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MATEMAATIKA 

 

Arvutamine  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Harilik murd, selle põhiomadus. 
Hariliku murru taandamine ja 
laiendamine.  

Harilike murdude võrdlemine.  

 

 

 

 

 

 

 

● teab murru lugeja ja nimetaja tähendust; teab, et 
murrujoonel on jagamismärgi tähendus; 

● kujutab harilikke murde arvkiirel; 
● kujutab lihtsamaid harilikke murde vastava osana 

lõigust ja tasapinnalisest kujundist; 
● tunneb liht- ja liigmurde; 
● teab, et iga täisarvu saab esitada hariliku murruna; 
● taandab murde nii järkjärgult kui suurima 

ühisteguriga, jäädes arvutamisel saja piiresse; 
● teab, milline on taandumatu murd; 
● laiendab murdu  etteantud nimetajani; 
● teisendab murde ühenimelisteks ja võrdleb neid; 
● teab, et murdude ühiseks nimetajaks on antud 

murdude vähim ühiskordne; 
● esitab liigmurru segaarvuna ja vastupidi; 

Ühenimeliste murdude liitmine 
ja lahutamine. Erinimeliste 
murdude liitmine ja lahutamine. 

Harilike murdude korrutamine.  

Pöördarvud. 

Harilike murdude jagamine. 
Arvutamine harilike ja 
kümnendmurdudega.  

Kümnendmurru teisendamine 
harilikuks murruks ning hariliku 
murru teisendamine 
kümnendmurruks. 

 

● liidab ja lahutab ühenimelisi ja erinimelisi  murde; 
● korrutab harilikke murde omavahel ja murdarve 

täisarvudega; 
● tunneb pöördarvu mõistet; 
● jagab harilikke murde omavahel ja murdarve 

täisarvudega ning vastupidi; 
● tunneb segaarvude liitmise, lahutamise, 

korrutamise ja jagamise eeskirju ja rakendab neid 
arvutamisel; 

● teisendab lõpliku kümnendmurru harilikuks 
murruks ja harilikku murru lõplikuks või 
lõpmatuks perioodiliseks kümnendmurruks; 

● leiab hariliku murru kümnendlähendi ja võrdleb 
harilikke murde kümnendlähendite abil;  

Soovitus: hariliku murru kümnendlähendite leidmisel 
on otstarbekas kasutada kalkulaatorit. 

● arvutab täpselt avaldiste väärtusi, mis sisaldavad 
nii kümnend- kui hailikke murde ja sulge; 

Negatiivsed arvud. Arvtelg. 
Positiivsete ja negatiivsete 
täisarvude kujutamine arvteljel. 
Kahe punkti vaheline kaugus 

● selgitab negatiivsete arvude tähendust, toob nende 
kasutamise kohta elulisi näiteid; 

● leiab kahe punkti vahelise kauguse arvteljel; 
● teab, et naturaalarvud koos oma vastandarvudega 



arvteljel.Vastandarvud. Arvu 
absoluutväärtus. Arvude 
järjestamine. Arvutamine 
täisarvudega. 

 

 

 

ja arv null moodustavad täisarvude hulga; 
● võrdleb täisarve ja järjestab neid; 
● teab arvu absoluutväärtuse geomeetrilist tähendust; 
● leiab täisarvu absoluutväärtuse; 
● liidab ja lahutab positiivsete ja negatiivsete 

täisarvudega, tunneb arvutamise reegleid;  
● vabaneb sulgudest, teab, et vastandarvude summa 

on null ja rakendab seda teadmist arvutustes; 
● rakendab korrutamise ja jagamise reegleid 

positiivsete ja negatiivsete täisarvudega 
arvutamisel; 

● arvutab kirjalikult täisarvudega; 
 

Andmed ja algebra  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Protsendi mõiste.  

Osa leidmine tervikust. 

 

 

● selgitab protsendi mõistet; teab, et protsent 
on üks sajandik osa tervikust; 

● leiab osa tervikust; 
● leiab arvust protsentides määratud osa; 
● lahendab igapäevaelule tuginevaid ülesandeid 

protsentides määratud osa leidmisele (ka 
intressiarvutused); 

● lahendab tekstülesandeid protsentides 
määratud osa leidmisele; 

Koordinaattasand. Punkti 
asukoha määramine tasandil.  

Temperatuuri graafik, ühtlase 
liikumise graafik ja teisi 
empiirilisi graafikuid.  

● joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna 
punkti etteantud koordinaatide järgi; 

● määrab punkti koordinaate 
ristkoordinaadistikus; 

● joonestab lihtsamaid graafikuid; 
● loeb andmeid graafikult, sh loeb ja analüüsib 

liiklusohutusalaseid graafikuid; 
Sektordiagramm. ● loeb andmeid sektordiagrammilt; 

Tekstülesanded. ● analüüsib ning lahendab täisarvude ja 
murdarvudega  mitmetehteliste 
tekstülesandeid; 

● tunneb probleemülesande lahendamise üldist 
skeemi; 

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

 

Geomeetrilised kujundid  



Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Ringjoon. Ring. Ringi sektor.  

Ringjoone pikkus. 

Ringi pindala.  

 

● teab ringjoone keskpunkti, raadiuse ja     
diameetri tähendust; 

● joonestab etteantud raadiuse või    
diameetriga ringjoont; 

●  
● leiab katseliselt arvu π ligikaudse väärtuse;  
● arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala; 

Peegeldus sirgest, telgsümmeetria.  

Peegeldus punktist, 
tsentraalsümmeetria. 

 

 

 

 

● eristab joonisel sümmeetrilised kujundid; 
● joonestab sirge (ja punkti ) suhtes antud       

punktiga sümmeetrilist punkti, antud    
lõiguga sümmeetrilise lõigu ja antud     
kolmnurga või nelinurgaga sümmeetrilist    
kujundi; 

● kasutades IKT võimalusi (internetiotsing,    
pildistamine) toob näiteid õpitud    
geomeetrilistest kujunditest ning   
sümmeetriast arhitektuuris ja kujutavas    
kunstis; 

Lõigu poolitamine. Antud sirge 
ristsirge. 

Nurga poolitamine. 

 

● poolitab sirkli ja joonlauaga lõigu ning      
joonestab keskristsirge; 

● poolitab sirkli ja joonlauaga  nurga; 

Kolmnurk ja selle elemendid. 

 

 

 

 

Kolmnurga nurkade summa.  

 

Kolmnurkade võrdsuse tunnused.  

 

Kolmnurkade liigitamine. 

 

● näitab joonisel ja nimetab kolmnurga tippe,      
külgi, nurki; 

● joonestab ja tähistab kolmnurga, arvutab     
kolmnurga ümbermõõdu; 

● leiab jooniselt ja nimetab kolmnurga     
lähisnurki, vastasnurki, lähiskülgi,   
vastaskülgi; 

● teab ja kasutab nurga sümboleid; 
● teab kolmnurga sisenurkade summat ja     

rakendab seda puuduva nurga leidmiseks;  
● teab kolmnurkade võrdsuse tunnuseid    

KKK, KNK, NKN ning kasutab neid      
ülesannete lahendamisel; 

● liigitab joonistel etteantud kolmnurki 
nurkade ja külgede järgi; 

● joonestab teravnurkse, täisnurkse ja 
nürinurkse kolmnurga; 

● joonestab erikülgse, võrdkülgse ja 
võrdhaarse kolmnurga; 

● joonestab kolmnurga kolme külje järgi, 



Kolmnurga joonestamine kolme 
külje järgi, kahe külje ja nende 
vahelise nurga järgi, ühe külje ja 
selle lähisnurkade järgi.  

 

Täisnurkne kolmnurk. 

Võrdhaarse kolmnurga omadusi.  

 

Kolmnurga alus ja kõrgus.  

Kolmnurga pindala.  

kahe külje ja nendevahelise nurga järgi 
ning ühe külje ja selle lähisnurkade järgi; 

● näitab ja nimetab täisnurkse kolmnurga 
külgi; 

● näitab ja nimetab võrdhaarses kolmnurgas 
külgi ja nurki; 

● teab võrdhaarse kolmnurga omadusi ja 
kasutab neid ülesannete lahendamisel; 

● tunneb mõisteid alus ja kõrgus, joonestab 
iga kolmnurga igale alusele kõrguse; 

● mõõdab kolmnurga aluse ja kõrguse; 
● arvutab kolmnurga pindala. 

LOODUSÕPETUS 

 

I Õpetamise eesmärgid: 

 Loodusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest; 
2) oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi; 
3) rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja 
juhendamisel; 
4) omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna seostest; 
5) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes 
ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtes; 
6) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat 
loodusteaduslikku teksti; 
7) rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 
8) väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 

Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste 
loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia) õppimiseks ning paneb 
aluse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisele. Loodusõpetuses 
omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on 
aluseks seesmiselt motiveeritud elukestvale õppele. 

II Lõiming ja läbivad teemad. 

Loodusõpetusel on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. 

Loodusõpetust õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja 
kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetab loodusõpetus eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 
arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil 



ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 
seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 
inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus.  

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Loodusõpetusel on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, 
mis on oluline õpilaste arengule. Loodusõpetuses omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 
lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. Loodusõpetust õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest 
ning vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel. 

Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 
teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega.  

Loodusõpetus toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu 
aineõpetuses. 

