
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KÄRU PÕHIKOOL ÕPPEKAVA 

 

AINEKAVAD 

3. KLASS 

 

 

 

 

 

 



 3.klassi eesti keele õppekava 

 

ÕPPESISU 

 

Kuulamine ja kõnelemine 

● heli, sõna, lause, pikema teksti tähelepanelik kuulamine ja mõistmine. 

● õige ja selge hääldus; hääle tugevuse kohandamine olukorrale. 

● küsimuste esitamine ja neile vastamine. 

● jutustamine loetu, kuulatu, sündmuse ja läbielatu põhjal; raamatu, filmi ja teatrietenduse 

põhjal; pildi ja pildiseeria, küsimuste ja tugisõnade järgi. 

● oma arvamuse avaldamine. 

 

Lugemine 

● häälega lugemine: õigsus, sobiv intonatsioon, oma lugemisvea parandamine; ositi lugemine; 

endamisi lugemine. 

● oma ja võõra käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 

● jutustava, kirjeldava, tarbe-, teabe- ja sõnamängulise teksti lugemine. 

● loetu mõistmine: sõna, lause, teksti sisu; loetu kava. 

● tekstide eristamine: muinasjutt, jutustus, luuletus, vanasõna, mõistatus, kiri. 

● loole alguse ja lõpu mõtlemine, tegelaste iseloomustamine. 

● huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust. 

 

Kirjutamine 

● sõna ja lause kirjutamine; lause laiendamine ja sidumine tekstiks. 

● oma kirjatöö kontrollimine. 

● loovtöö pildi, pildiseeria, küsimuste, tugisõnade või kava toel; sündmusest, isikust ja 

loomast kirjutamine. 

 

Õigekeelsus 

● HÄÄLIK JA TÄHT. Võõrsõnad. G, b, d sõna algul. Tähestik, tähestikuline järjekord. 

● Häälikute kolm pikkust. Häälikupikkuse muutmine. Häälikuühendid. 

● K, p, t S-i ja H kõrval. 

● LAUSE JA SÕNA. Väit-, küsi- ja hüüdlause. Lihtlause, lihtlause laiendamine. 



Kirjavahemärkide kasutamine. 

● SÕNALIIGID. Sõnaliikide tundmine ja määramine. Olevik ja minevik . Jaatav ja eitav kõne 

● I VÕI J ÕIGEKIRI . 

● H SÕNA ALGUL. 

● SILBITAMINE, POOLITAMINE. Ühesilbiliste sõnade õigekiri. 

● KIRJAVAHEMÄRKIDE KASUTAMINE. 

● SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT. Väike algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade, 

ilmakaarte nimetuses. 

● LIITSÕNA. Liitsõna õigekiri ja poolitamine. 

● LÜHENDID. 

 

Õpitulemused 3. klassi lõpuks 

 

Lugemine 

● 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. 

● tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna; kirja. 

 

Kuulamine ja kõnelemine 

● oskab loetust ja läbielatud sündmustest jutustada. 

● 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. 

● oskab mõelda jutule algust ja lõppu. 

 

Kirjutamine 

● 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. 

● teab peast tähestikku ja oskab kasutada lihtsamat sõnastikku. 

● oskab kirjas õigesti märkida käändsõnade ja tegusõnade lõppe. 

● oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke. 



● oskab asesõnu õigesti kirjutada. 

● oskab kasutada suurt algustähte lause alguses, inimese- ja loomanimedes ning tuntumates 

kohanimedes. 

 

KIRJANDUS.  

III klassis loetakse ja tunnis käsitletakse kirjanduse eri liike ja žanreid. Hinnangu aluseks võib 

olla lugemispäevik või töövihiku ülesanded. 

 

Lõimumine 

● Matemaatika –Oskus lugeda ja aru saada tööjuhisest, tekstülesannete mõistmine ja 

koostamine. Matemaatilised lühendid ja nende kirjutamine. 

● Kunst ja käsitöö – Kunstniku töö eesti keele õpikutes, juturaamatus. Illustratsioon loetu 

põhjal. Pildi kirjeldamine, tegelaste iseloomustamine pildil. Õnnitluskaartide kirjutamine. 

Arusaamine korraldustest ja tööjuhistest. 

● Loodusõpetus ja inimeseõpetus – Teabetekstide lugemine ja mõistmine. Koduloolised 

tekstid õpikus ja töölehtedel. Looduskirjelduse koostamine. Loodushäälte kuulamine 

helilindilt. Käitumine ja suhtlemine õppekäikudel. 

 

Läbivad teemad 

● Keskkond ja säästev areng. 

III klassis jätkub väärtushinnangute ja käitumismallide kujundamine eesti keele tekstide 

vahendusel. Kujundatakse huvi ja austust looduse ning kaasinimeste vastu. Õpitakse 

tunnustama inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundatakse tolerantsust ja 

seaduskuulekust, väärtustakse kodumaaarmastust. 

● Tööalane karjäär ja selle kujundamine. 

III klassis tutvustatakse tekstide vahendusel lähiümbruse ettevõtteid ja ameteid. Olulisel kohal 

on viisaka käitumise ja koostööoskuste kujundamine, käitumine teenindusasutuses ja 

transpordis. Vanemate töö ja elukutsed. Töö ja töötasu. Raha kasutamine. 

 

Infotehnoloogia ja meediaõpetus 

Vastavalt võimalustele info otsimine arvuti vahendusel. Oma tööde (lühiuurimused, 

omalooming) vormistamine ja esitamine. 

Turvalisus 

Ohuõpetus lgemistekstide vahendusel ja vestluste kaudu. Liikluskasvatuse eesmärgiks on 



kujundada õpilaste liiklusoskusi ja –harjumusi kogu eluks. Õpilane peab oskama toime tulla 

jalakäijana, reisijana ja jalgratturina. Liiklusteemad kavandatakse töökavadesse ja kooli 

õppekavasse lähtuvalt I kooliastme liikluskasvatuse näidistemaatikast. 

