Nimed. 
Sama- ja vastandtähendusega sõnad. 

 
Põhimõisted: 

Häälik, silp, sõna, lause, tekst. 
Täis-ja kaashäälikud, tähed ja tähestik. 
Hääliku pikkuse märkimine kirjas. 
Lauselõpumärk – punkt, küsimärk, hüüumärk. 
Kes? Mis? 
Mida teeb? Mida teevad? 
Üks ja mitu. 
Suur algustäht lause alguses ja nimedes. 
Sama- ja vastandtähendusega sõnad. 
Muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, kahekõne, näidend. 

 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Lugemispäeviku täitmine. 
Lühiettekannete koostamine ( erinevate infoallikate kasutamine:internet, teatmeteosed) 

 

2. klassi eesti keele ainekava 
 
Õppesisu 

 
Suuline keelekasutus



Kuulamine 
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul. 
Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja selle järgi 
toimimine. 
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine 
õpetaja juhendamisel. 
Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid 
ja intonatsioon mõtte toetajana). 

 
Kõnelemine 

Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara laiendamiseks. 
Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja 
sisule. 
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. 
Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) esiletoomine dramatiseeringus jm 
esituses. 
Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma esindajana), rollimängud. 
Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle põhjendamine. Arutlemine 
paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste 
seisukohtade otsimine. 
Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine tugisõnade, skeemi, tabeli abil. 
Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja 
neile vastamine. 
Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine. 

 
Lugemine 

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea parandamine, kui 
sellele tähelepanu juhitakse, sobiva intonatsiooni kasutamine. Lugemistehniliselt raskete 
sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine. 
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid 
arvestades. 
Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) mõistev lugemine. Oma ja 
õpetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. Üksikute 
tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja 
tabelite lugemine õppekirjanduses ning lasteraamatutes. 
Teksti sisu aimamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm alusel. 
Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega 
sõnade jms leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine. 
Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. 
Loetud jutustuse ja muinasjutu kohta kava koostamine (teksti jaotamine osadeks); 
skeemi/kaardi koostamine õpetaja abiga. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele 
vastamine (ka siis, kui vastus otse tekstis ei sisaldu). Loole alguse ja lõpu mõtlemine. 
Tegelaste iseloomustamine. 
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga. 

 
Kirjutamine 

Suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine. 
Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane kirjarida, õiged tähekujud ja seosed nii väikestel 
kui suurtel kirjatähtedel. 
Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, kirjapaberile; kuupäeva kirjutamine. 
Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja abiga.



Tekstilähedase ümberjutustuse kirjutamine küsimuste ja tugisõnade toel. 
Loovtöö skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. Jutu ülesehitus: alustus, sisu ja lõpetus; jutule 
alguse ja lõpu kirjutamine. Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutlemine. 
Varasemale lisanduvalt keeleteadmised: täishäälikuühendi õigekiri, suluta kaashääliku 
pikkus ja õigekiri; 
k, p, t s-i ja h kõrval; i ja j silbi alguses, h sõna alguses. 
Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted. 
Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja küsilause). Koma kasutamine liitlauses 
kirjutamisel et, sest, aga, kuid puhul. 
Suur algustäht oma kooli ja tuttavates kohanimedes. 
Sõnade lõpu õigekiri –d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse (kellesse? millesse?), -ga 
(kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?). ma, sa, ta, me, te, nad õigekiri. 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20–25 sõna lihtlausetena). 
Kirjavea parandamine, kui veale tähelepanu juhitakse; kirjavea vältimine, kui 
veaohtlikule kohale tähelepanu juhitakse. 

 
Põhimõisted: 

Mida teeb? Mida teevad? 
Täishäälikuühend. Kaashäälikuühend. 
Tähestik. 
Võõrsõnad. 
Ainsus. Mitmus. 
Kellega? Millega? 
Kelleta? Milleta? 
Silp, silbitamine. 
Poolitamine. 
Jutustav-, küsi- ja hüüdlause. 
Tegusõna 
Loovjutt. 
Suur algustäht kohanimedes 
Suur algustäht loomade nimedes 
Kellesse? Millesse? 
Koma 
Lühendid 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Lugemispäeviku täitmine. 
Ettekannete koostamine ( erinevate infoallikate kasutamine:internet, teatmeteosed, 
raamatukogu) 
Õuesõppe tunnid 
Eesti keele tunnid arvutiklassis 
Näidendi või luulepõimiku ettekandmine kooli üritusel.  
taskutark.ee 
Õpitulemused: 

 
Suuline keelekasutus 
Eristab täis- ja suluta hääliku pikkusi;



kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning toimib saadud sõnumi kohaselt 
kasutab kõnes terviklauseid; 
teab ja leiab vastandtähendusega sõnu 
väljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi rühmas; vestleb oma kogemustest ja 
loetust; 
annab õpetaja abil edasi lugemispala, õppeteksti, filmi ja teatrietenduse sisu; 
koostab õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või küsimuste toel; mõtleb jutule alguse või 
lõpu; 
vaatleb ja kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi õpetaja suunavate küsimuste 
toel; 
esitab luuletust peast; 

 
Lugemine 

Loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt (lugemistempo võib olla kõnetempost 
aeglasem), parandab ise oma lugemisvigu, enamasti väljendab intonatsioon loetava sisu; 
mõistab häälega või endamisi lugedes loetu sisu; 
vastab teemakohastele (ka lihtsamatele tekstis mitte otsese infoga seotud) küsimustele; 
leiab tekstis iseseisvalt vastused konkreetsetele küsimustele ja töötab õpetaja abiga 
eakohaste juhiste alusel; 
tunneb ära jutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja vanasõna; 
kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga sõnade leidmiseks algustähe järgi; 
on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab tegelasi ja annab edasi loetu sisu mõne 
huvitava, enam meeldinud episoodi järgi; 
Kirjutamine 

Kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte kirjatähtede tähekujusid ja seoseid; 
kirjutab tahvlilt või õpikust ära; 
täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja kujundab vihikut, paigutab näidise järgi tööd 
vihikulehele, kirja joonelisele lehele, varustab töö kuupäevaga; 
koostab õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja teate; 
kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil; 
eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, silpi, sõna, lauset, täishäälikuühendit; 
kirjutab õigesti sulghääliku omasõnade algusesse ja omandatud võõrsõnade algusesse; 
märgib kirjas õigesti täishäälikuid; 
teab peast võõrtähtedega tähestikku; 
alustab lauset suure algustähega ja lõpetab punkti või küsimärgiga; 
kasutab suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes, tuttavates kohanimedes; 
kirjutab õigesti sõnade lõppu 
-d (mida teed?), -te (mida teete?), 
-sse (kellesse? millesse?), 
-ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?); 
kirjutab etteütlemise järgi õpitud keelendite ulatuses sisult tuttavat teksti ja kontrollib 
kirjutatut näidise järgi (20–25 sõna lihtlausetena). 

 
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 

Matemaatika: tekstülesannete sisu mõistmine, küsilause 
Loodus- ja inimeseõpetus: lindude, loomade, aastaaegade kirjeldamine; lühiettekannete 
koostamine ja ettekandmine 
Kunsti- ja tööõpetus: luuletuse meeleolu kujutamine kunstis, kirjalike tööde 
illustreerimine, raamatu tegelaste joonistamine või meisterdamine (Sipsik, Nublu, 
autopõrnikas jm); muinasjutu kuulamine ja selle põhjal pildi joonistamine 

 
3. klassi eesti keele ainekava



Õppesisu 
 
Keeleõpetus 
Häälik – silp – sõna – lause – jutt. Täis- ja kaashäälikud. Tähed ja tähestik. 
Häälikupikkuse ja häälikuühendi märkimine kirjas. k, p, t sõna alguses ning s-i ja h 
kõrval; i ja j õigekiri (v.a võõrsõnad ja tegijanimi); h sõna alguses; g, b, d tuntumate 
võõrsõnade alguses. 
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tuntumates kohanimedes. Väike 
algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade ja ilmakaarte nimetustes. 
Silbitamine ja poolitamine. 
Liitsõna. Nimi-, omadus-, ase- ja tegusõna. Küsivad asesõnad. 
Ainsus ja mitmus. Käändsõnavormide moodustus küsimuste alusel. Mitmuse nimetava ja 
sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpu õigekirjutus. 
Olevik ja minevik. Jaatav ja eitav kõne. Pöördelõppude õigekirjutus. Asesõnade erandlik 
õigekirjutus. 
Väit-, küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid. 
Koma et, sest, aga, kuid, siis ees. Koma loetelus. Sidesõnad, mis ei nõua koma. 
Sõnavara: vastandsõna, lähedase tähendusega sõna. Sõnatähenduste täpsustamine. 
Õiged tähekujud, proportsioonid, ühtlane kirjarida, käekirja loetavus, kirjatöö välimus. 

 
Tekstiõpetus 

Argitekst: suuline keelekasutus, kõnetus- ja viisakusväljendid. 
Tarbetekst: teade, kutse, kiri, kava, õnnitlus, retsept. 
Teabetekst: tööjuhend, sõnastik, raamatu sisukord, õpikutekst, teatmeteose tekst. 
Meediatekst: ajalehe, ajakirja tekst. 
Teksti kompositsioon: pealkiri, loo alustus, sisu, lõpetus. 
Tekstiloome: kutse, õnnitlus, teade, jutustus, ümberjutustus, 
kirjeldus. 

 
Kirjandus 

Folkloorne lastelaul. Muinasjutt. Muistend. Mõistatus. Vanasõna. Jutustus. Luuletus. 
Näidend. Piltjutt. 
Loetavad ja tunnis käsitletavad kirjanduse eri liike ja žanreid esindavad tekstid valitakse 
eesti ja väliskirjanike loomingust: 
Julius Oro, Ernst Enno, Feliks Kotta, Ellen Niit, Eno 
Raud, Aino Pervik, Heljo Mänd, Jaan Rannap, Iko Maran, Lehte Hainsalu, Leelo 
Tungal, Astrid Reinla, Andrus Kivirähk, Henno Käo või teised; Astrid Lindgren, Tove 
Jansson, vennad Grimmid, Hannu Mäkelä, Charles Perrault, Joel Chandler Harris, 
Elwin Brooks White, Annie M. G. Schmidt, Eduard Uspenski või teised. 

 
Põhimõisted: 

Häälik – silp – sõna – lause – jutt. Nimi-, omadus-, ase- ja tegusõna. Olevik ja minevik. 
Tarbetekst, teabetekst, meediatekst 
Teade, kutse, kiri, õnnitlus, ajaleht, lugu, sõnastik, sisukord. 
Autor, pealkiri, tegelane, kunstnik, kahekõne. 

 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Lugemispäeviku täitmine. 
Lühiettekannete koostamine ( erinevate infoallikate kasutamine: internet, teatmeteosed) 
Näidendi või luulepõimiku ettekandmine kooli üritusel. 
Teatrikülastused 
Eesti keele tunnid arvutiklassis. 
www.taskutark.ee  
 



Õpitulemused: 
3. klassi lõpetaja: 
• loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt, õigesti ja sobiva intonatsiooniga; 
• mõistab häälega ja endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele 
küsimustele; 
• oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel; 
• oskab eristada väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu; 
• oskab leida lähedase ja vastandtähendusega sõnu; 
• tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi; muinasjutu, mõistatuse, vanasõna; kirja; 
• on lugenud vähemalt 6 ilukirjandusteost; 
• oskab loetust jutustada; 
• oskab luuletust peast esitada; 
• oskab kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta arvamust avaldada; 
• oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt; 
• oskab küsimuste toel arusaadavalt edasi anda õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, filmi, 

teatrietenduse sisu; 
• oskab koostada suulist ja kirjalikku juttu pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil; mõelda jutule 

algust ja lõppu; 
• oskab kõnes ja kirjas kasutada terviklauseid; 
• oskab koostada kutset, õnnitlust; 
• oskab arusaadavalt jutustada läbielatud sündmustest; 
• oskab end arusaadavalt väljendada suhtlusolukordades: palumine, küsimine, selgitamine, 

keeldumine, vabandamine, tänamine; 
• eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, liitsõna, lauset; 
• oskab kirjutada omasõnade algusse k, p, t, tuntumate võõrsõnade algusse g, b, d; 
• oskab täis- ja suluta kaashäälikuid õigesti kirjas märkida; 
• teab peast tähestikku ja oskab kasutada lihtsamat sõnastikku; 
• oskab kirjas õigesti märkida käändsõna mitmuse nimetava lõppu ja tegusõna pöördelõppe; 
• oskab kirjas õigesti märkida ainsuse sisseütleva, ilmaütleva ja kaasaütleva käände lõppu; 
• oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke; 
• oskab asesõnu õigesti kirjutada; 
• oskab kasutada suurt algustähte lause alguses, inimese- ja loomanimedes ning tuntumates 

kohanimedes; 
• oskab kirjutada etteütlemise järgi ja kontrollida kirjutatut näidise järgi; 
• kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja seoseid, kirjutab loetava käekirjaga; 
• oskab tahvlilt ja õpikust ära kirjutada; 
• oskab teksti korrektselt paberile paigutada. 

 
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 

Matemaatika: arvsõnade õigekiri, tekstülesannete sisu mõistmine. 
Loodusõpetus: kohanimede ja loodusnähtuste õigekiri, uurimustööde ja referaatide



koostamine (vormistamine, õigekiri), õppe- ja teabetekstide mõistmine. 
Kunstiõpetus: luuletuse meeleolu kujutamine kunstis, kirjalike tööde illustreerimine 
Arvutiõpetus: info leidmine internetist, funktsionaalne lugemisoskus 

 
 
4. klassi eesti keele ainekava 

 
Õppesisu 

 
Suuline ja kirjalik suhtlus 

Hääliku pikkuste eristamine. 
Eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu 
andmine. 
Oluliste mõistete ja seoste leidmine. Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte 
sõnastamine. Teabe rühmitamine skeemi, märksõnade jm alusel. 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. Suuline ja kirjalik 
keelekasutus erinevates suhtlusolukordades. 
Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Oma 
arvamuse avaldamine, seisukoha põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. 
Lisateabe otsimine. 
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. 
Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, kirjeldamine). 
Eritüübiliste küsimuste moodustamine (nt intervjuu tegemiseks). 
 

Teksti vastuvõtt 
� Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja 
intonatsiooni jälgimine; lugemist hõlbustavad võtted. 
� Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine. 
� Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend). 
Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, remarkide, üksiksõnade jm alusel. Enne 
lugemist olemasolevate teemakohaste teadmiste ja kogemuste väljaselgitamine, 
oma küsimuste esitamine ning uute teadmiste vastu huvi äratamine (mida tean, 
mida tahaksin teada). 
� Töö tekstiga: Arutlemine tekstis käsitletud teema üle, tundmatute sõnade 
tähenduse selgitamine, märkmete tegemine loetu põhjal, märksõnaskeemi, 
küsimuste koostamine. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine.Loetava 
kohta kava, skeemi/kaardi koostamine. Rollimäng. Dramatiseering. 
� Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja loomine, 
riimuvate sõnade toel värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti mõtestatud 
esitamine (meeleolu, laad). 
� Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe 
leidmine. 
� Huvipakkuva raamatu leidmine. Loetud raamatu sisu ja tegelaste tutvustamine. 
Lugemissoovituste jagamine. Loetud raamatust jutustamine, loetule hinnangu 
andmine ja raamatust lühikokkuvõtte tegemine. 
� Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või e-otsingut kasutades. 
� Tekstiliikide eristamine. Ilukirjandus. 
Tekstiloome: 
� Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, 
loov, valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste toel. 
Aheljutustamine. 
� Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega.� Loetule, nähtule või kuuldule 
hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. 
� Jutustus pildi või pildiseeria põhjal, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toel, 
fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, tarbetekstid, ajakirjandustekstid. 



� Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või 
mõtteskeem, tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), 
teksti eri versioonide kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, 
tagasiside saamine. 

 
Õigekeelsus ja keelehoole 
� Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. 
� Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud 
häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. 
� Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval ,h õigekiri. 
� i ja j õigekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga. 
� Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
� Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. 
� Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. 
� Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused. 
� Eakohase teksti eksimatu ärakiri. Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite 
ulatuses (40–60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine. 

 
Sõnavaraõpetus 
� Sünonüümid. Antonüümid. 
� Liitsõnamoodustus. 

 
Vormiõpetus 
� Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. 
Tegusõna pööramine ainsuses ja mitmuses. 
� Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 
Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. 

 
Lauseõpetus 
� Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause 
kirjavahemärgid. 
� Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause. 

 
Põhimõisted: 
� Lavastus, proosa, luule ja ainetekstid. 
� Visuaalsed ja tekstilised infoallikad. 
� Fakt, arvamus, fantaasia 
� Pantomiim. Rollimäng. 
� Reegel, juhend, tabel, skeem, kaart 
� Jutustus, muinasjutt, luuletus, näidend, vanasõna, kõnekäänd, kiri 
� Kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest, 
seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud. 
� Juhend, nimekiri, retsept, e-kiri, teade 
� Uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuulutus, reklaam, arvamuslugu. 
� Sünonüümid. Antonüümid. 
� Otsekõne ja saatelause. 

 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
Lugemispäeviku täitmine. 

Lühiettekannete koostamine ( erinevate infoallikate kasutamine:internet, teatmeteosed) 
Näidendi või luulepõimiku ettekandmine kooli üritusel. 
Teatrikülastus, retsensiooni kirjutamine. 
Uudiste kuulamine meediavahendite kaudu ja nende määratlemine. 

 



Õpitulemused: 
Suuline ja kirjalik suhtlus 
� Kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi; 
� annab lühidalt edasi kuuldu sisu; 
� väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas, 
eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes; 
� esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi; 
� väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt; 
� leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, 
kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi; 
� kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid; 
� esitab peast luuletuse või rolliteksti; 

 
Teksti vastuvõtt 
� loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, tabelit, 
diagrammi, kaarti; 
� otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse; 
� leiab teksti peamõtte; 
� kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja tegelasi; 
� leiab tekstist vajalikku infot; 
� tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, 
kõnekäänu, kirja; 
� on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut); 
� tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust 
Tekstiloome 
� jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest; 
� jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja 
küsimuste toel; 
� kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest; 
� kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste 
vastavalt kirjutamise eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile; 
� kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, pildi, 
pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel; 
� teeb oma tekstiga tööd; 

 
Õigekeelsus ja keelehoole 
� märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja kaashäälikuid; 
� märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit; 
� kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; 
� pöörab tegusõnu olevikus; 
� moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku; 
� poolitab sõnu (õpitud reeglite piires); 
� kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt suhtlemise eesmärgile, funktsioonile ja 
suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud ortograafiareegleid; 
� kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed ja väike algustähega õppeainete, 
kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetused; 
� tunneb ära liitsõna; 
� leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires; parandab leitud 
vead sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase ja/või õpetaja abiga. 
� kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40–60 sõna, 20 ortogrammi). 

 
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 

Matemaatika: arvsõnade õigekiri, tekstülesannete sisu mõistmine. 
Loodusõpetus: kohanimede ja loodusnähtuste õigekiri, uurimustööde ja referaatide 
koostamine (vormistamine, õigekiri), õppe- ja teabetekstide mõistmine. 



Kunstiõpetus: luuletuse meeleolu kujutamine kunstis, kirjalike tööde illustreerimine 
 
 
 
 

5. klass eesti keele ja kirjanduse ainekava 
 
Õppe sisu 

 
1.Suuline ja kirjalik suhtlus: keelekasutus erinevates suhtlusolukordades, 
kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine, suuline arvamusavaldus. 
2.Teksti vastuvõtt: eesmärgistatud ja mõtestatud lugemine (tööjuhend, tarbe- ja 
õppetekstid), kokkuvõte tekstist, kuuldu konspekteerimine, vajaliku teabe 
leidmine trükistest, visuaalse info „lugemine“. 
3.Tekstiloome: ümberjutustamine, lühiettekande esitamine, kirjeldamine, 
jutustamine (kirjalik ja suuline), arutlemine. 
4.Õigekeelsus ja keelehoole: eesti keel ja sugulaskeeled; tähestik, häälikud, 
kaashäälikuühend, kaashäälikuühendi õigekiri, silbitamine ja poolitamine; liitsõna 
ja liitega sõna, sõnavara avardamine, sõnaraamatu kasutamine; sõnaliigid, 
tegusõna ajad, jaatav ja eitav kõne, pööramine, käänamine, käänded, ainsus ja 
mitmus; lause, alus ja öeldis, koondlause, koondlause kirjavahemärgid, lihtlause: 
küsi-, väit- ja hüüdlause; suur ja väike algustäht: isiku- ja kohanimed. 