Teema „Tervis ja ohutus“. Loodusõpetuse õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 
tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid.  Loodusainete õppimine 
praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 

Teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 
ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetab loodusõpetus eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega. 

 

III Aine sisu. 

 

 Kooliastme õpitulemused  

Väärtused ja hoiakud 
 Õpilane: 
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu; 
2) väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel; 
3) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi; 
4) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu; 
5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 
keskkonnakaitseüritustes. 

Uurimuslikud oskused 
 Õpilane: 
1) sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese; 
2) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid; 
3) teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid; 



4) arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle; 
5) kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid; 
6) analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi; 
7) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning hindab infoallika usaldusväärtust; 
8) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust. 

Üldised loodusteaduslikud teadmised 
 Õpilane: 
1) tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi; 
2) saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, 
sümboleid ning ühikuid nähtusi ja protsesse selgitades; 
3) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja 
otsustusi; 
4) selgitab teaduslikele faktidele tuginedes põhjuse-tagajärje seoseid; 
5) kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja süsteemidest; 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis. 

1. Muld elukeskkonnana 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi; 

2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett; 

3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses; 

4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi; 

5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes. 

Õppesisu 

Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa kooslustes. 

Mullakaeve. Vee liikumine mullas. 

Mõisted: muld, aineringe, kivimite murenemine, mulla tahke osa, mullasõmerad, mullaõhk, 

mullavesi, huumus, huumushorisont, liivmuld, savimuld. 

 

Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Mullaproovide võtmine, kirjeldamine ja võrdlemine. Komposti valmistamine. 



2. Mulla vee- ja õhusisalduse katseline kindlaksmääramine. 

3. Mulla ja turba võrdlemine. 

4. Mullakaeve kirjeldamine ühe õpitava koosluse (aia, põllu, metsa, niidu) näitel. 

2. Aed ja põld elukeskkonnana 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes; 

2) kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel; 

3) toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste 

kujunemises; 

4) tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid; 

5) koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 

6) toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta; 

7) võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse 

tooteid; 

8) toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede kohta; 

9) toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus. 

Õppesisu 

Mulla viljakus. Aed kui kooslus. Fotosüntees. Aiataimed. Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed. 
Põld 

kui kooslus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Mahepõllundus. Inimtegevuse mõju mullale. 
Mulla 

reostumine ja hävimine. Mulla kaitse. 

Mõisted: fotosüntees, orgaaniline aine, väetis, viljavaheldus, liblikõielised, mügarbakterid, 

sümbioos, kultuurtaim, umbrohi, kahjurid, taimehaigused, keemiline tõrje, biotõrje, 

mahepõllumajandus, köögi- ja puuvili, sort, maitsetaim, ravimtaim, iluaed. 

Võimalikud praktilised tööd 



1. Komposti tekkimise uurimine. 

2. Ühe aia- või põllutaimega seotud elustiku uurimine. 

3. Aia- ja põllukultuuride iseloomustamine ning võrdlemine, kasutades konkreetseid 
näidisobjekte 

või veebipõhiseid õppematerjale. 

4. Uurimus aia- ja põllusaaduste osast igapäevases menüüs või uurimus ühe 

põllumajandussaaduse (sh loomakasvatussaaduse) töötlemisest toiduaineks. 

3. Mets elukeskkonnana 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas; 

2) võrdleb männi ja kuuse kohastumusi; 

3) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 

4) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi; 

5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 

6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas; 

7) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid. 

Õppesisu 

Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, palu-, 
laane- ja 

salumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja 

kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade kaitse. 

 

Mõisted: ökosüsteem, põlismets, loodusmets, majandusmets, jahiulukid, sõralised, tippkiskja, 

metsarinded, metsatüübid: nõmmemets, palumets, salumets, laanemets. 

Võimalikud praktilised tööd 

1. Tutvumine metsa kui koosluse ja selle elustikuga. 



2. Eesti metsade valdavate puuliikide võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid 

õppematerjale. 

3. Uurimus: mets igapäevaelus / metsaga seotud tarbeesemed. 

4. Metsloomade tegutsemisjälgede uurimine. 

4. Õhk 

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. 

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. 

Mõisted: õhkkond, õhk, gaas, hapnik, süsihappegaas, lämmastik, tuul, tuule kiirus, tuule 
suund, 

kondenseerumine, pilved, sademed, veeringe, ilm, ilmastik, hingamine, põlemine, 
kõdunemine, 

tolmlemine. 

Võimalikud 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. 

5. Läänemeri elukeskkonnana 

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. 

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. 

Mõisted: vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi, rannajoon, rand, rannik, laug- ja 
järskrannik, 

maa- ja merebriis, rohevetikad, pruunvetikad, punavetikad, põhjaloomastik, siirdekala, 

rannikulinnud. 

