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Eesti keel 

ÕPPESISU ÕPITULEMUS HINDAMINE 

SUULINE JA KIRJALIK SUHTLUS    



 

Keel kui suhtlemisvahend, 210 t 

Keele komponendid 

• Tunneb keele komponente,  

• teab millised on võimalused eneseväljenduses; 

• teab, et oma mõtete väljendamiseks sõnastatakse 

lauseid. 

Lausete koostamine oma mõtete 

väljendamiseks. 

Kuulamine, tekstist arusaamine, juhised. • Kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud 

sõnumi või juhendite järgi;  

• oskab oma tööd järjestada; 

• annab lühidalt edasi kuuldu sisu; 

• väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja 

arusaadavalt koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, 

täiskasvanutega suheldes. 

Toimib juhiste järgi.  

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud 

kuulamine. 

 • Esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi. Küsimuste esitamine ja neile 

vastamine. 

Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule 

hinnangu andmine. 

• Väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja 

ühemõtteliselt. 

Erinevate strateegiate kasutamine 

kõneülesannetes (nt võrdlemine, kir- 

 

   jeldamine).  

Eritüübiliste küsimuste moodustamine 

(nt intervjuu tegemiseks). 



 

Mõisted ja seosed. 

Õpetaja ettelugemise järel (ainealane 

tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja 

seoste leidmine.  

• Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Suulise ja kirjaliku lühikokkuvõtte 

koostamine loetud või kuuldud teksti 

kohta. 

Kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 

märksõnade jm alusel.  

Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja 

fantaasia eristamine jms). Lavastuse, 

kuuldud proosa-, luule- ja ainetekstide 

sisu ümberjutustamine.  

• Oskab rühmitada erinevaid tekste. Tunneb erinevaid skeeme ja 

märksõnu, teabe rühmitamine. 

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, 

nende usaldusväärsus. 
• Leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele 

probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas suulist 

või kirjalikku vormi. 

Infoallikate kasutamine ja koostöö 

kaasõpilasega. 

Eristab fantaasiat reaalsusest, lavastab 

rollimänge. 

Fakt ja arvamus.  • Kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid, erinevaid 

meediaallikaid. 

Avaldab arvamust faktide kohta antud 

teema piires. 

Leiab lisateavet erinevatest allikatest. 

Sõnavara avardamine ja täpsustamine, 

töö sõnastikega. 
• Oskab kasutada erinevaid meediakanaleid info 

leidmiseks või faktide kontrollimiseks. 

Õige keelekasutus erinevates 

olukordades. 

 



 

Keelekasutus erinevates 

suhtlusolukordades: koolis, avalikus 

kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega 

suheldes, suulises kõnes ja kirjalikus 

tekstis.  

  Erinevate käitumisviiside ja 

koostöövormide võrdlemine. 

Oma arvamuse avaldamine, seisukoha 

põhjendamine, kaaslaste arvamuse 

küsimine. 

Vestlus etteantud teema piires. • Oskab kasutada sõnavara vestluse läbiviimiseks. Viib läbi või osaleb sestluses 

etteantud teemal. 

Küsimustele vastamine, esitlus, 

tutvustus.  
• Esitab peast luuletuse või rolliteksti. Koostab dialoogi ja aitab 

dramatiseerida. 

Intervjuu • Oskab koostada küsimusi ja antud küsimustele vastata. Intervjuu läbiviimine, erinevate 

kõneülesannete lahendamine. 

Lisateabe otsimine.  

Suulises keelekasutuses kirjakeele 

põhinormingute järgimine ning mõtete 

sobiv sõnastamine (sõnavalik, 

parasiitkeelendite vältimine, mõtte 

lõpule viimine).  

  Nii enese kui ka teiste tööde 

tunnustav kommenteerimine õpetaja 

juhiste alusel. 

Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine 

ja esitamine.  
• Oskab teha koostööd ilukirjanduskiku teksti või 

luuletuse dramatiseerimisel. 

 



 

Pantomiim. Rollimäng.  • Osaleb rühmatöös. Dramatiseerimise läbiviimine. 

 

    

TEKSTILOOME    

Ümberjutustus. 

Ümberjutustamine ja ümberjutustuse 

kirjutamine: tekstilähedane, 

kokkuvõtlik, loov, valikuline 

kavapunktide järgi, märksõnade ja 

küsimuste toel. 

Aheljutustamine. 

Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja 

sündmuste lisamisega.  

• 

• 

Jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest; 

jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide 

järgi, märksõnaskeemi ja küsimuste toel. 

Sisult sobivalt ümberjutustus.  

Kirjutab eakohase pikkusega loovtöid 

(ümberjutustusi) küsimuste, pildi, 

pildiseeria, märksõnaskeemi või kava 

toel. 

Teeb oma tekstiga tööd. 

Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, 

kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese 

kirjeldamine. Iseloomulike tunnuste 

esitamine.  

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu 

andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt.  

• 

• 

Kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest; 

kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja 

arvutiga eakohaseid tekste vastavalt kirjutamise 

eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile. 

Loetule, nähtule või kuuldule 

hinnangu andmine nii kirjalikult kui 

ka suuliselt. 

Esitamise eesmärgistamine (miks, 

kellele, mida). Esitamiseks kohase 

sõnavara, tempo, hääletugevuse ja 

intonatsiooni valimine; õige 

hingamine ja kehahoid. 



 

Jutustus pildi või pildiseeria põhjal. • Oskab jutustada küsimuste, skeemi, kaardi või kava 

toel, fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, 

tarbetekstid (juhend, nimekiri, retsept, e-kiri, teade), 

ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuu- 

Teemakohane jutustamine 

 

  lutus, reklaam, arvamuslugu).  

Protsesskirjutamine. • Kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või 

mõtteskeem, tsentriline kaart, sündmuste kaart, 

muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide 

kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, 

tagasiside saamine. 

Oskuslik teksti loomine ja 

viimistlemine. 

ÕIGEKEELSUS JA KEELEHOOLE    

Eesti keel teiste keelte seas. 

Teised Eestis kõneldavad keeled. 

• Oskab eristada emakeelt võõrkeeltest. Kõlalt erinevate keelte eristamine, 

oma emakeele tundmine 



 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Hääliku pikkuste eristamine. 

Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga 

ja suluta häälikud. Helilised ja helitud 

häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- 

ja kaashäälikuühend. 

Häälikute erinevate pikkuste märkimine 

kirjas. 

• 

• 

• 

• 

• 

Eristab suuliselt ja kirjalikult häälikupikkuseid; 

märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja 

kaashäälikuid; 

märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit; 

oskab kasutada sõnades h-, i-, j-; kasutab 

sobivalt liiteid. 

Eristab häälikute pikkusi ja kasutab 

vastavalt reeglitele kirjas. 

Reeglite tundmine ja sõnastamine, 

vigade analüüs. 

 

Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i 

kõrval (nt jalgsi, kärbsed). 

h õigekiri. i ja j õigekiri 

(tegijanimi). 

Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga. 

   

Sulghäälikud • Kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade 

algusse. 

Sulghääliku õige kasutamine kirjas. 

Ainsus ja mitmus • Moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku. Oskab kasutada sõnu mitmuses, 

tunneb ära kui sõna on ainsuses. 



 

Sõnade poolitamine • Poolitab sõnu (õpitud reeglite piires). Reegleid kasutades poolitab erinevaid 

sõnu. 

Suur algustäht. 

Nimi ja nimetus.  

Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja 

üldnimetused. 

• Kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed ja väike 

algustähega õppeainete, kuude, nädalapäevade, 

ilmakaarte nimetused. 

Oskab kasutada sobivalt suurt 

algustähte. 

Sobivad keelendid. • Kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas 

vastavalt suhtlemise eesmärgile, funktsioonile ja 

suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud 

ortograafiareegleid. 

Kasutab sobivalt õigeid keelendeid. 

 

Liitsõnad. 

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhisõna, 

liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja 

liitega sõna erinevused. 

  

• Tunneb ära liitsõna; 

• leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud 

keelendite piires; parandab leitud vead sõnaraamatu, 

käsiraamatu, kaaslase ja/või õpetaja abiga; 

• kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40–60 

sõna, 20 ortogrammi). 

Sõnaliikide tundmine. 

Keelemängud. Oskab loovalt kasutada emakeelseid sõnu, loob ühetähe tekste. Julgeb mängida sõnade ja 

keelenditega. 



 

Sõnastikud. Oskab kasutada erinevaid sõnastikke. Sõnastiku oskuslik kasutamine, 

oskuslik vastete leidmine. 