 
Põhimõisted 

1. Trükiajakirjandus, uudis, diagramm (tulp- ja sektordiagramm). 
2. Häälik ja täht. Antonüümid. Sünonüümid. 
3. Luuletus. Haiku. Muinasjutt, muistend, rahvajutt, mõistatus. Valm. Karikatuur. 
4. Efektiivne lugemine, lugemistehnikad: ülelibisev ehk diagonaalis lugemine ja süvenenud lugemine. 
5. Põhisõna ja täiendsõna. 
6. Sõnastikud, tüüpsõna, veebisõnastik. 
7. Kirjeldav tekst, kirjeldus. Jutustav tekst. Kava, mustand. Lõik. Arutlev tekst. Mõistekaart. 

Arvamuslugu, arutlus. Konspekt. Referaat. 
8. Nimi ja nimetus. Pealkiri. 
9. Sõnaliigid: käändsõnad (nimi-, omadus-, arv- ja asesõnad), pöördsõnad (ehk tegusõnad), 

muutumatud sõnad. 
10. Tegusõna ajad, jaatav ja eitav kõne. 
11. Alus ja öeldis. 
12. Lihtlause ja liitlause. Väitlause. Koondlause. 
13. Murre, viipekeel. 
14. Passiivne ja aktiivne kuulamine. 
 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Haikude kirjutamine. 
2. Õigekeelsussõnaraamatu kasutamine. 
3. Veebisõnastike kasutamine. 
4. Diagrammide joonistamine. 
5. Kirjelduse kirjutamine. 
6. Jutu kirjutamine. Jutule alguse või lõpu kirjutamine. 
7. Ümberjutustuse kirjutamine. 
8. Arutluse kirjutamine. 

 
Õpitulemused 

1. Oskab valida suhtluskanalit. 
2. Leiab vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele. 
3. Esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid. 



4. Loeb ja kuulab erinevaid tekste. 
5. Valib oma lugemisvara. 
6. Jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt. 
7. Esineb suuliselt ettekande ja kõnega. 
8. Tunneb eesti keele häälikusüsteemi. 
9. Järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid. 
10. Moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid. 
11. Rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes. 

 
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 

Kirjandus: eriliigiliste tekstide lugemine ja kirjutamine (luuletus, haiku, muinasjutt, 
muistend) – ilukirjanduslik, teaduslik, publitsistlik; arutlused erinevatel teemadel. 
Matemaatika: tabelite ja diagrammide joonistamine. 
Arvutiõpetus: arvutil tabelite ja diagrammide tegemine, arvuti head ja vead, 
interneti ohud. 
Loodusõpetus: looduse- ja looma teemalised 
tekstid. Ajalugu: ajaloo teemalised tekstid. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: päevakajaliste tekstide kasutamine, arutlused 
aktuaalsetel teemadel (koolivorm, suitsetamine, arvutisõltuvus). 
Terviseõpetus: tervislik eluviis, silmade tervishoid seoses arvutikasutusega, ülevaade 
mõnedest haigustest, viipekeel ja kurdid. 

 
 
6. klass eesti keele ainekava 

 
Õppesisu 

 
Keel ja selle erikujud, sõnavara, sõnaraamatud, kiri, täht, häälik, tähe õigekiri, 
poolitamine, lühendamine, algustähe õigekiri, omadussõna võrdlemine ja õigekiri, 
arvsõna, asesõna, lause, liht- ja liitlause, otsekõne, suhtlusolukorrad, suhtlusetikett, pilt,



tabel ja joonis kui tekst, ajakirjanduse liigid ja ajakirjanduslikud tekstid,filmistsenaarium, 
teatritekst, kirjand, kirjandi eeltöö ja kirjutamise etapid, alusteksti põhjal kirjutamine 

 
Põhimõisted: 

Kirjakeel, kõnekeel, släng, kiri, täht, häälik, häälikuühend, nimi, nimetus, omadussõna, 
võrdlusaste, algvõrre, keskvõrre, ülivõrre, arvsõna, põhiarvsõna, järgarvsõna, asesõna, 
lause, öeldis, lihtlause, liitlause, otsekõne, saatelause, etikett, artikkel, uudis, intervjuu, 
filmistsenaarium, draama, dramatiseering, kirjandi sissejuhatus, teemaarendus, 
kokkuvõte, jutustus, kirjeldus 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Taskutark.ee 
Õigekeelsussõnaraamatu ja veebisõnastike kasutamine. 
Diagrammide joonistamine. 
Kirjelduse kirjutamine. 
Jutu, ümberjutustuse ja arutluse kirjutamine. 
 
 

Õpitulemused: 
1. suhtleb eesmärgipäraselt, valides õige suhtluskanali 
2. oskab teha kuuldust, loetust kokkuvõtet, anda hinnangut suuliselt ja kirjalikult  
3. tunneb põhilisi tekstiliike ja oskab neid eesmärgipäraselt kasutada 
4. oskab eri liiki tekste luua ja korrektselt vormistada 
5. tunneb esinemise ettevalmistamise ja kirjutamise põhietappe ja oskab neid rakendada  
6. tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid 
7.oskab kasutada ÕSi ja teisi õigekeelsusallikaid 

 
Lõiming teiste ainevaldkondadega  
Kirjandus: eriliigiliste tekstide lugemine ja kirjutamine – ilukirjanduslik, teaduslik, 
publitsistlik; arutlused erinevatel teemadel.  
Matemaatika: tabelite ja diagrammide joonistamine, protsentide ja keskmise arvutamine. 
Arvutiõpetus: arvutis tabelite ja diagrammide tegemine, veebisõnastike kasutamine, 
trükkimine, interneti ohud. 
Loodusõpetus: looduse- ja looma teemalised tekstid, looduskirjeldused.  
Ajalugu: ajaloo teemalised tekstid. 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: päevakajaliste tekstide kasutamine, arutlused 
aktuaalsetel teemadel (uudised, suitsetamine, arvutisõltuvus). 
Terviseõpetus: tervislik eluviis, silmade tervishoid seoses arvutikasutusega, ülevaade 
mõnedest haigustest, viipekeel ja kurdid. 

 
 
 

11.2. Ainevaldkond Matemaatika 
1.klassi matemaatika ainekava 
Õppesisu: 
Arvutamine 
Arvud 0–100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. 
Järgarvud. 
Märgid +, -, =, >, <. 
Liitmine ja lahutamine 20 piires. 
Liitmise ja lahutamise vaheline seos. 
Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja piires. 
Lihtsaimad tähte sisaldavad võrdused 
Mõõtmine ja tekstülesanded 
Mõõtühikud 
Ajaühikud 



Kella tundmine täis-, veerand-, pool- ja kolmveerand tundides Kalender. 
Käibel olevad rahaühikud. 
Ühetehtelised tekstülesanded 20 piires liitmisele ja lahutamisele. 
Geomeetrilised kujundid ja kujundid meie ümber 
Esemete ja kujundite rühmitamine, asukoha ja suuruse kirjeldamine ning võrdlemine.  
 
Põhimõisted:  
Number, arv, järgarv, ühekohaline, kahekohaline arv, ühelised ja kümnelised, hulk. 
Suurem, väiksem, peenem, paksem, pikem, lühem, kõrgem, madalam  
Vasak, parem, ees, taga, ülal, all. 
Meeter, sentimeeter, gramm, kilogramm, liiter 
Minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, eile, täna, homme. 
Euro, sent. 
Punkt, sirglõik ja sirge. 
Ruut, ristkülik ja kolmnurk; nende elemendid tipp, külg ja nurk. Ring. 
Kuup, risttahukas ja püramiid; nende tipud, servad ja tahud. Kera. 
 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

taskutark.ee 
Peast arvutamise harjutamiseks www.miksike.ee „math games“ googles 
 
Õpitulemused: 
� loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 –100; 
� teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem; 
� loeb ja kirjutab järgarve; 
� liidab peast 20 piires; lahutab peast üleminekuta kümnest 20 piires; 
� nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus; 
� liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires 
� kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab 
nende tähiseid m ja cm; 
� mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahemaad/eseme mõõtmeid meetrites või 
sentimeetrites; 
� teab seost 1 m = 100 cm; 
� kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab 
nende tähiseid kg ja g; 
� kasutab liitri tähist l; 
� nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja aasta; 
� teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja 1 ööpäev = 24 tundi; 
� nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab neid lihtsamates tehingutes; 
� koostab matemaatilisi jutukesi 
� lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid 
� eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi- punkt ja sirglõik; 
� joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku; 
� eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest kujunditest; näitab nende tippe, 
külgi ja nurki; 
� eristab ringe teistest kujunditest; 
� eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest; näitab 
maketil nende tippe, servi ja tahke; 
� eristab kera teistest ruumilistest kujunditest; 
� rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste alusel; 
� võrdleb esemeid ja kujundeid asendi- ja suurustunnustel; 
� leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. 
 
Lõiming teiste ainevaldkondadega  
Eesti keel: tekstülesannete sisu mõistmine, lauselõpumärgid. Loodusõpetus: ajaühikud (aastaaegade 
määratlemine) 



Kunsti- ja tööõpetus: geomeetriliste kujundite kasutamine kunstis, maketi tegemine, 
karbi meisterdamine, orienteerumine paberil 
Kehaline kasvatus: loendamine, orienteerumine ruumis (üleval, all, paremal, vasakul jne) 

 
 

2.klassi matemaatika 
ainekava Õppesisu: 
Arvud 0–1000, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. 
Arvu suurendamine ja vähendamine teatud arvu võrra. 
Liitmis- ja lahutamistehte liikmete nimetused. 
Liitmine ja lahutamine peast 20 piires. 
Peast ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga 100 piires. 
Peast kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine 100 piires. 
Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires. 
Mitme tehtega liitmis- ja lahutamisülesanded. 
Korrutamise seos liitmisega. 
Arvude 1 – 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 4 ja 5-ga. 
Korrutamise ja jagamise vaheline seos. 
Täht arvu tähisena. 
Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes analoogia ja proovimise teel. 
Pikkusühikud 
Massiühikud kilogramm, gramm. 
Mahuühik liiter, 
Ajaühikud tund, minut, sekund ja nende tähised. 
Kell (ka osutitega kell) ja kellaaeg. 
Kalender. 
Temperatuuri mõõtmine, skaala. Temperatuuri mõõtühik kraad. 
Ühenimeliste nimega suuruste liitmine ja lahutamine. 
Ühetehtelised tekstülesanded õpitud arvutusoskuste piires. 
Lihtsamad kahetehtelised tekstülesanded. 
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 kujundid meie ümber.. 
 
Põhimõisted: 

Üheline, kümneline, sajaline. 
Kilomeeter, detsimeeter, sentimeeter. 
Kilogramm, gramm, liiter 
Sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, kolmnurk. 
Kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus, kera. 
Kalender 
Temperatuur 
Ring ja ringjoon 
Korrutamine 
Jagamine 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

taskutark.ee 
www.miksike.ee 
http://www.kalkulaator.ee 
 
Õpitulemused: 
� loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 – 1000; 
� nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 
� selgitab arvvõrduse ja võrratuse erinevat tähendust; 



� võrdleb mitme liitmis- või lahutamistehtega arvavaldiste väärtusi; 
� nimetab kahe- ja kolmekohalises arvus järke (ühelised, kümnelised, sajalised); 
määrab nende arvu; 
� esitab kahekohalist arvu üheliste ja kümneliste summana; 
� esitab kolmekohalist arvu üheliste, kümneliste ja sajaliste summana; 
� selgitab ja kasutab õigesti mõisteid vähendada teatud arvu võrra, suurendada teatud 
arvu võrra; 
� nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, summa) ja lahutamistehte liikmeid 
(vähendatav, vähendaja, vahe); 
� liidab ja lahutab peast 20 piires; 
� arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja lahutamisülesandeid; 
� liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja kahekohalise arvuga 100 piires; 
� lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 piires; 
� liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires; 
� selgitab korrutamist liitmise kaudu; 
� korrutab arve 1 – 10 kahe, kolme, nelja ja viiega; 
� selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise õigsust korrutamise kaudu; 
� leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel; 
� täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis; 
� kirjeldab pikkusühikut kilomeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab kilomeetri tähist 
km; 
� selgitab helkuri kandmise olulisust lahendatud praktiliste ülesannete põhjal; 
� hindab lihtsamatel juhtudel pikkust silma järgi (täismeetrites või täissentimeetrites); 
� teisendab meetrid detsimeetriteks, detsimeetrid sentimeetriteks; 
� kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm tuttavate suuruste kaudu; 
võrdleb erinevate esemete masse; 
� kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand liitrit, kolmveerand liitrit tuttavate suuruste 
kaudu; 
� kasutab ajaühikute lühendeid h, min, s; 
� kirjeldab ajaühikuid pool, veerand ja kolmveerand tundi oma elus toimuvate 
sündmuste abil; 
� nimetab täistundide arvu ööpäevas ja arvutab täistundidega; 
� loeb kellaaegu (kasutades ka sõnu veerand, pool, kolmveerand); 
tunneb kalendrit ja seostab seda oma elutegevuste ja sündmustega; 
� kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja soojakraade; 
� arvutab nimega arvudega. 
� lahendab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuste piires, 
� koostab ühetehtelisi tekstülesandeid igapäevaelu teemadel; 
� lahendab õpetaja juhendamisel kahetehtelisi tekstülesandeid; 
hindab ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust. 
� mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb lõigu pikkust ning ruudu, ristküliku ja 
kolmnurga külgede pikkusi; 
� joonestab antud pikkusega lõigu; 
� võrdleb sirglõikude pikkusi; 
� eristab visuaalselt täisnurka teistest nurkadest; 
� eristab nelinurkade hulgas ristkülikuid ja ruute; tähistab nende tippe, nimetab külgi ja 
nurki; 
tähistab kolmnurga tipud, nimetab selle küljed ja nurgad; 
� eristab visuaalselt ringi ja ringjoont teineteisest; 
� kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks; 
� näitab sirkliga joonestatud ringjoone keskpunkti asukohta;  
� kirjeldab kuubi tahke; loendab kuubi tippe, servi, tahke; 
� kirjeldab risttahuka tahke, loendab risttahuka tippe, servi ja tahke; 
� eristab kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi põhja järgi; 
leiab piltidelt ja ümbritsevast kuubi, risttahuka, püramiidi, silindri, koonuse, kera. 
 



Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 
Eesti keel: tekstülesannete sisu mõistmine, teabetekstide lugemine (nende põhjal 
koostatud ülesannete lahendamine) 
Ühiskonnaõpetus: diagrammide koostamine, rühmatöö (koostöö ja ühtekuuluvustunde 
arendamine) 
Loodusõpetus: suurte arvude lugemine; pikkuste, kauguste ja vahemaade arvutamine; 
võrdlemine. 
Kunstiõpetus: geomeetriliste kujundite joonistamine, joonestusvahendite kasutamine 

 
 
4. klassi matemaatika ainekava  
Õppesisu: 
Arvutamine 
Naturaalarvud 0-1 000 000 ja nende esitus (järguühikud, järkarvud). Paaris ja paaritud arvud. Liitmine 
ja lahutamine, nende omadused. Kirjalik liitmine ja lahutamine.  
Naturaalarvude korrutamine ja jagamine. Kirjalik korrutamine, jäägiga jagamine. Arv 0 tehetes. 
Tehete järjekord.Arvu ruut. Hariliku murru tähendus 
Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 
Andmed ja algebra 
Tekstülesanded 
Tähtavaldise väärtuse arvutamine. 
Sagedustabel. 
Lihtsamad diagrammid. 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 
Kolmnurk, nelinurk, ristkülik ja ruut. Kujundi ümbermõõdu ja pindala leidmine. Pikkus-, pindala-, 
massi-, mahu-, raha-, ja ajaühikud. Kiirus ja selle ühikud 
 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
opik.ee 
taskutark.ee 
www.miksike.ee 
http://www.kalkulaator.ee 
 
Õpitulemused: 

Arvutamine 
� kirjutab ja loeb, liidab ja lahutab naturaalarve miljoni piires; 

korrutab ja jagab peast korrutustabeli piires ja kirjalikult kahekohalise arvuga; 
� kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana; 
� tunneb tehete omadusi,  tehete liikmete nimetusi ja tunneb tehetevahelisi seoseid; 
� rakendab tehete järjekorda; 
� leiab arvu ruudu; 
� teab harilikku murru lugeja ja nimetaja tähendust, kujutab murdu joonisel; 
� kasutab digitaalseid õppematerjale ja vajaduse korral taskuarvutit; 
� tunneb Rooma numbreid kolmekümneni. 
Andmed ja algebra 
� leiab osa tervikust; 
� lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab 
tulemust; 
� arvutab tähtavaldise väärtuse, lahendab lihtsamaid võrrandeid; 
� kogub lihtsa andmestiku, koostab tabeli, loeb andmeid lihtsamatelt diagrammidelt. 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 
� teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid; 
� joonestab ristküliku, ruudu ja isekülgse kolmnurga, ning arvutab nende ümbermõõdu; 

arvutab ristküliku ja ruudu pindala. 
 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 



Eesti keel: tekstülesannete sisu mõistmine, teabetekstide lugemine (nende põhjal 
koostatud ülesannete lahendamine) 
Ühiskonnaõpetus: diagrammide koostamine, rühmatöö (koostöö ja ühtekuuluvustunde 
arendamine) 
Loodusõpetus: suurte arvude lugemine; pikkuste, kauguste ja vahemaade arvutamine; 
võrdlemine; pindala ja ümbermõõdu arvutamine (päikesesüsteem) 
Kunstiõpetus: terviku ja osa mõiste kinnistamine, joonestusvahendite kasutamine 
kunstitööde tegemisel, geomeetriliste kujundite kasutamine kunstis 

 
 
5. klassi matemaatika ainekava  
Õppesisu: 
Arvutamine 
Miljonite klass ja miljardite klass. Arvu järk, järguühikud ja järkarv. Naturaalarvu kujutamine 
arvkiirel. Naturaalarvude võrdlemine. 
Naturaalarvude ümardamine. Neli põhitehet naturaalarvudega. 
Liitmis- ja korrutamistehte põhiomadused ja nende rakendamine. Arvu kuup. 
Tehete järjekord. Avaldise väärtuse arvutamine. 
Arvavaldise lihtsustamine sulgude avamise ja ühisteguri sulgudest väljatoomisega. Jaguvuse 
tunnused (2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga, 10-ga). 
Arvu tegurid ja kordsed. Algarvud ja kordarvud, algtegur. 
Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne. Paaris- ja paaritud arvud. 
Kümnendmurru ümardamine. Tehted kümnendmurdudega. Taskuarvuti, neli põhitehet. 
 
Andmed ja algebra  
Arvavaldis, tähtavaldis, valem. 
Võrrandi ja selle lahendi mõiste. Võrrandi lahendamine proovimise ja analoogia teel. Arvandmete 
kogumine ja korrastamine. 
Sagedustabel. Skaala. 
Diagrammid: tulpdiagramm, sirglõikdiagramm. Aritmeetiline keskmine.



Tekstülesannete lahendamine.  
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine.  
Sirglõik, murdjoon, kiir, sirge. 
Nurk, nurkade liigid. Kõrvunurgad. Tippnurgad. Paralleelsed ja ristuvad sirged. 
Kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala. Pindalaühikud ja ruumalaühikud. 
Plaanimõõt. 
 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

taskutark.ee 
„math games“ googles 
http://www.kalkulaator.ee  
 
Õpitulemused: 
Arvutamine 
Õpilane: 
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini), täisarve ning positiivseid 
ratsionaalarve; 
2) eristab paaris- ja paarituid arve; 
3) kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana; 
4) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid; 
5) arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab 
tehete järjekorda; 
6) sõnastab ja kasutab jaguvustunnuseid (2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga ja 10-ga); 7) ümardab arvu 
etteantud täpsuseni; 
8) esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena ning leiab arvude suurima ühisteguri ja vähima 
ühiskordse; 
9) leiab arvu ruudu ja kuubi; 
10) tunneb kümnendmurdu ning kujutab neid arvkiirel; kujutab joonisel harilikku murdu osana 
tervikust; 
11) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja iseseisvaks 
harjutamiseks ning koduste tööde kontrollimiseks; kasutab vajaduse korral taskuarvutit; 
12) loeb ja kirjutab Rooma numbreid kuni kolmekümneni (XXX). ��� 
 

Andmed ja algebra 
Õpilane:  
1) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust; 
2) joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi, loeb teljestikus 
asuva punkti koordinaate, loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut; 
3) lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise väärtuse; 
5) leiab etteantud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid võrrandeid; 
6) kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise; 
7) illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga; 
8) loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt, sh liiklusohutusalaste diagrammide lugemine ja 
analüüsimine.  
 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 
Õpilane:  
1) teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid; 
2) teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda ülesandeid lahendades; 
3) joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed 
sirged, ruudu, ristküliku, kolmnurga, ringi; 
4) joonestab, liigitab ja mõõdab nurki (täisnurk, teravnurk, nürinurk, sirgnurk, kõrvunurgad, 
tippnurgad); 
5) kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine), toob näiteid õpitud geomeetriliste kujundite 
ning sümmeetria kohta arhitektuuris ja kujutavas kunstis; 



6) liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi; 
7) arvutab kuubi ning risttahuka pindala ja ruumala. 
  
