
Eesti keel II klass, 245 tundi 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) eristab täis- ja suluta hääliku pikkusi; 

2) kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning 

toimib saadud sõnumi kohaselt õpetaja abil; 

3) koostab kuuldu põhjal lihtsama skeemi ja kaardi 

õpetaja abil; 

4) kasutab kõnes terviklauseid; 

5) teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning 

õpetaja abil ka lähedase tähendusega sõnu; 

6) väljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi 

väikeses ja suures rühmas; vestleb oma 

kogemustest ja loetust; 

7) annab õpetaja abil edasi lugemispala, õppeteksti, 

filmi ja teatrietenduse sisu;  

8) koostab õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või 

küsimuste toel; mõtleb jutule alguse või lõpu; 

9) vaatleb ja kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja 

sarnasusi õpetaja suunavate küsimuste toel; 

10) esitab luuletust peast; 

 

Teema: Suuline keelekasutus 

Kuulamine 

Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul. 

Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja 

selle järgi toimimine.  

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa 

skeemi koostamine õpetaja juhendamisel.  

Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti 

kaupa (õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte toetajana).  

 

Kõnelemine 

Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara 

laiendamiseks. 

Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine, hinnangud 

tegelastele ja sisule. 

Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus dramatiseeringus 

ja rollimängus. Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) 

esiletoomine dramatiseeringus jm esituses.  

Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma esindajana), 

rollimängud.  

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine.  

Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle 

põhjendamine. 

Arutlemine paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, 

nõustumine ja mittenõustumine, ühiste seisukohtade otsimine.  

Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine tugisõnade, skeemi, 



tabeli abil.  

Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, 

küsimuste esitamine ja neile vastamine. 

Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast 

esitamine. 

http://www.koolielu.ee/ 

Õpilane 

1) loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt 

(lugemistempo võib olla kõnetempost aeglasem), 

parandab ise oma lugemisvigu, enamasti väljendab 

intonatsioon loetava sisu; 

2) mõistab häälega või endamisi lugedes loetu sisu; 

3) vastab teemakohastele (ka lihtsamatele tekstis 

mitte otsese infoga seotud) küsimustele; 

4) leiab tekstis iseseisvalt vastused konkreetsetele 

küsimustele ja töötab õpetaja abiga eakohaste 

juhiste alusel; 

5) tunneb ära jutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja 

vanasõna; 

6) kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga sõnade 

leidmiseks algustähe järgi; 

7) on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab tegelasi 
ja annab edasi loetu sisu mõne huvitava, enam 
meeldinud episoodi järgi; 

Teema: Lugemine 

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea 

parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse, sobiva intonatsiooni 

kasutamine. Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite 

lugema õppimine.  

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja 

partnereid arvestades. 

Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) mõistev 

lugemine. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja 

vihikust. 

Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, 

õppeülesannete esitus. Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja tabelite lugemine 

õppekirjanduses ning lasteraamatutes.  

Teksti sisu aimamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm alusel.  

Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja 

ülekantud tähendusega sõnade jms leidmine. Õpiku sõnastiku 

kasutamine.  

Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine.  

Loetud jutustuse ja muinasjutu kohta kava koostamine (teksti 

jaotamine osadeks); skeemi/kaardi koostamine õpetaja abiga. Loetu 

põhjal teemakohastele küsimustele vastamine (ka siis, kui vastus otse 

http://www.koolielu.ee/


tekstis ei sisaldu). Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste 

iseloomustamine. 

Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. Riimuvate sõnade leidmine 

õpetaja abiga. 

Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, näidend, mõistatus, 

vanasõna.  

Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, muinasjutt, mõistatus, 

luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, näidend, muistend. 

Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine. Vajaliku teose otsimine 

kooli või kodukoha raamatukogust autori ja teema järgi täiskasvanu 

abiga. 

http://www.eltk.ee/lastekirjandus 

Õpilane 

1) kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte 

kirjatähtede tähekujusid ja seoseid; 

2) kirjutab tahvlilt või õpikust ära;  

3) täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja kujundab vihikut, 

paigutab näidise järgi tööd vihikulehele, kirja 

joonelisele lehele, varustab töö kuupäevaga; 

4) koostab õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja teate; 

5) kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, 

tugisõnade ja küsimuste abil; 

6) eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, silpi, 

sõna, lauset, täishäälikuühendit; 

7) kirjutab õigesti sulghääliku omasõnade algusesse ja 

omandatud võõrsõnade algusesse; 

8) märgib kirjas õigesti täishäälikuid; 

9) teab peast võõrtähtedega tähestikku; 

Teema: Kirjutamine 

Kirjatehnika 

Suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine.  

Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane kirjarida, õiged tähekujud ja 

seosed nii väikestel kui suurtel kirjatähtedel.  

Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, kirjapaberile; kuupäeva 

kirjutamine.  

Kirjalik tekstiloome 

Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja abiga. 

Tekstilähedase ümberjutustuse kirjutamine küsimuste ja tugisõnade 

toel.  

Loovtöö skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. Jutu ülesehitus: alustus, 

sisu ja lõpetus; jutule alguse ja lõpu kirjutamine. Omakirjutatud teksti 

üle kaaslasega arutlemine.  