 

 

 

 

Kasutatav õppekirjandus:  

K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika III klassile. Kirjastus Koolibri. 

K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik III klassile 1. Ja 2. osa.  

M. Saks. Matemaatika tunnikontrollid 3.klassile 

M. Saks Matemaatika kontrolltööd 3.klassile 

Õppetunde: 175 tundi õppeaastas, 5 tundi nädalas 

 

 

Õpitulemused: 

ARVUD  0 -10000 

 loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve kuni 10 000-ni; 

 nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 

 määrab arvu asukoha naturaalarvude seas; 

 esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana; 

 liidab ja lahutab peast arve 100 piires; 

 liidab ja lahutab kirjalikult arve 10 000 piires; 

 selgitab avaldises olevate tehete järjekorda. 

KORRUTUSTABEL 

 nimetab korrutamis- ja jagamistehte liikmeid (tegur, korrutis, jagatav, jagaja, jagatis);  

 selgitab jagamist kui korrutamise pöördtehet; 

 valdab korrutustabelit, korrutab ja jagab peast arve korrutustabeli piires, korrutab 

arvudega 1 ja 0; 

 korrutab peast ühekohalist arvu kahekohalise arvuga ja jagab peast kahekohalist arvu 

ühekohalise arvuga 100 piires; 

TÄHE  ARVVÄÄRTUS 

 täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis; 

 leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel; 

ARVAVALDIS 

 määrab tehete järjekorra avaldises (sulud, korrutamine/jagamine, 

liitmine/lahutamine); 

 

 

MÕÕTÜHIKUD 

 nimetab pikkusmõõte millimeetrist kilomeetrini ja kirjeldab neid tuntud suuruste abil; 

 nimetab massiühikuid gramm, kilogramm, tonn ja kirjeldab neid tuntud suuruste abil; 



 nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu, nädal, ööpäev, tund, minut, sekund ja kirjeldab neid 

oma elus asetleidvate sündmuste abil; 

 teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt vaid naaberühikud); 

 arvutab nimega arvudega . 

MURRUD 

 selgitab murdude 
5

1
;

4

1
;

3

1
;

2

1
 tähendust; 

 leiab 
5

1
;

4

1
;

3

1
;

2

1
  osa arvust; 

 selgitab näidete põhjal, kuidas leitakse osa järgi arvu; 

ÜHE – JA KAHETEHTELISED TEKSTÜLESANDED 

 lahendab ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuse piires; 

 koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid;  

 püstitab ülesande lahendamiseks vajalikud küsimused;  

hindab saadud tulemuste reaalsust; 

MURDJOON; HULKNURK 

 eristab murdjoont teistest joontest; mõõdab ja arvutab murdjoone pikkuse sentimeetrites; 

 joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu, joonlaua abil; 

 arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõdu küljepikkuste kaudu; 

 

KOLMNURK, RING, RINGJOON 

 kirjeldab võrdkülgset kolmnurka; 

 joonestab võrdkülgset kolmnurka sirkli ja joonlaua abil; 

 joonestab erineva raadiusega ringjooni; märgib ringjoone raadiuse ja keskpunkti; 

 

RUUMILISED KUJUNDID 

 leiab ümbritsevast  õpitud ruumilisi kujundeid; 

 eristab kuupi ja risttahukat teistest kehadest ning nimetab ja näitab nende tippe, servi, 

tahke; 

 näitab maketi abil silindri põhju ja külgpinda; nimetab põhjaks olevat ringi; 

 näitab maketi abil koonuse külgpinda, tippu ja põhja; nimetab põhjaks olevat ringi; 

 näitab ja nimetab maketi abil püramiidi külgtahke, põhja, tippe; 

 eristab kolm- ja nelinurkset püramiidi põhja järgi. 

 

Hindamine:  

Koolis järgitakse õpilase hindamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 29 sätestatud 

ning juhindutakse „Põhikooli riiklikust õppekavast“ § 19 - § 22. 

Hindega «5» («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, 

praktilist tegevust või selle tulemust (edaspidi õpitulemus), kui see on täiel määral õppekava 

nõuetele vastav. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse 

õpitulemust hindega «5», kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust 



punktide arvust. 

Hindega «4» («hea») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, 

kuid 

pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse 

punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «4», kui õpilane on saanud70–89% 

maksimaalselt võimalikust punktide arvust. 

Hindega «3» («rahuldav») hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele 

vastav, 

kuid esineb puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, 

hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on saanud 45–69% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust. 

Hindega «2» («puudulik») hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava nõuetele 

vastav, 

esineb olulisi puudusi ja vigu. Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, 

hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on saanud 20–44% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust. 

(1) Hindega «1» («nõrk») hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava nõuetele. Kui 

õpilane ei ole esitanud või teinud tööd õigeagselt ja ei ole kasutanud järelevastamise 

võimalust, hinnatakse tööd hindega «nõrk». Kui õpitulemuse hindamisel kasutatakse 

punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «1», kui õpilane on saanud 0–19% 

maksimaalselt võimalikust punktide arvust 

 

 

 

Loodusõpetus 3. klass   

Ainetunde 105 tundi 

Sissejuhatus  

 

Hindamine 

Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Motiveerijaks ei 

tohi kujuneda hinne. Märksa olulisem on näidata, kuidas õpitu praegu ja tulevikus õpilase 

enda eluga seotud on – kuidas õpitut kasutada saab. 



Õpitulemusi hinnatakse selle vanuseastme hindamispõhimõtete järgi. Hinnangute andmisel ja 

numbrilisel hindamisel võetakse aluseks ainekavaga määratletud õpitulemused ning nende 

sõnastamiseks kasutatavad tegevused.  