SÕNAVARAÕPETUS   

Sünonüümid. Antonüümid. Oskab leida antud sõnadele sünonüüme ja antonüüme. Antonüümide ja sünonüümide 

tundmine ja sobiv kasutamine. 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, 

lihtminevik. 

Jaatava ja eitava kõne kasutamine. 

Tegusõna pööramine ainsuses 

jamitmuses. 

Tunneb tegusõnade pööramist ja erinevaid aegu ning 

kõneviise. 

Tegusõnade määramine tekstis, 

oskuslik pööramine ja õige ajavormi 

kasutamine. 

Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Tunneb sõnaliike, oskab neid määrata tekstis. Sõnaliikide määramine tekstis. 

 

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Oskab kirjutada vastavalt reeglitele nimisõnu lahku ja mõisteid 

kokku 

Reegleid kasutades nimisõnade 

kokku- ja lahkukirjutamine. 

Arvsõnade õigekiri. 

Rooma numbrite kirjutamine. 

Oskab sõnadega kirjutada nii araabia kui ka rooma numbreid. Numbrite õigekiri. 



 

Lauseõpetus. 

Lause. Lause laiendamise lihtsamaid 

võimalusi.  

Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid.  

Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja 

kasutamine. 

Oskab laiendada lihtlauseid, vajadusel kasutada liitlausetes 

kirjavahemärke. 

Tunneb ja kasutab reeglipäraselt lauselõpumärke. 

Eakohase teksti eksimatu ärakiri 

tahvlilt. Etteütlemise järgi kirjutamine 

õpitud keelendite ulatuses (40–60 

sõna, 20 ortogrammi).  

Oma kirjavea iseseisev leidmine. 

Otsekõne ja saatelause. Eristab otsekõne, oskab kirjutamisel kasutada vastavalt 

märgistust. 

Saatelause ja otsekõne kirjutamine 

vastavalt reeglitele. 

Õppetegevuses vajalike võõrsõnade 

tähendus, hääldus ja õigekiri. 

Oskab eristada võõrsõnu ja leida sõnaraamatust õigekirjalisi 

vasteid ja tähendusi. 

Enamlevinud võõrsõnade. 

kasutaminesuuliselt ja kirjalikult. 

Üldkasutatavad lühendid.  

Lühendite õigekiri. 

Oskab kasutada lühendeid. Lühendite kasutamine kirjas. 



 

 

   



 

Matemaatika 

ÕPPESISU ÕPITULEMUS HINDAMINE 

Arvutamine, 120 tundi   

Arv ja number (miljonini). • Kasutab arve ja numbreid miljonini, 

oskab neid kirjutada sõnadena, 

numbritega. 

Arvude lugemine ja kirjutamine, järjestamine 

ja võrdlemine. 

Arvu koostis: ühelised, kümnelised, sajalised, 

tuhandelised, kümne tuhandelised, saja 

tuhandelised, miljon. 

• Esitab arve ühikute summana, oskab neid 

võrrelda ja järjestada, nimetab arvule 

eelnevaid ja järgnevaid arve. 

Arvude osadeks lahutamine, ühikute summana 

kirjutamine. 

Arvkiir • Oskab kanda arve arvkiirele ja leida 

kiirelt otsitava arvu asukohta. 

Arvkiire koostamine, täitmine. 

Liitmine ja lahutamine 

liidetav, summa,vähendatav, vähendaja, vahe 

• Tunneb liitmise ja lahutamise tehte 

komponente, omavahelisi seoseid. 

Koostab vastandtehteid etteantud avaldise 

põhjal, töölehtede ja vihiku nõuetekohane 

vormistamine. 

Arvule summa või vahe liitmine, 

arvust summa või vahe lahutamine. 

• Tunneb liitmise omadusi, kasutab neid 

arvutamise hõlbustamiseks; 

• sõnastab ja kasutab vahe ja summa 

liitmise ja lahutamise omadusi. 

Arvkiire praktiline kasutamine liitmise ja 

lahutamise kujutamisel. 

* Kontrolltöö – peast arvutamine ja arvkiire 

kasutamine. 

 



 

Peastarvutamine kolmekohaliste arvudega. • Oskab peast arvutada tervikarve ja 

ühikute kaupa. 

Peastarvutamine kuni tuhandeni. 

Kirjalik arvutamine kuni miljonini. • Oskab kirjalikult arvutada miljoni 

piires. 

Kirjalik arvutamine miljonini, ülesannete 

nõuetekohane paigutamine nii töölehtedele kui 

ka vihikusse (ühikud kohakuti). 

Korrutamine ja jagamine, komponendid ja 

seosed. 

Jagamine ja korrutamine: jagatav, jagaja, 

jagatis, tegur, korrutis. 

• 

• 

Teab seoseid korrutamise ja jagamise 

vahel, oskab nimetada komponente; 

korrutab ja jagab peast korratabeli 

piires, tulemuse kontrollimine 

vastandtehte abil; 

 

 • tunneb vastandtehte seoseid, oskab 

kontrollida tulemust. 

 

Jagumise tunnused. • 

• 

Teab mis tähendab, et üks arv jagub 

teisega; 

oskab jäägiga jagada, selgitab selle 

tulemust. 

Seoste tundmine, jäägiga ja jäägita jagamine. 

0-ga lõppevate arvude jagamine 

10, 100, 1000-ga 

• Jagab nullidega lõppevaid arve 

järkarvudega. 

Jagab järkarvudega ja kontrollib tulemust 

vastandtehtega. 

Summa jagamine arvuga • Oskab oma lahenduses järjestada 

tehteid. 

Mitmetehteliste ülesannete. Lahendamine. 

 



 

Kirjalik korrutamine ja jagamine ühe- ja 

kahekohaliste arvudega 
• Oskab kirjalikult jagada ja korrutada 

ühe ja kahekohalisi arve. 

Ülesannete nõuetekohane vormistamine ja 

arvutamine, tulemuste kontrollimine. 

0 -ga jagamine ja korrutamine • Oskab selgitada 0-ga korrutamise ja 

jagamise tulemusi. 

0-ga korrutamise ja jagamise oskus. 

Tehete järjekord: sulud, erinevad tehted ilma 

sulgudeta. 
• Arvutab 2 ja 3-e tehtelisi avaldisi. Tehete õige järjestamine ja arvutamine 

* Kontrolltöö – korratabeli ülesanded. 

Arvu ruut • 

• 

Oskab arve võtta ruutu (korrutada 

iseendaga); teab peast 0-10 arvu 

ruute. 

Naturaalarvu ruudu arvutamine 

Ruudu pindala • Oskab kasutada arvu ruutu ruudu 

pindala arvutamisel. 

Ruudu pindala arvutamisoskus 

Murrud - lugeja, nimetaja, murrujoon 

kujutamine joonisel. 

• 

• 

Tunneb murru koostist ja oskab 

selgitada murru olemust; oskab murde 

kujutada joonisel. 

Oskab tervikust leida murde, jagada tervikut 

võrdseteks osadeks, joonisele märkida 

vastavad murrud 

Osa leidmine tervikust • Oskab arvutada murdosa tervikust. Osa leidmine tervikust arvutamise teel 

Andmed ja algebra, 20 t    

Tekstülesannete lahendamine • Oskab tekstist leida vajalikke 

arvandmeid ja lahendada elulise sisuga 

tekstülesandeid. 

Andmete otstarbekas kasutamine ülesannete 

lahendamiseks 

 



 

Modelleerimine • 

• 

• 

Oskab õpetaja abiga modelleerida 

tekstülesandeid; 

oskab ise koostada 1 ja 2-e tehtelisi 

tekstülesandeid; 

oskab hinnata ülesande 

lahendustulemuse reaalsust. 

Oskuslik ülesannete modelleerimine, iseseisev 

ülesande koostamine. 

Täht avaldises • Oskab leida arvavaldisest tähe väärtust 

proovimise või analoogia kasutamise 

teel. 

Tähe arvväärtuse leidmine. 

* Kontrolltöö – tekstülesannete lahedamine, 

tervikust osa leidmine. 

Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine, 30t    

Kolmnurk, nelinurk, ring, ruut • Oskab ümbritsevast leida geomeetrilisi 

kujundeid ja neid joonestada ning 

mõõta. 

Geomeetriliste kujundite tundmine ja 

joonestamine, mõõtmine. 

Kolmnurk- joonestamine, mõõtmine, 

tähistamine 
• Oskab leida ja nimetada kolmnurga 

külgi, tippe, nurki. 

Kolmnurga joonestamine, tippude ja külgede 

tähistamine, etteantud mõõtude järgi 

joonestamine. 

Kolmnurga ümbermõõt • Oskab mõõta ja arvutada kolmnurga 

ümbermõõtu. 