Õigekeelsus 

Varasemale lisanduvalt keeleteadmised: täishäälikuühendi õigekiri, 

http://www.eltk.ee/lastekirjandus


10) alustab lauset suure algustähega ja lõpetab punkti 

või küsimärgiga; 

11) kasutab suurt algustähte inimeste ja loomade 

nimedes, tuttavates kohanimedes; 

12) kirjutab õigesti sõnade lõppu d (mida teed?), -te 

(mida teete?), -sse (kellesse? millesse?),-ga 

(kellega? millega?),  -ta (kelleta? Milleta?); 

13) kirjutab etteütlemise järgi õpitud keelendite ulatuses 

sisult tuttavat teksti ja kontrollib kirjutatut näidise 

järgi (20–25  sõna lihtlausetena). 

suluta kaashääliku pikkus ja õigekiri;  

k, p, t s-i ja h kõrval; i ja j silbi alguses, h sõna alguses.  

Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted.  

Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja küsilause). Koma kasutamine 

liitlauses kirjutamisel et, sest, aga, kuid puhul.  

Suur algustäht oma kooli ja tuttavates kohanimedes.  

Sõnade lõpu õigekiri –d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse (kellesse? 

millesse?), -ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?). ma, sa, ta, 

me, te, nad õigekiri.  

Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20–25 sõna 

lihtlausetena). 

Kirjavea parandamine, kui veale tähelepanu juhitakse; kirjavea 

vältimine, kui veaohtlikule kohale tähelepanu juhitakse. 

http://www.miksike.ee/ 

http://www.koolielu.ee/ 

http://klop.edu.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=24&Itemid=6 

http://www.eall.ee/ajaleht/index.html 

 

Koostaja: Marianne Lõoke 

http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://klop.edu.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=24&Itemid=6
http://www.eall.ee/ajaleht/index.html


Matemaatika II klass, 105 tundi 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 – 1000; 
2) nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 
3) selgitab arvvõrduse ja võrratuse erinevat 

tähendust; 
4) võrdleb mitme liitmis- või lahutamistehtega 

arvavaldiste väärtusi; 
5) nimetab kahe- ja kolmekohalises arvus järke 

(ühelised, kümnelised, sajalised); määrab nende 
arvu; 

6) esitab kahekohalist arvu üheliste ja kümneliste 
summana; 

7) esitab kolmekohalist arvu üheliste, kümneliste ja 
sajaliste summana; 

8) selgitab ja kasutab õigesti mõisteid vähendada 
teatud arvu võrra, suurendada teatud arvu võrra; 

9) nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, summa) ja 
lahutamistehte liikmeid (vähendatav, vähendaja, 
vahe); 

10) liidab ja lahutab peast 20 piires;  
11) arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja 

lahutamisülesandeid;  
12) liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja kahekohalise 

arvuga 100 piires; 
13) lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist 

arvu 100 piires;  
14) liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires; 
15) selgitab korrutamist liitmise kaudu; 
16) korrutab arve 1 – 10 kahe, kolme, nelja ja viiega; 
17) selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise 

Teema: Arvutamine 50 tundi 
Arvud 0–1000, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja 
võrdlemine. 
Mõisted: üheline, kümneline, sajaline.  
Arvu suurendamine ja vähendamine teatud arvu võrra. 
Liitmis- ja lahutamistehte liikmete nimetused. 
Liitmine ja lahutamine peast 20 piires.  
Peast ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga 100 piires.  
Peast kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine 100 piires.  
Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires. 
Mitme tehtega liitmis- ja lahutamisülesanded. 
Korrutamise seos liitmisega.  
Arvude 1 – 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 4 ja 5-ga.  
Korrutamise ja jagamise vaheline seos. 
Täht arvu tähisena. 
Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes analoogia ja proovimise teel. 
 

http://www.miksike.ee/ 

http://www.tasutamangud.com/Mangud-Matemaatika/ 

http://arhiiv.koolielu.ee/ 

 

 

http://www.miksike.ee/
http://www.tasutamangud.com/Mangud-Matemaatika/
http://arhiiv.koolielu.ee/


õigsust korrutamise kaudu; 
18) leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või 

analoogia teel;  
19) täidab proovimise teel tabeli, milles esineb 

tähtavaldis; 

Õpilane 

1) kirjeldab pikkusühikut kilomeeter tuttavate suuruste 
kaudu, kasutab kilomeetri tähist  km; 

2) selgitab helkuri kandmise olulisust lahendatud 
praktiliste ülesannete põhjal; 

3) hindab lihtsamatel juhtudel pikkust silma järgi 
(täismeetrites või täissentimeetrites); 

4) teisendab meetrid detsimeetriteks, detsimeetrid 
sentimeetriteks; 

5) kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm 
tuttavate suuruste kaudu; 

6) võrdleb erinevate esemete masse; 
7) kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand liitrit, 

kolmveerand liitrit tuttavate suuruste kaudu; 
8) kasutab ajaühikute lühendeid h, min, s; 
9) kirjeldab ajaühikuid pool, veerand ja kolmveerand 

tundi oma elus toimuvate sündmuste abil; 
10) nimetab täistundide arvu ööpäevas ja arvutab 

täistundidega; 
11) loeb kellaaegu (kasutades ka sõnu veerand, pool, 

kolmveerand); 
12) tunneb kalendrit ja seostab seda oma elutegevuste 

ja sündmustega; 
13) kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja 

soojakraade; 
14) arvutab nimega arvudega. 
15) lahendab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid 

õpitud arvutusoskuste piires, 

Teema: Mõõtmine ja tekstülesanded 36 tundi 
Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter, sentimeeter. 
Massiühikud kilogramm, gramm.  
Mahuühik liiter, 
Ajaühikud tund, minut, sekund ja nende tähised. 
Kell (ka osutitega kell) ja kellaeg. 
Kalender. 
Temperatuuri mõõtmine, skaala. Temperatuuri mõõtühik kraad. 
Ühenimeliste nimega suuruste liitmine ja lahutamine. 
Ühetehtelised tekstülesanded õpitud arvutusoskuste piires. 
Lihtsamad kahetehtelised tekstülesanded. 
 

http://www.miksike.ee/ 

http://arhiiv.koolielu.ee/ 

http://www.rahamaa.ee/ 
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16) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid igapäevaelu 
teemadel; 

17) lahendab õpetaja juhendamisel kahetehtelisi 
tekstülesandeid; 

18) hindab ülesande lahendamisel saadud tulemuse 
reaalsust. 