Kujundavalt hinnatakse õppe kestel toimuvat ja keskendutakse eelkõige õpilase arengu 

võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside antakse õigeaegselt ja täpselt ning 

kirjeldatakse õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi. Esitatakse ettepanekuid edaspidisteks 

tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. Kujundavas hindamises on tähtis koht õpilase 

enesehinnangul.  

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase õpitulemusi tema õppe aluseks olevas 

kooli ainekavas toodud oodatavate tulemustega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad 

olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.  

Uurimuslike tööde puhul ei hinnata ainult lõpptulemust, vaid ka protsessi. Arvestatakse 

uurimisküsimuse sõnastamise/esitamise oskust, uurimistööde tegemise korrektsust, mõõtmise 

täpsust, juhendi ja ohutusnõuete järgimist, kogutud andmete töötlemise (kirjeldamine, 

võrdlemine jne) ning tulemuste vormistamise õigsust ja korrektsust ning tulemuste üldistamist 

oma teadmiste taustal.  

Käitumisele (nagu huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine 

ning käitumine laboratooriumis ja looduses) antakse hinnanguid.  

 

Kooliastme õpitulemused 

 

Väärtused ja hoiakud 

3. klassi õpilane 

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub 

loodusesse säästvalt; 

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja 

maastikulist mitmekesisust; 

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. 

 

Uurimisoskused 

3. klassi õpilane 

1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 



2) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 

3) teeb lihtsaid vahendeid kasutades praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid; 

4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 

5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus 

kõnes; 

6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes. 

 

Loodusvaatlused 

3. klassi õpilane 

1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse; 

2) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;  

3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;  

4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta 

erinevatel aastaaegadel; 

5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus; 

6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike; 

7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid. 

 

Loodusnähtused 

3. klassi õpilane 

1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja 

rühmitab neid; 

2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu; 

3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid; 

4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid 

mõõtmisvahendeid; 

5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes magnetiga tehtavale katsele;  

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud 

teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel; 

7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; teab, millest sõltub liikuva keha 

peatamise aeg ja tee pikkus. 

 

Organismide mitmekesisus ja elupaigad 

3. klassi õpilane 



1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning 

toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;  

2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi; 

3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;  

4) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat; 

5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;  

6) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; 

7) teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab 

vältida mürgiste seentega seotud ohtusid; 

8) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult; 

9) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud 

liikidest lihtsamaid toiduahelaid; 

10) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud 

uurimuslikule ülevaatele. 

 

Inimene 

3. klassi õpilane 

1) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi; 

2) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke 

eluviise; 

3) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise 

kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt; 

4) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust;  

5) võrdleb inimeste elu maal ja linnas. 

 

Plaan ja kaart 

3. klassi õpilane 

1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid 

objekte; 

2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;  

3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, 

jõgesid, järvesid ja linnu; 

4) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda; 

5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari.  





Õpitulemused ja õppesisu 

 

III klass 

  

ORGANISMIDE RÜHMAD JA KOOLELU (16 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Teema loob aluse elurikkuse süsteemseks ja süstemaatiliseks tundmaõppimiseks. 

Saadakse ülevaade tähtsamatest organismirühmadest, nende tunnustest ja seostest 

elukoosluses. Teema aitab mõista elurikkuse tähtsust ja kaitse vajadusi.  

Õppesisu: Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Liik, 

kooslus, toiduahel. 

Põhimõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu, käbi, sõnajalg, sammal, selgroogsed, 

kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad, soomused, selgrootud, ussid, putukad, 

ämblikud, seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, liik, kooselu, taimtoiduline, 

loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Lihtsa kollektsiooni koostamine mõnest organismirühmast.  

2. Looma välisehituse ja eluviisi uurimine. 

3. Seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine. 

4. Õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades. 

5. Liikide võrdlus. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab, et taimed on elusad organismid;   

2) teab, et taimed vajavad päikesevalgust ning toodavad seente ja loomade 

poolt kasutatavaid toitaineid ja hapnikku;  

3) nimetab ja oskab näidata taimeosi, leida tunnuseid, mille abil taimi 

rühmitada;  

4) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;  

5) teab, et loomade hulka kuuluvad putukad, ämblikud, ussid, kalad, konnad, 

maod, linnud ja imetajad;  

6) teab, et ühte rühma kuuluvatel loomadel on sarnased tunnused;   

7) teab, et rästik, puuk ja herilane on ohtlikud;  



8) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh 

putukat;  

9) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;   

10) oskab seostada loomade ehituslikke ja käitumuslikke eripärasid nende 

elukeskkonnaga;   

11) tunneb ära õpitud loomi piltide järgi ja looduses;  

12) väldib loomadega seotud ohte (mürgiseid ja ohtlikke loomi);  

13) teab seente mitmekesisust ja seda, et seened elavad mullas ja teistes 

organismides;  

14) teab, et mõningaid seeni kasutatakse toiduainete valmistamiseks ning 

pagaritööstuses; 

15) eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni;  

16) oskab vältida mürgiste seentega (sh hallitusseentega) seotud ohtusid; 

17) eristab seeni taimedest ja loomadest;  

18) tunneb õpitud seeni piltide järgi ja looduses; 

19) teab, et igal liigil on nimi;  

20) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;  

21) teab, et looduses on kõik omavahel seotud, et toiduvõrgustike abil saab 

iseloomustada organismidevahelisi suhteid;  

22) koostab õpitud liikidest lihtsamaid toiduahelaid; 

23) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki,  tuginedes koostatud 

uurimusülevaatele; 

24) mõistab, et (liiki)de mitmekesisus on üks loodusrikkusi; 

25) mõistab, et iga organism on looduses tähtis; 

26) saab aru, et kõik taimed ja loomad on vajalikud, et nad on osa loodusest ja 

neid peab kaitsma; 

27) mõistab, et seened on elusorganismid ning neid tuleb kaitsta nagu teisigi 

organisme. 

Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 

Teema käsitlemisel on oluline laiendada õpikeskkonda klassiruumist nii virtuaalsesse 

maailma (veebimaterjalid: http://bio.edu.ee/loomad/ ja  http://bio.edu.ee/taimed/) kui 

ka reaalsesse looduskeskkonda, muuseumi, loomaaeda ja botaanikaaeda. Vajalik on 

kasutada naturaalobjekte ja kollektsioone, tutvuda loomade, taimede ja seentega 

http://bio.edu.ee/loomad/
http://bio.edu.ee/taimed/


vaatluste ja lihtsate uurimuste abil ning võrrelda erinevate rühmade konkreetseid 

esindajaid erinevate tunnuste osas. Väga tähtsad on praktilised õppekäigud, milleks 

sobivaid töölehti leiab aadressil http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304. 

Õppevahendid: luubid, topsluubid, seinatabelid, kollektsioonid, 

binokulaarmikroskoop, mudelid, mulaažid, lihtsad määrajad, auvised Eesti loodusest 

jne. 

Lõiming:  

Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- 

ja matemaatikapädevust. Teema on oluline läbivate teemade „Keskkond ja ühiskonna 

jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel. 

 

LIIKUMINE (4 tundi)  

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Teema seostub liiklemise turvalisusega.  

Õppesisu: Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena (katseliselt). Liiklusohutus.    

Põhimõisted: liikumine, kiirus, jõud.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Oma keha jõu tunnetamine liikumise alustamiseks ja peatamiseks.   

2. Liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes; 

2) eristab liikumist ja paigalseisu;     

3) teab, et keha ei saa hetkeliselt liikuma panna ega peatada;  

4) teab, et pidurdamisel läbib keha teatud teepikkuse;  

5) teab, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja tee pikkus (kiirus, teekatte 

libedus); 

6) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi, 

7) oskab tänavat (teed) ohutult ületada;  

8) oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;  

9) oskab valida jalgrattaga, rulaga ja rulluiskudega sõitmiseks turvalise koha ja 

sobiva kiiruse;  

http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304


10) oskab kasutada turvavahendeid;  

11) suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse.   

Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 

Õppimine peaks toimuma katsete kaudu. Näiteks pidurdamisteekonna sõltuvust 

liikumiskiirusest saab uurida jalgrattaga sõites. Vastava ohutu platsi ja julgestajate 

olemasolu korral saab teha ka vastavad katsed autoga. Otstarbekas on teha koostööd 

politseiga. Koostöös politseiga tuleks siiski vältida šokiteraapiat, sest selleks on 

õpilased liiga haavatavad. 

„Avastustee” järgi „Pallid ja kaldpinnad”, õpikeskkonnaks õu, liuväli, suusarada, 

võimla vms.  

Õppevahendid: kasutamiseks sobivad seinatabelid, mudelid, mõõdulindid, 

„Avastustee” teema „Pallid ja kaldpinnad” õpetajaraamat ja teemakast. 

Lõiming:  

Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- 

ja matemaatikapädevust. Lõimida kehalise kasvatusega. 

 

 

ELEKTER JA MAGNETISM (5 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Teema seostub turvalisusega elektriseadmete käsitsemisel.  

Õppesisu: Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja 

säästmine. Ohutusnõuded. Magnetnähtused. Kompass. 

Põhimõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, ohutus, 

magnetpoolus, lõunapoolus, põhjapoolus, kompass, ilmakaared. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Lihtsa vooluringi koostamine (lüliti vajalikkuse kindlakstegemine, võrdlemine, 

omakoostatud vooluringi võrdlemine klassis kasutatava vooluringiga, 

järeldamine).  

2. Ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine (Õpilane teeb katseliselt kindlaks, kas 

aine juhib elektrit või mitte). Koduse elektritarbimisega tutvumine, elektri 

säästmise võimalustega tutvumine. 

3. Püsimagnetitega tutvumine. Välitöö õues: põhja- ja lõunasuuna 

kindlakstegemine kompassi abil. 



Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab lüliti osa vooluringis; 

2) teab, et mõned ained juhivad elektrivoolu ja teised ei juhi; 

3) teab, et niiske keskkond juhib elektrivoolu ja et elekter võib olla ka ohtlik;  

4) oskab pistikut pistikupeast õigesti välja tõmmata;  

5) eristab töötavat ja mittetöötavat vooluringi; 

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab 

saadud teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel;  

7) kasutab elektrit säästlikult; oskab käsitseda majapidamis- ja olmeelektroonikat 

ning elektroonikaseadmeid; 

8) saab aru elektri säästmise vajalikkusest; 

9) saab aru, et koduses majapidamises kasutatav elekter on inimesele ohtlik ja 

sellega ei tohi mängida. 

Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 

Õppimine toimugu katsetamise kaudu. Ohutuse mõttes tehakse katseid 

taskulambipatareiga. Vajalikke vahendeid saab füüsikaõpetajalt. Koolis, kus puudub III 

kooliaste, tuleb vahendid hankida.   

Õppevahendid:  

Praktiliste tööde vahendid kahe õpilase kohta: vooluallikas (taskulambipatarei 4,5 V), 

taskulambipirn alusel, lüliti, kolm ühendusjuhet, kaks magnetit, väikseid naelu, 

kompass. 

Lõiming:  

Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- 

ja matemaatikapädevust.  

 

PLAAN JA KAART (10 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Teema annab ülevaate plaanist ja kaardist kui teatud maa-ala mudelitest, mille 

koostamisel kasutatakse leppemärke. Õpitakse lugema infot koduümbruse plaanilt ja 

Eesti kaardilt ning seda vahendama. Luuakse alus edasisteks geograafiaõpinguteks. 

Õppesisu: Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil 

ja looduses. Tuntumad kõrgustikud, madalikud saared, poolsaared, lahed, järved, jõed 



ja asulad Eesti kaardil. 

Põhimõisted: plaan, pealtvaade, legend, leppemärk, leppevärv, kaart, kaardi legend, 

põhi- ja vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Pildi järgi plaani koostamine. 

2. Plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine.  

3. Eesti kaardi tundmaõppimine Eesti kaardi põhiste lauamängude või pusle abil. 

4. Ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi.  

5. Õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab, et kaart on suurema maa-ala mudel ja et värvused ja märgid kaardil on 

leppemärgid;  

2) saab aru lihtsast plaanist või kaardist, leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid 

objekte;   

3) kirjeldab kaardi abil tegelikke objekte, tunneb kaardil värvide järgi ära 

maismaa ja veekogud; 

4) mõistab, et kaardi abil on võimalik tegelikkust tundma õppida;  

5) teab põhiilmakaari ja vaheilmakaari;  

6) teab õpitud kaardiobjekte ja oma kodukoha asukohta kaardil;  

7) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari; 

8) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda;  

9) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, madalikke, 

saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvesid ja linnu; 

10) seostab kaardiobjektid ilmakaartega (nt Valga asub Lõuna-Eestis) 

11) saab aru, et ilmakaarte tundmine ning nende määramisoskus on elus vajalik;   

12) mõistab, et kaardi järgi on võimalik maastikul orienteeruda;  

13) mõistab, et kaartide kasutamine on vajalik ja uurimine põnev;  

14) saab aru kaardi legendi ja leppemärkide tundmise vajalikkusest ja sellest, et 

kaardi või plaani (mudeli) abil on tegelikkust parem tundma õppida.  

Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 

Olulised on praktilised tegevused: plaani koostamine ja täiendamine, plaani järgi 

orienteerumine, ilmakaarte määramine. Teemat võib käsitleda seostatuna teiste 



loodusõpetuse teemadega, nt kanda plaanile erinevate organismirühmade esindajaid. 

On tähtis, et õpilased omandaksid objektide seinakaardil näitamise oskused..  

Võib koostada maastikumängu kooliümbruse suuremõõtkavalise kaardiga. 

Õppevahendid: seinatabelid, auvised Eesti loodusest, Eesti seinakaart, kooliümbruse 

kaart, Eesti kaardi põhised lauamängud jne. 

Lõiming:  

Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- 

ja matemaatikapädevust. 

 

 

Inglise keele ainekava   

 

Käru Põhikooli inglise keele ainekavale on aluseks Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus 

õppekavas toodud põhimõtted ja nõuded õpitulemustele.  

 

Eesmärgid.  

1. Õppekava rõhutab õpilaskesksust õppeprotsessis, seega on õpetaja ülesanne 

õpimotivatsiooni loomine.  

2. Koostöö õpilase, aineõpetaja, klassijuhataja ja lastevanemate vahel. Õpimotivatsioonile 

tuginedes saabki toimuda õpetamine-õppimine; meeldiv koostöö aineõpetaja ja õpilase vahel.  

3. Õpetaja suunab õpilast kasutama, täiendama ning arendama omandatud õpioskusi. Õpilane 

on võimeline hankima vajalikku teavet (ka teiste õppeainete jaoks) võõrkeelsetest 

teatmeteostest, sõnaraamatutest, Internetist.  

4. Õppeprotsessi käigus kujunevad ka suhtluspädevused (pöördumine, tutvustamine, vestluse 

alustamine, esinemisoskus, teiste kultuuride mõistmine).  

5. Põhikooli lõpetanu on võimeline edasi õppima gümnaasiumis või omandama kutse.  

 

III KLASS  

3 tundi nädalas 35 õppenädalat 105 õppetundi  

 

I Ainetevahelised seosed:  

1.eesti keel: tähestik, õigekiri, sõnaliigid, sõnade järjekord lauses, sõnatuletus, ajavormid  

2.loodusõpetus: loomad, puuviljad, köögiviljad; keskkond (ilm)  



3. matemaatika: numbrid, liitmine, lahutamine  

4. inimeseõpetus: kehaosad, pereliikmed, sõbrad  

 

II Õppevahendid:  

1.Ü. Kurm, M. Jõul I Love English 1+ Workbook + Cassette + Tests + Teacher`s Book  

2.Internetist otsitud lisamaterjalid  

3.Õpetaja poolt valmistatud ja kursustelt saadud materjalid a. pildid (suulise eelkursuse 

sõnavara)  

 

III Õppesisu: 1. Kõnearendus- ja lugemisteemad: 1. Mina ise (nimi, vanus, riietus, 

lemmiktegevused). 2. Minu perekond ja kodu (pereliikmed, sugulased, aadress, aed, õu). 3. 

Sõbrad (nimi, vanus, elukoht, ühised tegevused) 4. Signaalsõnad (kellaajad, värvid). 5. 

Keskkond (ilm) 6. Igapäevased tegevused (söögikorrad) 7. Loodus (loomad, puuviljad, 

köögiviljad) 8. Nädalapäevad, kuude nimed 2.Grammatika1. Nimisõna (ainsus, mitmus, 

erandlik mitmus) 2. Artikkel (umbmäärane ja määrav artikkel) 3. Omadussõna (omadussõna 

ühildumine nimisõnaga, tarind: too +adj) 4. Arvsõna (põhiarvud, kellaaeg) 5. Asesõna 

(isikulised ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad: this, that, these, those) 6. Tegusõna 

((kestev aeg: Present Progressive; üldaeg: Present Simple) 7. Eessõna (enamkasutatavad 

eessõnad: in, on, under) 8. Lauseõpetus (lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas 

lauses) 9. Sõnatuletus (liitsõnad, arvsõna tuletusliited -teen ja - ty) 10. Õigekiri (suur ja väike 

algustäht, nimisõna mitmuse lõpud, kirjavahemärgid: punkt, koma, küsimärk, hüüumärk, 

ülakoma) 11. Tähestik (tähtede nimed ja sõnade häälimine) 

 

IV 3. klassi lõpetaja õpitulemused kuulamisel: 1. tunneb õpitava keele teiste hulgast ära 2. 