Võimalikud 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. 

6. Elukeskkond Eestis 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid 

ökosüsteemis; 

2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust 

ökosüsteemides; 

3) põhjendab aineringe olulisust; 

4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused keskkonnas 

võivad põhjustada elustiku muutusi; 



5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 

6) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents. 

Õppesisu 

Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis. Tootjad, tarbijad ja lagundajad. Toitumissuhted 

ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele. 

Mõisted: toiduvõrgustik, laguahel, energia, parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents. 

Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Ökosüsteemi uurimine mudelite abil. 

2. Veebipõhiste õpikeskkondade kasutamine toiduahelate ja toiduvõrgustike uurimiseks. 

7. Eesti loodusvarad 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise 

näiteid; 

2) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast; 

3) toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas; 

4) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed. 

 

Õppesisu 

Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti 
maavarad, 

nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud 

keskkonnaprobleemid. 

Mõisted: loodusvarad, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, maavarad, setted, liiv, kruus, 
savi, 

turvas, kivim, lubjakivi, graniit, põlevkivi, karjäär, maa-alune kaevandus, energia, soojus- ja 

elektrienergia. 



Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Setete ja kivimite iseloomustamine ning võrdlemine. 

2. Perekonna/kooli energiatarbimise uurimus. 

3. Ülevaate koostamine loodusvarade kasutamisest oma kodukohas. 

8. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja 

üksikobjektide kohta; 

2) iseloomustab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas; 

3) põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust; 

4) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 

5) põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi; 

6) analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale; 

7) toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende 

lahendamise võimalusi. 

Õppesisu 

Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. 
Kaitsealad. 

Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse 

tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine. 

Mõisted: looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, looduslik niit, kultuurniit, puisniit, 

pärandkooslus, keskkonnakaitse, jäätmed, ökomärgis, kaitsealused üksikobjektid, kaitsealad: 

looduskaitsealad, rahvuspargid, maastikukaitsealad. 

Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Kodukoha ettevõtte keskkonnamõju uurimine või ülevaate koostamine kodukoha ühest 

keskkonnaprobleemist. 



2. Individuaalse tegevuskava koostamine keskkonnahoidlikuks käitumiseks. 

3. Erinevate infoallikate põhjal ülevaate koostamine ühe kaitsealuse liigi või kaitseala kohta. 

4. Õppekäik kaitsealale. 

 

IV Hindamine. 

Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 
hinnates lähtutakse Käru Põhikooli hindamisjuhendist . Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 
suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 
Uurimisoskusi hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja 
hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete 
analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti 
hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse 
tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja 
diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse oskust 
sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning 
põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse  numbriliste hinnetega. Kui hindamisel kasutatakse 
punktiarvestut ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega ”5” 
hinnatakse õpilast, kes on saanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 
hindega ”4” 75-89%, hindega ”3” 50-74%, hindega ”2” 20-49% ning hindega ”1” 0-19%. 
Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 
Õpilane peab teadma hindamise korda ja kriteeriume. 

 

 

 

Käru PK  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.  
 



VI klass 

Keeleteadmised 
1) nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse 

ja öeldise ühildumine, omastav kääne; 
2) artikkel:umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad 

väljendid artiklitega ja ilma; 
3) omadussõna: võrdlusastmed, omadussõnade võrdlemine, tarindid too+ adjective ja 

not+ adjective+ enough 
4) arvsõna ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), osa tervikust 

(2 out of ten), kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus; 
5) asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad, küsivad 

asesõnad, umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid; 
6) tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna (can, must= 

have to, may), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; 
7) tegusõna vormistik: üldajad (Present, Past; Future Simple), kestvad ajad (Present and 

Past Progressive), täisminevik (Present Perfect), käskiv kõneviis, tarindid to+ 
infinitive, going to+ infinitive, want to+ verb, tingiv kõneviis (First Conditional), 
kaudne kõne (saatelause on olevikus); 

8) määrsõna : sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again, once, twice, 
three times; järjestavad määrsõnad first, next, then, finally, before, after, later, so; 
määrsõnad liitega –ly; ebareeglipärased määrsõnad (fast); 

9) sidesõnad: and, but, that, or, when; 
10) eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, with, over, under, 

to, by, up, down, from, past, after, before, next to), eessõnalised 
 

Õpitulemused (keeleteadmiste tase A2.1- A2.2) 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Inglise keel  
(A võõrkeel) 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 
Kuulamisel VI klassi lõpetaja: 

1) Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot.  
2) Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis,           

piletilevis).  
3) Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

Lugemisel VI klassi lõpetaja: 
1) Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel         

teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost.  
2) Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

Rääkimisel VI klassi lõpetaja: 
1) Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest.  
2) Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega.  
3) Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi.  
4) Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi.  



5) Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on  
vigu.  

6) Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 
Kirjutamisel VI klassi lõpetaja: 

1) Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast.  
2) Koostab lihtsaid isiklikke kirju.  
3) Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt.  
4) Rakendab õpitud õigekirjareegleid  (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

Grammatika korrektsus: 
Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika           
põhi-varas (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti              
selge, mida ta väljendada tahab. 
Jõuharjutused 
Maastikujooks 
 

 
SUHTLEMISÕPETUS 

I Õpetamise ees märgid. 

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning 
sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 
valdkondades: 
1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
3) tervis ja tervislik eluviis; 
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 

 

II Lõiming ja läbivad teemad.  

Inimeseõpetus on seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 
kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat 
stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks 
tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle 
kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse. 

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste 
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu 
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; 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, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja 
personaalset tähendust. 

Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna 
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna 
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh 
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku 
eluviisi väärtustamine.  

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise 
arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus 
hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel; 
kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning 
intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kultuuriline pädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade 
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur 
ning loominguline eneseväljendusoskus. 

Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 
tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning 
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides. 

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega aidatakse õpilasel 
kujuneda isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, 
elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha 
mõistlikke kutsevalikuid. 

Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi 
keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 
aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna 
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda 
lõimitud, toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning osaleb 
poliitiliste ja majandusotsuste tegemises. 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 
kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 
kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride 
mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil 
(rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms 
kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 
mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt 
analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud 
kommunikatsioonieetikast. 



Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“ toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 
tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime 
kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, 
emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt 
ning kujundama tervet keskkonda.  

Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“ taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 
inimeseks, kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja 
kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 
eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

 

III Aine sisu 

6. klassi lõpetaja: 
1) kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust 
igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada, demonstreerides 
seda õpisituatsioonis; 
2) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust 
vastastikuse toetuse ning usalduse allikana; 
3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid 
oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd; 
4) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas, 
aktsepteerides nende individuaalsust; 
5) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja 
mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib, kuidas õpisituatsioonis tõhusalt 
verbaalselt oma tundeid väljendada, aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda; 
6) kirjeldab, mis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, ning arvestab tervisliku eluviisi 
komponente igapäevaelus; 
7) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest; 
8) teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel; 
9) teab, kuidas toimida ohuolukorras, oskab õpisituatsioonis abi kutsuda ning valdab 
esmaabivõtteid; 
10) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks. 

 

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 isikuiseärasusi 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. Isikuiseärasused. 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 tõhuseid 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 vastustuse võtmist otsuseid langetades. 

Õppesisu 
Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme 
lahendades. Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastustus 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 märkami 

 

IV Hindamine. 

Inimeseõpetuses lähtutakse õpitulemusi hinnates Käru Põhikooli hindamisjuhendist. 
Hindamine inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu 
toetamist, kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel. Hinnatakse õpilase teadmisi ja 
oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste 
alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavate õpitulemustele. 
Hindamine on hinnanguline – arvestatud, mittearvestatud.. Õpilane peab teadma hindamise 
korda ja kriteeriumie.  

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 
adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline 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. 

Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava kui ka 
kokkuvõtva hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel. 
Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja praktilisi 
ülesandeid. 

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane: 
1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid; 
2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud 
teadmistega; 
3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid 
lähtuvalt õpitulemustest; 
4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete 
sisust. 

Praktiliste ülesannete puhul õpilane: 
1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis; 
2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis; 
3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus. 

 

ÜHISKONNAÕPETUS 

2.     6. KLASS) 
2.1. Kooliastme õpitulemused 
6. klassi lõpetaja: 
1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus; 
2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid; 
3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab 
probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat; 
4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid 
(kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus); 
5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks seadusi tuleb täita; teab, mis on 
lapse õigused ja vastutus; 
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; 
põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära 
ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista; 
7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja 
füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste 
suhtes ja valmis koostööks, oskab vältida ja lahendada konflikte; 
8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja 
ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi 
ja vastutust omanikuna ja tarbijana; 
9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt 
hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid 
põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd; 
10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates 
elusituatsioonides. 