Joonestamine, mõõtmine, ümbermõõdu 

arvutamine. 

 



 

Nelinurgad – ristkülik, romb, ruut • Leiab ümbritsevast nelinurki, eristab 

neid, nimetab külgi ja vastaskülgi, 

tippe, lähiskülgi, nurki. 

Ristküliku joonestamine ja mõõtmine nurklaua 

abil. 

Ristküliku ümbermõõt • 

• 

Oskab selgitada ümbermõõdu 

tähendust ja joonisel ka seda näidata; 

oskab arvutada ristküliku ja ruudu 

ümbermõõtu. 

Ristküliku joonestamine, mõõtmine, 

ümbermõõdu arvutamine. 

Ristküliku pindala • Oskab selgitada ristküliku ja ruudu 

pindala tähendust joonise abil,teab 

peast mõlema kujundi pindala valemit. 

Ruudu ja ristküliku pindala arvutamine. 

Mõõtühikud ja nende teisendamine • Oskab joonistel valida sobivad 

mõõtühikud ja teisendada neid 

vastavalt vajadusele. 

Mõõtühikute teisendamine. 

* Kontrolltöö – erinevate ülesannete 

lahendamine. 

Liitkujundid – eristamine, mõõtmine, 

ümbermõõdu ja pindala arvutamine. 
• Oskab mõõta liitkujundeid ja nende 

järgi nii ümbermõõtu kui ka pindala 

arvutada. 

Liitkujundite ümbermõõtude ja pindala 

arvutamine. 

Erinevad mõõtühikud, nende kasutamine 

tekstülesannete lahendamisel. 
• Oskab kasutada erinevaid mõõtühikuid 

tekstülesannete lahendamisel. 

Oskuslik mõõtühikute kasutamine vastavalt 

vajadusele praktilisi ülesandeid lahendades. 

Pindala ühikud • Teab pindalaühikute vahelisi seoseid ja 

oskab neid selgitada. 

Pindala ühikute oskuslik kasutamine ja 

teisendamine. 

Massiühikud • Tunneb massiühikute vahelisi seoseid  Massiühikute oskuslik kasutamine ja teisen- 

 



 

  ja oskab neid selgitada. damine. 

Mahuühikud • Oskab selgitada mahuühikute vahelisi 

seoseid. 

Mahuühikute oskuslik kasutamine ja 

teisendamine. 

Kordamine, 5 t • Oskab edukalt kasutada õpitud 

matemaatilisi oskusi, mis on 

praktiliselt harjutatud ja omandatud. 

Osaoskuste rakendamine eluliste ülesannete 

lahendamisel. 

Õuesõppe tunnid. 

  



 

Loodusõpetus  

70 tundi 

ÕPPESISU ÕPITULEMUS HINDAMINE 

Maailmaruum, 16 t   

Päike ja tähed.  • Tunneb huvi maailma vastu, märkab 

tähistaeva ilu. 

Kirjeldab Päikesesüsteemi ehitust. 

Mudelite kavandamine ja valmistamine. 

Päikesesüsteem.  • Oskab nimetada kõiki planeete, kirjeldada 

joonise järgi Päikesesüsteemi ehitust. 

Nimetab planeedid, mudeli värvimine ja 

viimistlemine. 

Oskab mudeli järgi kirjeldada kaugusi ja 

suurusi planeetide vahel. 

Tähistaevas.  • Mudeli järgi kirjeldamine - suhtelist suurust ja 

omavahelist kaugust. 

Tunneb mõnda tähtkuju, oskab neid nimetada. 

Tähtkujud.  • Tähtede asetuse kirjeldamine. Info leidmine tähtkujude kohta ja selle 

esitamine – internetiotsing. 

Suur Vanker ja Põhjanael.  • Otsib lugusid ja legende tähtede tekke kohta. Loeb lugusid suurematest tähtkujudest. 

Leiab Põhjanaela ja kirjeldab tähtede asetust. 

 



 

Galaktikad.  • Arvutitund – teated kauguste tagant. Erinevate rahvaste uskumused täheteaduse 

valdkonnas. 

Astronoomia.  • Teatmeteoste uurimine – Eesti kuulsad 

astronoomid, mida nad uurisid, mida 

avastasid. 

Nimetab kuulsamaid astronoome. 

Mõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, 

tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, 

planeet, satelliit, Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur 

Vanker, Põhjanael, galaktika, astronoomia.  

• 

• 

Leiab eri allikatest infot maailmaruumi 

kohta, teeb ülevaate. 

Teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas 

nimega Linnutee. 

Mõistete ja kirjelduste kordamine. 

Praktilised tööd:  

1. Mudelite valmistamine planeetide 

asetusest.Kuu ja Maa tiirlemisest, 

ööpäeva vaheldumisest Maa pöörlemise 

kohta ümber oma telje. 

• 

• 

Mudeli loomine Kuu tiirlemisest ümber 

Päikese. 

Mudeli loomine gloobuse ja valgusti abil öö 

ja päeva vaheldumise kujutamiseks. 

Oskab kirjeldada Maa ja Kuu omavahelist 

liikumist. 

Kirjeldab öö ja päeva vaheldumist. 

Kordamine   Ülevaate koostamine maailmaruumi kohta 

* Kontrolltöö – maailmaruum. 

Planeet Maa, 14 t    

Gloobus kui Maa mudel. • Huvitub Maal toimuvatest 

loodusprotsessidest, nende toimumise 

põhjustest ja tagajärgedest. 

Kirjeldab gloobuse järgi planeet Maad, 

nimetab looduslikke protsesse, mis Maal 

toimuvad. 

 



 

   Kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, 

pöörlemine. 

Maa kujutamine kaartidel. • Värvid, leppemärgid,oskab neid leida 

erinevatelt kaartidelt 

Selgitab leppemärkide tähendust, leiab 

erinevaid asukohti kaartidel. 

Maailma suurimad riigid, nende asukoht 

maailmakaardil. 
• 

• 

Kaardi tundmine; 

teab, mida tähendab väljend „poliitiline 

kaart“. 

Leiab leppemärkide järgi erinevaid 

looduslikke piirkondi 

Nimetab riigi geograafilise asendi tunnused. 

Erinevad kaardid. 

Mandrid ja riigid. 

• Geograafilise asendi iseloomustamine. Leiab Euroopa suuremad riigid, näitab Eesti 

asukohta ja lähinaabreid. 

Erinevad riigid Euroopa kaardil. • 

• 

Leiab atlase kaardilt erinevaid riike 

kohanimede registri järgi; 

erinevate rahvaste lood ja laulud – leidmine 

ja tutvustamine. 

Kaardi järgi vastamine – maailmajaod, 

mandrid, suuremad riigid, Eesti asend 

Euroopa kaardil, suuremad pealinnad. 

Eesti asend Euroopa kaardil. • Eesti rahva lood ja laulud – leidmine ja 

tutvustamine. 

Iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi 

etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit. 

Looduskatastroofid: üleujutused, maavärinad, 

vulkaanipursked, orkaanid. 
• 

• 

Kirjeldab vulkaani ehitust ja tegevust; 

valmistab erinevaid mudeleid, kasutab neid 

kirjelduste läbiviimisel. 

Kirjeldab vulkaanipurset Euroopa kaardil. 

Näitab ja nimetab mandrid, ookeanid, lõuna- 

ja põhjapooluse.  

 



 

  Leiab gloobusel suurimad maavärina ja 

vulkaanilise tegevuse ning üleujutuste 

piirkonnad. 

Mõisted: gloobus, mudel, kaart (looduskaart, 

riikide kaart, kontuurkaart, atlas), ekvaator, 

põhja- ja lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus,  

manner, ookean, meri, geograafiline asend, 

riigipiir, naaberriik, lähinaabrid, vulkaan, laava, 

lõõr, magma, üleujutused, maavärinad, orkaanid. 

Praktilised tööd: 

1. Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine.  

2. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.  

3. Erinevate allikate kasutamine info 

leidmiseks ja ülevaate koostamiseks 

looduskatastroofide kohta.  

Leiab iseseisvalt erinevatest allikatest 

vajalikku infot, esitab seda individuaalselt ja 

rühmatööna. 

Referaatide ettekanne. 

PowerPoint esitlused. 

Elu mitmekesisus Maal, 20 t   

Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed 

organismid. 
• Tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu; • 

märkab looduse mitmekesisust ja ilu. 

Nimetab erinevaid eluvorme ja tunneb 

rakulist ehitust. 

Valmistab rakust mudeli. 

Organismide eluavaldused: toitumine, 

hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, 

reageerimine keskkonnatingimustele.  

• Märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab 

neid oma igapäevaelus. 

Kirjeldab eluks vajalikke tingimusi. 

Elu erinevates keskkonna tingimustes. • Oskab kasutada mikroskoopi. Mikroskoobi kasutamine uurimistööde 

läbiviimisel. 

Nimetab taimede ja loomade kohastumisi 

looduses. 



 

 

Elu areng Maal. • Selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust. Nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust 

looduses ja inimese elus. 

Erinevad eluavaldused Maal. • Võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite 

eluavaldusi. 

Nimetab erinevaid keskkonna tingimusi 

Maal. 

Kirjeldab erinevaid eluavalduse vorme. 

Seemnete idandamine, areng, erinevad 

kasvutingimused. 
• Loob seemne arenguks soodsa 

kasvukeskkonna. 

Idandab seemneid, kirjeldab arengufaase. 

Mõisted: rakk, üherakne organism, bakter, 

hulkrakne organism,käitumine, hingamine, 

paljunemine, kasvamine, arenemine, 

keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, 

mäestik, jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk 

dinosaurused.  

Praktilised tööd: 

1. Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine. 

2. Rakumudeli valmistamine ja uurimine 

erinevate meedia materjalide järgi. 

3. Seemnete idanemise jälgimine erinevates 

keskkonnatingimustes. 

4. Organismide eluavalduste uurimine 

looduses. 

Teab, et kõik organismid koosnevad 

rakkudest. 

Toob näiteid taimede ja loomade kohastumise 

kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning 

jäävööndis. 

Teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal. 

Nimetab organismide eluavaldused.  

Kordamine.  * Kontrolltöö – Elu mitmekesisus Maal 

Inimene, 20 t   



 

Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad.  • Väärtustab inimest ja tema vajadusi ning ter- Kirjeldab inimese ehitust, nimetab luustikku,  

 

 vislikke eluviise. elundkondi, elundkondade seoseid. 

Elundkondade ülesanded. • Mõistab, et inimene on looduse osa ning 

tema elu sõltub loodusest;  

• nimetab inimese elundkondade tähtsamaid 

elundeid. 

Kirjeldab tervisliku eluviisi tähtsust organismi 

tervena arengul. 

Valmistab elundi mudeli ja kirjeldab selle 

toimimist. 

Organismi terviklikkus. • Kirjeldab inimese elundkondade ülesandeid ja 

talitluse üldisi põhimõtteid ning 

vastastikuseid seoseid. 

Seoste kirjeldamine organismi arengus. 

Analüüsib lihtsa katse põhjal elundi või 

elundkonna talitlust. 

Tervislikud eluviisid. • Toimib keskkonnateadliku tarbijana ning 

väärtustab tervislikku toitu. 

Analüüsib oma igapäevast menüüd, mida 

oleks mõtekas muuta, kuidas oma vaba aega 

kasulikumalt enesearenguks korrastada. 

Inimese põlvnemine, võrdlus selgroogsete 

loomadega. 
• Seostab inimese ja teiste organismide elundeid 

nende funktsioonidega. 

Võrdleb inimest selgroogsete loomadega. 

Nimetab sarnasusi ja erinevusi inimese ja 

selgroogsete võrdlemisel. 



 

Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid 

inimese kasutuses. 
• Toob näiteid taimede, loomade, seente ja 

bakterite tähtsuse kohta inimese elus. 

Teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad 

loomariiki. 

Teab, et paljude loomade ja inimese ehituses 

on sarnaseid jooni. 

Mõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, 

luustik, süda, veresoon, arter, veen, kopsud,  

Praktilised tööd  Tervisliku toitumise menüü koostamine ja  

maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, pärak, 

suguelundid, viljastumine, näärmed, lihaskond, 

meeleelundid. 

1. Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse 

uurimine.  

2. Katsed ja laboritööd inimese elundite talituse 

uurimiseks.  

3. Ülevaate koostamine inimese seosest ühe 

taime-, looma-, seeneliigi või bakteri-rühmaga.  

4. Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku 

toitumise põhimõtetest.  

praktiline valmistamine. 

Kordamine  * Kontrolltöö – Elu mitmekesisus Maal. 

Õppekäik Tervise muuseumi Tallinnas.   

Esmaabivõtted eneseabiks.   

Meelerahu harjutused oma emotsioonide 

korrastamiseks.  
 



 

Inimeseõpetus 

TEEMA MÕISTED HINDAMINE 

Mina-meie.  • Suhtumine – suhtlemine; Paaris ja rühmatöö, suuline hinnang, kirjalike tööde 

 

 

• 

• 

• 

• 

heatahtlikkus – abivalmidus; 

sõbralikkus – usaldus; rõõm – 

kurjus, viha; valikuvõimalused, 

valikuvabadus. 

hinded, rollimängud, konfliktide analüüs klassiga 

ja individuaalselt, koostööks vajalike oskuste 

omandamine.  

Trimestri hinne kujuneb protsesshinnetest ja 

tunnikontrolli hinnetest. 

Minu tahe ja soov. • 

• 

Tahtmine ja tegelikkus; 

pettumused, süüdistused. 

Eneseanalüüs – arutelu rühmas. 

Minu rollid elus. • Laps, poeg, tütar, õpilane, trennikaaslane, 

laulusolist, tantsija. 

Arutelu, seosed rollide vahel. 

Enesekontroll. • 

• 

• 

Rahulik meel – 

rahutus, puhanud – 

väsinud, õige 

toitumine, vesi. 

Kaardimäng – lõpeta laused, vali rahustamiseks 

harjutus. 



 

Minu kohustused. • 

• 

• 

• 

Lapsena kodus; 

õpilasena koolis; 

sõpradega, trennikaaslastega; 

sugulastega väljaspool kooli. 

Kodu ja kooli kodukorra reeglid – koostöö 

harjutamine. 

Vägivallatu käitumine. • Kodus, koolis, tänaval. Konflikt – selle lahendamise võimaluste tundmine. 

Õppima õppimine. • Päevaplaan, abi küsimine; Igapäevaste kohustuste ja õpiülesannete täitmisega 

hakkamasaamine. 

 

 • ausus enda tegemistes, vigade 

tunnistamine. 
 

Eksimused, nende heastamine. • Vabandamine, andestamine, kokkulepetest 

kinni pidamine. 

Oskus analüüsida olukorda, milles oled ennast 

halvasti tundnud või teisele liiga teinud. 

Tervislik eluviis. • Eneseabivõtted rahustamiseks, 

õppimisvõime parandamiseks. 
Tervisliku eluviisi tundmine ja võimaluste kohaselt 

kasutamine. 

Kuulamine. • Vaikus ruumis ja vaikus minu sees. Erinevad praktikad oma meelte vaigistamiseks. 

Märkamine ja mälu treenimine. • Erinevad harjutused tähelepanu ja hea 

mälu treenimiseks. 

Oskus kontsentreeruda ja lõdvestuda – praktiline 

kasutamine. 

  



 

Inglise keel 

Tundide arv nädalas: 4 

ÕPPESISU OODATAV ÕPITULEMUS HINDAMINE 

Kõnearendus, lugemine, kuulamine ja 

kirjutamine 

MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, 

lemmiktegevused; 

PEREKOND JA KODU: pereliikmed, lemmik- 

loomad, sugulased, aadress, maja, korter, aed, 

õu; 

SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised 

tegevused; 

KESKKOND,KODUKOHT: aastaajad ja ilm; 

loomad, linnud, taimed; 

IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad,  

liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja 

juhatamine; 

ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, 

kooliruumid, õppevahendid, ametid; 

HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, 

sport, muusika, raamatud. 

Kuulamisel: A2.1 

• Saab aru tunnis vajaminevatest 

tööjuhenditest, pöördumistest; 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstist; 

• lauludest, samuti passiivset sõnavara 

sisaldavatest tekstidest; 

Kõnelemisel: A2.2 

• oskab vestelda ja reageerib 

küsimusteleõpitud temaatika piires; 

• oskab jutustada oma päevast, 

lemmiktegevusest; 

• oskab loendada arve 1-100; 

• oskab kasutada järgarve oma sünnipäeva 

ütlemisel; 

• oskab väljendada pooltunde kellal; 

Hindamise vormideks on kontrolltööd, 

tunnikontrollid, suuline vastamine, 

meeskonnatöö. 

a) Protsessi hinded annavad trimestris 

kokku ühearvestusliku hinde. Protsessi hinneteks 

on tunnikontrollid, suuline vastamine, esitlus, 

meeskonnatöö (paaris- ja rühmatööd). 

b) Arvestuslik – annab hinnangu 

õppeprotsessi tulemuslikkusele. Selleks on 

kontrolltöö, protsessihinnete koondhinne. 

c) Kujundav - vestlus õpilasega tema 

tugevatest ja nõrkadest külgedest. Peale KT 

kirjalik tagasiside, mis oli hästi ja mida tuleb 

veel teha, et tulemused paraneksid. 

