
Õppekava lisa nr. 6

UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOLI
INIMESEÕPETUSE AINEKAVA



ULA Inimeseõpetuse ainekava

1. Üldalused
1.1. Sotsiaalne pädevus
Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi

kodanikuõigustest ning - vastutusest, nendega kooskõlas olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi eripärasid ja järgida üldtunnustatud käitumisreegleid;

jätkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:

1. mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi;

2. omab  adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt tulevikuplaane;

3. tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;

4. huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik

kodanik;

5. tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes;

6. teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole

inimväärikust alandavad;

7. käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas,

väärtustades neid;

8. on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning

suhtub positiivselt endasse ja teistesse;

9. hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste

inimeste ja keskkonna vastu.

1.2 Inimeseõpetuse maht
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse inimeseõpetust järgmises mahus:

● I kooliastmes - 2 nädalatundi (0/1/1)

● II kooliastmes  - 2 nädalatundi (1/1/0)
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1.3 Inimeseõpetuse kirjeldus
Inimeseõpetuses käsitletakse inimest ja tema sotsiaalset keskkonda tervikuna, integreerides õppesisu kõigis kooliastmeis. Inimeseõpetuses käsitletakse

eakohaselt õpilaste isiksuse kujunemisele ja ühiskonnas hakkamasaamisele kaasa aitavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Õpitavat käsitletakse võimalikult

igapäevaeluga seonduvalt, kusjuures õppes on olulisel kohal aktiivõpimeetodid. Õpetus on inimeseõpetuses isiksusekeskne, rõhk on väärtuskasvatusel.

Väärtustatakse tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi, positiivse minapildi kujunemist ning üldinimlikke väärtusi. Inimeseõpetuse ainesisu toetab turvalise

koolikeskkonna saavutamist ning eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete kodanikuühiskonna liikmete kujunemist. Esimeses kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk

õpilase enesekohasel pädevusel ning enese suhestamisel lähiümbrusega, integreerides ühiskonnaõpetuse temaatikat. Teises kooliastmes on keskmes õpilase

sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase tervist tugevdav ja väärtustav eluviis.

Õppega taotletakse, et õpilane:

● omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkust,

tervist tugevdavat käitumist  ning tervislikku eluviisi;

● omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest ja mõjust;

● mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi;

● hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda,

teiste inimeste ja keskkonna vastu.

1.4 Üldpädevuste kujundamise võimalused
Sotsiaalainete valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes kujundamisel on

kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud, suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja

käitumist. Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab

õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike

toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust,

vastutustunnet ning õiglust. Inimeseõpetuse kaudu kujundatakse esmased teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas. Kõigi sotsiaalvaldkonna õppeainete

seisukohalt on tähtis koostööoskus ja töötamine rühmas. Tõhusad oskused ja valmidus ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. Õppesisu käsitluses teeb valiku

aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused ning õpitulemused oleksid saavutatud.
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Kultuuri-ja väärtuspädevus. Ühiskonnaõpetuse tundides kujundatakse oskust mõista inimeste sõnade ja käitumise taga olevaid väärtussüsteeme, teada ja

järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme ning austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust. Sealhulgas erinevate religioonide ja

rahvuste omapära.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Ühiskonnaõpetuse tundides õpetatakse kõige üldisemal kujul mõistma ühiskonna toimimist, kodanike seoseid ühiskonna

põhivaldkondadega, oma lähiümbrusega, kooli ning oma kodukohaga. Tutvustatakse riigi valitsemisega seotud põhiseaduslikke institutsioone nagu Riigikogu,

valitsus, president, kohus ja kohalik omavalitsus. Õppetundides kujundatakse suutlikkust ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut. Suunatakse ja õpetatakse oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval ka teistega

arvestamist. Õpetatakse koostööd tegema teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerima inimesi ja nende väärtushinnangute erinevusi ning

arvestama neid erisusi suhtlemisel. Kehtivate normide rikkumisele vastu seismist ning erinevate sotsiaalsete gruppide õiglust ja võrdse kohtlemise põhimõtete

järgimist.