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 
Eesti keel: tekstülesannete sisu mõistmine, teabetekstide lugemine (nende põhjal 
koostatud ülesannete lahendamine) 
Ühiskonnaõpetus: diagrammide koostamine, rühmatöö (koostöö ja ühtekuuluvustunde arendamine) 
Loodusõpetus: suurte arvude lugemine; pikkuste, kauguste ja vahemaade arvutamine; 
võrdlemine; pindala ja ümbermõõdu arvutamine 
Kunstiõpetus: joonestusvahendite kasutamine kunstitööde tegemisel, geomeetriliste 
kujundite kasutamine kunstis. 

  
Matemaatika ainekava 6. klass 
Õppesisu  
Arvutamine 
Naturaalarvud 0–1 000 000 000 ja nende esitus (järguühikud, järkarvud). Paaris- ja paaritud arvud. 
Alg- ja kordarvud. Suurim ühistegur ja vähim ühiskordne. Jaguvustunnused (2-, 3-, 5-, 9- ja 10-ga). 8 
Naturaalarvu vastandarv ja pöördarv. Täisarvud. Arvu absoluutväärtus. Harilik ja kümnendmurd ning 
nende teisendamine. Neli põhitehet täisarvude ja positiivsete ratsionaalarvude vallas. Rooma numbrid. 
Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 
Andmed ja algebra 
Protsent, osa leidmine tervikust. Koordinaatteljestik, temperatuuri ja liikumise graafik. Kiirus. Arv- ja 
tähtavaldis. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Valem. Võrrand. Arvandmete kogumine ja 
korrastamine. Skaala. Sagedustabel. Diagrammid (tulp-, sirglõik- ja sektordiagramm). Aritmeetiline 
keskmine. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 
Lihtsamad geomeetrilised kujundid (punkt, sirge, lõik, kiir, murdjoon, nurk). Nurkade võrdlemine, 
mõõtmine, liigitamine. Plaanimõõt. Sirgete lõikumine, ristumine, paralleelsus. Kõrvunurgad ja 
tippnurgad. Sümmeetria sirge suhtes. Lõigu keskristsirge ja nurgapoolitaja. Kolmnurk ja selle üheksa 
elemendid. Kolmnurkade liigitamine, joonestamine ja võrdsuse tunnused. Kolmnurga pindala leidmine 
aluse ja kõrguse abil. Ringjoon, selle pikkus. Ring, selle pindala. Ruumilised kujundid (kuup ja 
risttahukas).  
 
Õpitulemused  
Arvutamine 
Õpilane:  
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini), täisarve ning positiivseid 
ratsionaalarve; 
2) eristab paaris- ja paarituid arve; 
3) kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana; 
4) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid; 
5) arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete 
järjekorda; 
6) sõnastab ja kasutab jaguvustunnuseid (2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga ja 10-ga); 
7) ümardab arvu etteantud täpsuseni; 
8) esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena ning leiab arvude suurima ühisteguri ja vähima 
ühiskordse; 
9) leiab arvu ruudu, kuubi, vastandarvu, pöördarvu ja absoluutväärtuse; 
10) tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid arvkiirel; kujutab joonisel harilikku murdu 
osana tervikust; 
11) teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks ning leiab 
hariliku murru kümnendlähendi; 
12) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja iseseisvaks 
harjutamiseks ning koduste tööde kontrollimiseks; kasutab vajaduse korral taskuarvutit; 
13) loeb ja kirjutab Rooma numbreid kuni kolmekümneni (XXX). 
 



Andmed ja algebra 
Õpilane:  
1) tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust; 
2) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust; 
3) joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi, loeb teljestikus 
asuva punkti koordinaate, loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut; 
4) lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise väärtuse; 
5) leiab etteantud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid võrrandeid; 
6) kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise; 
7) illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga; 
8) loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt, sh liiklusohutusalaste diagrammide lugemine ja 
analüüsimine.  
 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 
Õpilane:  
1) teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid; 
2) teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda ülesandeid lahendades; 
3) joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed 
sirged, ruudu, ristküliku, kolmnurga, ringi; 
4) joonestab, liigitab ja mõõdab nurki (täisnurk, teravnurk, nürinurk, sirgnurk, kõrvunurgad, 
tippnurgad); 
5) konstrueerib sirkli ja joonlaua lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja ning sirge suhtes sümmeetrilisi 
kujundeid; 
6) kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine), toob näiteid õpitud geomeetriliste kujundite 
ning sümmeetria kohta arhitektuuris ja kujutavas kunstis; 
7) rakendab kolmnurga sisenurkade summat ja kolmnurkade võrdsuse tunnuseid (KKK, KNK, NKN) 
ülesandeid lahendades; 
8) liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab kolmnurga kõrgused ning arvutab kolmnurga 
pindala; 
9) arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala; 
10) arvutab kuubi ning risttahuka pindala ja ruumala. 
 
6. klassi 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 erinevatest teabeallikatest. 
 
 
Ainevaldkond Loodusained 

LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 1. KLASSILE 
2 tundi nädalas, kokku 70 tundi õppeaastas 
1. INIMESE MEELED JA AVASTAMINE 
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. 
2. AASTAAJAD 
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, 
aastik, 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; 
5) teeb soojuse ja valguse peegeldumise kohta katseid, sõnastab järeldused; 
6) oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest; 
7) teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest; 
8) 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. 

 
LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 2. KLASSILE 

1 tund nädalas, kokku 35 tundi õppeaastas 
1. ORGANISMID JA ELUPAIGAD 
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. 
2. INIMENE 
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. 
3. MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE 
Õppesisu: Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine. 
Põhimõisted: mõõtühik, termomeeter, temperatuur, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse. 
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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. 
ILM (6 tundi) 
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 

 
LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 4. KLASSILE 

2 tundi nädalas, kokku 70 tundi õppeaastas 
1. MAAILMARUUM 
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. 
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. 
2. PLANEET MAA 
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, põhjaja 
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. 
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. 
3. ELU MITMEKESISUS MAAL 
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. 
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. 
4. INIMENE 
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. 
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. 

 
LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 5. KLASSILE 

2 tundi nädalas, kokku 70 tundi õppeaastas 
1. JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND 
1.1. 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. 
1.2. 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. 
1.3. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1. Loodusteaduslik uurimus kodukoha veekogu näitel: probleemi püstitamine ja 
uurimisküsimuste esitamine, andmete kogumine, analüüs ning tulemuste üldistamine ja 
esitamine. 
2. Kahe Eesti jõe või järve võrdlemine kaardi ning teiste infoallikate järgi.



3. Veeorganismide määramine lihtsamate määramistabelite põhjal. 
4. Vesikatku elutegevuse uurimine. 
5. Tutvumine eluslooduse häältega, kasutades audiovisuaalseid materjale. 
6. Siseveekogude selgroogsetega ja taimedega tutvumine, kasutades veebimaterjale 
aadressidel http://bio.edu.ee/loomad/ ja http://bio.edu.ee/taimed/. 
1.4.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; 
6) kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel; 
7) oskab läbi viia loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi; 
8) nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi; 
9) iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja 
suue, 
lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine); 
10) iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes 
ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves; 
11) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike; 
12) toob näiteid taimede ja loomade kohastumuste kohta eluks vees ja veekogude ääres; 
13) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke; 
14) teab jõe ja järve elukoosluste tüüpilisi liike; 
15) selgitab, kuidas loomad vees hingavad ja liiguvad; 
16) teab Eesti suuremaid järvesid ja jõgesid; 
17) tunneb pildil ära joa ja kärestiku; 
18) selgitab maismaa ja veetaimede erinevusi; 
19) selgitab veeõitsengu põhjuseid. 
2. VESI KUI AINE, VEE KASUTAMINE 
2.1. 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. 
2.2. Põhimõisted: aine, tahkis, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, 
soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, aine olek, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, 
põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtreerimine. 
2.3. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1. Vee omaduste uurimine (vee oleku muutumine; vee soojuspaisumine; vee 
liikumine soojendamisel; 
märgamine; kapillaarsus). 
2. Erineva vee võrdlemine. 
3. Vee liikumine erinevates pinnastes. 
4. Vee puhastamine erinevatel viisidel. 
5. Vee kasutamise uurimine kodus või 
koolis. 2.4.Õpitulemused: 
Õpilane 
1) tunneb huvi looduse uurimise vastu ja väärtustab uurimistegevust; 
2) väärtustab säästvat eluviisi ja toimib keskkonnateadliku veetarbijana; 
3) võrdleb tahkiseid, vedelikke ja gaase nende üldiste omaduste seisukohast (kuju, ruumala); 
4) teab, et veeaur on aine gaasilisena ja selle üldised omadused on samasugused nagu õhul; 
5) võrdleb jääd, vett ja veeauru;



6) teab, et vesi jäätumisel paisub, ja põhjendab jää ujumist vees; 
7) kirjeldab jää sulamistemperatuuri ja vee keemistemperatuuri mõõtmise katset; 
8) teab, et veeaur on vesi gaasilises olekus; 
9) teab, et jää sulamistemperatuur on sama mis vee tahkumis (külmumis) temperatuur; 
10) nimetab jää sulamis- ja keemistemperatuuri; 
11) kirjeldab vee keemist; 
12) kirjeldab veeauru kondenseerumist keeva vee kohal (külm keha ja niiske õhu jahtumine); 
13) kirjeldab vee soojuspaisumise katset ja kujutab vaadeldavat joonisel; 
14) põhjendab, miks vett soojendatakse anuma põhjast; 
15) kirjeldab märgamist ja mittemärgamist ning toob näiteid märguvatest ja 
mittemärguvatest ainetest, kirjeldab kapillaarsuse katseid ja toob näiteid kapillaarsuse 
ilmnemisest looduses; 
16) kirjeldab vee puhastamise katseid; 
17) hindab kodust tarbevee hulka ööpäevas ja teeb ettepanekuid tarbevee hulga 
vähendamiseks; 
18) teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid; 
19) selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust; 
20) kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust; 
21) toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele. 
3.ÕHK JA ÕHU KOOSTIS 
3.1.Õpitulemused 
Õpilane: 
1) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja 
tuule suunda; 
2) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) 
Eesti erinevates osades; 
3) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi 
abil valdavaid tuuli Eestis; 
4) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet; 
5) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus; 
6)selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku 
tähtsust organismidele; 
7) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel; 
8) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel; 
9) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu 
saastumist. 
3.2.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. Hapniku tähtsus looduslikes protsessides: hingamine, põlemine ja kõdunemine. 
Õhk elukeskkonnana. Organismide kohastumine õhkkeskkonnaga. Õhu saastumise vältimine. 
3.3.Põhimõisted: õhkkond, õhk, gaas, hapnik, süsihappegaas, lämmastik, tuul, tuule kiirus, 
tuule suund, kondenseerumine, pilved, sademed, veeringe, ilm, ilmastik, hingamine, 
põlemine, kõdunemine, tolmlemine. 
3.4.Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1. Õhu omaduste ja koostise uurimine: küünla põlemine suletud anumas; õhu kokkusurutavus; 
õhu paisumine soojenedes, veeauru kondenseerumine. 
2. Temperatuuri mõõtmine, pilvisuse ja tuule suuna määramine ning tuule kiiruse hindamine. 
3. Erinevate Eesti piirkondade ilma võrdlemine EMHI kodulehe ilmakaartide järgi. 
4. LÄÄNEMERI ELUKESKKONNANA 
4.1.Õpitulemused 
Õpilane:



1) näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari; 
2) võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa temperatuure; 
3) iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel; 
4) iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi; 
5) selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku eripära; 
6) võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres; 
7) kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres; 
8) määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; 
9) koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke; 
10)selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi. 
4.2.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 rannaasustuse kujunemisele. Läänemere reostumine ja kaitse. 
4.3. Põhimõisted: vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi, rannajoon, rand, rannik, laug- ja 
järskrannik, maa- ja merebriis, rohevetikad, pruunvetikad, punavetikad, põhjaloomastik, 
siirdekala, rannikulinnud. 
4.4. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1. Erineva soolsusega lahuste tegemine, et võrrelda Läänemere ja maailmamere soolsust. 
Soolase vee aurustamine. 
2. Läänemere kaardi joonistamine mälu järgi (kujutluskaart). 
3. Läänemere, selle elustiku, rannikuasustuse ja inimtegevuse iseloomustamine erinevate 
teabeallikate abil. 
4. Õlireostuse mõju uurimine elustikule. 
5. Läänemere probleemide analüüsimine, tuginedes erinevatele allikatele. 

 

Kunstiõpetuse ainekava 4.klass  

Eesmärgid  

4. klassi lõpetaja:  

1. 1)  hindab enda ja teiste isikupära;  
2. 2)  oskab käsitseda erinevaid töömaterjale ja -vahendeid  
3. 3)  tegutseb loovates rühmatöödes ühise tulemuse nimel;  
4. 4)  rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi;  
5. 5)  on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes;  
6. 6)  tunneb huvi kunstiloomingu vastu;  
7. 7)  mõistab kultuurikeskkonna kaitse olulisust;  
8. 8)  näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi.  

Õppesisu- ja tegevus  

Uurimine, avastamine, ideede arendamine                                                                   Kujutamine, 
väljendamine, kujundamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine. Värv kui väljendusvahend. 
Värvusõpetus 
Tehnikate loov kasutamine. 
Realistlikkus ja abstraktsus kunstis.                                                                                 Pildiline ja 
ruumiline väljendus                                                                                    Kunstiteoses sisulise ja 
vormilise eristamine.                                                            Kompositsiooni tasakaal.                                                                                             
ÜMBRUS 
Erinevad majad linnas ja maal.                                                                                             ASJAD 



Esemete suurussuhted 
INIMENE 
Inimesed tegevuses, nägu ja meeleolu. Lihtsad proportsioonireeglid.                     GEOMEETRIA 
Nt. kubistlikus stiilis pilt/kollaaž.                                                                                      MÄRK 
Liiklusmärkide analoogial põhinev uute märkide kujundamine.                                      Meedia ja 
kommunikatsioon                                                                                                   Foto kasutamine 
lähiümbruse uurimisel. 
Kunstiteoste, reklaamide jne vaatlemine, nende üle arutlemine, kirjeldamine, eelistuste põhjendamine. 
Liikumisillusiooni teke.                                                                       Ruumilisus pildil, fotol. 
Inimene ja tema tegevused. Ilmastiku-nähtuste jäädvustamine.  
Lihtsamad kunstiterminid.                                                                                        Visandamine ja 
kavandamine. 
Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi valmistamine.                                           MAAL 
guašš,(akvarell) 
SKULPTUUR 
Pehmed materjalid nt savi, soolatainas või saepurumass.                                          GRAAFIKA 
Faktuurpilt, materjalitrükk. 
Heledusastmed värvipliiatsitega vm. 
Mustritega pinnakatmine.  

Õpitulemused  

Tunnetab oma huvisid ja võimeid. 
Visandab ja kavandab. 
On valmis katsetama uusi tehnikaid. 
Uurib ja analüüsib erinevate teoste sõnumeid ja eesmärki (k.a. reklaam). Uurib  

Kunstiõpetuse ainekava 5.klass  

Eesmärgid  

5. klassi lõpetaja:  

1. tunnetab oma kunstivõimeid ja hindab enda ja teiste isikupära;  
2. oskab käsitseda erinevaid töömaterjale ja -vahendeid  
3. tegutseb loovates rühmatöödes ühise tulemuse nimel;  
4. rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi;  
5. on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes;  
6. tunneb huvi kunstiloomingu vastu;  
7. mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;  
8. näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi.  
9. õpib tundma ja kasutama kunstikeelt;  
10. arendab kujundilist ja ruumilist mõtlemist;  

Õppesisu- ja tegevus  

Uurimine, avastamine, ideede arendamine                                                                            Loov 
koostöö. 
Kujutamine, väljendamine, kujundamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine. Pildiruum, ruumilisuse 
edastamise võtted. 
Värv kui väljendusvahend. Värvusõpetus 
Liikumise kujutamine. 
Tehnikate loov kasutamine, segatehnikad. 
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid.                                                                   Pildiline ja 
ruumiline väljendus                                                                                Kunstiteoses sisulise ja vormilise 
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant. ÜMBRUS 



Loodus versus arhitektuur (uuslinn ja puud vms).                                                            ASJAD                                                                                                                                    
Ühe eseme erinevate osade suhe.                                                                                   INIMENE 
Lihtsad proportsioonireeglid, peamised näoproportsioonid.                                    GEOMEETRIA 
Kera, silindri, tahuka kujutamine. Kubism Filmide, arvutimängude ja koomiksite pildikeele ning 
graafilise disaini kujundusvõtete uurimine ja kriitiline võrdlemine. 
Keskkonnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses. 
MÄRK                                                                                                                                  Märk kui 
stilisatsioon, piltkiri. 
KIRI                                                                                                                                      Šrifti ja pildi 
sidumine tervikuks. 
Foto, digitaalgraafika, video ja animatsiooni kasutamine lähiümbruse uurimisel.                  Meedia ja 
kommunikatsioon                                                                                     Kunstiteoste, arvutimängude, 
filmide jne vaatlemine, nende üle arutlemine, kirjeldamine, eelistuste põhjendamine. 
Liikumisillusiooni teke (Animatsioon). Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite 
kasutamine meedias ja reklaamis.                                                             Linnaruumi detailide, märkide 
ja kirjade leidmine ja analüüsimine.                         Kunstikultuur                                                                                                              
Kunstiteose analüüs. 
Kaasaegse kunsti näituste külastamine (võib ka nö virtuaalset näitust külastada) ja nähtu mõtestamine. 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunst tuntumad teosed Eestis ja mujal maailmas, kultuuride iseärasused. 
Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.                   EESTI JA MAAILM 
Konstrueeriv kunst (kubism, juugend, Art Deco...)                                               RAHVAKUNST 
Sõled, kapad, kirstud.                                                                                                   Materjalid, 
tehnikad                                                                                                  Visandamine ja kavandamine. 
Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. 
Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate katsetamine.                                                                                                                       
MAAL 
Monokroomne maalimine (tint jt), guašš, segatehnikad                                           SKULPTUUR 
Papier-mache vms. 
GRAAFIKA 
Papitrükk. Mustritega pinnakatmine.  

Õpitulemused 

Tunnetab oma huvisid ja võimeid. 
Visandab ja kavandab. 
On valmis katsetama uusi tehnikaid, sh digitaalseid. 
Mõistab erinevate teoste sõnumeid ja eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. reklaam ja meedia). 
Võrdleb kaasaja ja mineviku kultuurinähtusi. 
Uurib disainilahendusi.                                                                                                        Käitub 
virtuaalmaailmas eetiliselt.  

Kunstiõpetuse ainekava 6.klass  

Eesmärgid  

6. klassi lõpetaja:  

1. 1)  tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve, hindab enda ja teiste isikupära;  
2. 2)  eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide ja kunstitehnikatega;  
3. 3)  tegutseb loovates ja uurimuslikes rühmatöödes ühise tulemuse nimel;  
4. 4)  rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi;  
5. 5)  on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes;  
6. 6)  tunneb huvi kunstiloomingu ja paikkondliku kultuuri vastu;  
7. 7)  mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust;  
8. 8)  näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi.  
9. 9)  õpib tundma ja kasutama kunstikeelt;  



Õppesisu- ja tegevus  

Uurimine, avastamine, ideede arendamine                                                                  Uurimuslik ja loov 
koostöö. Teoste esitlemine, valikute põhjendamine. Kujutamine, väljendamine, kujundamine vaatluse 
ja mälu järgi. Kavandamine. Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. 
Värvusõpetus 
Tehnikate loov kasutamine, segatehnikad. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamine                                                                              Pildiline ja 
ruumiline väljendus                                                                                 Kunstiteoses sisulise ja 
vormilise eristamine. Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, pinge, 
dominant ja koloriit.                                                   ÜMBRUS 
Hoonete erinevused ajastute ja funktsiooni järgi. Taevas. 
ASJAD 
Pöördkehad jt mahulised esemed. 
INIMENE 
Inimese liikumisasendid. Keha mahulisus. Pea profiilis. Figuuri ja portree proportsioonid. 
GEOMEETRIA 
Eseme jaotamine geomeetrilisteks kehadeks.                                                                    MÄRK 
Märk kui sümbol (nt sodiaagi-märgid).                                                                                KIRI 
Šrift varjuga, ruumiline kiri.                                                                                                  Foto, 
digitaalgraafika, video ja animatsiooni kasutamine lähiümbruse uurimisel.                             Meedia ja 
kommunikatsioon                                                                                      Kunstiteoste vaatlemine, nende 
üle arutlemine, kirjeldamine, eelistuste põhjendamine. Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Animatsioon.                                                               Valgus, vari ja värv objekti vormi edasi-andmisel. 
Vormimuutusest tulenev tähenduse muutus.                                                                                                                        
Kunstiteose analüüs. 
Kunstiürituste, - näituste külastamine (võib ka nö virtuaalset näitust külastada) ja nähtu mõtestamine. 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunst tuntumad teosed Eestis ja mujal maailmas, kultuuride iseärasused. 
Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.                   EESTI JA MAAILM 
Kunst käsikäes ajalootunniga (kauged kultuurid, antiik ...)                                  RAHVAKUNST 
Taluarhitektuur.                                                                                                           Materjalid, tehnikad                                                                                                  
Visandamine ja kavandamine. 
Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. 
Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi valmistamine. Digitaalsete tehnikate katsetamine.                                                                                                                       
MAAL 
Segatehnikad. 
SKULPTUUR 
Voolimine savist. 
GRAAFIKA 
Sügav-, kõrg ja lametrükk, heledusnüansid mustvalges grafiidi- või söejoonistuses.  

Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 
1) teab eesti kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, uurib ja võrdleb kunstiteoseid;  

2)  arutleb enda ja kaaslaste loovtööde üle, tõlgendab oma vaatenurgast erinevate ajastute 
kunstiteoseid;  

3)  väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi, kasutades kahe- ja 
kolmemõõtmelise kujutamise baaselemente ja kompositsiooni põhimõtteid;  

4)  visandab ja kavandab loovülesandeid lahendades, rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, 
joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, digitaalgraafika, animatsioon jne);  

5)  oskab uurimise käigus leida eri teabeallikatest ainealast infot;  



6)  võrdleb ruumilise keskkonna ja igapäevaste tarbeesemete omadusi, kavandab ideid, kuidas 
parandada elukeskkonda, mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt;  

7)  arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses ja virtuaalses keskkonnas, analüüsib oma 
eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid;  

8)  tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.  

 
11.3 Ainevaldkond Muusika 

I kooliastme õppesisu ja tegevused: 
1) ühehäälne laulmine ja osalemine kooris; 
2) meloodia laulmine käemärkide, rändnoodi, astmetrepi ja noodipildi ning relatiivsete helikõrguste 

(astmete) järgi; 
3) mänguoskuse omandamine keha-, rütmi- ja plaatpillidel, ukuleelell; 
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 edasikandmisele, 
mille üks väljund on õpilaste osalemine koolikooride tegevuses, et saada esmane 
koorilaulukogemus. 
Pillimängus omandatakse erinevate rütmi- (sh kehapilli) ja plaatpillide ning ukuleele esmased 
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. 

 
 
Õpitulemused 1. klass 
1. Laulmine  
Õpilane: 
1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning 
emotsionaalselt rühmas; 
2) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; 
3) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 
helikõrgusi (astmeid SO, MI, RA); 
4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste 
laule; 
5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Mu koduke” (A. Kiiss), „Tiliseb, tiliseb aisakell” (L. 
Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa”, „Kevadel” (Juba linnukesed ….), 
2. Pillimäng 
Õpilane: 
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des; 
2) 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 
Õpilane: 
1) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
2) kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid; 
3) loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse jne; 
4) kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu  
Õpilane: 
1) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega ; 
2) on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill); 
3) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu; 
4) väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega; 
6. Muusikaline kirjaoskus  
Õpilane: 
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 
muusikalistes tegevustes:



 

 
 
 
2) tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides; 
3) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 
a) meetrum, noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmetrepp; 
b) eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor; 
c) kaasmäng, eelmäng, vahemäng; 
d) rütm, tempo, vaikselt, valjult, piano, forte; 
7. Õppekäigud 
Õpilane: 
1) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suulisel või muul 
looval viisil; 
2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 
 
Õpitulemused 2. klass 

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 (JO, LE, MI, SO, RA - astmeid); 
4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste 
laule; 
5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Teele, teele, kurekesed”. 
2. Pillimäng 
Õpilane: 
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinato’des; 
2) 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 
Õpilane: 
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 
Õpilane: 
1) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, 
dünaamika ja muusikapala ülesehitus); 
2) 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; 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Õpilane: 
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 



muusikalistes tegevustes: 
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; 
5) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 
a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, 
noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse 
pikendajana; 
 
Muusikaõpetus 3. klass  
Laulmine 
Õppesisu: 
1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba tooni tekitamise 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;  
Pillimäng 
Õppesisu:  
1) Mänguoskuse omandamine keha-, rütmi- ja plaatpillidel (ukuleelel).  
2) Esinemisjulguse ja -oskuse arendamine.  
3) Muusika väljendusvahendite katsetamine erinevaid karaktereid kujutades.  
4) Pillimängus omandatakse erinevate rütmi- (sh kehapilli) ja plaatpillide ning 
ukuleele esmased mänguvõtted. Pillimängu rakendatakse valdavalt laulude 
kaasmänguna 
Muusikaline liikumine 
Õppesisu:  
1) Muusikapala meeleolu väljendamine liikumise kaudu.  
2) Esinemisjulguse ja -oskuse arendamine.  
3) Olulisel kohal on muusikaline liikumine: rahvatantsud ja laulumängud ning 
muusikapala karakteri väljendamine liikumise kaudu. 
Omalooming ja muusika kuulamine 
Õppesisu:  
1) Meloodia improviseerimine käemärkide, rändnoodi, astmetrepi ja noodipildi 
ning relatiivsete helikõrguste (astmete) järgi. 
2) Improviseerimine keha-, rütmi- ja plaatpillidel.  
3) Kuulatud muusikapalade iseloomustamine muusika oskussõnavara 
kasutades.  
4) Muusikapala meeleolu väljendamine liikumise kaudu.  
5) Esinemisjulguse ja -oskuse arendamine. 
6) Muusika väljendusvahendite katsetamine erinevaid karaktereid kujutades. 
 
3. klass õpitulemused 

1. Laulmine 
Õpitulemused 
õpilane:  
1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba tooni tekitamise 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), „Aisakell“ 
(rahvalaul Ameerikast), „Teele, teele, kurekesed“, „Kevadpidu“ („Elagu 
kõik...“) ja „Valss emale“ (K. Sillamaa). 
 2. Pillimäng  
Õpitulemused 
õpilane: 
 1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või 
ostinato’des;  
2) väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu.  
3. Muusikaline liikumine  
Õpitulemused 
 õpilane:  
1) tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise 
kaudu;  
2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge.  
4. Omalooming 
Õpitulemused 
õpilane:  
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.  

 
Muusikaõpetus 4.-5. klass õppesisu 
 
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 ühe- ja kahehäälselt, kooris 
kahe- ja kolmehäälselt. Süvendatakse pillimänguoskusi erinevates pillikoosseisudes ning 
arendatakse edasi ukuleele mänguvõtteid. 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. 

 
4.-5. klassi õpitulemused 

1. Laulmine  
Õpitulemused  
Õpilane: 

1. laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta 
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; 

2. rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas 
lauldes; 

3. laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti rahvalaule; 
4. laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Meil aiaäärne tänavas” (eesti 

rahvalaul), „Püha öö” (F. Gruber). 



2. Pillimäng  
Õpitulemused  
Õpilane: 
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinato’des; 
2) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi. 
3. Muusikaline liikumine  
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi; 
2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge; 
4. Omalooming  
Õpitulemused  
Õpilane: 
1) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel; 
2) kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; 
3) loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; 
4) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist. 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu  
Õpitulemused 
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); 
3) kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid): 
4) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusika 
oskussõnavara; 
6. Muusikaline kirjaoskus  
Õpitulemused 
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); 
4) mõistab duur-, moll-helilaadi tähendust ning kasutab neid musitseerides; 
5) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas: 
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-helilaad; 
b) soololaul, instrumentaalmuusika; 
c) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, 
löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid); 
d) tempo, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo; 
6) kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 
7. Õppekäigud  
Õpitulemused  
Õpilane: 
1) arutleb ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil; 
2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 
 
Muusikaõpetus 6. klass 
Õpitulemused 



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).  
Pillimäng  
Õpilane: 
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinatodes;  
2) rakendab musitseerides ukuleele või kitarri mänguvõtteid, seostab absoluutseid helikõrgusi 
pillimänguga;  
3) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.  
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.  
Omalooming  
Õpilane:  
1) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinatosid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel;  
2) loob tekste (regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne);  
3) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.  
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 muusika traditsioonidega ja suhtub nendesse lugupidavalt;  
6) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusikalist 
oskussõnavara;  
7) teadvustab autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega. 
Muusikaline kirjaoskus  
Õpilane:  
1) mõistab alljärgnevate 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 oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas: eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-



helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk põhiheli, 
helistikumärgid, juhuslikud märgid, diees, bemoll, bekarr, paralleelhelistikud; vokaalmuusika, 
soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; tämber, hääleliigid (sopran, 
metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti 
rahvapillid); tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, forte, 
mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo.  
 
6. klassi lõpetaja:  
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises, liikumises; 
2) laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;  
3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja pillikoosseisudes;  
4) oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab 
kaaslasi;  
5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;  
6) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  
7) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;  
8) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates 
muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;  
9) kasutab muusika oskussõnu kuulatavate muusikapalade kirjeldamisel ning suunavate küsimuste abil 
oma arvamuse põhjendamisel; mõistab autorsuse tähendust;  
10) eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat; 
11) leiab iseloomulikke jooni Eesti ja teiste maade rahvamuusikas;  
12) tunneb huvi oma kooli ja paikkonna muusikaelu ning -sündmuste vastu ja osaleb selles, mõistab 
laulupeo traditsiooni tähendust. 
 
 
 
11.4 Ainevaldkond Kehaline kasvatus 

 

1.1 Kehakultuuripädevus 
Kehakultuuripädevus väljendub kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamises elustiili 
osana. See hõlmab oskust anda hinnangut kehalise vormisoleku tasemele, samuti valmisolekut 
sobiva spordiala või liikumisviisi harrastamiseks. Oluline on salliv suhtumine kaaslastesse, ausa 
mängu reeglite järgimine ning koostöö väärtustamine sportimisel ja liikumisel. 
Põhikooli lõpetaja: 
1) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust tervisele ja töövõimele; 
2) valdab põhiteadmisi ja -oskusi, et harrastada liikumist iseseisvalt sise- ja välistingimustes; 
3) liigub/spordib ohutus- ja hügieeninõudeid järgides ning teab, kuidas käituda sportimisel 
juhtuda võivates ohuolukordades; 
4) tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi 
austades ja keskkonda säilitades; 
5) oskab kasutada kehalise võimekuse lihtsamaid enesekontrollimeetodeid ning jälgib oma 
kehalise vormisoleku taset; 
6) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja tantsusündmuste vastu; 
7) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis liikumist/sportimist iseseisvalt 
harrastama. 

 
1.2. Ainevaldkonna õppeaine 
Ainevaldkonda kuulub kehaline kasvatus, mida õpetatakse 1.– 9. klassini. 
Kuna Kihelkonna kool on 6-klassiline, siis 1.-6. klassini 
Kehalise kasvatuse nädalatundide jaotumine kooliastmeti on järgmine: 
I kooliaste – 9 nädalatundi 
II kooliaste – 8 nädalatundi 



 
1.3. Ainevaldkonna kirjeldus 
Ainevaldkonda kuuluv kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava eluviisi kujunemisel. 
Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused on aluseks õpilase 
iseseisvale liikumisharrastusele. Koolis kogetud liikumisrõõm soodustab huvi spordi- ja 
tantsusündmuste vastu, innustab õpilast neid jälgima ning neis osalema. Kehalise kasvatuse 
õppekorraldus, mis tagab õpilase kehalise/liigutusliku, kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu, 
toetab tema kujunemist terviklikuks isiksuseks. 

 
1.4. Üldpädevused 
Kultuuri- ja väärtuspädevus 
Kehalises kasvatuses tähtsustatakse tervist ning jätkusuutlikku eluviisi. Arusaam, et tervist tuleb 
kaitsta ja tugevdada, aitab õpilastel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse 
ning inimeste loodud materiaalsete väärtuste vastu soodustab keskkonda säästvat liikumist/spor- 
timist. Abivalmis ja sõbralik suhtumine kaaslastesse ning ausa mängu põhimõtete järgimine sport- 
likes tegevustes toetavad kõlbelise isiksuse kujunemist. 
Sotsiaalne ja kodanikupädevus 

Koostöö liikudes/sportides õpetab inimeste erinevusi aktseptima, neid suheldes arvestama, ent ka 
ennast kehtestama. Kehakultuur kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist 
kaaslastesse. 
Enesemääratluspädevus 

Kehalise kasvatuse kaudu kujundatakse oskust hinnata enda kehalisi võimeid ning valmisolekut 
neid arendada, samuti suutlikkust jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida tervislikku eluviisi 
ning vältida ohuolukordi. 
Õpipädevus 

Õpilasel kujuneb oskus analüüsida ja hinnata enda liigutusoskusi ja kehalisi võimeid ning ka- 
vandada meetmeid, kuidas neid täiustada. Koolis tekkinud huvi liikumise/sportimise vastu loob 
aluse ja eeldused õppida uusi sobivaid liikumisviise. 

 
Suhtluspädevus 

Oluline on tunda ja kasutada spordi ning tantsu oskussõnavara, arendada eneseväljendusoskust ning 
lugeda/mõista teabe- ja tarbetekste. 

 
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevus 

Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste dünaamika selgi- 
tamine eeldavad õpilastelt matemaatikale omase keele, seoste, meetodite jm kasutamise oskust ning 
toetavad matemaatikapädevuse kujunemist. Õpitakse analüüsima tervisespordiga seotud teavet ja te- 
gema tõenduspõhiseid otsuseid. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid. 

 
Ettevõtlikkuspädevus 

Kehaline kasvatus toetab õpilaste oskust näha probleeme ja leida neile lahendusi, seada eesmärke, 
genereerida ideid ning leida sobivaid vahendeid ja meetodeid, kuidas neid ellu viia. Kehalises 
kasvatuses õpivad õpilased analüüsima oma kehalisi võimeid ja liigutusoskusi, kavandama tegevusi 
ning tegutsema sihipäraselt, et tugevdada tervist ja parandada töövõimet. Koostöö kaaslastega 
sportides/liikudes kujundab toimetulekuoskust ja riskijulgust. 

 
1.5. Lõiming 
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 
Emakeelepädevust kujundatakse kehalises kasvatuses teksti mõistmise, suulise ja kirjaliku teksti 
loomise ning eneseväljendusoskuse kaudu. 
Võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevatest võõrkeelsetest teabeallikatest vajaliku 
info leidmine. Eri spordialades/liikumisviisides kasutatakse võõrsõnu, mille tähendust on vaja 
selgitada. 
Kunstipädevuse kujunemist toetab spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline käsitlus, 



valmisolek leida erinevatele ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi ning oskus märgata 
ümbritsevas ilu. 
Sotsiaalne pädevus. Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest 
liikumis- ja spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi. Tervist väärtustava eluviisi 
omaksvõtmine ja teadlikkus soodustavad õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks 
kodanikuks. 
Tehnoloogiline pädevus võimaldab rakendada teaduse ja tehnika saavutusi erinevates 
spordialades/liikumisviisides (spordialade tehnika, spordivarustus ja -vahendid) ning järgida 
tervisliku toitumise põhitõdesid. 
Loodusteaduslikku pädevust toetab keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel. Kehalise 
kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud inimeseõpetuses, 
bioloogias, füüsikas ja geograafias. 

 
1.5.2. Läbivad teemad 
Läbiva teema „Tervis ja ohutus” puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. Tervislikuks 
eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist toetatakse nii 
aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna loomise 
kaudu. 
Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” toetatakse kehalises kasvatuses õpilaste 
innustamisega olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas hoolt oma töövõime 
suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise korral mõne spordi- ja/või liikumisharrastuse 
vastu juhitakse õpilast selle alaga süvendatult tegelema. 
Läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng” aitab kehalises kasvatuses ellu viia väljas 
(looduses) harrastatavate spordialadega tegelemine, mis väärtustab ümbritsevat ning soodustab 
õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks. 
Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” toetatakse õpilaste organiseeritud tunnivälise 
liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, võistlused, õpilaste 
juhendamisel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms). 
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates 
spordialades/liikumisviisides, mis tutvustavad rahvuslikku ja teiste maade liikumiskultuuri ning 
aitavad õpilasel kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust 
väärtustavaks) ühiskonnaliikmeks. 
Läbiv teema „Teabekeskkond” toetab õpilast vajaliku info leidmisel. 
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” rakendamine kehalises kasvatuses seostub antud 
ülesande jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega. 
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” seostub spordi ülima aate – ausa mängu põhimõtete 
järgimisega kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses. Sportlikus tegevuses 
kehtivate reeglite mõistmine ja nende järgimine toetab õpilase kujunemist kõlbeliseks isiksuseks. 

 
 
2. Kehaline kasvatus 

 
2.1. Üldalused 

 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
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/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, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima ja ausa 
mängu olemust mõistma; 
8) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

 
2.1.2. Õppeaine kirjeldus 
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 – koolil on kohustus õpetada neist kaht), 
tantsuline liikumine, talialad (suusatamine ja uisutamine – koolil on kohustus õpetada neist üht), 
orienteerumine ning ujumine. I kooliastme lõpuks peavad õpilased omandama ujumisoskuse. 
Teadmisi spordist ja liikumisest/sportimisest edastatakse kehalise kasvatuse tundides praktilises 
tegevuses ja/või õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates. 
Et koolidel oleks võimalik kehalist kasvatust korraldades arvestada õpilaste huve, kooli ja/või 
paikkonna spordi- või liikumisharrastuse traditsioone, ent ka olemasolevaid sportimistingimusi, on 
kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemused kavandatud saavutada (ja neile vastav õppesisu 
läbida) 75–80% õppeks ettenähtud tundide jooksul. 20–25% kehalisele kasvatusele ette nähtud 
tundide mahust võivad koolid kasutada ainekavva mittekuuluvate spordialade ja liikumisviiside 
(käsipall, saalihoki, pesapall, sulgpall, erinevad tantsustiilid jm) õpetamiseks, ainekavva kuuluvate 
põhialade oskuste kinnistamiseks või põhialade süvendatud õppeks. Tantsuline liikumine võib olla 
integreeritud kehalise kasvatuse tundides teiste spordialade ja liikumisviisidega. 

 
2.1.3. Õppetegevus 
I kooliastme õppetegevused on: 
1) organiseeritud praktiline harjutamine tundides; organiseeritud liikumine ja 
mängimine tunnivälise tegevusena; 
2) oma tegevuse/soorituse kommenteerimine ning kaaslase tegevuse kirjeldamine; 
3) kontrollharjutuste sooritamine; oma tulemuste kogumine ja võrdlemine. 
II kooliastme õppetegevused on: 
1) organiseeritud praktiline harjutamine tundides ja tunnivälise tegevusena; 
iseseisev liikumine ning mängimine tunnivälise (vaba aja) tegevusena; 
2) kontrollharjutuste sooritamine, oma kehaliste võimete kontrollimine ning tulemustele 
hinnangu andmine; 
3) oma ja/või kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine ning arutelu; 
4) spordi-, liikumis- ja terviseteemaliste materjalide lugemine; 
5) spordivõistlustest ja/või tantsuüritustest osavõtt võistlejana/osalejana; spordi- ja/või 
tantsuürituste jälgimine TVst. 
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. 

 
1.2.4. Hindamine 

I ja II kooliastmes kasutatakse sõnalist kujundavat hindamist.



I kooliaste 
 
1. KLASS 
Õppesisu 
1. VÕIMLEMINE põhiasendid ja -liikumised. Matkimisharjutused, vabaharjutused, 
tasakaaluharjutused, harjutused vahenditega. Keha harmooniline arendamine ja rühi kujundamine. 
Rivi-, korraharjutused. Tervitamine rivis. Rivistumine ühte viirgu, kolonni. Põhiseisang. 
Joondumine. Pöörded paigal. Liikumise alustamine ja lõpetamine. Harvenemine Kõnd, 
kõnniharjutused. Erinevad kõnni vormid kindla rütmi järgi. Matkivad kõnniharjutused. 
Hüplemisharjutused. Koordinatsioonihüplemised. Hüplemine hüpitsa ja hoonööriga; ronimine, 
roomamine, ripped, toengud. Väikeinventari ja mattide kandmine ja paigaldamine. Akrobaatilised 
harjutused. Veeremine. Tirelid. Tasakaaluharjutused. 