saab aru õpetaja korraldustest ja reageerib nendele 3. saab aru temale tuttavatest sõnadest, 

lihtsatest lühitekstidest ja lauludest kõnelemisel: 1. oskab tervitada ja hüvasti jätta 2. oskab 

ennast ja oma kaaslasi tutvustada, küsida kaaslase nime 3. oskab paluda ja tänada 4. oskab 

ütelda oma vanust ja numbreid 1-100 5. oskab ütelda oma telefoninumbrit ja küsida sõbra 

oma 6. oskab nimetada päevaaegu, nädalapäevi, kuude nimetusi, kuupäeva ja kellaaega 

7.oskab häälida oma nime 8. oskab õpitud sõnavara piires rääkida läbitud 

kõnearendusteemadel 9. oskab õpitud keelendeid kasutades end igapäevastes olukordades 

arusaadavaks teha  



lugemisel: 1. saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest 2. saab aru tuttava sõnavaraga 

lühitekstidest 3. oskab õige rõhu, intonatsiooni ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte ja 

luuletusi  

kirjutamisel: 1. oskab kirjutada enda ja oma kaaslaste nimesid 2. oskab õpetaja juhendamisel 

lõpetada lauseid ja fraase 3.oskab teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt 4. oskab õigesti 

kirjutada õpitud sõnu  

 

INFORMAATIKA AINEKAVA 3. KLASS 

 

SISSEJUHATUS 

 

Infotehnoloogia kasutamise oskus on üks põhilisi töö tõhustamise vahendeid, sellest on 

saanud kaasaegse infoühiskonna oluline kirjaoskus, mille riigi arengu ja kodanike sotsiaalse 

mobiilsuse tagamiseks peavad omandama kõik õpilased. Kool võib õpetada informaatikat ka 

eraldi õppeainena, kuid see ei asenda infotehnoloogiat ainekavu läbiva teemana. 

Infotehnoloogiapädevuste kujundamine üldhariduskoolis ei ole seotud ühegi konkreetse riist- 

ja tarkvaraplatvormi, valmistajafirma ega tarkvarapaketiga. 

 

Riiklikus õppekavas on toodud järgmised üldpädevused: I kooliastmes (1. - 3. kl) oskab 

õpilane käivitada ja kasutada lihtsamaid arvutiprogramme. Õpilane oskab kasutada korraga 

mitut programmiakent. II kooliastmes (4. - 6. kl) oskab õpilane kasutada arvutit ja Internetti 

suhtlusvahendina, oskab arvuti abil vormistada tekste. III kooliastmes (7. - 9. kl) oskab 

õpilane iseseisvalt kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina. Õpilane on omandanud 

põhikoolilõpetaja infotehnoloogiapädevused. 

 

ÕPPEAINE EESMÄRK 

Õppeaine eesmärk on kujundada teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mille õpetus realiseerub kogu 

õppetegevuse kaudu. Eelistatakse õppevormide mitmekesisust: individuaalsed ülesanded, 

rühmatööd, projektid, õpiprogrammid. 

Infotehnoloogia õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

mõistab infotehnoloogia kasutamisega seostuvaid majanduspoliitilisi, sotsiaalseid ja eetilisi 

aspekte; omandab infotehnoloogiavahendite iseseisva kasutamise oskused. 

 

 



ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

Õppetöö toimub 2., 4., 6. ja 7. klassis 1 ainetunniga nädalas. Iga klassikursuse maht on 35 

tundi. Tunnid toimuvad kooli arvutiklassis. 

 

PÕHIÕPPEKIRJANDUS 

T. Tilk Arvutiõpetus algajatele 

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Internetis leiduvad õppematerjalid. 

 

SEOS TEISTE AINETEGA 

Aine Ühistöö sisu 

Eesti keel Tööde vormistamine arvutil, kujundamine ja küljendamine, tabelid 

Matemaatika Matemaatika drillprogrammide kasutamine, tabelid 

Inglise keel Inglise keele drillprogrammide kasutamine, PedaNet (tõlkimine, 

sõnastikud) 

Kunstiõpetus Arvutijoonistuste tegemine, skaneerimine, fotografeerimine 

Loodusõpetus Entsüklopeediate kasutamine 

Muusikaõpetus Helitöötlus-ja salvestus 

Ajalugu Info leidmine internetist, oma valla ajaloolise kodulehekülje tegemine 

Inimeseõpetus Erinevate rahvuste, rahvuslillede- ja loomade tundmaõppimine 

Kehaline kasvatus Sportlaste ja spordisaavutuste alase info leidmine 

 

Aine sisu 

 Arvuti funktsioonid ja olemus. Riist- ja tarkvara. Arvuti sisse ja välja lülitamine. 

Arvutivõrk (tutvustav). Kettaseadmed 

 Tööderiba. Otsetööriba. Ikoonid, Kaust ja fail. Uue kausta tegemine. Akende 

sulgemine ja avamine. Akende suuruse ja asukoha muutmine. Programmide 

käivitamine ja sulgemine. Mälupulga kasutamine. 

 Failihaldus. Kaustade ja failide leidmine. Failide ja kaustade kopeermine ja tõstmine. 

Failide ja kaustade hävitamine. Prügikasti tühjemdamine. 

 Tekstitöötlus. Programmi Microsoft Word avamine ja sulgemine. Üldised teadmised 

programmist. Teksti sisestamise reeglid. Liikumine tekstis. Teksti aktiviseerimine. 

Tähemärgi vormindamine. Nupuriba. Rullimisribad. Salvestamine. Teksti 



kopeerimine ja tõstmine faili sees. Menüüd. Teksti raamimine. Lehe formaadi 

muutmine. Paint programmi omandamine. 

 Tutvumine Interneti võimalustega. Brauserid. 