Enesemääratluspädevus. Enesemääratluspädevuse kujundamisel arendatakse õpilaste suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja tugevaid

külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse. Õpilasi suunatakse järgima tervislikke eluviise, lahendama tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma

vaimse, füüsilise, emotsionaalse ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme.

Õpipädevus. Õpipädevust toetatakse eeskätt mitmekesiste õppemeetodite rakendamise kaudu. Arendatakse suutlikkust organiseerida õpikeskkonda nii

individuaalselt kui rühmas, otsides ja töötades õppimiseks vajaminevate vahendite ning teabega. Kujundatakse oskust oma õppimist planeerida ning seda

plaani ka järgida. Seostada varem omandatud teadmisi ja oskusi õpitava materjaliga. IKT - põhiste õppekeskkondade kasutamine annab võimaluse saada

individualiseeritud ning kiiret tagasisidet  et  analüüsida oma teadmisi ja oskusi ning planeerida edasist õppetegevust.

Suhtluspädevus. Suhtlemispädevuse toetamisel on tähtsal kohal erinevate meetodite valiku olulisus. Erinevad aktiivõppe viisid ning rühmatööd aitavad

kujundada õpilase suutlikkust analüüsida enda käitumist ning selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktsepteerida inimeste erinevusi ning

suhtlemisel nendega arvestada. Areneb oskus ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada . Iseenast kehtestades seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei

kahjusta enda ning teiste huve. Ühiskonnaõpetuse kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ning reegleid. Õppeprotsessi

käigus suunatakse õpilasi lugema ning eristama ja mõistma teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust, kirjutama eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist,

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili. Samuti õpetatakse  väärtustama  õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi.
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Matemaatikapädevus. Õppetegevuses tähtsustatakse suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning

meetodeid nii koolis kui ka igapäevaelus.

Ettevõtlikkuspädevus. Õpitakse nägema ühiskondlike protsessidega seotud probleeme ja neis peituvaid võimalusi lahenduste pakkumiseks. Õpilasi julgustatakse

püstitama eesmärke ning pürgima nende täitmise poole, genereerima ideid ning neid teostama. Õpitakse rakendama initsiatiivikust ja vastutust, tegema

eesmärkide saavutamiseks koostööd, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega, et muuta ühiskonda paremaks.

Õpilasi suunatakse valima ideede teostamiseks sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja

tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. Julgustada õpilasi osalema kodanikuühiskonna ettevõtmistes.

1.5 Inimeseõpetuse lõimingu võimalused teiste ainevaldkondadega
Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel

kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste

arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust, vastutustunnet ning

õiglust. Inimeseõpetuse kaudu kujundatakse esmased teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas.

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled

Oskus väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult. Erinevate tekstide lugemine ja mõistmine -
funktsionaalne lugemine. Mõisted, võõrsõnad - nende mõistmine ning kasutamine. Erinevate tekstide kriitilise analüüsi
oskus. Teabe hankimine, selle kriitiline hindamine. Tööde vormistamine ning intellektuaalse omandi kaitset (autorikaitse).
Teadmiste omandamine erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. Oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevuste
märkamine ning nendest erinevustest lugu pidamine. Tähelepanu juhtimine erinevate suhtluskeskkondade reeglitele ning
ühiskondlikule mitmekesisusele. Võõrkeelse algupäraga mõistete selgitamine, võõrkeeleoskuse arendamine ka
lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel. Suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas.

Matemaatika

Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete
esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida
ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja
tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.

Kunstiained Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemadega tutvumine. Rahvakultuur ning loominguline
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eneseväljendusoskus. Religioon. Loovtööde, esitluste, plakatite kujundamine.

Tehnoloogia

IKT vahendid. Käsitletavate teemade kaudu kujundada oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi
aga ka ohte. Õppida kasutama tehnovahendeid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel.
Kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides seejuures ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse
nõudeid.

Loodusained

Loodusõpetuses juba esimestest klassidest kujundatavale uurimisoskusele saab sotsiaalainete õpetus edaspidi toetuda.
Õpitakse mõistma inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse. Temaatilised seosed tekivad
inimühiskonna arengule looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju käsitlemise kaudu. Pööratakse tähelepanu
keskkonnaprobleemide märkamisele  ja jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamisele ja mõistmisele.