 
2. RÜTMIKA JA LIIKUMINE. Põhivõimlemine muusika või rütmivahendite 
saatel. Liikumisimprovisatsioon ja mängud. 

 
3. JOOKS, JOOKSUHARJUTUSED. Õige jooksuasend ja -liigutused. Jooksu alustamine ja 
lõpetamine. Pendelteatejooks. Püstilähe. Kiirendusjooks. Kestvusjooks. 

 
4. HÜPPED, HÜPPEHARJUTUSED. Sügavushüpped. Hoojooksult hüpped. 
Takistustest ülehüpped. Paigalt kaugushüpe. 

 
5. VISKED, VISKEHARJUTUSED. Pallikäsitsemisharjutused. Palli hoie, viskeliigutus, 
püüdmine, veeretamine, põrgatamine. Palli veeretamine ja vedamine jalaga. Märki- ja 
kaugusvisked. Liikumismängud ja sportmängudeks ettevalmistavad mängud. 

 
6. LIIKUMISMÄNGUD 
Jooksu- ja hüppemängud. 
Liikumismängud väljas/maastikul. 
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused palliga. 

 
7. SUUSATAMINE. Ohutusnõuded. Suusavarustuse transport, hooldus. Kukkumine ja 
tõusmine suuskadel. Trepptõus, käärtõus. Laskumine põhiasendis. Vahelduvtõukeline 
kahesammuline suusaviis. 

 
8. TANTSULINE LIIKUMINE 
Liikumine ruumis, kasutades erinevaid suundi, paaris ja grupis. Lihtsamad sammud ja liikumised, 
rütmi- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule. 
Eesti traditsioonilised laulumängud (2). Loovtants 

 
9. UJUMINE 
Veega kohanemine, mängulised tegevused vees, sukeldumised, libisemise, hõljumised. 
Veeohutusnõuded 

 
Õpitulemused 

 
1. klassi lõpetaja 

� riietub vastavalt olukorrale ja täidab hügieeninõudeid;



� täidab ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel ja oskab käituda õnnetusjuhtumite 
korral; 

� täidab rivi- ja korraharjutusi tunni organisatsioonilise külje tagamiseks; 
� sooritab lihtsaid võimlemisharjutusi kindla rütmi järgi 
� sooritab erinevaid kõnni-, jooksu-, hüppe- ja viskeharjutusi; 
� sooritab hüplemisharjutusi hüpitsaga; 
� mängib liikumismänge 

sooritab õpetaja juhendamisel kontrollharjutusi; 
� teab, kuidas käituda kehalisi harjutusi sooritades: on viisakas, sõbralik ja abivalmis; täidab 

kokkulepitud (mängu)reegleid; kasutab heaperemehelikult kooli spordivahendeid ja - 
inventari; 

� loetleb erinevaid spordialasid ja tuntumaid sportlasi 
� suusatab 2 km; 
� jookseb rahulikus tempos 1 km 
� on kohanenud veega, oskab sukelduda, vee peal selili ja rinnuli asendis hõljuda ning 

libiseda, täidab veeohutusnõudeid 
 

Hindamine 
I klassis kasutatakse sõnalist kujundavat hindamist, milles rõhutatakse lapse positiivseid saavutusi, 
isiklikku arengut. 

 
2. KLASS 

 Õppesisu 
1. VÕIMLEMINE: põhiasendid ja -liikumised. Matkimisharjutused, vabaharjutused, 
tasakaaluharjutused, harjutused vahenditega. Keha harmooniline arendamine ja rühi kujundamine. 
Rivi- ja korraharjutused. Tervitamine rivis. Rivistumine ühte viirgu, kolonni. Põhiseisang. 
Joondumine. Pöörded paigal. Liikumise alustamine ja lõpetamine. Kõnd, kõnniharjutused kindla 
rütmi ja muusika järgi. Matkivad kõnniharjutused. Üldkoormavad ja koordinatsiooni arendavad 
hüplemisharjutused Hüplemine hüpitsa ja hoonööriga. Üldarendavad võimlemisharjutused käte, 
kere ja jalgade põhiasenditega, harjutused vahendita ja vahenditega saatelugemise saatel. Ronimine, 
roomamine, ripped, toengud. Akrobaatilised harjutused. Tirel ette, tirel taha, kaarsild 
selililamangust (abistamisega). 
Tasakaaluharjutused. Liikumine pingil ja poomil, kasutades erinevaid kõnnisamme, 
võimlemispingil kõnd kiiruse muutmise, takistuste ületamise ja peatumistega, tasakaalu arendavad 
liikumismängud. 
Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks. Sirutus-mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt 
maandumisasendi fikseerimisega, harjutused äratõuke õppimiseks hoolaualt, käte tugi. 

 
2. RÜTMIKA JA TANTSULINE LIIKUMINE. Põhivõimlemine muusika või rütmivahendite 
saatel. Muusikalised mängud. Tantsu- ja laulumängud. Liikumine ruumis, kasutades erinevaid 
suundi, üksi, paaris ja grupis. 
Sammud ja liikumised, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule. 

 
3. JOOKS, JOOKSUHARJUTUSED. Õige jooksuasend ja -liigutused. Jooksu alustamine ja 
lõpetamine. Püstilähe. Kiirendusjooks. Süstikjooks (pidurdusjooks). Pendelteatejooks. 

 
4. HÜPPED, HÜPPEHARJUTUSED. Sügavushüpped. Hoojooksult hüpped. 
Takistustest ülehüpped. Paigalt kaugushüpe.



5. VISKED, VISKEHARJUTUSED. Pallikäsitsemisharjutused. Palli hoie, viskeliigutus, 
püüdmine, veeretamine, põrgatamine. Märki- ja kaugusvisked. Liikumismängud ja 
sportmängudeks ettevalmistavad mängud. 

 
6. LIIKUMISMÄNGUD. Jooksu- ja hüppemängud. Mängud (jõukohaste vahendite) viskamise, 
heitmise ja tõukamisega. 
Liikumismängud väljas/maastikul. 
Liikumine (jooksud, pidurdused, suunamuutused) pallita ja palliga. Pallikäsitsemise harjutused: 
põrgatamine, vedamine, viskamine, söötmine ja püüdmine. 
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused palliga. 
Rahvastepall 

 
6. SUUSATAMINE. Ohutusnõuded. Suusavarustuse transport, hooldus. Kukkumine ja tõusmine 
suuskadel. Pöörded paigal. Trepptõus. Laskumine põhiasendis. Vahelduvtõukeline 
kahesammuline sõiduviis. 

 
7. UJUMINE 
Sukeldumised, selili ja rinnuli asendis hõljumine ning libisemine; sellega seotud mängulised 
tegevused. Erinevate ujumisstiilidega tutvumine (selili, rinnuli, krool). 

 
 

Õpitulemused 
 
2. klassi lõpetaja oskab: 

� riietuda vastavalt olukorrale ja täita hügieeninõudeid; 
� tõsta, kanda ja paigaldada spordivahendeid; 
� täita rivi- ja korraharjutusi tunni organisatsioonilise külje tagamiseks; 
� mängida liikumismänge ja rahvastepalli (erinevate variantidega); 

 
2. klassi lõpetaja suudab: 
� suusatada 2 km; 

� joosta rahulikus tempos 10 min. 
� ujumises rinnuli ja selili ujudes sooritada 25 m kompleksharjutuse 

 
3. KLASS 

Õppesisu 
1. VÕIMLEMINE: põhiasendid ja -liikumised. Matkimisharjutused, vabaharjutused, 
tasakaaluharjutused, harjutused vahenditega. Keha harmooniline arendamine ja rühi kujundamine. 
Rivi-, korraharjutused ja kujundliikumised. Tervitamine rivis. Rivistumine ühte viirgu, kolonni. 
Põhiseisang. Joondumine. Pöörded paigal. Liikumise alustamine ja lõpetamine. Harvenemine, 
koondumine, ümberrivistumine. Kõnd, kõnniharjutused. Erinevad kõnni vormid kindla rütmi ja 
muusika järgi. Matkivad kõnniharjutused. Hüplemisharjutused. Hüplemisharjutuste 
kombinatsioonid. Koordinatsioonihüplemised. Hüplemine hüpitsaga. 
Ronimine, roomamine, ripped, toengud. Väikeinventari ja mattide kandmine ja paigaldamine. 
Akrobaatilised harjutused. Veeremine ja veered. Tirel ette. Poolspagaat. Turiseis. Kaarsild 
selililamangust (abistamisega). Tasakaaluharjutused. 

 
2. RÜTMIKA JA LIIKUMINE. Eesti traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud; 
lihtsamad tantsuvõtted ja tantsusammud. 
Liikumine ruumis, kasutades erinevaid suundi, tasandeid ja tantsujooniseid üksi, paaris ja grupis.



Sammud ja liikumised, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule. 
 
3. JOOKS, JOOKSUHARJUTUSED. Mitmesugused jooksuharjutused, jooks erinevas tempos, 
võimetekohase jooksutempo valimine. Püstistart koos stardikäsklustega. Madalstardi asendi ja 
käsklustega tutvumine, teatevahetuse õppimine lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks 
teatepulgaga. 

 
4. HÜPPED, HÜPPEHARJUTUSED. . Hüpped hoojooksult, et omandada 
jooksu ja hüppe ühendamise oskus. Kaugushüpe hoojooksult paku tabamiseta. Madalatest 
takistustest ülehüpped parema ja vasaku jalaga. Kõrgushüpe otsehoolt. Kõrgushüpe „karjapoiss”. 

 
5. VISKED, VISKEHARJUTUSED. Viskepalli hoie, vise ülalt täpsusele ja kaugusele. 
Pallivise paigalt ja kahesammulise hooga. 

 
6. LIIKUMISMÄNGUD. Jooksu- ja hüppemängud. Mängud (jõukohaste vahendite) viskamise, 
heitmise ja tõukamisega. 
Liikumismängud väljas/maastikul. 
Liikumine (jooksud, pidurdused, suunamuutused) pallita ja palliga. Pallikäsitsemise harjutused 
käega ja jalaga: põrgatamine, vedamine, viskamine, söötmine ja püüdmine. 
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused palliga. Rahvastepall. Lihtsustatud 
pesapall. Pioneeripall. Liikumismängud orienteerumiselementidega. 

 
7. SUUSATAMINE. Ohutusnõuded. Suusavarustuse transport, hooldus. Kukkumine ja 
tõusmine suuskadel. Libisamm. Paaristõukeline sõiduviis. Pöörded paigal. Astepööre 
laskumisel. Trepp-, käärtõus. Laskumine põhi- ja madalasendis. Mängud mäel. 

 
8. UJUMINE. Kohustuslik algõpetus 

 
Õpitulemused 

 
3. klassi lõpetaja oskab: 

� riietuda vastavalt olukorrale ja täita hügieeninõudeid; 
� tõsta, kanda ja paigaldada spordivahendeid; 
� täita ohutusnõudeid kehaliste harjutuste sooritamisel ja käituda õnnetusjuhtumite korral; 
� täita rivi- ja korraharjutusi tunni organisatsioonilise külje tagamiseks; 
� sooritada lihtsaid võimlemisharjutusi kindla rütmi ja muusika järgi, improviseerida ja 

tantsida rahvatantse; 
� sooritada erinevaid kõnni-, jooksu-, hüppe- ja viskeharjutusi; 
� sooritada hüplemisharjutusi hüpitsaga; 
� mängida liikumismänge ja rahvastepalli (erinevate variantidega); 
� ujuda, st sooritab 200 m ujumise kontrolltesti 

 
3. klassi lõpetaja suudab: 

� suusatada 2 km; 
� joosta rahulikus tempos 10 min 
� ujumises sooritada ujumisoskuse testi ehk 200 m kompleksharjutuse – hüppab sügavasse 

vette, ujub 100 m rinnuli asendis, sukeldub, toob käega põhjast eseme, püsib paigal puhates 
ja asendeid vahetades 3 minutit, ujub seejärel 100 m selili asendis ja väljub veest. 

 
 

Hindamine I kooliastmes



I kooliastmes kasutatakse kujundavat sõnalist hindamist. 
Hinnatakse: 

● aktiivsust ja püüdlikkust tunnis; 
● praktilisi teadmisi ja oskusi; 
● individuaalset kehaliste võimete arengut; 

 
Kehalises kasvatuses ei tohi pidevat rõhutada tulemuste mõõtmist, sest see põhjustab liigseid 
pingeid ja ebaõnnestumise kartust. Programmi põhivara oskusi hinnatakse praktilises tegevuses. 
Tunnustatakse õpilaste algatusvõimet ja fantaasiat. 

 
Hinnangute andmisel õpilase sportlikule aktiivsusele tuleb lähtuda 
järgmisest: 

● õpilaste võimetekohane töö, aktiivsus ja püüdlikkus tunnis; 
● osalus klassivälises kehakultuuritegevuses; 
● tunnis vajaliku varustuse ja riietuse olemasolu; 
● pesemine pärast tundi; 
● oskus tegutseda kollektiivis; 

 
Õpetaja peaks suulise positiivse hinnanguga leidma alati võimalusi tunnustada ja innustada 
nõrgemaid. 

 
Lõimumine teiste õppeainetega 

 
Emakeel: teksti mõistmise, eneseväljendusoskus(rütmisalmid, mängujuhendid) 
Kunst: spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline 
käsitlus, oskus märgata ümbritsevas ilu. 
Sotsiaalne pädevus: tervist väärtustava eluviisi omaksvõtmine, hügieeninõuete järjekindel täitmine, 
tervise seisukohalt olulised harjumused 
Tehnoloogiline pädevus: tervisliku toitumise põhitõed 
Loodusõpetus: keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel, 

 
 
II kooliaste 
4. KLASS Õppesisu 
1. VÕIMLEMINE. Põhiasendid ja liikumised. Vabaharjutused ja harjutused vahenditega. Jõu- ja 
venitusharjutused. Lõdvestusharjutused. Riviharjutused, kujundliikumised. Loendamine. Pöörded. 
Kõnd, jooks, hüplemine, hüppamine. Hüplemisharjutused hüpitsaga paigal. Ripped, toengud, 
ronimine, kandmine. Riistastiku kandmine. 
Rakendus- ja riistvõimlemine. köielronimine; käte erinevad haarded ja 
hoided; uppripe; hooglemine rippes; hooglemine rööbaspuudel toengus 
Akrobaatika. Erinevad tirelid; tiritamm (P) ja selle õppimiseks juurdeviivad harjutused; 
painduvust arendavad harjutused ja kaarsild (T); ratas kõrvale; 
Tasakaaluharjutused. Erinevad kõnni- ja hüplemisharjutused; 
Toenghüpe. Hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge ja toengkägar (kitsel), ülesirutusmahahüpe 
maandumisasendi fikseerimisega; 

 
2. KERGEJÕUSTIK. Jooksuasendi ja -liigutuste korrigeerimine. Põlve- ja sääretõstejooks. 
Kiirjooks ja selle eelsoojendus. Madallähte tutvustamine. Stardikäsklused. 
Kestvusjooks.



Kaugushüpe täishoolt paku tabamiseta. 
Kõrgushüpe (üleastumishüpe). 
Pallivise paigalt ja kolmelt sammult 

 
3. LIIKUMIS_ JA SPORTMÄNGUD. 
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused pallidega. Rahvastepall. 
Korvpall. Keha asend. Palli hoie söötes, püüdes ja peale visates. Palli põrgatamine, söötmine ja 
vise korvile. 
Korvpallireeglitega tutvumine. 
Sulgpall. Ettevalmistavad harjutused. Mäng üle võrgu. Pioneeripall. 
Jalgpall. Paigaloleva palli söötmine ja löömine. Palli vedamine. 

 
4. SUUSATAMINE Laskumised põhi- ja puhkeasendis. Tõusuviiside kasutamine erineva 
raskusega nõlvadel. 
Sahk- ja poolsahkpidurdus. 
Paaristõukeline ühesammuline sõiduviis; vahelduvtõukeline kahesammuline sõiduviis; uisusamm 
tutvustavalt 

 
5. ORIENTEERUMINE 
Maastikuobjektid, leppemärgid 
Liikumine joonorientiiride järgi. Kaardi ja maastiku võrdlemine. 
Õpperaja läbimine kaarti kasutades. 
Orienteerumismängud. 

 
6. TANTSULINE LIIKUMINE 
Eesti rahva- ja seltskonnatantsud paaris ning paarilise vahetusega. 
Kujutluspiltidel baseeruv liikumine üksi, paaris ja grupis. 

 
7. TEADMISED SPORDIST JA LIIKUMISVIISIDEST 
Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline komponent. 
Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 
võistlusmäärused 
Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ning liigeldes. 
Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel. 
Teadmised spordialadest/liikumisviisidest, tuntumad Eesti sportlased. 

 
Õpitulemused 

 
4. klassi lõpetaja teab: 

� õpitud spordialade oskussõnu; 
� ohutus- ja hügieeninõudeid; 
� tuntud Eesti sportlasi 
� ausa mängu põhimõtet ja järgib seda ka ise 

 
4. klassi lõpetaja oskab: 

� jälgida oma kehaasendit ja liigutusi; 
� mängida liikumismänge ja lihtsustatud reeglitega sportmänge; 
� sooritada kaugushüpet hoolt paku tabamiseta, kõrgushüpet(üleastumishüpe), palliviset 

paigalt; 
� läbida lihtsa orienteerumisraja kaardi järgi 

4. klassi lõpetaja suudab: 
� joosta jõukohases ühtlases tempos T: 1 km, P: 1,5 km;



� hüpelda hüpitsaga 1 min sobivas tempos; 
� sooritada harjutuskombinatsiooni akrobaatikas 
� läbida suusatades 3 km 
� sooritada kehalise võimekuse testid 

5. KLASS  
Õppesisu 
1. VÕIMLEMINE. Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused saatelugemise ja/või 
muusika saatel. Harjutused vahendita ja vahendiga: käte ja jalgade hood, lõdvestamised, 
vetrumised. Rühiharjutused. Kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad harjutused. 
Iluvõimlemine (T). Hüpitsa hood, ringid, kaheksad, tiirutamised; erinevad hüpped; 
Rakendus- ja riistvõimlemine. Köielronimine; käte erinevad haarded ja 
hoided; upp- ja kinnerripe; eestoengust hooga mahahüpped; 
hooglemine rööbaspuudel toengus; kangil jala ülehoog käärtoengusse ja 
tagasi 
Akrobaatika. Tiritamm ja selle õppimiseks juurdeviivad harjutused; 
painduvust arendavad harjutused ja kaarsild (T); ratas kõrvale;. 
Tasakaaluharjutused. Erinevad kõnni- ja hüplemisharjutused; pöörded ja mahahüpped 
poomil Toenghüpe. Hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge ja toengkägar (kitsel, hobusel), 
ülesirutus- mahahüpe maandumisasendi fikseerimisega; harkhüpe. 

 
2. KERGEJÕUSTIK. Jooks. Jooks erinevatest lähteasenditest. Soojendusharjutused. 
Määrustepärane pendelteatejooks. Hüpped. Kaugushüpe (sammhüpe). Kõrgushüpe 
(üleastumishüpe). Hoojooksu mõõtmine. Visked. Pallivise paigalt ja kolmelt sammult. Õpitud 
alade võistlusmäärustikud. 
Jooksuasendi ja -liigutuste korrigeerimine. Kiirjooks ja selle eelsoojendus. Madallähe. 
Stardikäsklused. 
Kestvusjooks. 
Kaugushüpe paku tabamisega. Kõrgushüpe: flopi eelharjutused 
Pallivise hoojooksult. 

 
3. LIIKUMIS_ JA SPORTMÄNGUD. 
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused pallidega. 
Rahvastepall. 
Korvpall. Palli põrgatamine, söötmine ja vise korvile. Sammudelt vise korvile. Kaitseasend. 
Korvpallireeglid 
Võrkpall. Ettevalmistavad harjutused võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt . Pioneeripall. 
Jalgpall. Söödu peatamine. Söödud liikumiselt. Löögitehnika õppimine. Lihtsustatud reeglid. 

 
4. SUUSATAMINE. Paaristõukeline sammuta sõiduviis. Ebatasasuste ületamine. 
Poolkäärtõus. Erinevad laskumised. Sahkpidurdus. Pidurdus ja pööre poolsaha abil. 
Ohutusnõuded. Võistlusmäärustik. Suusavarustuse hoidmine. 

 
5. ORIENTEERUMINE. Kaardi mõõtkava, kauguste määramine. Asukoha 
määramine. Õpperaja läbimine kaarti kasutades. 
Orienteerumismängud. 

 
6. TANTSULINE LIIKUMINE. Seltskonnatantsud ja ringmängud. 4–8-taktilised liikumis- 
ja tantsukombinatsioonid; ruumitaju ülesanded 
Loov liikumine ja tants.