2.2. Õpitulemused ja õppesisu 
I. Sotsiaalsed suhted 
1. Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, 
võrdõiguslikkus ja sallivus; 
2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja 
kultuuritraditsioone; 
3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid; 
4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta Eestis; 
5) suhtub sallivalt erinevustesse; 
6) teab ja hoiab kogukonna traditsioone; 
7) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus); 
8) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm 
mõjutab elu Eestis. 
Õppesisu 
Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed 
jm). Sooline võrdõiguslikkus. Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. 
Koolipere. Euroopa riigid, Eesti naaberriigid. 
2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; koostöö 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus, 
kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus; 
2) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende 
tegevust; 
3) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab 
nende tegevust; 
4) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse 
korral; 
5) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub 
vajajatele abi. 
Õppesisu 
Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus. Noorteorganisatsioonid. 
Eakohased kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, 
kommunikatsioonivõimalused. 
II. Demokraatia 
1. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, 
demokraatia; 
2) iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja 
sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud); 
3) nimetab ja austab inimõigusi; 
4) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu 
ja Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid; 
5) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse 



tegevuse kohta; 
6) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid 
seaduskuuleka käitumise kohta. 
Õppesisu 
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, 
Vabariigi President, kohus. Kohalik omavalitsus. Seaduse ülimuslikkus, seadus kui 
regulatsioon. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne). 
2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas 
 
 
 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis; 
2) märkab ja arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja 
kokkulepeteks; oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel; 
3) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat; 
4) tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, 
tunneb õiguste ja vastutuse tasakaalu. 
Õppesisu 
Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. Kooli 
sisekord (kodukord). Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). 
Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal. 
III. Töö ja tarbimine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel; 
2) teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi 
tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega 
planeerida; 
3) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid; 
4) iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad 
elukutsed; 
5) selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale; 
6) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ja tunneb tarbija õigusi. 
Õppesisu 
Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine. Elukutsed – 
teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas. Teadlik, säästev 
tarbimine. Töökultuur ja tööeetika. 
IV. Meedia ja teave 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid, 
sõnastikke, otsingumootoreid ning entsüklopeediat; 
2) oskab eristada fakti ja arvamust; 
3) oskab oma teadmisi ja seisukohti esitada; loob, kasutab ning jagab infot; 
4) väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; 
tunneb autorina vastutust oma teose eest, teadvustab autoriõiguste kaitsega 
seonduvaid probleeme internetis; 



5) tunneb interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise 
enesemääramise võimalusi; 
6) mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus. 
Õppesisu 
Raamatukogu, internet. Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite 
integratsioon. Teadlik infotarbimine ja -edastamine. Autoriõiguste kaitse. 
 
2.3. Õppetegevus 
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, ühistegevus ja 
vabatahtlik töö; õpimapi ja uurimistöö koostamine (küsitluse läbiviimine, 
viitamisreeglitega tutvumine, töö esitlemine jms); infootsing teabeallikatest, allikate 
kasutamine (nt temaatiline tekst, statistika, dokument, kaart jne); töölehtede täitmine, 
loovtöö kirjutamine; juhtumianalüüs; praktilised tööd: klassielu reeglite, päevaplaani ja 
isikliku eelarve koostamine jne; õppekäigud. 
 
 
2.4. Hindamine 
Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad arvamuslugu ja juhtumianalüüs, dokumendi, kaardi 
tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded, mõiste ja selgituse kokkuviimine, 
teabe tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms), info leidmine, kasutamine ja 
rühmitamine. Selles vanuseastmes on eriti oluline, et arutlusoskust kujundavaid ja 
kontrollivaid ülesandeid koostades järgitaks jõukohasuse põhimõtet. Alustada tuleks 
lihtsamatest ülesannetest, kus õpilasele on lahendamiseks antud märksõnad, ülesande 
mõistmist ja lahendamist toetav selgitus ning täpne juhend. 
 

KEHALINE KASVATUS 

 

6. klass 70 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 

● omandab oskuse sooritada kehalisi harjutusi ohutult, ohustamata teisi ja isennast 

● täiendab  oma andeid eriala treeninggruppides 

Kasutatav õppevara 

● pallid  

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

● pesapalli kindad ja kurikad  

● teatepulgad, kuulid, tõkked, mõõdulindid, stopperid 

●  võimlemismatid, võimlemispingid,võimlemisrõngad, hüpitsad 

●  rööbaspuud, poom, võimlemiskang, kits, hobune  

●  kassetid, videod. 

       Kasutatav lisaõppekirjandus 

● rahvusvahelistelt kehalise kasvatuse seminaridelt ja muudelt kursustelt saadud 

materjalid  

● “Teabeleht”  

  

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 

● loodusõpetus -  liikumine ja tegevus looduses aitab omandada uusi teadmisi ja 

kogemusi, kasvatab loodust hoidvat keskkonnateadlikku käitumist, õppida täitma 

hügieeninõudeid 

õppida käituma ja sooritama kehalisi harjutusi kahjustamata end ja kaasõpilasi 

● arvutiõpe 

Läbivad teemad 

● turvalisus 

● infotehnoloogia 

● meedia 

● keskkond ja säästev areng 

● suutlikkus orienteeruda kultuuris 

Õppesisu 

1. Võimlemine 

Põhiasendid ja liikumised 

Vabaharjutused ja harjutused vahenditega. Venitus- ja lõdvestusharjutused. Õpetaja koostatud 

8 kuni 16 taktilised harjutuste kombinatsioonid.  