Kehaline kasvatus
Liikumine. Oskus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil. Salliva suhtumise
kujundamine kaaslastesse. Tervisliku eluviisi temaatika kui kogu koolikorralduse jaoks olulise aspekti mõistmine ja selle
temaatika käsitlemine.

1.6 Läbivate teemade rakendamise võimalused
● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab

ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda käsitlevate otsuste tegemisse. Aidatakse õpilasel kujuneda isiksuseks,

kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha

mõistlikke kutsevalikuid.

● Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

● Kultuuriline identiteet. Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana

ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja

terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes

väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis.

● Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisele.

Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, mida on õpilasele vaja tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid,
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erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad

need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid otsuseid.   
● Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt

analüüsida ning selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast.

● Tehnoloogia ja innovatsioon. Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks,

kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

● Tervis ja ohutus. Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning

kujundama tervet keskkonda.

● Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab

leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.

1.7 Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine

Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste

õppeainete ja läbivate teemadega;

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega nii

puhkuseks kui huvialadega tegelemiseks;

3. planeeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad tööd, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks

ning  loovateks ja samal ajal kriitiliselt mõtlevateks ühiskonnaliikmeteks;

4. kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetodeile: vestlus, arutelu, diskussioon, juhtumianalüüs, paaristöö,

projektõpe, rühmatöö, väitlus, ajurünnak; tegevuspõhine õpe (ühistegevus ja vabatahtlik töö, heategevusprojekt);

5. planeeritakse  õppetöö osana vestlusringe tugispetsialistide (sotsiaalpedagoog, psühholoog) ja/või klassijuhataja juhendamisel;

6. luuakse võimalused teha erinevaid praktilisi töid (nt uurimistöid, erinevate töölehtede täitmine, küsitluse korraldamine, loovtöö/arutluse/arvamusloo

kirjutamine, infootsing teabeallikatest, infoanalüüs,, päevaplaani ja isikliku toitumise- ja koostamine, juriidilise dokumendi lugemine, dokumendiplankide

täitmine), oma tööde  esitlemine, kriitiline  analüüs (reklaamid, teemakohased filmid  jms);

7. kasutatakse õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

8. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
7



ULA Inimeseõpetuse ainekava

9. arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, pöörates erilist rõhku hoiakute kujundamisele;

10. arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ning muutusi ühiskonnas;

11. võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata vanemaid jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane.

1.8 Hindamise alused
Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne enesehinnang.

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel. Arvestatakse teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades

taotletavatele õpitulemustele ning õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemise arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa

sätetest.

Praktiliste tööde puhul ei hinnata ainult tulemust, vaid ka töö valmimise protsessi. Kirjalike ülesannete puhul arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse

ära ka õigekirjavead, mis hinnet ei mõjuta.

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma mida, millal ning kuidas hinnatakse ning millised on

hindamise kriteeriumid. Hindamise põhimõtteid on õpetaja eelnevalt õpilastele tutvustanud.

Arvestuslik hindamine. Põhjalikuma materjali (peatükk, mitu teemat) omandamise kontrollimiseks võib õpetaja korraldada kontrolltöö, praktilise töö vms, mille

täitmine võib toimuda peast või õpiku jt materjalide abil. Töö juures on välja toodud numbriline hindamine, millele on lisatud kriteeriumid, mis on erinevate

tööliikide puhul konkreetse hinde saamise tingimusteks:

● hinne “5” – 90–100% õigeid lahendeid;

● hinne “4” – 75–89% õigeid lahendeid;

● hinne “3” – 50–74% õigeid lahendeid;

● hinne “2” – 20–44% õigeid lahendeid;

● hinne “1” – 0–19% õigeid lahendeid.

1.9 Füüsiline õppekeskkond
Kool võimaldab:

1. õppe klassis, kus on võimalus rühmatööks ja ümarlauavestluseks;

2. õpilastel kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid;

3. õpet toetavaid demonstratsioonivahendeid õpetajale;
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4. internetiühenduse ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimaluse;

5. õppeesmärkidest ja vajadusetset lähtuvalt õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (tervishoiumuuseum jm);

6. võimaluse viia õppetööd läbi arvutiklassis;

7. võimaluse kasutada klassiruumis IKT-põhised õppematerjale.