Õpilane 

1) mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb lõigu 
pikkust ning ruudu, ristküliku ja kolmnurga külgede 
pikkusi; 

2) joonestab antud pikkusega lõigu; 
3) võrdleb sirglõikude pikkusi; 
4) eristab visuaalselt täisnurka teistest nurkadest; 
5) eristab nelinurkade hulgas ristkülikuid ja ruute; 

tähistab nende tippe, nimetab külgi ja nurki; 
6) tähistab kolmnurga tipud, nimetab selle küljed ja 

nurgad; 
7) eristab visuaalselt ringi ja ringjoont teineteisest; 
8) kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks; 
9) näitab sirkliga joonestatud ringjoone keskpunkti 

asukohta; 
10) mõõdab ringjoone keskpunkti kauguse ringjoonel 

olevast punktist; 
11) kirjeldab kuubi tahke; loendab kuubi tippe, servi, 

tahke; 
12) kirjeldab risttahuka tahke, loendab risttahuka tippe, 

servi ja tahke; 
13) eristab kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi põhja 

järgi; 
14) leiab piltidelt ja ümbritsevast kuubi, risttahuka, 

püramiidi, silindri, koonuse, kera. 

Teema: Geomeetrilised kujundid 10 tundi 
Sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, kolmnurk; nende tähistamine 
ning joonelementide pikkuste mõõtmine. 
Antud pikkusega lõigu joonestamine.  
Ring ja ringjoon, nende eristamine. 
Kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus, kera.  
Geomeetrilised kujundid meie ümber. 
 

http://www.miksike.ee/ 

http://arhiiv.koolielu.ee/ 

 

Ajavaru kordamiseks 9 tundi 

Koostaja: Maimu Lass 

http://www.miksike.ee/
http://arhiiv.koolielu.ee/


Loodusõpetus II klass, 35 tundi 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) teab õpitud maismaaloomi ja -taimi, teab loomade ja 

taimedega seotud ohtusid ning looduslikke ohte;  
2) oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid 

taime- ja loomaliike;  
3) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke 

mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes;  
4) kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, seostab selle 

elupaiga ja kasvukohaga ning toob näiteid nende 
tähtsusest looduses;  

5) oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi;  
6) teab, et organism hingab, toitub, kasvab, paljuneb;  
7) kirjeldab õpitud maismaaloomade välisehitust, toitumist 

ja kasvamist, seostab neid elupaigaga;  
8) kirjeldab taimede välisehitust, märkab ja kirjeldab 

taimede arengut;  
9) eristab mets- ja koduloomi;  
10) teab, miks peetakse koduloomi, ja oskab nimetada 

nende vajadusi;  
11) teab koduloomadega seotud ohtusid;  
12) oskab märgata ja kirjeldada koduloomade arengut;  
13) teab õpitud veetaimi ja -loomi;  

14) teab, et on olemas erinevad elupaigad, et erinevatel 
organismidel on erinevad nõuded elukeskkonnale;  

15) teab maismaa- ja veetaimede põhierinevusi;  
16) vaatleb taimi ja loomi erinevates elukeskkondades;  
17) suhtub hoolivalt elusolenditesse ja nende vajadustesse;  
18) väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja 

tähtsust looduses;  
19) suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei jäta 

koduloomi hoolitsuseta;  

Teema: Organismid ja elupaigad 30 tundi 
Erinevate elukeskkondade taimede ja loomadega ning nende 
peamiste eluavaldustega tutvumine õpetab mõistma organismide 
ja elukeskkonna seoseid ning märkama elurikkust ja 
kohastumusi. 
Maismaataimed ja -loomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. 
Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. 
Koduloomad. Veetaimede ja -loomade erinevus maismaa 
organismidest. 
Loodusvaatlused: taimede välisehitus, loomade välisehitus. 
Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine. 
Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest. 
Loomaaia või loomapargi külastus või lemmikloomapäeva 
korraldamine. 
Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.  
http://avastustee.ee/http://www.koolielu.ee/ 

http://www.miksike.com/ 

http://www.keskkonnaharidus.ee/ 

http://www.sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid 

http://www.tdl.ee/algopetus/oppekaik/ 

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

http://www.loodusheli.ee/ 

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

http://www.looduskalender.ee/ 

http://www.digisilm.ee/ 

http://avastustee.ee/
http://avastustee.ee/
http://www.miksike.com/
http://www.keskkonnaharidus.ee/
http://www.sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid
http://www.tdl.ee/algopetus/oppekaik/
http://bio.edu.ee/taimed/
http://www.loodusheli.ee/
http://bio.edu.ee/loomad/
http://www.looduskalender.ee/
http://www.digisilm.ee/


20) väärtustab uurimuslikku tegevust.  http://www.loomakaitse.ee/ 

http://www.tallinnzoo.ee/ 

http://www.loomakaitse.ee/ 

http://www.botaanikaaed.ee/botaanikaaiast/loodusharidus/ 

Õpilane 
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma;  
2) teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub vastavalt;  
3) tunneb huvi uurimusliku tegevuse vastu.  