3. klassi lõpetaja õpitulemused 

 Õpilane oskab ohutult arvutit sisse ja välja lülitada 

 Õpilane oskab leida ja avada vajalikke faile ja kasutasid 

 Õpilane oskab teha uusi kaustasid, faile ja kiirkorraldusi 

 Õpilane oskab käivitada ja sulgeda programme 

 Õpilane oskab algtaemel kasutada tekstitöötlusprogramme 

Meetodid 

Sõltuvalt tunni eesmärgist kasutatakse kas avastuslikke või esituslikke meetodeid, 

induktiivseid või deduktiivseid meetodeid. Kasutatavad meetodid on väga erinevad, 

võimalikud on ka mitme meetodi kombinatsioonid. Näiteks testide täitmisel arutlus, teabe 

otsimisel paaristöö, ristsõnade lahendamisel rühmatöö, arvutisõnastiku kasutamine referaatide 

koostamisel.  

Tunnis kasutatavd meetodid: 

 Step by step 

 Individuaalne töö 

 Iseseisev töö 

 Paaristöö  

 Rühmatöö  

 Elektroonilised töölehed 

 Testid 

 Esitlused  

 Teabe otsimine 

 Referaatide koostamine 

 Töö arvutisõnaraamatutega 

 Ristsõnade lahendamine 

 Kuulamine 

 Joonistamine 

 Lugemine 

 Kirjutamine 

 Arutlus 



 Interaktiivsete õppematerjalide kasutamine 

 Arendavad mängud 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vabariigi valitsuse määrusest nr 1 06.01.2011 „Põhikooli riiklik 

õppekava“. 

Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas 

toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid 

teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. 

Hindamisel viie palli süsteemis: 

hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; 

hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. 



Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, 

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

Hindamise juures tuleb arvestada ka õpilase eelnevat arvutikasutamise oskust ja 

individuaalset arengut. Kodutöid arvutiõpetuses ei anta. 

 

Kehaline kasvatus 

    

3. klass   105 tundi 

  

Õpetuse üldeesmärgid 

 kujundada kehalist aktiivsust väärtustav õpilane  

 omandab tervislikud eluviisid, teab et terveolek sõltub regulaarsest tegelemisest 

kehaliste harjutustega 

 oskab sooritada kehalisi harjutusi ning näha liikumise ja liigutuste 

ilu 

 kujuneb isiksuseks läbi aususe ja spordieetika 

 Õppe-eesmärgid 

 õpilane omandab motivatsiooni ja huvi kehaliseks liikumiseks ja tedmised 

iseseisvaks liikumisharrastuseks 

 omandab oskuse teha koostööd, kontrollida emotsioone ja austada kaasõpilasi ja 

reegleid 

 toetab kehalist ja motoorset arengut 

 täiustab liigutusoskusi, kehatunnetust, saavutab liigutuste graatsilisuse  ja kerguse 

 arendab mitmekülgselt oma kehalisi võimeid  

 omandab oskuse sooritada kehalisi harjutusi ohutult, ohustamata teisi ja isennast 

 arendab tahteomadusi, kujundab eetilisi (eeskätt spordieetika) ja esteetilisi 

tõekspidamisi 

 täiendab  oma andeid eriala treeninggruppides 

 Kasutatav õppevara 



 pallid                                                                                                                  

korvpallid, võrkpallid , topispallid, jalgpallid, tennispallid, pesapallid, viskepallid  

 kindad ja kurikad  

 teatepulgad, kuulid, tõkked, mõõdulindid, stopperid 

  võimlemismatid, võimlemispingid,võimlemisrõngad, hüpitsad 

  rööbaspuud, poom, võimlemiskang, kits, hobune  

  kassetid 

       Kasutatav lisaõppekirjandus 

 rahvusvahelistelt kehalise kasvatuse seminaridelt ja muudelt kursustelt saadud  

materjalid  

 “Teabeleht” ja  “ Liikumismängud” 

 Õppemeetodid 

 selgitus 

 demonstratsioon õpetaja ja õpilase poolt 

 matkivad harjutused 

 rühmatöö, paaristöö, meeskonnas 

 individuaaltöö 

 individuaalne juhendamine 

 vestlus 

 vaatlus 

 referaat 

Tugiained, ainetevaheline integratsioon 

 muusika -  soojendusharjutused muusikaga, rütmiharjutused 

 matemaatika – paremusjärjestuse selgitamisel punktide lugemine ja liitmine 

 inimeseõpetus - õppida täitma hügieeninõudeid, õppida käituma ja sooritama 

kehalisi harjutusi kahjustamata end ja kaasõpilasi. Liikumine ja tegevus looduses 

aitab omandada uusi teadmisi ja kogemusi, kasvatab loodust hoidvat 

keskkonnateadlikku käitumist 

Läbivad teemad 

 turvalisus 

 infotehnoloogia 

 meedia 



 keskkond ja säästev areng 

Õppesisu 

1. Võimlemine 

Põhiasendid ja liikumised                              

Harjutused erinevate  vahenditega, matkimisharjutused, vabaharjutused, tasakaaluharjutused. 

Keha harmooniline arendamine ja rühi kujundamine. 

 

 

 

Rivi-ja korraharjutused  

Tervitamine rivis. Rivistumine viirust kolonni. Põhiseisang. Joondumine. Pöörded paigal. 

Liikumise alustamine ja lõpetamine. Käskluste paigal, harvenemine, koondumine ja 

ümberrivistumine täitmine. 

Kõnd ja kõnniharjutused, hüplemisharjutused  

Erinevad kõnniviisid kindla rütmi ja muusika järgi. Matkivad  kõnniharjutused. 

Hüplemisharjutuste kombinatsioonid. Koordinatsiooniharjutused. Hüplemine hüppenööri ja 

hoonööriga. 

Rakendusvõimlemine  

Ronimine, roomamine, ripped, segaripped, toengud, segatoengud. Väikeinventari ja mattide 

kandmine ja paigaldamine. 

Akrobaatika 

Tirel ette, poolspagaat, turiseis, kaarsild selililamangust, tirel taha. 