Rivi-ja korraharjutused  

Loendamine.  Pöörded ühe jala kannal ja teise päkal. Ümberrivistumine viirust kolonni. 

Kujundliikumised erinevate liikumisviisidega. 

Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 

Mitmesugused kõnni,- jooksu – ja hüplemisharjutuste seosed. Hüpped ühe jala tõukelt. 

Sammhüpped. Harjutused hüpitsaga paigal ja liikudes. Sissejooks tiirleva hoonööri alla ja 

läbi. T hüpitsa ringitamine ja 8 hüpitsaga. Sulghüpped ajale. 

Rakendusvõimlemine 

Riistastiku kandmine ( kits, hoolaud, hobune ) 

Ronimine, ripped. 



Ronimine köiel. Hoided pealt, alt ja sega. Toeng. Tagatoeng. Riplemine. Käte kõverdamine T 

ripplamangus ja rippes,  P  rippes ja toenglamangus. 

Rööbaspuud  T – eri kõrgusega ja P paralleelsed 

Vibutushooglemine rippes, rippkükk, ripplamang, reisiste, tagatoengiste, 90´ pöördega 

mahahüpe – T. 

P – hooglemine toengus, harkiste, mahahüpe ettehoolt. 

Toenghüpped   

Kägarhüpe kitselt ja ja hobuselt hoojooksult ülesirutus mahahüpega. Harkhüpe hoojooksult üle 

risti kitse. 

Kang 

Tirelring ette ja tireltõus.   

Tasakaal 

Poomil. Mitmesugused kõnni ja jooksuharjutused erinevate käte ja jalgade asenditega. 

Toengrõhtpõlvitus. Pöörded   kükis ja püsti. Toengrõhtpõlvitus. Sirutusmahahüpe. 

Akrobaatika   

Kaarsild maast ja sild laskumisega la. abistamisega. Hüppetirel ette. Tirel taha. Tirel taha 

poolspagaati. Kätelseis abistamisega. Ratas kõrvale. 

Rütmika ja liikumine 

Põhivõimlemine ja liikumisimprovisatsioonid muusikaga. Tantsu ja laulumängud. Oma 

koostatud aeroobika kava T ja soojendusvõimlemine  P. 

Hüplev polka. Valsisamm pöördega. Rumba ja samba põhisammud. 

2. Kergejõustik 

Jooks 

Jooks erinevaist la. Kiirendusjooksud 60m lõikudel. Määrustepärane pendelteatejooks. 

Kestvusjooks 5 min. Madalstart. Stardid erinevaist lähteasendeist. Klotsijooks. Jooks kurvis ja 

maastikul. 60 m ja 500 m  

Ja 1000m krossijoooks. Tõkkejooksu erialased harjutused. 



Hüpped   

Kaugushüpe paigalt ja kägarhüpe hoojooksult. Hoojooksu ja sammumärgi 

Mõõtmine. Sammhüpped. Kõrgushüpe - üleastumishüpe. Flopptehnika tutvustamine. 

Kõrgushüpe tulemusele vabalt valitud tehnikas.  

Visked   

Pallivise kaugusele paigalt,  3-sammuliselt ja pikemalt hoolt.  

Kuulitõuge 

Kuuli hoie. Paigalt tõuge kuulide ja topispallidega. 

3. Sportmängud 

Korvpall 

Kehaasend ja liikumistehnika pallidega ja ilma. Põrgatamine ja söötmine. 

Pöörded.Pealevisked põrgatuselt ja söödult. Kahe käega rinnaltvise ja pealevise ühe käega. 

Individuaalne kaitsemäng. Minikorvpall. 

Jalgpall 

Paigaloleva palli söötmine ja löömine väravale. Veereva palli peatamine. Löök jala 

siseküljega.Palli vedamine. Liikuva palli löömine. Langeva palli surmanine. 

Võistlusmäärused. 

Muud sportmängud 

Pesapall – erinevad variandid. Pesavalvuritega ja ilma. Pesapall Rootsi moodi. 

Saalibändy - palli vedamine ja löök. Ohutustehnika kepiga mängimisel. Reeglitepärane mäng. 

Tutvumine sulgpalli ja indicaga. 

Liikumismängud  

Lihtsustatud reeglite ja erinevate vahenditega jooksu,- hüppe- ja viskemängude kasutamine 

põhi pallimängude õppimiseks.  

Rütmika ja liikumine 

Galopp- ja polkasammude kombinatsioonid. Valsisamm. Hüplev polka. Samba ja rumba.  