Teema: Ilm 12 tundi 
Aastaajaliste muutustega ja nende tekkepõhjustega tutvumine 
suunab õpilasi märkama ja uurima looduses toimuvaid protsesse, 
nende põhjusi ja tagajärgi ning mõju inimesele. 
Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused. 
Ilma vaatlemine. 
Õhutemperatuuri mõõtmine. 
Ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine. 
http://tere.kevad.edu.ee/ 

http://www.looduskalender.ee/ 

http://avastustee.ee/ 

http://www.ilm.ee/ 

http://www.ilmajaam.ee/ 

Õpilane 
1) teab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga;  
2) viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid praktilisi töid, 

järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;  
3) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, 

valides sobivaid mõõtmisvahendeid;  
4) mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et mõõtmine 

peab olema täpne.  

Teema: Mõõtmine ja võrdlemine 5 tundi 
Teema on oluline uurimuslikus õppes, luues aluse andmete 
korrektse kogumise, vormistamis- ja analüüsioskuste 
kujundamisele. 
Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine. 
Praktilised tööd ja IKT 

Kehade kaalumine.  
Õpilaste pikkuste võrdlemine ja mõõtmine.  
Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades. 
http://www.koolielu.ee/ 
http://www.miksike.com/  
 

http://www.loomakaitse.ee/
http://www.tallinnzoo.ee/
http://www.loomakaitse.ee/
http://www.botaanikaaed.ee/botaanikaaiast/loodusharidus/
http://tere.kevad.edu.ee/
http://www.looduskalender.ee/
http://avastustee.ee/
http://www.ilm.ee/
http://www.ilmajaam.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.com/


Õpilane  
1) teab kehaosade nimetusi;  
2) näitab ja nimetab kehaosi;  
3) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades 

mõõtmistulemusi;  
4) teab, et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning 

regulaarselt ja et väär toitumine toob kaasa 
tervisehäireid;  

5) teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud;  
6) oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning 

hügieeninõudeid;  
7) oskab leida toiduainete pakenditelt talle vajalikku teavet;  
8) teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, hambaid;  
9) teab, kelle poole tervisemurega pöörduda;  
10) järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha puhtuse eest;  
11) oskab näha ohtu tundmatutes esemetes, eristada 

tervisele kasulikke ja kahjulikke tegevusi;  
12) teab, et inimesed elavad erinevates elukeskkondades;  
13) toob näiteid, kuidas inimene oma tegevusega muudab 

loodust;  
14) teab, et oma tegevuses tuleb teistega arvestada;  
15) tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise 

kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt;  
16) võrdleb inimeste elu maal ja linnas;  
17) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervist.  
18) väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja 

puhtust;  
19) püüab vältida enda ja teiste tervise kahjustamist;  
20) väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi.  

Teema: Inimene 18 tundi 
Teema loob aluse inimese kui loodusteaduste uurimisobjekti ja 
keskkonna seoste mõistmisele. Tutvutakse inimese tervist 
mõjutavate teguritega ning tervisliku eluviisi tähenduse ja 
tähtsusega. 
Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik 
toitumine. Hügieen kui tervist hoidev tegevus. Inimese 
elukeskkond. 
Praktilised tööd ja IKT 
Enesevaatlus.  
Mõõtmine. 
Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine.  
Vastutustundlik tegevus. 
Teemade seostamine õpilase igapäevaelu ja harjumustega, 
analüüs ning vajaduse korral muutuste kavandamine.  
Õppekäik: Asula kui inimese elukeskkond. Inimtegevuse 
positiivne ja negatiivne mõju ümbritsevale keskkonnale. 
http://www.anija.ee/ 

http://www.alavere.ee/ 

http://avastustee.ee/ 

http://www.koolielu.ee/ 

http://www.miksike.com/ 

http://www.hev.edu.ee/?id=194 

http://www.inimene.ee/ 

http://www.tervishoiumuuseum.ee  

 

Koostaja: Maimu Lass 

http://www.anija.ee/
http://www.alavere.ee/
http://avastustee.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.com/
http://www.hev.edu.ee/?id=194
http://www.inimene.ee/
http://www.tervishoiumuuseum.ee/


Inimeseõpetus II klass, 35 tundi 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) kirjeldab oma välimust, huvisid ja tegevusi, mida 

talle meeldib teha; 
2) eristab mehi ja naisi;  
3) nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja 

erineb teistest; 
4) väärtustab iseennast ja teisi; 
5) mõistab viisaka käitumise vajalikkust. 