2. Inimeseõpetuse ainekavad
2.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja:

1. väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste kujunemist;

2. suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma käitumist ja tegevust, sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist

kavandades;

3. loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt konflikte lahendades;

4. mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne arengu eest;

5. hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda ega teiste inimeste ega keskkonna turvalisust;

6. suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, vastutustunne, õiglus jne.

2.2 Inimeseõpetuse I kooliastme ainekava
2.2.1. Õppe- kasvatuseesmärgid I kooliastmes
I kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese suhestamisel lähiümbrusega, lõimides ühiskonnaõpetuse temaatikat ka

teistesse õppeainetesse. Inimeseõpetuses võib teemasid käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste, teadmiste ja väärtuste

põhjal õpitulemused. Õpitavat käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seonduvalt, kusjuures õppes on olulisel kohal aktiivõppemeetodid.

3. klassi lõpetaja:

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

2. väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;

3. väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana;

4. teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid;
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5. mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi kutsuda;

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

7. teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike;

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

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

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

2.2.2.  Õppemaht I kooliastmes
Inimeseõpetus  - 2 nädalatundi (0/1/1).

2.2.3. Õppevara I kooliastmes
1. Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre. “Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile.”, Tallinn, 2018,  Maurus Kirjastus OÜ.

2. Riina Meidla, Ülle Säälik. “Inimeseõpetuse tööraamat 3. Klassile”, Tallinn, 2019,  Maurus Kirjastus OÜ.

2.2.4.  Õppesisu I kooliastmes
2. KLASS

Teema ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT ja praktilised tööd

MINA (kodu ja pere; lähedased inimesed)

Saame tuttavaks.
Mina ja sõbrad.
Minu tegevused.
Viisakas ja sõbralik
käitumine.
Abivalmidus, kohuse- ja
vastutustunne.

Õpilane
● väärtustab iseennast ja teisi;
● kirjeldab oma välimust, ja tegevusi, mida talle meeldib teha;
● võrdleb inimesi, nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega

ja erineb teistest;
● kirjutab häid soove kaaslastele;
● oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult;

Abivalmidus,
kohusetunne,
vastutustunne

VEPA käitumismäng.

Hea sõbra kohta mõistekaardi
koostamine ja kaaslastele
tutvustamine.
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Liiklus ja mina. ● jutustab oma kooliteest;
● teab helkuri tähtsust;
● tunneb jalgrattaga sõitmise reegleid.
● jutustab oma sõbrast, arutleb, kuidas olla hea sõber;
● väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist koolis;
● kirjeldab enda tegevusi koolis ja kodus;
● kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus;
● väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist kodus ja

koolis;
● õpib tundma ennast ja klassikaaslasi;
● mõistab viisaka ja sõbraliku käitumise vajalikkust;
● õpib märkama kaaslasi.
● väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist;
● mõistab vastutuse tähtsust; iseloomustab toredat kaaslast.

MINA JA TERVIS

Kui laps jääb haigeks.
Arsti juures.
Tervislik eluviis:
mitmekesine toit ja piisav
uni, puhkus, liikumine ja
sport.
Esmaabi.

Õpilane
● kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda;
● eristab nakkuslikke ja mittenakkuslikke haigusi;
● tutvub suuhügieeniga ja teab, et hammaste eest on vaja

hoolitseda.
● mõistab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige;
● teab, et ravimid võivad olla inimese tervisele ohtlikud;
● tutvub kooliõe tööga.
● kirjeldab mitmekesise toitumise viise;
● teab, milline toit on ebatervislik;
● tutvub toidupüramiidi ja taldrikureegliga.
● kirjeldab erinevaid tervise eest hoolitsemise viise;
● teab, et liikumine, puhkus ja piisav uni on tervisliku eluviisi

juures tähtsad.
● teab ja demonstreerib lihtsamaid esmaabivõtteid;

Nakkushaigused,
viirused, bakterid,
toidupüramiid,

Lihtsamate esmaabivõtetega
tutvumine, praktiline
harjutamine kooliõe/meditsiini
töötaja juhendamisel
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● teab hädaabi numbrit ja oskab kutsuda abi.