Tasakaal 

Mitmesugused kõnni ja jooksuharjutused tagurpidi pingil ja madalal poomil. Väljaaste, põlvitus 

ühel jalal. Pöörded kükis, seistes. Jalgade ja käte erinevad asendid. Mahahüpe pingilt, poomilt. 

Võimlemisriistadel 

Pipped, ripplamangud, toengud, tirelring.Toenghüpped kitselt hobuselt, kägarhüpe. 

Rütmika ja liikumine 

Muusikarütmide eristamine, mängud muusika saatel, tantsu ja laulumängud. Põhivõimlemine 

muusika saatel. 

2. Kergejõustik 

Jooks 

Õige jooksuasend ja liigutused. Jooksu alustamine ja lõpetamine. Pendelteatejooks. Püstilähe. 

Kiirendusjooks. Kestvusjooks 4 min. Süstikjooks. 60 , 300 m ja 500 m maastikujoooks. 



Hüpped 

Kaugushüpe paigalt ja hoojooksult. Sügavushüpped. Jooks üle takistuste. Kõrgushüpe 

Visked 

Visked märki ja kaugusele. Pallihoie ja õige viskeliigutus. 

3. Sportmängud 

Korvpall 

Kahe käega rinnaltsööt ja püüdmine. Põrgatamine. Sööt ühe käega. Pealevise.Teatevõistlusi ja 

mänge põrgatamise ja sööduga. 

Jalgpall 

Palli veeretamine ja vedamine. Sööt kaaslasele. Löök väravale. 

Rahvastepall 

Õige viskeliigutus, püüdmine ja söödud paarides. Mäng erinevate variantidega. 

Pesapall 

Laptuu ja pesapalli erinevad variandid. Pesapall Rootsi moodi. 

Saalibändy 

Palli vedamine ja löök. Ohutustehnika kepiga mängimisel 

Liikumismängud  

Lihtsustatud reeglite ja erinevate vahenditega mängud põhi pallimängude õppimiseks. 

Jooksu, hüppe ja viskemängud. 

Teatevõistlused  

Erinevate liikumiste, hüpete ja vahendite kasutamisega, pugemiste ja takistuste ületamisega. 

4. Suusatamine ja kelgutamine 

Suuskade kandmine ja transportimine, hooldus. Ohutusnõuded suusatamises. Kukkumine ja 

tõus pärast kukkumist suuskadel. Libisev suusasamm keppidega ja ilma. Vahelduvtõukeline 

kahesammuline sõiduviis. Trepp,-käär- ja aste sammtõus. Laskumise põhi-ja madalasendis.  

Suusatada järjest 2-3 km.    

Kelgutamine. Kaaslase vedamine üksi ja mitmekesi erineval maastikul. 

Laskumised mäest ja teatevõistlused. 

5. Rahvatants 

Kõnni, jooksu, galopp, polka ja hüpaksammude kombinatsioonid. “Kaera-Jaan”,  “Oige ja 

vasemba” ja “Üks,2,3,4,5,6,seitse”. 

 Praktiline tegevus 



 koolis rühmade vaheline spartakiaad, mis sisaldab 4 - 5      spordivõistlust või 

spordipäeva – jalgpall, rahvastepall, teatevõistlused, talispordipäev, kergejõustik 

 anda võimalus osaleda klassivälises sportlikus tegevuses ja suunata 

treeninggruppidesse 

 osaleda  maakonna ja Eesti Koolispordiliidu poolt korraldatatud  võistlustel 

 spordiürituste, spordimuuseumi külastamine 

Õpitulemused 

3.klassi lõpetaja teab 

 õpitud spordialade oskussõnu 

 ohutus ja hügieeninõudeid 

 ausa mängu põhimõtteid 

3.klassi lõpetaja oskab 

 riietuda vastavalt ilmastikule ja olukorrale 

 tõsta , kanda ja paigaldada spordivahendeid 

 täita ohutusnõudeid suusatamises, kelgutamisel ja võimlemises 

 rivi- ja korraharjutusi 

 sooritada harjutusi muusika ja rütmi järgi, tantsida, tunneb laulu-ja tantsumänge 

 sooritada erinevaid kõnni,-jooksu,-hüppe ja viskeharjutusi 

 mängida rahvastepalli ja teisi liikumismänge 

 oskab hüpata hüpitsaga 

 

3. klassi lõpetaja suudab 

 joosta rahulikus tempos 3-4 km 

 suusatada erineval maastikul 2-3 km 

 hüpata hüpitsaga kiirusele 1min. 

Kontroll ja hindamine  

 osavõtt tundidest ja hügieeninõuetest kinnipidamine 

(Jälgitakse veerandi jooksul ja hinnatakse ühe arvestusliku hindena) 

 aktiivsus harjutuste sooritamisel, liikumismängudes ja pallimängudes 

mängureeglite tunnistamine ( hinnatakse protsessi hinnetega ja saadakse üks 

arvestuslik hinne veerandis) 

 jõuharjutused (kehalised katsed) 

sulghüpped hüpitsaga 



tõus istesse 

käte jõuharjutus 

süstikjooks 

Sooritatakse 1- 4 korda õppeaastas (vastavalt testile). Hinnatakse 

protsessihinnetena ja saadakse 2 arvestuslikku hinnet veerandis. 

Lähtematerjaliks eurotestid ja kehalised katsed. Lähtutakse omaealiste 

vabariigi tulemustest ja õpilase individuaalsest arengust 

 kergejõustikualad 

 60 m jooks 

 kaugushüpe 

 pallivise   

 kõrgushüpe 

      krossijooks  500 m    T   ja    1000m     P 

Jooksud, hüpped ja visked –  1-2 protsessihinnet ja  I ja IV veerandis üks    arvestuslik hinne 

 suusatamisviiside  tehnika 

 võimlemise ja erinevate pallimängude kontrollharjutused 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