Teema: Mina 4 tundi 
Mina. Suhtumine endasse ja teistesse. 
Iga inimese väärtus. 
Viisakas käitumine 
Suunatud diskussioon, vastavasisuline ilukirjanduslik lisalugemine. 
Paaristöö, rühmatöö, vaatlus, loovtöö. 
http://www.miksike.ee/ 

Õpilane 
1) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda; 
2) eristab nakkuslikke ja mittenakkuslikke haigusi; 
3) saab aru, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse 

haige, ning teab, et ravimid võivad olla inimese 
tervisele ohtlikud; 

4) kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, 
uni ja puhkus ning liikumine ja sport; 

5) teab, et liikumine, puhkus ja tervislik toitumine on 
tähtsad seoses tervisliku eluviisiga; 

6) demonstreerib lihtsamaid esmaabivõtteid; 
7) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

Teema: Mina ja tervis 6 tundi 
Tervis. 
Terve ja haige inimene.  
Arsti juures. Ravimid. 
Tervislik eluviis. 
Keha puhtus ja selle eest hoolitsemine. 
Abi saamise võimalused. Esmaabi. 
Suunatud diskussioon, vastavasisuline ilukirjanduslik lisalugemine. 
Selgitus, film või video ja diskussioon nähtu üle. 
Paaristöö, rühmatöö, loovtöö. 
Kohtumine, õppekäik. 
Juhtumianalüüs, dramatiseering, demonstratsioon. 
Vaatluspäeviku pidamine. 

http://www.miksike.ee/ 

Õpilane 

1) väärtustab oma kodu; 
2) jutustab oma pere traditsioonidest; 
3) kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja 

sarnanevad; 
4) väärtustab oma peret; 
5) selgitab lähemaid sugulussuhteid; 

Teema: Mina ja minu pere 14 tundi 
Kodu. Koduarmastus. Kodu traditsioonid. 
Kodutus. Lastekodu. Turvakodu. 
Perekond. Erinevad pered. 
Uus pereliige. 
Vanavanemad ja teised sugulased. 
Sugupuu. Pereliikme lahkumine ja lein. 

http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/


6) kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus; 
7) kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada 

pereliikmeid kodustes töödes; 
8) väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist 

peres; 
9) teab oma kohustusi peres; 
10) teab inimeste erinevaid töid ja töökohti; 
11) oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed 

ohutult; 
12) kirjeldab ohtlikke olukordi ning seda, kuidas seal 

käituda; 
13) kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja 

koduümbruses ning valib ohutu tee sihtpunkti. 
 

Pereliikmete tegevus ja rollid. Kodused tööd.  
Abivalmidus, kohuse- ja vastutustunne. 
Vanemate ja teiste inimeste töö. 
Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. 
Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. 
Ohud kodus ja koduümbruses. 
Suunatud diskussioon, vastavasisuline ilukirjanduslik lisalugemine. 
Paaristöö, rühmatöö, vaatlus, üksteiselt õppimine. 
Loovtöö. Intervjuu. Kohtumine erinevate inimestega. 
Lauamäng. Õppefilm. Rollimäng, juhtumianalüüs. Dramatiseering. 
http://www.miksike.ee/ 

Õpilane 

1) eristab aja kulgu ja seisu; 
2) planeerib oma päevakava; 
3) kirjeldab, kuidas sisustada vaba aega; 
4) väärtustab tegevusi, mis on positiivsete tunnete 

tekkimise allikaks; 
5) oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, 

et võõrast asja ei tohi loata võtta; 
6) selgitab asjade väärtust; 
7) väärtustab ausust asjade jagamisel. 

 

Teema: Mina, aeg ja asjad 6 tundi 
Aeg. Aja planeerimine. Oma tegevuse kavandamine. 
Täpsus, lubadused, vastutus. 
Hinnangu andmine oma tegevusele. 
Minu oma, tema oma, meie oma.  
Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas. 
Suhtumine asjadesse ja teiste töösse. Kokkuhoid. 
Suunatud  ja vaba diskussioon, vastavasisuline ilukirjanduslik 
lisalugemine. 
Paaristöö, rühmatöö, vaatlus, loovtöö. 
Projektiõpe. 
Selgitus, demonstratsioon. Rollimäng, juhtumianalüüs. 
 

http://www.miksike.ee/ 
http://www.rahamaa.ee/ 
http://arhiiv.koolielu.ee/ 

Õpilane 
1) tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi; 
2) oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, 

Teema: Mina ja kodumaa 5 tundi 
Eesti – minu kodumaa. Eesti riigi tuntud inimesed. 
Kodukoht. Kodukoha tuntud inimesed. 

http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.rahamaa.ee/
http://arhiiv.koolielu.ee/


sünnipäeva ja presidenti; 
3) leiab Euroopa kaardilt Eesti; 
4) leiab kodukoha Eesti kaardilt; 
5) tunneb ära kodukoha sümboolika; 
6) nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku; 
7) kirjeldab mardi- ja kadripäeva, jõulude ning 

lihavõttepühade rahvakombeid; 
8) väärtustab Eestit, oma kodumaad. 

Rahvakalendri tähtpäevad. 
Eesti rikkus. Eesti rahva tavad ja kombed. 
Suunatud diskussioon, vastavasisuline ilukirjanduslik lisalugemine. 
Film ja diskussioon selle üle. 
Rühmatöö. Õppemäng. Dramatiseering. Loovtöö. 
Õppekäik. Kohtumine erinevate inimestega. 
 

http://www.anija.ee/ 
http://www.alavere.ee/ 
http://www.miksike.ee/ 

 

Koostaja: Marianne Lõoke 

http://www.anija.ee/
http://www.alavere.ee/
http://www.miksike.ee/


Kunst+tööõpetus II klass, 105 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast 

tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete ja ideede 
erinevaid visuaalseid väljendusi; 

2) tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades 
kaaslastega; kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning 
väärtustab erinevaid lahendusi; 

3) leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib 
sobiva kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb 
tähele värvide koosmõju ja pildi kompositsiooni; 

4) kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja 
skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid; 

5) tunneb lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte, käib 
kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle, 
kasutades õpitud ainemõisteid; 

6) seostab vormi otstarbega ning väärtustab 
keskkonnateadlikke kasutamise ja loomise põhimõtteid; 

7) kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid, tuleb toime nii 
reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuuri- ja 
õppekeskkondades ning teadvustab meedia võimalusi ja 
ohtusid; 

8) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid; 
9) märkab esemetel rahvuslike elemente. 