7. TEADMISED SPORDIST JA LIIKUMISVIISIDEST 
Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 
võistlusmäärused 
Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel. 
Teadmised spordialadest/liikumisviisidest, jälgimine Eesti sportlaste esinemisi kohalikel ja 
rahvusvahelistel võistlustel. 

 
Õpitulemused 

 
5. klassi lõpetaja teab: 

� õpitud spordialade oskussõnu; 
� ohutus- ja hügieeninõudeid; 

5. klassi lõpetaja oskab: 
� jälgida oma kehaasendit ja liigutusi; 
� õpetaja juhendamisel arendada oma kehalisi võimeid; 
� mängida liikumismänge ja lihtsustatud reeglitega sportmänge; 
� sooritada toenghüppeid, lihtsamaid akrobaatika- ja rakendusharjutusi ning ronida; 
� valida liikumiskiirust; 
� osaleda pendelteatejooksus; 
� sooritada palliviset liikumiselt; 
� suusatada vahelduval maastikul, kasutades sobivaid sõidu- ja tõusuviise; 

5. klassi lõpetaja suudab: 
� joosta jõukohases ühtlases tempos T: 1,5 km, P: 2 km; 
� hüpelda hüpitsaga 1 min. sobivas tempos; 

 
6. KLASS 

 
VÕIMLEMINE. Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused. Harjutuskombinatsioonid. 
Hüplemisharjutused hüpitsa ja hoonööriga. 
Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused saatelugemise ja/või muusika saatel. 
Harjutused vahenditega: pall, lint, võimlemisrõngad 
Rühiharjutused. Kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad harjutused. 
Rakendus- ja riistvõimlemine. Kahe- ja kolmevõtteline ronimine; käte erinevad haarded ja 
hoided; tiriripe; hooglemine rippes; tagatoengust hooga mahahüpped; 
hooglemine rööbaspuudel küünarvarstoengus; 
Akrobaatika. ratas kõrvale; kätelseis abistamisega. 
Tasakaaluharjutused. 
Toenghüpe: hark- ja kägarhüpe. 

 
2. KERGEJÕUSTIK. 
Erinevad sprindidistantsid. Kohtuniku tegevus ja stardikäsklused. Ringteatejooksu 
teatevahetus. 
Maastikujooks. 
Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. 
Kõrgushüpe: flopp-stiil 
Pallivise hoojooksult. Odaviskeharjutused. 

 
3. LIIKUMIS_ JA SPORTMÄNGUD 
Korvpall. Oskuste täiustamine. 1:1 mäng (kaitsja-ründaja). Mäng reeglite järgi. 
Võrkpall. Ülalt- ja altsööt pea kohale, vastu seina ning paarides. Alt-eest palling. Kolme viskega 
võrkpall.



Jalgpall. Söödu peatamine jalapöiasisekülje ning löögitehnika arendamine ja täiustamine. Mäng 4 : 
4 ja 5 : 5. 

 
4. SUUSATAMINE. Paaristõukeline ühesammuline sõiduviis. Pooluisusamm ja keppide 
tõuketa uisusammsõiduviis. Uisusammpööre. Põikilaskumine. Pidurdus ja pööre poolsaha abil.. 
Ohutusnõuded. Võistlusmäärustikud. Suusavarustuse hooldamine. 

 
5. ORIENTEERUMINE. Kaardi mõõtkava, reljeefivormid (lõikejoonte vahe), kauguste 
määramine. Kompassi tutvustamine. Suunaharjutused kompassiga seistes ja liikudes. Õpperaja 
läbimine kaarti ja kompassi kasutades. 
Orienteerumismängud. 

 
6. TANTSULINE LIIKUMINE. Eesti rahva- ja seltskonnatantsud. Eakohased tantsuvõtted ja 
-sammud; Põimumine liikudes, pöörded ja pöörlemine. 
Tantsuürituste külastamine ja arutelu. 

 
7. TEADMISED SPORDIST JA LIIKUMISVIISIDEST 
Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 
võistlusmäärused. Ausa mängu põhimõtted spordis. 
Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ning liigeldes. Ohutu ümbrust 
säästev liikumine harjutuspaikades ja looduses. Teadmised käitumisest ohuolukordades. Lihtsad 
esmaabivõtted. 
Teadmised spordialadest/liikumisviisidest, suurvõistlused ja/või üritused Eestis ning maailmas, 
tuntumad Eesti ja maailma sportlased jms. 
Teadmised antiikolümpiamängudest. 

 
Õpitulemused 

 
6. klassi lõpetaja teab: 

� õpitud spordialade oskussõnu; 
� ohutus- ja hügieeninõudeid; 
� kuidas õpitud alasid iseseisvalt sooritada; 
� olümpiamängudest ja ausa mängu põhimõtetest. 

 
6. klassi lõpetaja oskab: 

� jälgida oma kehaasendit ja liigutusi; 
� õpetaja juhendamisel arendada oma kehalisi võimeid; 
� mängida liikumismänge ja lihtsustatud reeglitega sportmänge; 
� joosta kiirjooksu stardikäsklustega madallähtest 
� sooritada kaugushüppe paku tabamisega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe 
� sooritada hoojooksult palliviske; 
� sooritada toenghüppeid, lihtsamaid akrobaatika- ja rakendusharjutusi ning ronida; 
� teha kehakooli harjutusi muusika saatel; 
� oskab orienteeruda kaardi järgi ja teab põhilisi leppemärke; 
� suusatada vahelduval maastikul, kasutades sobivaid sõidu- ja tõusuviise; 
� kasutada lihtsamaid esmaabivõtteid enese abistamiseks. 

 
6. klassi lõpetaja suudab: 

� joosta jõukohases ühtlases tempos 10 minutit 
� hüpelda hüpitsaga 1,5 min sobivas tempos; 
� suusatada järjest 3 km (T), 5 km (P)



Lõimumine teiste õppeainetega 
 
Emakeel: teksti mõistmise, suulise ja kirjaliku teksti loomise ning eneseväljendusoskus 
Võõrkeel: eri spordialades/liikumisviisides kasutatakse võõrsõnu, mille tähendust on 
vaja selgitada. 
Kunst: spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline 
käsitlus, valmisolek leida erinevatele ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi ning oskus märgata 
ümbritsevas ilu. 
Loodusõpetus : matkad , väljasõidud, tunnid looduses; keskkonna väärtustamine 
liikumisel/sportimisel 
Matemaatika : punktilugemine , võistlustabelite lugemine , mõõtühikud 
Muusikaõpetus : rütmika, tantsuline liikumine 
Sotsiaalne pädevus: teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest liikumis- ja spordikultuurist 
avardavad õpilase silmaringi; tervist väärtustava eluviisi omaksvõtmine 
ja teadlikkus. 
Kehalise kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud inimeseõpetuses, 
bioloogias, füüsikas ja geograafias. 

 
Hindamine II kooliastmes 

 
II kooliastmes kasutatakse kujundavat sõnalist hindamist. 
Hindamisel arvestatakse õpilase vanust, tervislikku seisundit, kehalist arengut, individuaalsust ja 
õpetaja poolt püstitatud nõuete täitmist. 

 
Peamised hindamise kriteeriumid on : 

● huvi ja aktiivsus kehalise kasvatuse tundides ja tunnivälises sportimises 
● individuaalne kehaline areng 
● põhivara omandamine 
● teoreetiliste teadmiste kasutamise oskus 
● õpetaja poolt koostatud kontrollharjutuste täitmine 

 
Hinnatakse : 

� praktilisi oskusi 
� aktiivsust tunnis 
� üldist sportlikku aktiivsust, tunnist osavõttu 
� kontrollharjutuste täitmisel isiklikku arengut 
� kehaliste võimete teste 

 
Kehalisest tegevusest vabastatud õpilased osalevad tunnis kohtunikena ja õpetaja abilistena või 
täidavai muid õpetaja poolt antud individuaalseid ülesandeid. 

 
11.6 Ainevaldkond Sotsiaalained 

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA II kooliaste 
 
5. klassis 35 tundi (1 tund nädalas) 
6. klassis 35 tundi (1 tund nädalas) 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kujundatakse ennast tundev ja väärtustav isiksus ning omandatakse sotsialiseerumisele kaasa 
aitavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 
Pööratakse tähelepanu:



1) enesekohastele ja sotsiaalsetele oskustele; 
2) füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele arengule; 
3) tervisele ja tervislikule eluviisile; 
4) turvalisusele ja riskikäitumise ennetamisele; 
5) üldinimlikele väärtustele: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 
Õppeaine kirjeldus 

Inimeseõpetuses käsitletakse õpitavat võimalikult igapäevaeluga seonduvalt. Õpetus on 
isiksusekeskne, rõhk on väärtuskasvatusel. Õpetuses liigutakse tervikliku mina poole. 
Inimeseõpetuse ainesisu toetab turvalise koolikeskkonna saavutamist ning eetiliste, vastutustundlike 
ja aktiivsete kodanikuühiskonna liikmete kujunemist. Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine on 
suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma arengu- ja toimetulekuvõimaluste üle. 
Austatakse õpilaste isikupära ja isiklikke seisukohti, tagatakse võimalusi vabaks 
arvamuseavalduseks, initsiatiiviks, osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega. 
Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsamast keerukamaks, on 
õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Esimeses 
kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese suhestamisel 
lähiümbrusega, integreerides ühiskonnaõpetuse temaatikat. Teises kooliastmes on keskmes õpilase 
sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase tervist tugevdav ja 
väärtustav eluviis. Kolmandas kooliastmes keskendutakse õpilase ealiste iseärasuste (murdeiga) ja 
arenguülesannetega toimetulekule, tervise tervikkäsitlusele ning enese- ja sotsiaalsetele oskustele. 

 
Läbivad teemad 

• Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: ametite tutvustamine; koostööoskuse kujundamine; 
elukeskkonna teema - kuidas elukutsevalik mõjutab elukohavalikut ja vastupidi; oma huvide 
teadvustamine; praktiline enesevaatlus 

• Keskkond ja jätkusuutlik areng: prügi sorteerimine; inimeste toiduvajadused; keskkonda 
hoidvad väärtushinnangud ja käitumisnormid; elektri kasutamine ja säästmine; sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus; keskkonna kui terviku väärtustamine; metsahoid 

• Kultuuriline identiteet: mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt inimese teema käsitlemine; 
aastaajalised muutused inimeste elus tänapäeval ja minevikus; sallivus; diskrimineerimise 
taunimine 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevused (uurimistööd, rühmatööd, projektid), 
millega arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning ühiste otsuste tegemste kogemusi; 
kodanikukohustused koduloomade eest hoolitsemisel 

• Tehnoloogia ja innovatsioon: IKT kaasutamine õppeprotsessis; 
infotehnoloogia kasutamisega seostuvad sotsiaalsed ja eetilised aspektid 

• Teabekeskkond: kriitilise teabeanalüüsioskuse arendamine, eri allikatest saadud teabe 
võrdlemine (nt ilmaennustused); teabe edastamisel selekteerimisoskuse arendamine (mis 
võib saada avalikuks, mida kõik tohivad teada); olukorrad, mis nõuavad täpse info 
edastamist (nt õnnetusjuhtumid) 

• Tervis ja ohutus: inimese väärast käitumisest tulenevad ohud; ohutus elektririistade 
kasutamisel; ilmastikunähtustega seotud ohud; tervislik toitumine, hammaste tervishoid; 
hügieen; puhkamise tähtsus, päevaplaani vajalikkus; uimastite kahjulikkus; ühistegevused, 
millega arendatakse sotsiaalseid oskusi; ohud keskkonnas, eksimine looduses; sõidukite 
liikumissuuna, kiiruse ja kauguse hindamine; 

• Väärtused ja kõlblus: korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja 
aususe kasvatamine; ühistegevused, millega arendatakse sotsiaalseid oskusi; koduloomade 
ja metsloomade eest hoolitsemine; inimese elukeskkond 

 

Lõiming teiste õppeainetega



Ainevaldkonnasisese lõiminguga (ajalugu, ühiskonnaõpetus) taotletakse, et õpilane areneks 
ennast teostavaks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab 
kaasinimesi, lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat 
ning tal on oskusi ja valmidust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. Ainevaldkonnavälistest 
õppeainetest lõimub inimeseõpetus eesti keelega- korrektne keelekasutus (nii suuliselt kui 
kirjalikult), tekstimaterjali mõistmine ja tõlgendamine; matemaatikaga- ressursside planeerimine 
(aeg, raha), matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, 
diagrammid), oskus probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, 
lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada 
ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust; bioloogiaga- inimese anatoomiaalased 
teadmised aitavad aru saada murdeeas toimuvatest muutustest kehas ning uimastite toimest ja 
erinevatest haigustest; geograafiaga- majanduse ressursid, ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik 
tarbimine, keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku 
eluviisi väärtustamine; arvutiõpetusega- tööde vormistamine arvutis, info hankimine; kehalise 
kasvatusega- kehaline aktiivsus ja selle mõju inimese tervisele, teadmised spordist ja 
liikumisviisidest, ohutu liikumine ja liiklemine, teadmised käitumisest ohuolukordades; 
kunstiõpetusega- erinevad eneseväljendusvõtted. 
 

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA I kooliaste 

2. klassis 35 tundi (1 tund nädalas) 

3. klassis 35 tundi (1 tund nädalas) 

I kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärgid 

3. klassi lõpetaja: 

• väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on 
erinevad; 

• väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

• väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana; 

• teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab 
neid; 

• mõistab oma õigust keelduda ennast kahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi 
kutsuda; 

• teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid; 

• teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike; 

• kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning plaanib 
oma aega ja igapäevaseid tegevusi; 

• oskab suhelda ning käituda teisi arvestades ja koostööd tehes, sõnastab oma tundeid ning teab, 
et nende väljendamiseks on erinevaid viise; 

• teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane 
käitumine. 

 

2. klass 

 Läbivad teemad: 



• Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: teab inimeste erinevaid töid ja töökohti; 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: vaba aja veetmine, meeskonnatöö ja tööjaotus; 

• Kultuuriline identiteet: Eestimaa meie kodumaa, kodu traditsioonid, Eesti rahvusliku ja riikliku 
sümboolika, eesti rahvakombed, kodumaa väärtustamine; 

• Teabekeskkond: teave ja teabeallikad, nende kasutamine; 

• Tervis ja ohutus: tervis ja tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis, esmaabi, abi kutsumine 
ohuolukordade puhul, ohud tervisele, ennastkahjustavast käitumisest hoidumine; 

• Väärtused ja kõlblus: iga inimese väärtus, viisakas käitumine, kodu ja perekond, abivalmidus ja 
kohusetunne, ausus, õiglus, kodumaa, erinevused, sallivus, toetavad inimsuhted ja vägivallatus, 
vastutustunne ja südametunnistus, käitumisreeglid ja nende vajalikkus, hoolivus, ausus, õiglus. 

Lõiming teiste õppeainetega: 

• Matemaatika: aeg, aja planeerimine, oma tegevuste kavandamine; 

• Loodusõpetus: ümbruskond, kodukoht, Eesti ja oma kodukoha leidmine kaardilt; 

• Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

• Kehaline kasvatus: tervis ja selle eest hoolitsemine, tervislik eluviis. 

1. MINA 

1.1 Õppesisu: Mina. Minu erinevused ja sarnasused teiste inimestega võrreldes. Iga inimese väärtus. 
Viisakas käitumine. 

1.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 

• kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha 

• eristab inimesi soo järgi 

• nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest 

• väärtustab iseennast ja teisi 

• mõistab viisaka käitumise vajalikkust 

2. MINA JA TERVIS 

2.1 Õppesisu: Tervis. Terve ja haige inimene. Ravimid. Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja 
puhkus ning liikumine ja sport. Abi saamise võimalused. Esmaabi. 

2.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda 

• eristab nakkuslikke ja mittenakkuslikke haigusi 

• saab aru, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning teab, et ravimid võivad olla inimese 
tervisele ohtlikud 

• kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine tervislik toit, uni ja puhkus ning liikumine ja 
sport 



• demonstreerib lihtsamaid esmaabivõtteid 

• teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi 

3. MINA JA MINU PERE 

3.1 Õppesisu: Kodu. Koduarmastus. Kodu traditsioonid. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja 
teised sugulased. Pereliikmete tegevus ja rollid. Kodused tööd. Abivalmidus, kohuse- ja vastutustunne. 
Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja 
koduümbruses. 

3.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• väärtustab oma kodu ja pere 

• jutustab oma pere traditsioonidest 

• kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad 

• selgitab lähemaid sugulussuhteid. kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus 

• kirjeldab ja väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres 

• teab oma kohustusi peres 

• teab inimeste erinevaid töid ja töökohti 

• oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult 

• kirjeldab ohtlikke olukordi ja kohti nii koduümbruses kui kooliteel ning seda, kuidas seal 
käituda 

4. MINA JA KODUMAA 

4.1 Õppesisu: Eesti – minu kodumaa. Kodukoht. Rahvakalendri tähtpäevad. Eesti rikkus. 

4.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi 

• oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti 

• leiab Euroopa kaardilt Eesti 

• leiab Eesti kaardilt kodukoha 

• tunneb ära kodukoha sümboolika 

• nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku 

• kirjeldab mardi- ja kadripäeva, jõulude ning lihavõttepühade rahvakombeid 

• väärtustab Eestit, oma kodumaad 

5. MINA: AEG JA ASJAD 

5.1 Õppesisu: .Aeg. Aja plaanimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus. Minu 
oma, tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas. 



5.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• eristab aja kulgu ja seisu 

• plaanib oma päevakava 

• kirjeldab, kuidas sisustada vaba aega 

• väärtustab tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks 

• oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta 

• selgitab asjade väärtust 

• väärtustab ausust asjade jagamisel 

 

3. klass 

Läbivad teemad: 

• Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: koostöö ja tööjaotus; 

• Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: asjade väärtus ja hind, asjade väärtus teiste väärtuste 
seas, vastutus enda ja teiste asjade hoidmise ees, oma kulutuste planeerimine; 

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: Eestimaa meie kodumaa, Eesti rahvusliku ja riikliku 
sümboolika, lapse õigused ja kohustused, vaba aja veetmine, meeskonnatöö ja tööjaotus; 
kultuuriline identiteet: kodu traditsioonid, Eesti rahvusliku ja riikliku sümboolika, eesti 
rahvakombed, kodumaa väärtustamine, erinevate rahvaste tavad ja kombed; 

• Teabekeskkond: teabeallikate kasutamine, reklaamide mõju; 

• Tervis ja ohutus: tervis ja tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis, esmaabi, abi kutsumine 
ohuolukordade puhul, ohud tervisele, ennastkahjustavast käitumisest hoidumine, liiklusreeglid; 

• Väärtused ja kõlblus: iga inimese väärtus, viisakas käitumine, kodu ja perekond, abivalmidus ja 
kohusetunne, ausus, õiglus, kodumaa, erinevused, sallivus, toetavad inimsuhted ja vägivallatus, 
vastutustunne ja südametunnistus, käitumisreeglid ja nende vajalikkus, hoolivus, ausus, õiglus. 

Lõiming teiste õppeainetega: 

• Matemaatika: oma tegevuste kavandamine, oma kulutuste planeerimine; 

• Loodusõpetus: ümbruskond, kodukoht, Eesti ja oma kodukoha leidmine kaardilt; 

• Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

• Kehaline kasvatus: tervis ja selle eest hoolitsemine, tervislik eluviis. 

 

1. MINA 

1.1 Õppesisu: Mina ja endasse suhtumine. Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Lapse õigused ja 
kohustused. 

1.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 



• selgitab endasse positiivse suhtumise tähtusust 

• võrdleb oma välimust, huve ja tugevaid külgi kaasõpilaste omadega 

• väärtustab inimese õigust olla erinev 

• nimetab enda õigusi ja kohustusi 

• teab, et õigustega kaasnevad kohustused 

2. MINA JA TERVIS 

2.1 Õppesisu: Vaimne ja füüsiline tervis. Tervislik eluviis. Terviseohud ja toimetulek ohuolukorras. 

2.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• eristab vaimset ja füüsilist tervist 

• kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: mitmekesine toitumine, uni ja puhkus ning 
liikumine 

• väärtustab tervislikku eluviisi 

• kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda tegevusest, mis kahjustab tema tervist 

• nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral 

3. MINA JA MEIE 

3.1 Õppesisu: Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest 
hoolitsemine ja teiste abistamine. Ausus ja õiglus. Leppimine. Vabandamine. Oma muredest rääkimine 
ja tunnete väljendamine. Oskus panna end teise inimese olukorda. Keeldumine kahjulikust tegevusest. 
Minu hea ja halb käitumine. Südametunnistus. Käitumisreeglid. Minu käitumise mõju ja tagajärjed. 
Vastutus. Liiklusreeglid.  Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus. 