Suuliste vastuste andmisel saab tihti õpilane ise 

kõigepealt analüüsida, kuidas läks (eelnevalt on 

selgitatud hindamise kriteeriume). 

Trimestri hinne kujuneb arvestuslike hinnete 

aritmeetilise keskmise arvutamisel.  

Kontrolltööd on arvestuslikud hinded, ülejäänud 

 



 

Keeleteadmised 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja 

mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja 

öeldise ühildumine, omastav kääne; 

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel; 

Omadussõna: omadussõna ühildumine 

nimisõnaga, võrdlusastmed; 

Arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, 

lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, kuupäev, 

aasta; 

Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad 

asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( this, 

that, these, those), küsivad asesõnad  

(what?,when?, where?who? how? Why?); 

Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, 

have, do), modaaltegusõna(can, must= have to), 

enamkasutatavad reeglipärased ja 

ebareeglipärased tegusõnad; 

Tegusõna vormistik: üldajad ( Present and Past 

Simple), kestvad ajad (Present and Past 

Progressive); 

Määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, 

ever, sometimes, again; järjestavad määrsõnad 

first, next, then before, after, later; 

Lugemisel: A2.2 

• saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavast 

lühitekstist, kasutades piltide abi; 

• oskab leida vajalikku informatsiooni 

lühitekstidest; 

Kirjutamisel: A2.1 

• eeskuju järgi kirjutada küllakutset, 

õnnitlus- ja tänukaarti; 

• kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud 

keelendeid; 

• lõpetada lauseid ja fraase; 

• kirjutada lühijutukesi. 

protsessi hinded. 

Kontrolltöö 

• Kontrolltöö hõlmab ühe suurema 

õppepeatüki/unit’i omandatud õppematerjali. 

• Kontrolltöö materjali mahu otsustab 

õpetaja. 

• Sisaldab erinevaid osaoskusi 

(kirjutamine, lugemine, kuulamine). 

• Töö kestvus maksimaalselt 45 min. 

• Ühes trimestris on 5 kontrolltööd. 

Tunnikontroll 

• Tunnikontroll hõlmab kuni ühe 

õppenädala jooksul omandatud õppematerjali. 

• Trimestri jooksul tehtavate 

tunnikontrollide arv ei ole piiratud. 

• Töö kestvus maksimaalselt 15 min. 

Suuline vastamine 

• Esinetakse õpitud teemal 

• Pööratakse tähelepanu sisule ja 

esitlusoskusele 



 

 

Sidesõna: and, but, that; 

Eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, 

in front of, behind, under, to, by, up, after, 

before, next to, past), eessõnalised väljendid ( 

next to, in the middle, good/ bad at, at the top); 

Lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, 

eitavas, küsivas lauses, lühilaused; 

Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited – 

teen ja –ty, nimisõna tuletusliited –er, määrsõna 

tuletusliide –ly; 

Tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine; 

Õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse 

lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi 

vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, 

hüüumärk, ülakoma. 

  

Kunstiõpetus 

Tundide arv nädalas: 2 

ÕPPESISU OODATAV ÕPITULEMUS HINDAMINE 



 

Uurimine, avastamine, ideede arendamine  

Uurimuslik ja loov koostöö.  

Teoste esitlemine, valikute põhjendamine. 

Kujutamine, väljendamine, kujundamine 

vaatluse ja mälu järgi.  

Kavandamine. 

Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted 

(kolmas mõõde): maal, graafika. 

Värv kui väljendusvahend – (kuuevärvi ring, 

pehmed üleminekud, värviõpetus).  

Varjude edasiandmine. 

Liikumise kujutamine, inimeste tegevus, nägu, 

meeleolu.  

Tehnikate loov kasutamine, segatehnikad 

(materjalitrükk, papitrükk.....)  

Realistlikkus ja abstraktsus kunstis. 

• Visandab ja kavandab; 

• on valmis katsetama uusi tehnikaid, sh 

digitaalseid; 

• mõistab erinevate teoste sõnumeid ja 

eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. 

reklaam ja meedia); 

• võrdleb kaasaja ja mineviku kultuurinäh- 

tusi; 

• kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks 

teatmeteoseid ja IKT vahendeid; • uurib 

disainilahendusi ja leiutab ise; 

• oskab inimest kujutada. 

Õpilane saab protsesshindeid ja selle 

käigus kujuneb valmis töö hinne, milles on 

praktiliselt arvestatud omandatud teadmisi 

ja oskusi. 

Hindamisel arvestatakse loovust, 

fantaasiavõimet, töö puhtust, korrektsust, 

üldmuljet, töövahendite kasutamise 

oskust, samuti õpilase individuaalset 

arengut. 

Igas õppetunnis toimub ka kujundav 

hindamine, mille käigus saab õpilane 

tagasisidet teadmiste, oskuste, 

õpitulemuste ja vajakajäämiste ning 

käitumise kohta. Õpilasi kaasatakse enese 

ning kaaslaste hindamisse, et arendada 

tema oskust oma õppimist ja käitumist 

analüüsima ja tõstmaks õpimotivatsiooni. 

 



 

Pildiline ja ruumiline väljendus 

Kunstiteoses sisulise ja vormilise eristamine.  

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 

koloriit.  

Ruumiline kompositsioon. 

ÜMBRUS ja HOONED  – erinevad majad 

linnas ja maal, ajastu või funktsiooni järgi. 

ASJAD – esemete suurussuhted. 

INIMENE – inimesed tegevuses, nägu ja 

meeleolu.  

GEOMEETRIA – kubistlikus stiilis pilt. 

ÕHUPERSPEKTIIV. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Visandab ja kavandab; 

on valmis katsetama uusi tehnikaid, sh 

digitaalseid; 

mõistab erinevate teoste sõnumeid ja 

eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. 

reklaam ja meedia); 

võrdleb kaasaja ja mineviku 

kultuurinähtusi; 

kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks 

teatmeteoseid ja IKT vahendeid; 

oskab lihtsat perspektiivireeglist lähtuvat 

visandada. 

 

Disain ja keskkond 

Probleemipõhine lähteülesanne. 

Trükiste, filmide, koomiksite ja reklaamide 

pildikeele ning graafilise disaini kujundusvõtete 

uurimine ja kriitiline võrdlemine. 

Keskkonnasõbralik ja loov disain inimese 

teenistuses.  

MÄRK – liiklusmärkide analoogial põhinev  

• 

• 

• 

• 

Visandab ja kavandab; 

mõistab erinevate teoste sõnumeid ja 

eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. 

reklaam ja meedia); 

võrdleb kaasaja ja mineviku 

kultuurinähtusi; 

kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks 

teatmeteoseid ja IKT vahendeid; 

 



 

 

uute märkide kujundamine.  

KIRI – (trüki-) tähtede kujundamine.  

Makulatuurist või fotoväljalõigetest kollaaž. 

• uurib disainilahendusi ja leiutab ise.  

Meedia ja kommunikatsioon 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, 

reklaamide jne vaatlemine, nende üle 

arutlemine, kirjeldamine, eelistuste 

põhjendamine. 

Liikumisillusiooni teke.  

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju.  

Ruumilisus pildil, fotol, filmis. Inimene ja tema 

tegevused.  

Ilmastikunähtuste jäädvustamine. 

• 

• 

• 

• 

Mõistab erinevate teoste sõnumeid ja 

eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. 

reklaam ja meedia); 

võrdleb kaasaja ja mineviku 

kultuurinähtusi; 

kasutab visuaalkultuuri 

tundmaõppimiseks teatmeteoseid ja IKT 

vahendeid; käitub virtuaalmaailmas 

eetiliselt. 

 



 

Kunstikultuur 

Kunstiteose analüüs. Kunstiürituste, kaasaegse 

kunsti näituste külastamine ja nähtu 

mõtestamine. Erinevad mineviku ja 

nüüdiskunsti tuntumad teosed Eestis ja mujal 

maailmas, kultuuride iseärasused. 

Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide 

funktsioonid.  

• 

• 

• 

Mõistab erinevate teoste sõnumeid ja 

eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. 

reklaam ja meedia); 

võrdleb kaasaja ja mineviku 

kultuurinähtusi; 

kasutab visuaalkultuuri tundmaõppimiseks 

teatmeteoseid ja IKT vahendeid; 

 

 

EESTI JA MAAILM – teosed, kus värvil on 

suurem roll. 