MINA JA MINU PERE

Kodu. Perekond. Pere ja
kombed. Muudatused
peres. Erinevad pered.
Vanavanemad ja teised
sugulased.
Vanemate ja teiste
inimeste töö.
Rahvakalendri
tähtpäevad. Jõulud.
Lapse õigused ja
kohustused
Lapsevanema roll.

Õpilane
● väärtustab oma kodu;
● oskab oma kodu kirjeldada;
● teab, et osa lapsi ei ela oma bioloogilise pere juures.
● teab tähtsamaid rahvakalendri tähtpäevi ja kirjeldab

erinevate pühade kombeid;
● kirjeldab jõulupühadega seotud rahvakombeid ning räägib

enda pere jõulutraditsioonidest.
● teab, et aegade jooksul on perekonnad olnud erinevad;
● oskab kirjeldada ja väärtustada oma peret;
● teab, et paljude perede jaoks on olulised ka lemmikloomad;
● teab, et igal perel on oma kombed ja traditsioonid;
● oskab nimetada oma pere traditsioone;
● arutleb, kuidas erinevad sündmused muudavad pere elu;
● oskab kirjutada häid soove.
● oskab nimetada erinevaid sugulasi ja pereliikmeid, selgitab

lähemaid sugulussuhteid.
● teab nimetada erinevaid ameteid ning nende ametikohtade

tööülesandeid;
● arutleb oma tuleviku ameti üle.
● kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused;
● väärtustab toetavaid peresuhteid;
● mõistab vanemate rolli tähtsust;
● mõistab vastutust oma tegude eest.

Turvakodu, lastekodu,
kasupere, lasteküla,
Kombed, uskumused,
traditsioonid, talvine
pööripäev,
kolmekuningapäev,
tädi, onu,
positiivne
enesehinnang.

Rahvakalendri tähtpäevade
tähistamine (mardi- ja
kadripäev). Klassides mardi/kadri
jooksmine.

Oma vanemate, vanavanemate
või sugulaste töö tutvustamine
kaaslastele.

MINA JA KODUMAA

Eesti riigi sümbolid. Õpilane Naabruskond, sümbol, Rollimängud, situatsioonide
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Eesti – minu kodumaa.
Koduümbrus, naabrid ja
naabruskond.
Võõras ümbrus ja
võõraga kaasaminek.
Ohud kodus ja
koduümbruses.

● teab Eesti riigi sümboleid;
● oskab nimetada Eesti eelmisi ja praegust presidenti;
● teab Eesti naaberriike.
● võrdleb erinevaid elukohti;
● oskab kirjeldada oma koduümbrust ja nimetada, mis talle

seal meeldib;
● arutleb, kuidas muuta elukeskkonda kenamaks ja

mugavamaks.
● teab, kes on naabrid, mõistab naabrite suhete erinevusi

erinevates elupaikades;
● jutustab enda naabruskonnast;
● paneb kirja naabrite hea läbisaamise reeglid.
● kirjeldab erinevaid ohtlikke olukordi;
● arutleb, kuidas käituda erinevates ohuolukordades.
● oskab nimetada kodus ja koduümbruses leiduvaid ohte;
● hindab oma kodu turvalisust;
● teab, mida teha tulekahju korral;.

analüüs

MINA: AEG JA ASJAD

Aeg. Aja mõõtmine ja
planeerimine ning
oma tegevuse
kavandamine.
Täpsus, lubadused,
vastutus.
Minu oma, tema oma,
meie oma.
Asjade väärtus teiste
asjade seas.
Eesti rikkus.

Õpilane
● arutleb aja mõiste üle, teab, mis on minevik, olevik ja

tulevik;
● tunneb erinevaid aja mõõtmise vahendeid.
● õpib oma tegevusi ja aega planeerima;
● jutustab oma nädalavahetuse tegevustest;
● osaleb klassiõhtu planeerimises; annab enda ja teiste

tegevusele tagasisidet;
● õpib tegema kokkuvõtet ürituse õnnestumise kohta;
● annab tagasisidet enda ja teiste tegevusele.
● teab, mida tähendavad sõnapaarid minu oma, tema oma ja

meie oma.jutustab oma kogust või kollektsioonist;

Minevik, olevik, tulevik,
väärtus, väärtuslik,
hoolivus, sallivus,
austus, rikkus

Oma nädalaplaani koostamine ja
kaaslastele tutvustamine.