Teema: Uurimine, avastamine, ideede arendamine, 
kavandamine 

Oma tööde esitlemine, selgitamine ja kaaslaste kuulamine. 
Töötamine iseseisvalt ja grupis. 
Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, 
ruum, rütm). 
Inimeste, esemete ja looduse objektide iseloomulikud tunnused 
ning peamise esiletoomine kujutamisel. 
Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning          - 
vahendid (näit joonistamine, maalimine, trükkimine, kollaaž, 
pildistamine, vormimine jne). 
Turvaline ning keskkonnasäästlik tarbimine. 
Piltjutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon  
Ümbritseva esemelise keskkonna tundma õppimine. 
Vaatlemine, hindamine. Esemete disain minevikus ja 
tänapäeval. 
Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ja info kasutamine. 
Loovate lahenduste mõtlemine ning oma mõtete teostamine. 
Idee visandamine paberil, esitlemine. 
Oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonide tundma õppimine 
ning nendest hoolimine. 

Teema: Pildiline ja ruumiline väljendus 

Inimeste, esemete ja looduse objektide iseloomulikud tunnused 
ning peamise esiletoomine kujutamisel. Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. 
Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 
Ümbruse - puude, mägede, pilvede jne kujutamine mitmel 



erineval moel.  
Eseme tähtsamad tunnused.  
Inimese algsed proportsioonireeglid.  
Geomeetrilistest kujunditest pilt.  
http://www.youtube.com/ 

Teema: Disain ja keskkond 

Situatsiooni kirjeldav lähteülesanne. 
Ideede selgitamine, vormistamine jooniste ja makettidena 
Disain igapäevaelus: trükis, tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. 
Vormi, otstarbe, materjali ja tehnoloogia seosed ning nende 
arvestamine kujundamisel. 
Lähiümbruse loodus ja ehituskunst. 
Liiklusmärkide keel. 
Dekoratiivkiri kingipakil vms.  
http://www.disainimaja.ee/ 
http://www.disainikeskus.ee/ 

Teema: Meedia ja kommunikatsioon 

Reaalsed ning virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad. 
Meediad kodus ja koolis. 
Kunstiteoste, visuaalse kommunikatsiooni ja meedia roll ning 
mõju igapäevaelus. 
Pildilise jutustuse vormid ja vahendid (illustratsioon, koomiks, 
reklaam, animatsioon, foto, video). 
Piltjutustuste kujundamine (nt foto sidumine joonistuste ja 
tekstiga). e-kaart.  
http://www.youtube.com/ 
http://www.koolielu.ee/ 

Teema: Kunstikultuur 
Vana ja uue võrdlemine. Eesti kultuuripärandi tähtteosed. 
Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, 
ajaloolised kunstitehnikad ja materjalid. Muuseumide ja näituste 

http://www.youtube.com/
http://www.disainimaja.ee/
http://www.disainikeskus.ee/
http://www.youtube.com/
http://www.koolielu.ee/


külastamine, kunstiteose vaatlemine ja aruteludes osalemine. 
Lossid, kindlused ja mõisahooned.  
Talu ja taluriistad.  
http://www.muuseum.ee/et/muuseumid/ 
http://www.kunstikeskus.ee/ 
http://www.ekm.ee/kumu.php 

Õpilane 
1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, 

tekstiil, nahk, plastik, vahtplast, puit, traat, plekk jne); 
2) võrdleb materjalide üldisi omadusi; 
3) oskab materjale ühendada ja kasutada. 

Teema: Materjalid, tehnikad 
Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline rakendamine. 
Maal, skulptuur, graafika.  
Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi 
arvestav kasutamine. Turvaline ning keskkonnasäästlik 
tarbimine. 
Seisvad figuurid materjali lisamisega.  
Monotüüpia jt erinevad tõmmised.  

Õpilane 

1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi; kasutab 
abivahendina lihtsat tööjuhendit; 

2) julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja 
leiutada; 

3) toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust; 
4) arvestab ühiselt töötades kaaslastega; 
5) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle; 
6) tutvustab ja hindab oma tööd. 
7) kasutab materjale säästlikult; 
8) valib erinevaid töötlemisviise ja –vahendeid; 
9) käsitseb õigesti ning ohutult enim kasutatavaid 

töövahendeid; 
10) kasutab paberit ning kartongi tasapinnaliste ja ruumiliste 

esemete valmistamisel; 
11) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest 

esemeid; 
12) valmistab väiksemaid tekstiilmaterjalist esemeid. 

Teema: Töötamine ja tööviisid 

Töö kui inimese eriomase tegevuse teadvustamine. 
Ladus töökorraldus tunnis: materjalide ja töövahendite 
olemasolu, kord töölaudadel, eesmärgistatud tegevus ning 
õpilaste jaoks huvitav praktiline väljund.  
Isiksuslike omaduste (kannatlikkus, tähelepanelikkus, täpsus, 
järjekindlus, soov raskusi ületada) arendamine.  
Töötamine rühmas ning üksteisega arvestamine ja üksteise 
abistamine. 
Õpilane õpib erinevaid töövahendeid (käärid, nuga, nõel, 
heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, 
näpitsad) õigesti  ja ohutult kasutama ning hooldama. 
Materjalide lihtsamate töötlemise viisidega (mõõtmine, 
märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, vestmine, saagimine, 
heegeldamine, detailide ühendamine, õmblemine, liimimine, 
naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine) 
tutvumine. 
Kasutab eraldi või ka integreeritult ühe eseme valmistamiseks 

http://www.muuseum.ee/et/muuseumid/
http://www.kunstikeskus.ee/
http://www.ekm.ee/kumu.php


nii traditsioonilisi kui uudseid tehnikaid. 