RAHVAKUNST  – lilltikand, mustrid, 

ornamendid. 

• uurib disainilahendusi ja leiutab ise.  



 

Materjalid ja tehnikad 

Visandamine ja kavandamine.  

Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. 

Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi 

valmistamine. 

MAAL – akrüül jt kattevärvid. 

SKULPTUUR – pehmed materjalid nt savi või 

saepurumass. 

GRAAFIKA – faktuurpilt, materjalitrükk. 

Heledusastmed värvipliiatsitega. 

Joonistamine pliiatsi, pastell- ja õlikriidiga, 

maalimine (guašš, tušš, vesivärvid: figuurid, 

esemed, looduse- ja tehisvormid, ümbrus. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Visandab ja kavandab; 

on valmis katsetama uusi tehnikaid, sh 

digitaalseid; 

mõistab erinevate teoste sõnumeid ja 

eesmärki, uurib ja analüüsib neid (k.a. 

reklaam ja meedia); 

võrdleb kaasaja ja mineviku 

kultuurinähtusi; 

kasutab visuaalkultuuri 

tundmaõppimiseks teatmeteoseid ja IKT-

vahendeid; uurib disainilahendusi ja 

leiutab ise; kasutab erinevaid tehnikaid. 

 

Käsitöö ja kodundus 

Tundide arv nädalas: 2 

ÕPPESISU OODATAV ÕPITULEMUS HINDAMINE 

Käsitöö • Kavandab omandatud töövõtete baasil  Käsitööeseme kavandamine. 

Kavandamine. jõukohaseid käsitööesemeid;  Tekstiilmaterjalide taaskasutamise võimaluste  

Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine  • leiab käsitööeseme kavandamiseks  leidmine. esemeid 

disainides. ideid eesti rahvakunstist;  



 

• leiab võimalusi taaskasutada 

tekstiilmaterjale. 

Töö organiseerimine. • Töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi  Töö korrektsuse ja esteetilisuse hindamine. 

Lihtsama tööjuhendi koostamine. Ühistöö  järgi; 

kavandamine. • järgib töötades ohutusnõudeid ning  

hoiab korras töökoha; 

• hindab oma töö korrektsust ja 

esteetilisust. 

Rahvakunst. • Märkab rahvuslikke kujunduselemente 

Rahvuslikud mustrid ehk kirjad tänapäevastel  tänapäevastel esemetel; esemetel. 

Rahvuslike detailide kasutamine  • kirjeldab muuseumis olevaid tänapäevast 

tarbeeset kavandades. rahvuslikke esemeid. 

Materjalid. • Kirjeldab looduslike kiudainete  Looduslike kiudainete saamise kirjeldamine. 

Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad.  saamist, põhiomadusi, kasutamist ja  

Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete  hooldamist; 

hooldamine. • eristab telgedel kootud kangaid  

trikotaažist ning võrdleb nende 

omadusi; 

• seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme 

valmimiseks kuluvat aega. 

Tööliigid. • Õpib tundma õpitud tööliikide juures  Sõlmelise äärega ripskoelise tööproovi  



 

Kudumine (14h) 

Kootav ese: Sall, kott, padjakate või muu 

sama raskusastmega ese. Töövahendid: pikad 

kudumisvardad ja varda number. Materjalid. 

Lõnga kiuline koostis. Segalõng. Heie. 

Korrutatud lõng. Lõngavöö. Varraste ja lõnga 

sobivus. Lõngavöö tingmärgid. Varda 

number. Silmuste loomine. Algsilmus. 

Ristipidine silmuste loomine. Parem- ja 

pahempidine silmus. Parempidine 

kudumisvõte. Pahempidine kudumisvõte. 

Ripskude. Parempidine kude. Pahempidine 

kude. Soonikkoed. Maleruudukiri. 

Ääresilmused. Silmuseline äär. Sõlmeline äär. Kudumi lõpetamine. Silmuse ületõstmine. 

Koekirja lugemine. Tingmärgid. Edasirida e. paariturida. Tagasirida, paarisrida. Silmuste 

arvestamine. Tööproov. Ristkorrutis. Kudumite kavandamine. Värvilahendus. Materjali 

sobivus (tööproov). 

Kudumi viimistlemine, hooldamine.  

Lõngavöö. Lõnga hoolduse tingmärgid. 

• kasutatud materjalide omadusi; kudumine. 

• õpib kavandama ja valmistama liht- Silmuselise äärega parem-pahempidise 

samaid esemeid; pinnaga tööproovi kudumine. 

• õpib kuduma põhikudesid; Käepaela kudumine, kaunistamine pärlite või • õpib 

tundma kudumise tingmärke ja  nööpidega. lugema mustri koekirja; 

• õpib viimistlema erinevates tehnikates töid. 

Tikkimine 

kaherealised pisted, sämppiste, ristpiste 

kaherealised pisted, aedpiste, põlvikpiste 

nõelaraamat, ajalugu ja traditsioonid, 

tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning 

sobivuse põhimõtted, rahvuslike detailide 

kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades;  

• Töötab 

iseseisva

lt lihtsama tööjuhendi  Tööproovi tikkimine. järgi; 

• hindab oma töö korrektsust ja es- Etteantud 

teemal nõelaraamatu kavandamine, teetilisust;

 mustri joonistamine, "Oma loo" kirjutamine. 

• kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid 

käsitööesemeid;  

• leiab käsitööeseme kavandamiseks  



 

 

arhailine tikand. ideid eesti rahvakunstist; 

• märkab rahvuslikke kujunduselemente  

tänapäevastel esemetel; 

• kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja  

kaherealisi pisteid. 

KODUNDUS 

Toit ja toitumine 

Toiduainete säilitamine. 

• Teab erinevaid toiduainerühmi ning  

tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja  

nende omadusi; 

• võrdleb pakendiinfo järgi erinevate  

toiduainete toiteväärtust; 

• teab, mis toiduained riknevad kergesti,  

ning säilitab toiduaineid sobival viisil; 

• hindab oma toitumisharjumuste  

vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele 

ning teeb ettepanekuid tervislikumaks  

toiduvalikuks. 

Rühmatöö, mõttekaardi "Piimatooted"  

koostamine, piimatoodete rasvasisalduse  

võrdlus (kodus: piimatoodete pakendiinfo  

uurimine, võrdlus). 

Töö organiseerimine ja hügieen 

Tööde järjekord toitu valmistades. Ühise  

töö analüüsimine ja hindamine. 

• Teadvustab hügieenireeglite järgimise  

vajadust köögis töötades; 

• koostab koos kaaslastega tööplaani,  

lepib kokku tööjaotuse, täidab  

ülesande, hindab rühma töötulemust ja  

igaühe rolli tulemuse saavutamisel; 

• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning  

arvestab teiste arvamust. 

Töö organiseerimise hindamine, kaaslastesse  

heatahtlik suhtumine, teiste arvamuse  

arvestamine. 

Toidu valmistamine. 

Toor- ja segasalatid. Külmad kastmed.  

Pudrud ja teised teraviljatoidud. 

• Kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning  

oskab teisendada mahu- ja  

massiühikuid; 

• valib töövahendid ja seadmed töö  

eesmärgi järgi ning kasutab neid  

ohutusnõudeid arvestades; 

Tervislike toitude valmistamine. 



 

 

• valmistab lihtsamaid tervislikke toite,  

kasutades levinumaid toiduaineid ning  

külm- ja kuumtöötlemistehnikaid. 

Lauakombed. 

Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks. 

• Katab toidukorra järgi laua, valides  

ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud 

ja -kaunistused; 

• peab kinni üldtuntud lauakommetest  

ning hindab laua ja toitude kujundust. 

Laua katmine, sobiliku lauapesu, -nõude ja  

kaunistuste valimine. - 

Kodu korrashoid. 

Jalatsite hooldamine. 

• Teeb korrastustöid, kasutades sobivaid  

töövahendeid; 

• planeerib rõivaste pesemist,  

kuivatamist ja triikimist  

hooldusmärkide järgi; 

• näeb kodutööde jaotamises  

pereliikmete heade suhete eeldust. 

Rõivaste hooldamisel pesemise, kuivatamise  

ja triikimise hooldusmärkide jälgimine. 

Tarbijakasvatus. 

Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete   

sortimine. 

• Teab väljendite „kõlblik kuni ...“ ja  

„parim enne ...“ tähendust; 

• tunneb jäätmete hoolimatust  

käitlemisest tulenevaid ohte  

keskkonnale ning teab enda võimalusi, 

kuidas aidata kaasa jäätmete  

keskkonnasäästlikule käitlemisele; 

• käitub keskkonnahoidliku tarbijana; 

• oskab valida erinevaid kaupu ja oma  

valikut põhjendada; 

• analüüsib oma taskuraha kasutamist. 