Klassiürituse korraldamine.

Mõistekaardi koostamine teemal
“Eesti rikkus”.
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● oskab nimetada enda jaoks olulisi ja väärtuslikke asju;
● mõistab mõistete sallivus, austus, hoolivus, julgus

tähendust.
● arutleb mõiste rikkus tähenduse üle;
● arutleb, mis on Eesti rikkus.

3. KLASS

Teema ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT ja praktilised tööd

MINA

Tervitamine.
Hea ja halb käitumine.
Meie käitumise mõju.
Lapse õigused ja
kohustused.

Õpilane
● Väärtustab iseennast ja teisi
● mõistab viisaka käitumise vajalikkust, eristab enda head ja

halba käitumist;annab hinnangu oma käitumisele ning
kirjeldab oma käitumise tagajärgi;

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

● nimetab enda õigusi ja kohustusi;
● teab, et inimeste õigustega kaasnevad kohustused.

Õigus, kohustus Oma klassi reeglite koostamine ja
täitmine.

VEPA mäng.

MINA JA TERVIS

Tervis.
Tervislik eluviis.
Ohud tervisele.

Õpilane
● kirjeldab tervet ja haiget inimest ning kuidas oma tervise

eest hoolitseda;

Vaimne tervis, füüsiline
tervis, tervislik eluviis,
oht, ohuolukord, ravim,

Praktiliste esmaabivõtete
õppimine koos kooliõega või
meditsiini töötajaga.
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Toimetulek ohuolukorras. ● eristab vaimset ja füüsilist tervist.
● kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel:

mitmekesine toitumine, uni ja puhkus ning liikumine.
● kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda või

hoiduda tegevusest, mis ohustab tervist;
● demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja

abi saamise võimalusi.

esmaabi.
Plakatite koostamine ja
esitlemine ning analüüsimine.

MINA JA MEIE

Tavad ja kombed.
Mäng ja õppimine.
Õppimine ja töö:
elukutsed.
Ohutus.
Suhted. Tunded.
Kiusamine. Üksteise
austamine. Ühised
tegemised.
Liiklus: jalgrattaga
sõitmine.

Õpilane
● väärtustab iseennast ja teisi.
● kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib

teha;
● teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad

sugupooled;
● nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb

teistest;
● nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob

näiteid olukordadest, kus need tekivad;
● leiab erinevaid viise erinevate tunnetega toimetulekuks.
● mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja

lubatud käitumine, teab abi saamise võimalusi kiusamise ja
vägivalla korral;

● väärtustab sõprust ja koostööd;
● kirjeldab oma sõnadega, mida tähendab vastutustundlikkus,

südametunnistus.
● eristab tööd ja mängu;
● selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, kuidas

õppimine aitab igapäevaelus paremini hakkama saada;
● teab tegureid, mis soodustavad või takistavad õppimist.
● mõistab, et koolis õpitut teadmisi vajavad erinevad

Ausus, sallivus,
hoolimine,
südametunnistus,
kohusetunne,
meeskond, vastutus.

Mardipäeva, kadripäeva,
Sõbrapäeva kommetega
tutvumine ning tähistamine.
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ametikohad;
● kirjeldab oma tegevuse planeerimist, väärtustades

vastutust;
● nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral;
● teab hädaabi telefoninumbrit, oskab kutsuda abi
● teab liiklusreegleid, mis tagavad tema turvalisuse;
● kirjeldab  turvalist käitumist liikluses, oskab tänaval käituda

ning valida ohutu tee sihtpunkti;
● kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja

koduümbruses.

MINA: TEAVE JA ASJAD

Teave, teabeallikad ja
nende kasutamine.
Reklaam ja selle mõju
Raha ja vastutus.