3.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• nimetab inimese eluks vajalikke olulisi vajadusi ja võrdleb enda vajadusi teiste omadega 

• kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, ning hindab ennast nende omaduste järgi 

• väärtustab sõprust 

• väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist 

• väärtustab leppimise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes 

• nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid, toob näiteid olukordade kohta, kus need 
tekivad, ning leiab erinevaid viise nendega toimetulekuks 

• teab abi saamise võimalusi kiusamise ja vägivalla korral 

• mõistab, et kiusamine on taunitud käitumine 

• demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast kahjustavast tegevusest 

• eristab enda head ja halba käitumist 

• kirjeldab oma sõnadega, mida tähendab vastustundlikkus ja südametunnistus 



• nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ning põhjendab nende vajalikkust 

• kirjeldab oma käitumise tagajärgi ja annab neile hinnangu 

• teab liikluseeskirja, mis tagab tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda liikluses 
turvaliselt 

• eristab tööd ja mängu 

• selgitab enda õppimise eesmärke ja toob näiteid, kuidas aitab õppimine igapäevaelus 
paremini hakkama saada 

• teab tegureid, mis soodustavad või takistavad keskendumist õppimise ajal, ning kirjeldab oma 
tegevuse plaanimist nädalas, väärtustades vastutust 

• väärtustab lubadustest kinnipidamist ja vastutust 

• teab, kuidas olla hea kaaslane ning kuidas teha koostööd 

4. MINA: TEAVE JA ASJAD 

4.1 Õppesisu: Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaami mõju. Turvaline käitumine 
meediakeskkonnas. Raha. Raha teenimine, kulutamine, laenamine. Vastutus. Oma kulutuste 
plaanimine. 

4.2 Õpitulemused: 

 Õpilane 

• kirjeldab erinevate meeltega tajutavaid teabeallikaid 

• selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid 

• teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning raha teenitakse tööga 

• mõistab oma vastutust asjade hoidmise ja laenamise eest 

• selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, kulutamine ja 
laenamine 

• kirjeldab, mis vajadusi tuleb arvestada taskuraha kulutades ja säästes 

5. MINA JA KODUMAA 

5.1 Õppesisu: Küla, vald, linn, maakond. Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid. Eesti Vabariigi ja 
kodukoha sümbolid. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus. 

5.2 Õpitulemused: 

Õpilane 

• selgitab skeemi järgi haldusüksuste seoseid oma kodukohas 

• leiab Euroopa kaardilt Eesti ja tema naaberriigid 

• nimetab Eesti rahvuslikke ja riiklikke sümboleid 

• kirjeldab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid 

• väärtustab oma kodumaad 

Hindamine I kooliastmes 



Hindamisel kasutatakse sõnalist kujundavat hindamist. Õpilane peab teadma, mida ja millal 
hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Hindamise kriteeriumid ja hindamise korraldus on täpsemalt kirjas kooli õppekavas. 

Kasutatakse sõnalist kujundavat hindamist. 

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne 
enesehinnang, kusjuures tähtis on õpilase enda roll hindamisel, pakkudes võimalusi enesehindamiseks. 

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute 
ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. 

  

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA II kooliaste 
 

5. klassis 35 tundi (1 tund nädalas) 
6. klassis 35 tundi (1 tund nädalas) 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Kujundatakse ennast tundev ja väärtustav isiksus ning omandatakse sotsialiseerumisele kaasa 
aitavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 

Pööratakse tähelepanu: 

• enesekohastele ja sotsiaalsetele oskustele; 
• füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele arengule; 
• tervisele ja tervislikule eluviisile; 
• turvalisusele ja riskikäitumise ennetamisele; 
• üldinimlikele väärtustele: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 

Õppeaine kirjeldus 
Inimeseõpetuses käsitletakse õpitavat võimalikult igapäevaeluga seonduvalt. Õpetus on 
isiksusekeskne, rõhk on väärtuskasvatusel. Õpetuses liigutakse tervikliku mina poole. 
Inimeseõpetuse ainesisu toetab turvalise koolikeskkonna saavutamist ning eetiliste, vastutustundlike 
ja aktiivsete kodanikuühiskonna liikmete kujunemist. Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine on 
suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma arengu- ja toimetulekuvõimaluste üle. 

Austatakse õpilaste isikupära ja isiklikke seisukohti, tagatakse võimalusi vabaks 
arvamuseavalduseks, initsiatiiviks, osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega. 
Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsamast keerukamaks, on 
õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Esimeses 
kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese suhestamisel 
lähiümbrusega, integreerides ühiskonnaõpetuse temaatikat. Teises kooliastmes on keskmes õpilase 
sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase tervist tugevdav ja 
väärtustav eluviis. Kolmandas kooliastmes keskendutakse õpilase ealiste iseärasuste (murdeiga) ja 
arenguülesannetega toimetulekule, tervise tervikkäsitlusele ning enese- ja sotsiaalsetele oskustele. 

Läbivad teemad 
• Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: ametite tutvustamine; koostööoskuse kujundamine; 

elukeskkonna teema - kuidas elukutsevalik mõjutab elukohavalikut ja vastupidi; oma huvide 
teadvustamine; praktiline enesevaatlus 

• Keskkond ja jätkusuutlik areng: prügi sorteerimine; inimeste toiduvajadused; keskkonda 
hoidvad väärtushinnangud ja käitumisnormid; elektri kasutamine ja säästmine; sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus; keskkonna kui terviku väärtustamine; metsahoid 

• Kultuuriline identiteet: mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt inimese teema käsitlemine; 
aastaajalised muutused inimeste elus tänapäeval ja minevikus; sallivus; diskrimineerimise 
taunimine 



• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: ühistegevused (uurimistööd, rühmatööd, projektid), 
millega arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning ühiste otsuste tegemste kogemusi; 
kodanikukohustused koduloomade eest hoolitsemisel 

• Tehnoloogia ja innovatsioon: IKT kaasutamine õppeprotsessis; infotehnoloogia 
kasutamisega seostuvad sotsiaalsed ja eetilised aspektid 

• Teabekeskkond: kriitilise teabeanalüüsioskuse arendamine, eri allikatest saadud teabe 
võrdlemine (nt ilmaennustused); teabe edastamisel selekteerimisoskuse arendamine (mis 
võib saada avalikuks, mida kõik tohivad teada); olukorrad, mis nõuavad täpse info 
edastamist (nt õnnetusjuhtumid) 

• Tervis ja ohutus: inimese väärast käitumisest tulenevad ohud; ohutus elektririistade 
kasutamisel; ilmastikunähtustega seotud ohud; tervislik toitumine, hammaste tervishoid; 
hügieen; puhkamise tähtsus, päevaplaani vajalikkus; uimastite kahjulikkus; ühistegevused, 
millega arendatakse sotsiaalseid oskusi; ohud keskkonnas, eksimine looduses; sõidukite 
liikumissuuna, kiiruse ja kauguse hindamine; 

• Väärtused ja kõlblus: korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja 
aususe kasvatamine; ühistegevused, millega arendatakse sotsiaalseid oskusi; koduloomade 
ja metsloomade eest hoolitsemine; inimese elukeskkond 

Lõiming teiste õppeainetega 
Ajalugu, ühiskonnaõpetus: taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 
isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevuses 
üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning tal on oskusi ja valmidust 
ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 
Eesti keel: korrektne keelekasutus (nii suuliselt kui kirjalikult), tekstimaterjali mõistmine ja 
tõlgendamine 
Matemaatika: ressursside planeerimine (aeg, raha), matemaatiline kirjaoskus, arvandmete 
esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid), oskus probleeme püstitada, sobivaid 
lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust 
kontrollida, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist 
käsitlust 
Loodusõpetus: inimese anatoomiaalased teadmised aitavad aru saada murdeeas toimuvatest 
muutustest kehas ning uimastite toimest ja erinevatest haigustest Arvutiõpetus: tööde 
vormistamine arvutis, info hankimine 
Kehalise kasvatus: kehaline aktiivsus ja selle mõju inimese tervisele, teadmised spordist ja 
liikumisviisidest, ohutu liikumine ja liiklemine, teadmised käitumisest ohuolukordades; 
Kunstiõpetus: erinevad eneseväljendusvõtted. 
 
5. klass 
1. TERVIS 

1.1 Õppesisu: Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad 
tegurid. Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused. 

1.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest mõistetest 
lähtuvalt 

• teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja kehapikkust, kehatemperatuuri, pulsisagedust 
ning enesetunnet 

• nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju inimese 
füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele 

• eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral ning kirjeldab nendega toimetuleku võimalusi 

• väärtustab oma tervist 

 



2. TERVISLIK ELUVIIS 

2.1 Õppesisu: Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. 
Toitumist mõjutavad tegurid. Kehaline aktiivsus. Kehalise aktiivsuse vormid. Tervistava kehalise 
aktiivsuse põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. 

2.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus 

• koostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib seda, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest 

• kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid 

• selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega 

• kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut 

• teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid 

• oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest 

• hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust oma igapäevategevuses 

• väärtustab tervislikku eluviisi 

 

3. MURDEIGA JA KEHALISED MUUTUSED 

3.1 Õppesisu: Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas. 
Kehaliste muutuste erinev tempo murdeeas. Suhtumine kehasse ja oma keha eest hoolitsemine. 
Suguline küpsus ja soojätkamine. 

3.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha ning 
tunnetega 

• aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda 

• teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo 

• teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega 

 

4. TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE 

4.1 Õppesisu: Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja 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. 

 

4.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid 

• selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida 



• teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning kuidas abi kutsuda 

• nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele 

• suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade 
ja tegude eest 

• väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist 

• 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 

• kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile 

• väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta 

 
5. HAIGUSED JA ESMAABI 

5.1 Õppesisu: Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest 
hoidumine. HIV, selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused. AIDS. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi 
erinevates olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi korral 

5.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi 

• selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse meditsiiniliste ja rahvameditsiini vahenditega 

• teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest 

• kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada õnnetusjuhtumi korral 

• teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda, ning demonstreerib õpisituatsioonis 
lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, minestamine, nihestus, peapõrutus, 
palavik ja päikesepiste) 

• nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid praktikas kasutada 

• väärtustab enda ja teiste inimeste elu 

 
6. KESKKOND JA TERVIS 

6.1 Õppesisu: Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 

6.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast 

• eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks või 
mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks 

• kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele 

 

 

6. klass 

SUHTLEMINE 



1. MINA JA SUHTLEMINE 

1.1 Õppesisu: Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll. Oma väärtuste 
selgitamine. 

1.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 

• analüüsib enda iseloomujooni ja -omadusi, väärtustades positiivseid jooni ja omadusi; 

• mõistab, mis mõjutab enesehinnangut ning kuidas see kujuneb; 

• mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib õpisituatsioonis oma käitumise kontrolli, 
saades hakkama vihaga ja teiste emotsioonidega; 

• oskab selgitada ja põhjendada oma väärtusi seoses eneseanalüüsiga. 

2. SUHTLEMINE TEISTEGA 

2.1 Õppesisu: Minu ja teiste vajadused. Vajaduste hierarhia. Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja 
mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine. Tunnete väljendamine. Eneseavamine. Eelarvamused. 
Kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine. „Ei” ütlemine seoses ennast ja teisi kahjustava käitumisega. 

2.2 Õpitulemused 

Õpilane: 

• tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised vajadused ning teadvustab neid 

• teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust 

• eristab verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist 

• kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele 
suhtlemisele 

• demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise võtteid 

• mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele 

• demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas väljendada oma tundeid verbaalselt, säilitades ja 
tugevdades suhteid 

• teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele igapäevaelus ja toob selle kohta näiteid 

• eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning mõistab nende 
käitumiste mõju suhetele 

• 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 

• väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse. 

 

3. SUHTED TEISTEGA 

3.1 Õppesisu: Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine. Sallivus 
enda ja teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhtes. Empaatia. Vastutus suhetes. Kaaslaste mõju 
ja surve. Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. Isikuiseärasused. Soolised erinevused. 
Erivajadustega inimesed 

3.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 



• kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) 
toimimist igapäevaelus; 

• oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta; 

• väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist; 

• eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende muutuvat iseloomu; 

• demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda teise isiku vaatenurgast; 

• tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja mõista tema tundeid ning väärtustab 
empaatilist suhtlemist; 

• väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat; 

• kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja käitumise mõju ning surve tagajärgi; 

• mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi. 

 

4. KONFLIKTID 

4.1 Õppesisu: Konfliktide olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed. 

4.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 

• selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktsepteerib konflikte kui osa elust; 

• teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning mitteefektiivseid konflikti lahendamise viise; 

• kasutab õpisituatsioonis konflikte lahendades tõhuseid viise ning väärtustab neid. 

 

5. OTSUSTAMINE JA PROBLEEMILAHENDUS 

5.1 Õppesisu: Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme 
lahendades. Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel. 

5.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 

• teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades leida erinevaid lahendusviise; 

• kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid; 

• mõistab otsustades lahendusviiside lühi- ja pikaajalisi tagajärgi; 

• selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima käitumisviisi valikut; 

• väärtustab vastutuse võtmist otsuseid langetades. 

 

6. POSITIIVNE MÕTLEMINE 

6.1 Õppesisu: Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende 
märkamine. 

6.2 Õpitulemused: 

Õpilane: 

• nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi; 



• väärtustab positiivset mõtlemist. 

Hindamine II kooliastmes 
Hindamisel kasutatakse sõnalist kujundavat hindamist, 6. klassis numbrilist hindamist. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 
hindamise kriteeriumid. 

Hindamise kriteeriumid ja hindamise korraldus on täpsemalt kirjas kooli õppekavas. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisuga, kuid parandatakse ka õigekirjavead, 
mida hindamisel ei arvestata. 

Õpitulemusi hinnates kasutatakse mitmekesiseid ja õpitulemustega vastavuses olevaid vorme, mis 
sisaldavad suulisi, kirjalikke ja praktilisi ülesandeid. 

Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. 
Inimeseõpetuses tähendab hindamine konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu 
toetamist, kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel, seejuures pakkudes võimalusi 
enesehindamiseks. 

Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning hoiakute kohta, 
mida võimaldavad rollimängud, juhtu 

 
 

5. klass 
 
I. Tervis 

 
1. Tervis  
Õpitulemused  
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. 
Õppesisu 
Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad tegurid. 
Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused. 
2. Tervislik eluviis  
Õpitulemused 
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; 
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.



Õppesisu 
Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. Toitumist 
mõjutavad tegurid. Kehaline aktiivsus. Kehalise aktiivsuse vormid. Tervistava kehalise aktiivsuse 
põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. 
3. Murdeiga ja kehalised muutused 
Õpitulemused 
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. 
Õppesisu 

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. Turvalisus ja 
riskikäitumine Õpitulemused 
Õpilane: 
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, 
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. 
Õppesisu 

Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja 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 
Õpitulemused 
Õpilane: 
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) 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. 
Õppesisu 

Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine. HIV, 
selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused. AIDS. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi erinevates 
olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi korral.



6. Keskkond ja tervis  
Õpitulemused  
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. 
Õppesisu 

Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 
 
 
6. klass 

 
II. Suhtlemine 

 
1. Mina ja suhtlemine 
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. 
Õppesisu 

Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll. Oma väärtuste selgitamine. 
2. Suhtlemine teistega  
Õpitulemused 
Õpilane: 
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; 
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. 
Õppesisu 

Minu ja teiste vajadused. Vajaduste hierarhia. Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja 
mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine. Tunnete väljendamine. Eneseavamine. 
Eelarvamused. Kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine. „Ei” ütlemine seoses ennast ja teisi 
kahjustava käitumisega. 
3. Suhted teistega  
Õpitulemused  
Õpilane:



1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) 
toimimist igapäevaelus; 
2) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta; 
3) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist; 
4) eristab inimeste erinevaid rolle suhetes 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 isiku iseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi. 
Õppesisu 

Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine. Sallivus enda ja 
teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhtes. Empaatia. Vastutus suhetes. Kaaslaste mõju 
ja surve. Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. Isiku Iseärasused. Soolised erinevused. 
Erivajadustega inimesed 
4. Konfliktid 
Õpitulemused 
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. 
Õppesisu 

Konfliktide olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed. 
5. Otsustamine ja probleemilahendus Õpitulemused 
Õpilane: 
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. 
Õppesisu 

Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme 
lahendades. Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel. 
6. Positiivne mõtlemine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi; 
2) väärtustab positiivset mõtlemist. 
Õppesisu 

Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine. 
 
 
 
 

Hindamine 
Hindamisel kasutatakse sõnalist kujundavat hindamist 
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 
hindamise kriteeriumid. 
Hindamise kriteeriumid ja hindamise korraldus on täpsemalt kirjas kooli õppekavas.



Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisuga, kuid parandatakse ka õigekirjavead, 
mida hindamisel ei arvestata. 
Õpitulemusi hinnates kasutatakse mitmekesiseid ja õpitulemustega vastavuses olevaid vorme, mis 
sisaldavad suulisi, kirjalikke ja praktilisi ülesandeid. 
Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. 
Inimeseõpetuses tähendab hindamine konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu 
toetamist, kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel, seejuures pakkudes võimalusi 
enesehindamiseks. 
Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning hoiakute kohta. 
Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning rühmatöö. 

 
Ajaloo ainekava 5.-6.klass 

 
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja: 
1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid õpitud sõnu, lühendeid ja fraase; 
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. 
Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 
Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud 
õpitulemused, üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud. 
Õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise 
korraldusest sh hindamise kriteeriumidest ja planeeritavatest üritustest teavitab õpetaja õpilast 
õppeveerandi algul. 
Ajaloo algõpetus 
Ajaarvamine ja ajalooallikad 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, eKr, pKr, 
araabia number, Rooma number, kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline 
allikas; 
2) teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid; 
3) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 
4) kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega. 
Õppesisu 
Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, 
lähiajalugu. 
Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline 
allikas, muuseum ja arhiiv. Ajatelg. 
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega: 
Pädevused. Analüüsib enda teadmisi ja oskusi; väljendab end selgelt ja asjakohaselt; teeb 
koostööd ja arvestab teistega; organiseerib õpikeskkonda ja hangib õppimiseks vajaminevat



teavet. 
Läbivad teemad. Teabekeskkond; elukestev õpe ja karjääri planeerimine; keskkond ja 
jätkusuutlik areng; tehnoloogia ja innovatsioon; kultuuriline identiteet. 
Õppeained. Matemaatika: Rooma ja araabia numbrid. Geograafia: informatsiooni leidmine 
kaardilt. Eesti/vene keel ja kirjandus: suuline ja kirjalik eneseväljendamine, ilukirjandus, 
kirjalik tekst kui infoallikas. Kunsti- ja muusikaõpetus – kunsti- ja muusikateos kui ajalooline 
allikas. 
Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab mõnda kodukohas aset leidnud minevikusündmust ja inimeste eluolu 
minevikus; 
2) teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikuid ja nende saavutusi; 
3) kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi 
minevikus ja nüüdisajal; 
4) oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu ajaloolisest isikust ning mineviku 
eluolust. 
Õppesisu 
Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas. Elu 
linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja 
traditsioonid, nende muutumine ajas. 
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega: 
Pädevused. Analüüsib põhjusi ja tagajärgi ning nendevahelisi seoseid; analüüsib oma 
teadmisi ja oskusi; teeb koostööd ning arvestab erinevaid arvamusi; mõistab minevikus 
toimunu seoseid tänapäevaga. 
Läbivad teemad. Teabekeskkond; tehnoloogia ja innovatsioon; kultuuriline idrntiteet. 
Õppeained. Geograafia: informatsiooni leidmine kaardilt. Eesti/vene keel ja kirjandus: 
suuline ja kirjalik eneseväljendamine. 
Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud 
õpitulemused, üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud. 
Õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise 
korraldusest sh hindamise kriteeriumidest ja planeeritavatest üritustest teavitab õpetaja õpilast 
õppeveerandi algul. 
Muinasaeg ja vanaaeg 
Muinasaeg 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid; 
2) näitab kaardil ning põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine; 
3) teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine; 
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik 
ebavõrdsus, sugukond, hõim; 
5) teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi inimasustusalasid.  