4. Suusatamine  

 Ohutusnõuded suusatamises. Võistlusmäärused. Suusavarustuse hooldamine ja suuskade 

määrimine. Õppepaikade rajamine. Paaristõukeline sammuta ja ühesammuline sõiduviis. 

Pooluisusamm ja uisusamm keppidega ja ilma. Uisusammpööre. Ebatasuste ületamine. 

Poolkäärtõus. Põikilaskumine. Sahkpidurdus. Pidurdus ja pööre poolsaha abil. Pidurdused 

laskumisel ennetatava kukkumisega. Sõit maastikul 3-4 km. Sõit ajale. 

 Praktiline tegevus 

● koolis rühmade vaheline spartakiaad, mis sisaldab 10-11      spordivõistlust või 

spordipäeva – jalgpall, võrkpall, korvpall, saalibändy, sisekergejõustik, 

teatevõistlused, talispordipäev, kergejõustik, pesapall, jüriööjooks jne. 

●  anda võimalus osaleda klassivälises sportlikus tegevuses ja suunata 

treeninggruppidesse 

● osaleda  maakonna poolt korraldatatud  võistlustel 

● kohtumised tuntud sportlastega 

● spordiürituste, spordimuuseumi külastamine 

Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja teab 

● õpitud spordialade oskussõnu 

● ohutus ja hügieeninõudeid 

● karastamisvõtteid 

● ausa mängu põhimõtteid 

● kergejõustikualade ja pallimängude reegleid 

6. klassi lõpetaja oskab 

● riietuda vastavalt ilmastikule ja olukorrale 

● tõsta , kanda ja paigaldada spordivahendeid 

● täita ohutusnõudeid suusatamises ja võimlemises 

● õpetaja juhendamisel arendada oma kehalisi võimeid 

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

● sooritada erinevaid kõnni,-jooksu,-hüppe ja viskeharjutusi 

● täita mängureegleid õpitud sport- ja liikumismängudes 



● valida liikumiskiirust 

● sooritada lihtsamaid akrobaatilisi harjutusi, ronida 

● osaleda võistlustel 

6. klassi lõpetaja suudab 

● joosta rahulikus tempos 4 km 

● suusatada erineval maastikul 2-3 km 

● hüpata hüpitsaga sulghüppeid kiirusele 1. min. jooksul  

● läbida Cooperi testi 

● sooritada lihtsamaid jõuharjutusi 

 

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 

Cooperi test 

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 

 

ARVUTIÕPETUS 

 

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 

● Ohutustehnika ja käitumine arvutiklassis, arvuti mõju tervisele; 

● Arvuti riistvara liigitus ja kasutufunktsioonid (sisemised seadmed, sisendseadmed,        

väljundseadmed); 

● Arvuti tarkvara liigitus ja kasutusfunktsioonid (operatsioonisüsteem, draiver,       

rakendustarkvara); 

● Klahvikombinatsioonid; 



● Failisüsteem, orienteerumine kaustapuus, failioperatsioonid; 

● Tekstitöötluse põhitõed; 

● Arvutigraafika põhitõed; 

● Interneti kasutamine – otsingusüsteemid ja temaatilised kataloogid; 

● Internetiohud ja nendest hoidumine 

● Ristsõna koostamine http://puzzlemaker.school.discovery.com abil; 

● Microsoft Word; 

● Netietiket 

 

6. klassi lõpetaja õpitulemused 

● õpilane teab arvutiklassi kasutamise reegleid; 

● õpilane teab arvuti kasutamise mõju tervisele; 

● õpilane oskab arvutit korrektselt sulgeda ja tööle panna; 

● õpilane teab, mis on arvuti riistvara, tunneb liigitust; 

● õpilane teab, mis on tarkvara, tunneb liigitust; 

● õpilane tunneb ja kasutab vilunult klahvikombinatsioone Alt+F4, Ctrl+S, Ctrl+Z,         

Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N, Alt+Tab, Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+A; 

● õpilane oskab liikuda failipuus, teha operatsioone failidega ja selleks kasutada õpitud           

klahvikombinatsioone; 

● õpilane tunneb tekstitöötluse põhitõdesid; 

● õpilane tunneb arvutigraafika põhitõdesid, teeb vahet vektor ja rastergraafikal; 

● õpilane oskab kasutada Interneti otsingusüsteeme ja temaatilisi katalooge vajaliku info          

hankimiseks; 

● õpilane oskab vajalikku informatsiooni Internetist arvutisse salvestada; 

● õpilane mõistab "inimliku" ja "tehnoloogilise" erinevust; 

● õpilane on teadlik võrgusuhtlemise viisakusnormidest e netiketist ja käitub vastavalt          

nendele. 

● õpilane on teadlik Interneti kasutamisega seonduvast ohust ja selle vältimisest 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 