PROJEKTITÖÖD 

Õpilased saavad valida kahe või enama  

valikteema või aineprojekti vahel.  

Projektitööd kavandatakse iga õppeaasta  

• Teadvustab end rühmatöö, projektitöö  

ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste  

liikmena; 

• osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja  

Rühmatöö: retseptide valimine, vajamineva  

materjali arvestamine, ülesannete jagamine  

toiduvalmistamiseks, laadal osalemiseks; 

  



 

alguseks tehnoloogia ning käsitöö ja 

kodunduse õpetaja koostöös. Projektitööd 

valitakse, pidades silmas kohalikke 

traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 

töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 

käsitlemise huvi.  

 suhtlusvormides; Toidu valmistamine 

ja pakendamine,  

• leiab 

isese

isvalt ja/või koostöös  toiduainete 

maksumuse ja toote hinna teistega 

ülesannetele ning  arvutamine, laadal 

osalemine. probleemidele lahendeid; 

• suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab 

teiste tööalaseid arvamusi; 

• kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 

• väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö 

kulgu. 

TEHNOLOOGIAÕPETUS 

Idee ja eskiis. Toote disainimine ja valmistamine erinevatest 

materjalidest. Levinumad käsi- ja elektrilised tööriistad. 

Materjalide ühendamine. Viimistluse valik sõltuvalt materjalist ja 

toote kasutuskeskkonnast. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 

töötlemise ajal, ohutud töövõtted. 

• Mõistab 

tehnoloogia 

olemust ja 

väärtustab 

tehnoloogili

se 

kirjaoskuse 

vajalikkust 

igapäevaelu

s; 

• tunneb 

põhilisi 

materjale, 

nende 

omadusi 

ning 

töötlemise 

viise; 

• disainib ja 

valmistab 

lihtsaid 

tooteid, 

kasutades 

selleks 

sobivaid 

töövahendei

d; 

• tunneb 

põhilisi 

materjale, 



 

nende 

omadusi 

ning 

töötlemise 

viise; 

• teadvustab 

ning järgib 

tervisekaitse

- ja 

tööohutusnõ

udeid; 

• väärtustab ja 

järgib 

tööprotsessi

s 

väljakujune

nud 

käitumisma

neere. 



 

Muusikaõpetus  

 

Tundide arv nädalas: 2 

ÕPPESISU ÕPITULEMUSED HINDAMINE 

Laulmine   • Laulab  oma hääle omapära  arvestades   loo - 

muliku   kehahoiu,   hingamise,   selge   dikt - 

siooni   ja   puhta   intonatsiooniga   ning   väl - 

jendusrikkalt;   on   teadlik   häälehoiu   vajadu - 

sest; 

• seostab   relatiivseid   helikõrgusi   absoluutsete   

helikõrgustega; 

• rakendab  muusikalisi   teadmisi   ning   arvestab 

muusika v äljendusvahendeid   üksi   ja   rühmas   

lauldes;   

• laulab   e akohaseid  ühe  -   ja  kahehäälseid  lau - 

le   ja   kaanoneid   ning   eesti   ja   teiste   rahvaste   

laule;   

• laulab   peast   kooliastme  ühislaule:  Eesti   

hümn   ( F.   Pacius),   Eesti   lipp  (E.  Võrk). 

Vaba loomulik laulmine õige hingamine ja 

kehahoid. 

Kaanoni laulmine. 

Laulab peast hümni. 

Pillimäng • Kasutab   keha-  ja   rütmi pille   kaasmängudes   

ja/või  ostinatos; 

• rakendab   musitseerides   plokkflöödi   mängu - 

võtteid;   seostab   a bso luutseid   helikõrgusi   

pillimänguga; 

• kasutab   pillimängus   muusikalisi  teadmisi  ja   

oskusi. 

Rütmipillide kasutamine kaasmängudes. 

Õpitud terminite kasutamine pillimängus. 

Muusikaline liikumine  • Tunnetab   ja   väljendab   liikumises   meloodiat,   Liikumine ja tants muusikapalade järgi. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• kasutab  arvamust  väljendades   muusikalist   

oskussõnavara. 



 

Kehaline kasvatus 
Tundide arv nädalas: 3 

 

 

ÕPPESISU OODATAV ÕPITULEMUS HINDAMINE  

Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 

 

 Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline aktiivsus kui 

tervisliku eluviisi oluline komponent. Liikumissoovitused 

II kooliastme õpilasele. 

 

 Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. 

Õpitavate spordialade põhilised võistlusmäärused. Ausa 

mängu põhimõtted spordis. 

 

Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel. 

 

 Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, 

sportides ning liigeldes. Ohutu, ümbrust säästev liikumine 

harjutuspaikades ja looduses. Ohtude vältimine; teadmised 

käitumisest ohuolukordades. Lihtsad esmaabivõtted.  

 

Teadmised iseseisvaks harjutamiseks: kuidas sooritada 

soojendusharjutusi ja rühiharjutusi; kuidas sooritada 

kehaliste võimete teste ning treenida (õpetaja toel valitud 

harjutusi kasutades) oma kehalisi võimeid ja rühti. 

 

  selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust 

tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli 

tervislikus eluviisis ning oma kehalist 

aktiivsust/liikumisharrastust 

  

  tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide 

oskussõnu, kasutab neid sündmuste 

kirjeldamisel;  järgib ausa mängu põhimõtteid. 

 

  oskab käituda spordivõistlustel ja 

tantsuüritustel;  

 

 mõistab ohutus-  ja hügieeninõuete täitmise 

vajalikkust ning järgib neid kehalise kasvatuse 

tundides ja tunnivälises tegevuses; teab, kuidas 

vältida ohuolukordi liikudes, sportides ja 

liigeldes ning mida teha õnnetusjuhtumite ja 

lihtsamate sporditraumade korral; 

 

 suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid 

võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi; oskab 

sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada 

omavahel ülesandeid, kokku leppida 

mängureegleid jne; 

              oskab sooritada kehaliste võimete teste ja 

annab (võrreldes varasemate testidega) hinnangu oma 

tulemustele;  valib õpetaja juhtimisel harjutusi oma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohutus- ja hügieeninõuete 

täitmine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kehalise võimekuse arendamiseks ning sooritab neid; 

 

  valdab teadmisi õpitud 

spordialadest/liikumisviisidest, nimetab Eestis ja 

maailmas toimuvaid suurvõistlusi, tuntud 

sportlasi ja võistkondi, teab tähtsamaid fakte 

antiikolümpiamängudest.  

 

Töölehed kehalise kasvatuse 

töövihikust. 

 

Võimlemine (18- 21 tundi) 

 

Rivi- ja korraharjutused:  

kujundliikumised, pöörded sammliikumiselt.    

                                   

 Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: 

liikumiskombinatsioonid;  hüplemisharjutused hüpitsa ja 

hoonööriga paigal ja liikudes. 

                                                                                                        

Rühiharjutused:  

kehatüve lihaseid treenivad ja 

sirutusoskust kujundavad harjutused. 

 

Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused:  
saatelugemise ja/või muusika saatel vahendiga või 

vahendita; jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused.    

 

Akrobaatika:  

tirel ette ja taha, kaarsild (T), juurdeviivad harjutused 

kätelseisuks, tiritamm. 

                                           

Toenghüpe:                                               
hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge ja toengkägar (kitsel, 

hobusel), ülesirutusmahahüpe maandumisasendi 

fikseerimisega                                             

 sooritab põhivõimlemise 

harjutuskombinatsiooni  

(32 takti) saatelugemise või muusika saatel; 

 

 hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes; 

 

 sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T); 

 

 sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja  

rööbaspuudel; 

 

 sooritab  harjutuskombinatsiooni madalal 

poomil (T)  ja kangil (P); 

 

 sooritab õpitud toenghüppe (hark-või 

kägarhüpe) 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivõimlemise ja  

akrobaatika  

harjutuskombinatsiooni 

sooritamine. 

 

 

 

 

 

Tireli ette ja taha sooritamine. 

 

Kaarsild (T) 

Tiritamm (P) 

 

Hüplemine hüpitsat tiirutades ette 

paigal ja liikudes. 

 Iluvõimlemise elementeide  

sooritamine (T). 

 



 

Iluvõimlemine(T): hüpitsa hood, ringid, kaheksad, 

tiirutamised; erinevad hüpped; lihtsad visked ja püüded. 

  

Pingil tasakaaluharjutus-

kombinatsiooni sooritamine.  