Õppesisu 
Muinas- ja vanaaja periodiseerimine. Muinasaja arengujärkude üldiseloomustus: kiviaja 
inimese tegevusalad, põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide 
kasutusele võtmine. Eesti muinasaja üldiseloomustus, Pulli, Kunda. Muinasaegsed mälestised 
– kalmed ja asulakohad – ning arheoloogilised leiud. Kodukoha inimasustus muinasajal. 
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega: 
Pädevused. Analüüsib enda teadmisi ja oskusi; organiseerib õpikeskkonda ja hangib 
õppimiseks vajaminevat teavet; väljendab end selgelt ja asjakohaselt; mõistab inimese



eluviisis ajaloo jooksul toimunud arengut ja väärtushinnanguid; teeb koostööd ja arvestada 
teisi. 
Läbivad teemad. Teabekeskkond; keskkond ja jätkusuutlik areng; tehnoloogia ja 
innovatsioon; väärtused ja kõlblus. 
Õppeained. Matemaatika: rooma ja araabia numbrid, positiivsed ja negatiivsed arvud. 
Geograafia: informatsiooni leidmine kaardilt, põlluharimise esimesed piirkonnad kaardil, 
kiviaja asulad Eesti alal. Loodusõpetus: aed ja põld elukeskkonnana. Tehnoloogiaõpetus: 
tehnika areng ajastute kaudu, lähtudes materjalidest ja töötlusviisidest. 
Vanad 
Idamaad 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil 
Egiptust ja Mesopotaamiat; 
2) kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse, Mesopotaamia või Juuda riigi 
näitel; 
3) tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, 
kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid ja Babüloni rippaiad; teab, et esimesed 
kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri; 
4) seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester, 
Vana Testament. 
Õppesisu 
Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud. 
Vana-Egiptuse riigikorraldus, eluolu, religioon, kultuurisaavutused. Vaaraod Thutmosis III, 
Ramses II, Tutanhamon. 
Mesopotaamia, sumerite linnriigid, leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi seadused, eluolu, 
religioon, kultuurisaavutused. 
Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, Vana Testament, kümme käsku. 
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega: 
Pädevused. Analüüsib põhjusi ja tagajärgi ning nendevahelisi seoseid; analüüsib oma 
teadmisi ja oskusi; teeb koostööd ning arvestab erinevaid arvamusi; mõistab minevikus 
toimunu seoseid tänapäevaga. 
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng; kultuuriline identiteet; tehnoloogia ja 
innovatsioon; väärtused ja kõlblus; teabekeskkond. 
Õppeained. Kunstiõpetus: keraamika, skulptuur, skulptuuride modelleerimine savist, reljeef; 
arhitektuur: püramiidid, templid. Kirjandus: mütoloogia, piiblilood, erinevate rahvaste 
müüdid. Tehnoloogiaõpetus: tehnika areng, ratas kui pöördeline leiutis inimkonna ajaloos. 
Vana-Kreeka 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat; 
2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist; 
3) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni 
järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport; 
4) võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel; 
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. 
Õppesisu 
Vanim kõrgkultuur Euroopas. Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur. 
Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linnriikide 
nõrgenemine ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi 
tekkimine.



Vana-Kreeka kultuur ja religioon, eluolu ja mütoloogia. Olümpiamängud. Homerose 
kangelaseepika, ajalookirjutus, teater, kunst, arhitektuur, skulptuur, vaasimaal. Vana-Kreeka 
kultuuri tähtsus. 
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega: 
Pädevused. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi; teeb koostööd ning arvestab erinevaid 
arvamusi; mõistab põhjuseid ja tagajärgi ning nendevahelisi seoseid; mõistab minevikus 
toimunu seoseid tänapäevaga. 
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng; kultuuriline identiteet; tehnoloogia ja 
innovatsioon; väärtused ja kõlblus; tervis ja ohutus. 
Õppeained. Kirjandus: teater, teatri võlumaailm, müüdid, eepos. Kehaline kasvatus: 
olümpiamängud. Kunstiõpetus: skulptuur, skulptuuride modelleerimine savist. 
Vana-Rooma 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, 
Roomat, Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat; 
2) teab Rooma riigi tekkelugu ning oskab tingmärkidest juhindudes näidata kaardil 
Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist; 
3) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis; 
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, 
patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, 
leegion, kodusõda, kristlus, piibel, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, 
Konstantinoopol, ladina keel. 
Õppesisu 
Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, kuningad. Rooma Vabariigi algus ja ühiskondlik 
korraldus. Rooma võimu laienemine Vahemere maades. Hannibal, Caesar, vabariigi lõpp. 
Rooma keisririigi ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma impeerium ja selle lõhenemine. 
Vana-Rooma kultuur, kunst ja arhitektuur, rahvas ja eluolu, avalikud mängud. Ristiusu teke, 
Uus Testament. 
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega: 
Pädevused. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi; teeb koostööd ning arvestab erinevaid 
arvamusi. 
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng; kultuuriline identiteet; tehnoloogia ja 
innovatsioon; väärtused ja kõlblus. 
Õppeained. Kirjandus: müüdid, piiblilood. Emakeel: kõnekunst. Kunstiõpetus: arhitektuur,skulptuur 

 
11.6 Ainevaldkond Kunstiained 

Kunsti üldosa 
II kooliaste – 5 

klass Eesmärgid: 
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et 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.



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. 
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. 
1. Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes 
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi 
kujunemist (kunstid, eesti 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. 
Ainevaldkondade piire ületavad õppeprojektid 
Õpitulemused 

5. 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; 
3) rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, 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 ja ökoloogilisust; 
6) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 
7) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid; 
8) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades. 

 
Õppesisu 

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
arendamiseks.



Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit. 
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, foto tehnikad ning töövõtted. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani. 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul. Kunstiteose 
analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 
Vormi ja funktsiooni seos. Eesti rahvakunst ja ehituskultuur. 
Loodust säästva tarbimise põhimõtted.. 
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis. 
3.3.3. 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. 
3.1.4. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku 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. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid 
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

 
11.7 Ainevaldkond Võõrkeeled 

INGLISE KEELE AINEKAVA 3., 4., 5. ja 6. KLASSILE  

Õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes  

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.  

Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis  

Õppesisu 3. klassis:  

Mina ja teised. Mina ja sõbrad. Ühisdtegevused koos sõradega – koos õppimine, mängimine, 
sportimine, ühised huvid. Sõbraks olemine. 
Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja ohutus (tervislikud eluviisid). Väärtused ja kõlblus (teistega 
arvestamine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne 
turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles, loodusesse austusega suhtumine).  

Kodu ja lähiümbrus.Kodu ja perekond – ühistegemised ja traditsioonid. 
Lõiming läbivate teemadega:Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – 
sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).  



Kodukoht Eesti.Eestimaa – loodus, taimed, loomad. Aastajad. Elu Eestis – ühiskonna ülesehitus, 
peamise töövaldkonnad ja ühiskonna tugevused, maa ja linnaelu erinevused. Lõiming läbivate 
teemadega: Lõiming läbivate teemadega: Kodanikualgatus ja ettevõtlikkust (aktiivne 
ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kodukoha kultuuri).  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö.Õppimine – minu kool ja klass. Klassikaaslased üksteise aitamaine ja 
vastutustunne. Töö - ametid koolis. 
Lõiming läbivate teemadega:Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – 
sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine (õppimise ja töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).  

Vaba aeg.Eelistused – kino, teater, hobid, muusika, kunst, kirjandus, matkamine ja reisimine, 
sportimine jne. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (enda ja teiste kultuuride tundmine 
ja väärtustamine).  

Õpitulemused 3. klassis  

3. klassi lõpetaja:  

• räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrastja endast, kodukohast, Eestimaast, 
õppimisest ja ametitest ning harrastustest;  

• tutvustab ennast ja oma kaaslast, räägib ühistegevustest sõpradega;  
• vestleb kaaslasega õpitud teemadel ja õpitud sõnavara piires, kasutades lihtsaid lauseid;  
• jätkab jutustust;  
• loeb õigeintonatsiooni, rõhujarütmiga õpituddialooge, lühijuttejaluuletusi;  
• saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest;  
• saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest.  
• lõpetab juhendamisel lauseid ja fraase;  
• üteleb numbreid 1–100;  
• kirjutab õigesti harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke sõnu.  

Õppetegevus 3. klassis:  

3. klassis on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel ning 
rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpilasi julgustatakse kasutama õpitud väljendeid ja 
lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid eristama ning omandavad õige 
hääldusaluse. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba õpitud. Peamise 
õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse õpilasi töötama nii paaris 
kui ka rühmas. Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamisel 
kasutatakse:  

1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile osutamine); 
2) loetellu sobimatu sõna äratundmist; 
3) kuuldu põhjal pildi täiendamist;                                                                                            4) 
tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimist (nt bingo); 
5) laulude ja luuletuste kuulamist ning nende põhjal ülesande täitmist (nt ridade järjestamine, riimuvate 
sõnade leidmine); 
6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist; 
7) häälega lugemist; 
8) rääkimist pildi alusel; 
9) ärakirja tegemist ja mudeli järgi kirjutamist. 

Grammatika sisu I kooliastmes  

Lauseõpetus.Suur ja väike täht nimedes; lihtlause; korraldused (käskiv kõne); enamkasutatavad 
rinnastavad sidesõnad (and, but). 



Tegusõna.Present Simple (be/have); Present Continuous 

Nimisõna.Ainsus ja reeglipärane mitmus; omastav kääne; umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav 
nimisõna.  

Omadussõna.Üldlevinud omadussõnad (good, big, red). Asesõna.Isikulised asesõnad; omastavad 
asesõnad.  

Eessõna.Enamkasutatavad eesõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to). Arvsõna.Põhiarvud 1-100; 
telefoninumbrid.  

Määrsõna.Enamlevinud aja-ja kohamäärsõnad (now, here); hulga-ja määramäärsõnad (many, much). 

Sõnatuletus.Liitsõnad ( fireplace, sailboat).  

Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes  

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 ja 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 koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.  

Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis  

Õppesisu 4. klassis:  

Mina ja teised.Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis. Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja ohutus 
(tervislikud eluviisid, hügieeninõuded). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).  

Kodu ja lähiümbrus.Kodu ja koduümbrus. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik 
areng (loodusesse austusega suhtumine, prügimajandus). Kultuuriline identiteet (kombed). Väärtused 
ja kultuur (oma kodu lähiümbruse esteetiliselt korras hoidmine).  

Kodukoht Eesti.Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega: 
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet 
(kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja 
vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine).  

Riigid ja nende kultuur.Suurbritannia - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad 
sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri- valdkonnast; eakohased 
aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate 
kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja 
väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja 
ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas).  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö.Turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures 
käimine. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel). 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 



Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine).  

Vaba aeg.Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, sportimine, 
erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 
jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine 
info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 
mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).  

Õpitulemused 4. klassis  

4. klassi lõpetaja:  

• osakb tervitada, hüvasti jätta, tänada;  
• kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud 

lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja kodümbrust, Eestit, elutingimusi ja 
igapäevatoiminguid, õpitud riike, kooli ja õppimist;  

• edastab suures osas mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  
• loeb ette väga lühikest õpitut sõnumit;  
• esitab peast väga lihtsat päheõpitud luuletust;  
• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad esamse isiku- ja 

pereteabega, sisseotudega, liiklemisega, kodukohaga, kooliga jt õpitud teemadega;  
• mõistab väga lühikesi, lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  
• koostab lühikese ja lihtsa meilisõnumi;  
• mõistab igapäevaseid silte avalikes kohtades: tänaval, koolis jm;  
• mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms), kasutatades mõistmiseks sõnaraamatut;  
• suudab tabada animafilmi põhisündmusi;  
• juhatab teed;  
• osakab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja küsida hinda.  

Õppetegevused 4. klassis:  

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 kiire 
laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate 
osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. 
Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:  

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 

Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis  

Õppesisu 5. klassis:  



Mina ja teised.Suhted sõpradega ja lähikondsetega. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 
jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).  

Kodu ja lähiümbrus.Sugulased; pereliikmete ametid. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 
jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse 
seoste mõistmine).  

Kodukoht Eesti.Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate 
kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates 
keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik 
kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega 
suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 
mõistmine).  

Riigid ja nende kultuur.USA - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, 
saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-valdkonnast; eakohased aktuaalsed 
ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info 
leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 
Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna 
jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas).  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö.Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused. Lõiming läbivate 
teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne 
turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse 
mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (söögikombed). Tervis ja ohutus 
(toiduhügieen, tervislikud eluviisid, enesehügieen).  

Vaba aeg.Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, sportimine, 
erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 
jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine 
info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 
mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).  

Õpitulemused 5. klassis  

5. klassi lõpetaja:  

• kirjeldab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –
laused) pereliikmeid ja nende ameteid, elu linnas ja maal;  

• edastab keskendunud kuulajale mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud 
teemadel;  

• vastab lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust korratakse või 
aidatakse vastust sõnastada;  

• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud kõnet mis seostuvad õpitud teemadega ja mida vajadusel 
korratakse;  

• mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid, vajadusel 
korduvkuulamisel;  

• koostab lühikese ja lihtsa isikliku kirja;  
• vestlemisel on võimeline vahetama lühiklesi lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda 

enamasti vestlust ülal hoida;  
• suudab leida infokataloogist või internetist leida vajalikku teenust ja selle osutajat;  
• mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms);  



• suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise põhisisu;  
• osakab ostmisel ja teenuste pakkumisel küsida ja vastu võtta infot kaupade koguste, suuruste ja 

hindade kohta;  
• küsib infot ühissõidukite kohta (bussid, rongid, lennukid jms);  

Õppetegevused 5. klassis:  

5. 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 kiire 
laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate 
osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. 
Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:  

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 

Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis  

Õppesisu 6. klassis:  

Mina ja teised.Ühised tegevused, viisakas käitumine. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 
jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline 
identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).  

Kodu ja lähiümbrus.Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond 
ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles).  

Kodukoht Eesti.Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. Lõiming läbivate teemadega: 
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha looduse ja ilma kohta). 
Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). 
Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine).  

Riigid ja nende kultuur.Austraalia jaEesti naaberriigid - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned 
tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri- valdkonnast; 
eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: 
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste 
maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 
areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused 
tehnoloogiavallas).  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö.Kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. Lõiming läbivate 
teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne 



turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö ja õppimise 
tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).  

Vaba aeg.Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, sportimine, 
erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 
jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 
igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine 
info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 
mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).  

Õpitulemused 6. klassis  

6. klassi lõpetaja:  

• kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult seotud lausetega (lihtsate sidesõnadega seotud 
lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja kodümbrust, perekonda, Eestit, 
elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, kooli ja õppimist;  

• sõnastab lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused), mis meeldib ja mis 
mitte;  

• edastab mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  
• tuleb toime väheste esinemisjärgsete küsimustega;  
• mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;  
• mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  
• suudab osaleda lühivestlusel, kui kontekst on tuttav;  
• koostab lühikse ja lihtsa teadeande;  
• suudab leida vajalikku teavet reklaamidest, brožüüridest, menüüst, ajagraafikutest jms;  
• mõistab lihtsas keeles esitatud ohutusnõudeid;  
• suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt kommentaare 

toetab;  
• oskab infotelefonilt (nt reisibüroo)küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsat üldinfoga.  

Õppetegevused 6. klassis:  

6. 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 kiire 
laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate 
osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. 
Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:  

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 

Grammatika sisu II kooliastmes  

Lauseõpetus  



4. klass 
Õigekiri õpitud sõnavara piires; suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); 
kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi-ja hüüumärk, ülakoma); sõnajärg jaatavas lauses.  

5. klass 
Sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses; õigekiri õpitud sõnavara piires.  

6. klass 
Rinnastavad sidesõnad(too, or); alistavad sidesõnad (when, because); õigekiri õpitud sõnavara piires; 
rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus).  

Tegusõnad 

4. klass 
Põhi- ja abitegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present Continuous, Past Simple; 
enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad.  

5. klass 
Enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple 
Future Simple).  

6. klass 
Modaaltegusõnad (can, must, may); going-to tulevik; enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased 
tegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present Continuous, Past Simple,Future Simple, Past 
Continuous, Present Perfect).  

Nimisõna 

4. klass 
Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine.  

5. klass 
Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine.  

6. klass 
Umbmäärane ja määrav artikkel+loendamatu nimisõna; artikli puudumine; 
enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre).  

Omadussõna 

4. klass 

5. klass 
Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as...as, more... than).  

6. klass                                                                                                                             So/such+ 
omadussõna; omadussõnade võrdlemine (as...as, more... than).  

Asesõna 

4. klass 
Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad.  



5. klass 
Siduvad asesõnad (that, who).  

6. klass 
Omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid 
(Some/any/no).  
 
Eessõna 

4. klass.                                                                                                                                    Aja-, koha-
ja viisimäärustes esinevad eessõnad.  

5. klass 
Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enamkasutatavad eessõnalised väljendid  

6. klass 
Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enamkasutatavad eessõnalised väljendid.  

Arvsõna 

4. klass 
Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud. 

5. klass 
Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud. 

6. klass 
Lihtmurrud (pool, veerand). 

Määrsõna 

4. klass                                                                                                                       Määrsõnade 
moodustamine (liitega –ly). 

5. klass 
Sagedusmäärsõnad (liitega –ly), järjestavad määrsõnad; viisimäärsõnad.                                 

6. klass 
Hulga-ja määra-määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast). 

Sõnatuletus 

4. klass 
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); määrsõna tuletusliide –ly. 

5. klass 
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); Määrsõna tuletusliide –ly. 

6. klass 
Nimisõna tuletusliited (-er, -or).  

VENE KEELE AINEKAVA 6. KLASSILE  

1. Õpitulemused  



6. klassi lõpetaja:  

1. saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;  
2. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kool) kirjeldamiseks;  
3. reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;  
4. on omandanud esmased teadmised õpitava keelega seotud kultuuriruumist;  
5. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  
6. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;  
7. töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas.  

2. Õppesisu 

MINA JA TEISED  

II kooliaste: enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht jmt) ning välimuse 
kirjeldus (kasv, kehaehitus, juuste ja silmade värv jmt), enesetunne (nt hea/halb tuju ); ühised 
tegevused sõpradega (mis mulle ja mu sõpradele meeldib teha); viisakusväljendid (kellele mida ja 
kuidas öelda, kuidas käituda)  

KODU JA LÄHIÜMBRUS  

II kooliaste: pereliikmete ja lähisugulaste tutvustus (nimi, vanus, sugu) ning iseloomustus (amet, 
tegevusala, huvid); kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni iseloomustav omadussõna).  

KODUKOHT EESTI  

II kooliaste: Eesti riigi nimi, asukoht, pealinn, oma rahvus, keel; linna ja maad iseloomustav 
põhisõnavara (maja, park, mets, mägi jmt); aastaaegade nimetused ja põhilised aastaaegade ilma 
kirjeldavad väljendid (hea/halb ilm, päikseline, vihmane jmt).  

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ  

II kooliaste: päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis (päevaplaan, kellaajad, õppeained, 
õppevahendid jmt); peamiste söögikordade nimed (hommik, lõuna, õhtu) ja mõned olulisemad söögid-
joogid (kohv, tee, võileib, helbed jmt).  

VABA AEG  

II kooliaste: lihtsamad tegevused ja eelistused (lugemine, muusika kuulamine, rattasõit, lemmiktoit. 
lemmikloom jmt).  

3. Õppetegevus  

B-võõrkeele õpetamisel tuleb meeles pidada, et õpilasel on juba vähemalt ühe võõrkeele õppimise 
kogemus, mis võimaldab omandatu üle kanda uue võõrkeele õppimisele. 
Õpilase east lähtuvalt on õpetuses oluline mängulisus. Rõhk on kuulamisel ning rääkimisel. Õpilased 
õpivad eristama võõrkeele häälikuid, sõnarõhku ja lauseintonatsiooni ning omandavad õige 
hääldusaluse. Selleks kasutatakse muuhulgas (rütmi) salme ja laule. Kuulamisel kasutatakse põhiliselt 
adapteeritud ja õpiotstarbelisi tekste, nt lühidialoogid ja -monoloogid. Õpetaja julgustab õpilasi 
analoogia põhjal kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, 
mis on suuliselt omandatud. Õpitu kinnistamine tagatakse süstemaatilise kordamise ja eelnenud 
materjaliga seostamise teel. Õpetaja tutvustab õpetatava keele maa(de)le iseloomulikke 
kultuuritavasid, nt rahvuspühi, kasutades erinevaid näitlikustamise vahendeid (nt filmilõigud, 
muusikavideod) Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. 



Osaoskuste arendamiseks sobivad:  

1. kuuldu põhjal pildi joonistamine või täiendamine; 
2. sobitusülesande lahendamine (pildi vastavus kirjeldusele); 3. mudeli järgi dialoogi esitamine; 
4. rääkimine pildi alusel; 
5. häälega lugemine; 
6. laulude ja luuletuste esitamine; 
7. lihtsa faktilise info leidmine tekstist; 
8. mudeli järgi kirjutamine;                                                                                                                                      
9. õpikusõnastiku kasutamine jne.  

 

 