Õpilane 
1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses, peab 

vajalikuks jäätmete sorteerimist; 
2) tegutseb säästliku tarbijana; 
3) selgitab isikliku hügieeni vajalikkust, hoolitseb oma 

välimuse ja rõivaste eest; 
4) järgib viisakusreegleid. 

Teema: Kodundus 
Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle.  
Ruumide korrastamine ja kaunistamine.  
Puhtuse hoidmine kodus ja koolis. 
Isikliku hügieeni nõuete järgimine.  
Rõivaste ning jalatsite korrashoid. 
Teadmised tervislikust toitumisest. 

 

Koostaja: Marianne Lõoke 



Muusikaõpetus II klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, parktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis 

ning ühe- ja/või kahehäälses koolikooris, mõistab 
laulupeo tähendust 

2) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba 
toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt 
üksi ja rühmas; 

3) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;  
4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, 

kaanoneid ning   teiste rahvaste laule; 
5) laulab eesti rahvalaule  ja regilaule seoses 

kalendritähtpäevadega; 
6) laulab erineva karakteri, helilaadi, taktimõõdu ning 

tempoga laule õpetaja valikul;  
7) õpib tundma astmeid SO, MI, RA, LE,  JO, RAı, SOı, JO¹, 

NA, DI ja tajuma astmemudeleid (SO-MI, SO-RA, SO-MI-
RA jne.) kuulmise, käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi.  

Teema: Laulmine 

Ühehäälne laulmine ja osalemine koolikooris. 
Meloodia laulmine käemärkide, astmetrepi ja noodipildi ning 
relatiivsete helikõrguste (astmete) järgi. 
Relatiivne meetod –laulmine astmetrepi, käemärkide, rändnoodi, 
rütmistatud astmete ja noodi järgi. 
Mudellaulude laulmine. 
Kajamängud, rütmilis-meloodilised küsimus-vastus motiivid.  
Õpilaste  vokaalsete võimete arvestamine ja arendamine 
individuaalsel ja rühmas laulmisel (solistid, ansamblid, koor). 
Laulude õppimine:  
-kuulmise järgi, 
-käemärkide abil, 
-rütmistatud astmenoodi järgi,   
- noodi järgi. 
Vestlus laulu sisust, heliloojast, teksti autorist. 
Kaanonite rakendamine mitmehäälse laulmise 
ettevalmistamiseks. 

Õpilane  
1) Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates 

kaasmängudes ja/või ostinato’des; 
2) väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu. 

Teema: Pilimäng 

Mänguoskuse omandamine keha-, rütmi- ja plaatpillidega. 
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, meloodilis-
rütmilised improvisatsioonid.  
Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-meloodilised 
küsimus-vastus motiivid.  
Tähtnimede kasutamine plaatpillidel. 

Õpilane 

1) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel; 

2) kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;  
3) loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, laulusõnu 

Teema: Omalooming 

Muusika väljendusvahendite katsetamine erinevaid karaktereid 
kujutades. 
Orffi pedagoogika –omaloomingulised kaasmängud, tekstid, 
muusikaline liikumine.  



jne; 
4) kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks. 

Rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. 
Lihtsate rütmipillide valmistamine. 
Kirjalik töö – töövihik. 

Õpilane 

1) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala 
meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara;  

2) väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste 
vahenditega; 

3) seostab muusikapala selle autoritega; 
4) eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat; 
5) on tutvunud kuuldeliselt ja visuaalselt eesti rahvalaulu ja 

rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill, 
sarvepill, vilepill). 

Teema: Muusika kuulamine 

Kuulatud muusikapalade iseloomustamine muusika 
oskussõnavara kasutades. 
Vestlus, arutelu, individuaalne, paaris- ja rühmatöö; Orffi 
pedagoogika – visuaalne kunst, dramatiseering, liikumine jne; 
kirjalik töö – töövihik. 

Õpilane 

1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes: 

2) noodivältused, paus, rütmifiguurid: 

 
3) astmetel SO, MI, RA, LE, JO, RAı, SOı põhinevad 

mudelid; 
4) mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist 

lauldes. 

Teema: Muusikaline kirjaoskus ja oskussõnad 

Individuaalne, paaris- ja rühmatöö.  
Kirjalik töö – töövihik. 

Õpilane 

1) huvitub muusikast nii koolis kui ka väljaspool kooli 
2) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende 

kohta arvamust suulisel või muul looval viisil;  
3) kasutab arvamust väljendades muusikalist 

oskussõnavara. 

Teema: Õppekäigud 

Vestlus, arutelu, individuaalne, paaris- ja rühmatöö. 
Muud loovad väljundid – visuaalne kunst, dramatiseering, 
liikumine. 
Kirjalik töö – töövihik.  