 

Toenghüppe (harkhüpe) 

sooritamine. 

Kergejõustik (21- 24 tundi) 

 

Jooks.  

Jooksuasendi ja –liigutuste korrigeerimine. Põlve- ja 

sääretõstejooks. Jooksu alustamine ja lõpetamine. 

Kiirendusjooks. Kestvusjooks.                                         

 

Hüpped.  

Sammhüpped. Kaugushüpe paku tabamisega. Kaugushüppe 

tulemuse mõõtmine. Kõrgushüpe (üleastumishüpe) üle 

kummilindi ja lati. 

                                                                                                                                   

Visked.  

Täpsusvisked horisontaalse märklaua pihta. Pallivise nelja 

sammu hooga. 

 

 

 

 

 sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige 

teatevahetuse ringteatejooksus; 

 

 sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja 

üleastumistehnikas kõrgushüppe;  

 

 sooritab hoojooksult palliviske; 

 

 jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 

 

 jookseb järjest 9 minutit. 

 

 

 

Püstistardist stardikäsklustega 

kiirjooksu jooksmine. 

   

 Võimetekohase tempoga  

500 m distantsi  joostes läbimine. 

   

Pendel-ja ringteatejooksus õige 

teatevahetuse sooritamine.   

 

 Palliviske paigalt ja  

hoojooksult sooritamine. 

 

Hoojooksult kaugushüpe paku 

tabamisega.   

 

Liikumis- ja sportmängud. 

 A  sportmäng (18- 21 tundi) 

  

Liikumismängud ja teatevõistlused palliga.  

Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud.   

                                          

Korvpall.  

Palli hoie söötmisel, püüdmisel ja pealeviskel. Palli 

põrgatamine, söötmine ja vise korvile. Sammudelt vise 

korvile.    

 

 sooritab sportmänge ettevalmistavaid 

liikumismänge ja teatevõistlusi palliga; 

 

 mängib reeglite järgi rahvastepalli ning 

aktsepteerib kohtuniku otsuseid; 

 

Sportmängud (kooli poolt valitud kahe mängu osas) 

 

 sooritab põrgatused takistuste vahelt ja 

 

 

 

Sportmängude  

ettevalmistavate liikumismängude  

ja teatevõistlusi palliga 

teatevõistluste sooritamine. 

 

Reeglite  järgi rahvastepalli 

mängimine. 

 



 

                                                                                         

Võrkpall.  

Ettevalmistavad harjutused võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt 

pea kohale ja vastu seina. Pioneeripall. 

  

Jalgpall.  

Söödu peatamine jalapöia siseküljega ja löögitehnika 

õppimine.       

sammudelt viske korvile korvpallis; 

 

      * sooritab ülalt-ja altsöödud paarides ning alt-eest   

pallingu võrkpallis; 

 

 sooritab palli söötmise ja peatamise jalapöia 

siseküljega jalgpallis; 

 

 mängib kaht kooli valitud sportmängu 

lihtsustatud reeglite järgi ja/või sooritab õpitud 

sportmängudes õpetaja poolt koostatud 

kontrollharjutust. 

 

 

Talialad  (21- 24 tundi) 

Suusatamine või uisutamine 

 Pöörded paigal (hüppepööre). 

Õpitud tõusu, laskumis- ja sõiduviiside kordamine.                     

Vahelduvtõukeline kahesammuline astesammtõusuviis.               

Põikilaskumine. Laskumine põhi- ja puhkeasendis.                             

Astepööre laskumisel.  

Ebatasasuste ületamine.                            

Sahkpidurdus.  

Mängud suuskadel.  

                                                                                                                                               
Sõidutehnika täiustamine.  

Uisutamine erinevate käteasenditega.                                             

Ülejalasõit vasakule ja paremale.  

Karussell.  

Sobiva tempo valimine kestvusuisutamisel. 

 

Suusatamine 

  

  suusatab paaristõukelise ühesammulise 

sõiduviisiga,  vahelduvtõukelise kahesammulise 

sõiduviisiga ja paaristõukelise kahesammulise 

uisusamm sõiduviisiga;  

 

      * sooritab laskumise põhi-ja puhkeasendis; 

 

 sooritab uisusamm-ja poolsahkpöörde; 

 

      * sooritab teatevahetuse teatesuusatamises; 

 

 läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) 

distantsi; 

 

Uisutamine 

      * sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja 

paremale;  

 

 

Suusatamine paaristõukelise  

ühesammulise  sõiduviisiga ja  

vahelduvtõukelise  

kahesammulise 

astesammsõiduviisiga. 

   

 

Laskumine mäest põhi-ja 

puhkeasendis. 

 

Järjest suusatades 3km(T),  

5km (P) läbimine. 

 



 

      * kasutab uisutades sahkpidurdust; 

 

 uisutab järjest 6 minutit 

Tantsuline liikumine. (4 - 6 tundi) 

Keha telg ja kehahoid.  

Tugijalg ja töötav jalg.  

Valsivõttes liikumine ja juhtimine.                            

 Põimumine ja kätlemine.  

Polka pööreldes.  

Rock’i põhisamm.                        

Eesti rahva- ja seltskonnatantsud. Õpitud sammude 

täpsustamine.                               

Teiste rahvaste seltskonnatantsud, line-tants vm.  

Loovtantsu põhielement ruum.                               

Tantsukultuur. Tants ja eetika. 

      * tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh Eesti ja 

teiste rahvaste tantse; 

 

 kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist 

Õpitud paaris- ja rühmatantsude 

(eesti ja teiste rahvaste tantsud) 

tantsimine. 

 

Orienteerumine (2-4 tundi) 

Orienteerumine ruumis ja vabas looduses tuttava objekti  

plaani järgi.  

Orienteerumine silmapaistvate loodus- ja tehisobjektide 

järgi etteantud piirkonnas.  

Orienteerumismängud. 

 Orienteerumine looduses 

tuttavate objektide järgi.  

 

 

Mängimine 

orienteerumismänge plaaniga,  

kaardiga ja kaardita. 

 

 

 



 

Tehnoloogia 

OSAOSKUS/ÕPPETEEMAD 

Disain ja joonestamine Eskiis. 

Lihtsa toote kavandamine. 

Mõõtmine ja märkimine. Lihtsamad disaini elemendid 

ÕPITULEMUS 

• Oskab ruumilist eset tasapinnal kujutada; 

• saab aru mõõtmise ja märkimise tähtsusest; 

• disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks 

ettenähtud materjale. 

ÕPPESISU JA -TEGEVUS. HINDAMINE. 

Hindamine toimub töö käigus ja peale töö 

valmimist. 

Teab idee ja kavandi vajalikkust eseme val- 

mistamisel, kujunduse põhimõtteid ja nende 

rakendamist.  

Ühise töö kavandamine. 

Töö kulg • Valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid tööt- Oskab töötada nii suulise juhendamise kui ka lihtElementaarsed käsitööriistad ja liht- 

lusviise, töövahendeid ja materjale; sama tööjuhendi järgi. Hooliv, arvestav ja üksteist samad elektrilised masinad (puur- • järgib töötades 

ohutusnõudeid ning hoiab korras abistav käitumine. pink, treipink, tikksaag, akudrell) töökoha; Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 

Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded • valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid; töötlemises, ohutud 

töövõtted. • kasutab õppetöös lihtsamaid käsitööriistu, puur- 

ja treipinki. 

Materjalid • Tunneb põhilisi materjale; Teab puiduliike ja teisi looduslikke materjale ning 

Materjalide liigid (puit, vineer, traat) • valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid ma- nende kasutamist ja rakendamist. ja nende 

omadused. terjale; 

• kasutab materjale säästlikult. 

Tööliigid • Teab tööriistade otstarvet; Lihtsamate tarbeesemete valmistamine. 

• oskab kasutada viimistlus materjale. Vestmine. Töövahendid ja nende ohutu kasutami- 

ne. Märkimine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus 

materjalile kandmisel.  

Jõhvsaega saagimine. 



 

 

Töövõtted ja ohutus saagimisel 

Pinna kujundamine. 

Kompositsioon ja paigutus.    

Saagimine, puurimine, naelutamine .  

Töövahendid ja sobivad materjalid.  

Viimistlemine. 

Lakid, värvid, lihvpaberid. 

Projektõpe • Leiab iseseisvalt lahendeid ülesannetele ning  

probleemidele; 

• kavandab ning valmistab omandatud töövõtete  

baasil väikesemahulisi käsitööesemeid.                

Praktilise töö teostamist sõltuvalt olemasolevast ja 

kättesaadavast materjalist ning kokkulepitavast  

teemast. 