 

Koostaja: Heli Karu 



Kehaline kasvatus II klass, 105 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) oskab liikuda, kasutades rivisammu (P) ja 
võimlejasammu (T); 

2) sooritab põhivõimlemise harjutuste kombinatsiooni (16 
takti) muusika või saatelugemise saatel; 

3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt tireli taha; 
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi jooksul 

järjest  
5) oskab liikuda joonel ja võimlemispingil 

Teema: Võimlemine15-18 tundi 
Rivi- ja korraharjutused: loendamine, harvenemine ja 
koondumine. Hüppega pöörded paigal. 
Kujundliikumised.Kõnniharjutused: rivisamm (P) ja 
võimlejasamm (T). 
Põhivõimlemine ja üldarendavad harjutused: Üldarendavad 
võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade põhiasenditega, 
harjutused  vahendita ja vahenditega saatelugemise ning 
muusika saatel. Lühike põhivõimlemise kombinatsioon. 
Hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette. 
Koordinatsiooniharjutused. 
Rakendusvõimlemine: rippseis ja ripped; ronimine varbseinal, 
üle takistuste ja takistuste alt. 

Õpilane 

1) teab püstistardi stardikäsklusi; 
2) oskab jooksu alustada ja lõpetada; 
3) oskab vahetada pendelteatejooksu teatepulka; 
4) oskab sooritada hüpet ja vetruvalt maanduda; 
5) viskab kaugusele ülalt tennispalli. 

Teema: Kergejõustik 15-18 tundi 
Jooks: jooksuasend, jooksuliigutused, jooks erinevas tempos. 
Võimetekohase jooksutempo valimine. Pendelteatejooks 
teatepulgaga. 
Hüpped: paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. 
Hüpped hoojooksult, et omandada jooksu ja hüppe ühendamise 
oskus. Madalatest takistustest ülehüpped parema ja vasaku 
jalaga. 
Visked: tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele. Pallivise 
paigalt. 

Õpilane 

1) saab aru liikumismängude seletusest; 
2) oskab võistelda, võita ja kaotada. 
3) oskab põrgatada korvpalli ja muuta suunda palliga ja 

pallita; 
4) oskab mängida reeglite järgi rahvastepalli. 

Teema: Pallimängud 21-24 tundi 
Jooksu-, hüppe- ja viskemängud: pallikäsitsemisharjutused, 
viskamine ja püüdmine.  
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused 
pallidega. 
Rahvastepall. 
Maastikumängud. 
 



Õpilane 

1) oskab kinnitada suuski, hoida keppe õigesti; 
2) skab suuski transportida; 
3) julgeb laskuda nõlvakult; 
4) oskab õigesti kukkuda; 
5) teab trepptõusu ja lehvikpööret; 
6) suudab suusatada 500 m. 

Teema: Suusatamine 15-18 tundi 
Lehvikpööre tagant.  
Tasakaalu- ja osavusharjutused suuskadel.  
Kukkumine ja tõusmine paigal ning liikudes.  
Libisamm.  
Vahelduvtõukeline kahesammuline sõiduviis.  
Paaristõukeline sammuta sõiduviis laugel nõlval.  
Käärtõus.  
Laskumine kõrgasendis. 

Õpilane 

1) oskab kuulata rütmi; 
2) oskab tantsida laste seltskonnatantse; 
3) oskab tantsida paarilisega; 
4) teab hüpak- ja galoppsammu; 
5) oskab tantsida koogipolkat ja Kalle – Kustat. 

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

Õpilane 

1) ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit. 
Teema: Ujumine 

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

 

Koostaja: Tiia Kroonmäe 



Informaatika II klass, 35 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) teab arvutiklassi kasutamise reegleid 

2) teab olulisemaid ohutustehnika ja tervisekaitse nõudeid 
arvutiga töötamisel 

3) tunneb visuaalselt arvutikomplekti riistvara 

4) oskab avada ja sulgeda arvutit;  
5) oskab töö oma kausta salvestada ja sealt oma töö avada 

6) süvendab arvutikasutusoskusi läbi mängude ja Miksikese 
tööülesannete 

7) kinnistab läbi drillprogrammide ja esitluste teistes ainetes 
õpitut 

8) oskab kasutada brauserit ja sisestada 
internetiaadressreale aadressi, sisestada otsingusõna ja 
lugeda vastuseid 

9) oskab luua lihtsat ristsõna ja mõistekaardi 
10) kasutada joonistamisel TUX PAINTI võimalusi 
11) oskab oma kasutajatunnuse ja parooliga siseneda e-kooli 

ja miksike.ee õpikeskkonda. 

Teemavaldkonnad 

I klassis õpitu kordamine. Sisenemine kooli arvutisse ja arvuti 
sulgemine.  
Programmide avamine ja sulgemine töölaualt. 
Akende erinevad vaated, töö akendega. 
Faili avamine ja salvestamine. 
Drillprogrammide kasutamine seoses erinevate õppeainetega ja 
lihtsamate õpiotstarbeliste arvutimängudega tutvumine. 
Onkontide ja viktoriinide tegemine Miksikeses. 
Pranglimine Miksikeses, osavõtt pranglimise võistlusest. 
Tekstitöötlustarkvarad - lühiteksti, luuletuse sisestamine, 
illustreerimine. 
Õpiotstarbeliste esitluste vaatamine, lühiesitluse koostamine. 
Õpiotstarbeliste videofilmide vaatamine. 
Ristsõna ja mõistekaardi loomine lihtsamate programmidega. 
Tutvumine internetiga, aadressi sisestamine, info otsimine. 
Arvutis töölehtede täitmine. 
Pildi loomine programmis TUX PAINT. 

 

Koostaja: Maimu Lass 
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