Õpilane
● kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid;
● selgitab, mis on turvaline käitumine meediakeskkonnas;
● selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste

käitumist ja otsuseid;
● teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning et raha

teenitakse tööga;
● selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha

teenimine, hoidmine, kulutamine ja laenamine;
● kirjeldab, mis vajadusi tuleb arvestada taskuraha kulutades

ja säästes.

Teave, info, meedia,
reklaam, vastutus,
planeerimine.

Internetiturvalisuse videode
vaatamine ja analüüs.

Reklaamplakati koostamine,
esitlemine.

Reklaamide analüüsimine.

MINA JA KODUMAA

Kodumaa. Eesti sümbolid:
lipp, vapp ja hümn.
Rahvussümbolid.
Eesti ja Euroopa.
Eesti Vabariigi

Õpilane
● tunneb rahvuslikku sümboolikat
● tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi;
● oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna;
● teab, millal on Eesti Vabariigi sünnipäev;

Sümbol, rahvussümbol,
kuningriik, vabariik,
küla, vald, linn,
maakond, maakonna
keskus, pealinn,

Eesti maakondade sümboolikaga
tutvumine.
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tähtpäevad.
Kodukoht.
Tähtpäevad ja
uskumused.
Tavad ja kombed.

● oskab nimetada Eesti presidenti;
● tunneb kodukoha sümboolikat;
● nimetab ning väärtustab oma kodukoha tuntud inimesi ja

paiku.
● leiab Euroopa kaardilt Eesti;
● tunneb ära Euroopa Liidu lipu;
● teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab

neid;
● jutustab oma pere traditsioonidest.

tava, komme, uskumus.

2.3 Inimeseõpetuse II kooliastme ainekava
2.3.1.  Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:

1. väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;

2. väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja

koostööd;

3. kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi

kahjustavast tegevusest;

4. kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas;

5. kirjeldab enesehinnangu parandamise ning enesekontrolli tegemise võimalusi ja tähtsust igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi

arvestada;

6. kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib

õpisituatsioonis, kuidas aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda;

7. väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi ning arvestab tervisliku eluviisi komponente igapäevaelus;

8. teab, kuidas toimida ohuolukorras, ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda;

9. kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist.
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2.3.2. Õppemaht II kooliastmes
5. klass -  1 tund nädalas

6. klass - 1  tund nädalas

2.3.3. Õppevara II kooliastmes
1. Heli israel “Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. Tervisest nii- ja naapidi” I osa; Tallinn, 2021, Maurus Kirjastus OÜ

2. Heli Israel “Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. Suhtlemisest nii ja naapidi” II osa; Tallinn, 2021, Maurus Kirjastus OÜ

2.3.4. Õppesisu II kooliastmes
5. klass

Teema ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT ja praktilised  tööd

TERVIS
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TERVIS JA SELLE
MÕJUTAJAD
Tervise olemus:
füüsiline, sotsiaalne ja
vaimne tervis.
Tervist toetavad ja
kahjustavad tegurid.
Tervise osad, nende
omavaheline seotus ja
terviklikkus.Tervist
mõjutavad tegurid:
pärilikkus, keskkond,
arstiabi, eluviis.
Tervisenäitajad.

Õpilane
● Väärtustab oma tervist ja tervislikke eluviise.
● Kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab

tervise olemust nendest mõistetest lähtuvalt.
● Väärtustab oma tervist ja tervislikku eluviisi.
● Teab tervist mõjutavaid valdkondi ning toob näiteid neid

mõjutavate tegurite kohta.
● Nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning

selgitab nende mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele
tervisele.

● Teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja kehapikkust,
kehatemperatuuri, pulsisagedust ning enesetunnet.

Füüsiline, sotsiaalne
ja vaimne tervis.
Tervisenäitajad
(objektiivsed ja
subjektiivsed).

Vaikuseminutite harjutuste
tutvustamine, õpetamine ning
läbiviimine.

TERVISLIK ELUVIIS

Tervislik eluviis. Tervis ja
liikumine. Kehalise
aktiivsuse vormid.
Aeroobne liikumine.
Noortele sobivad
spordialad. Töö ja
puhkuse vahel- dumine,
tervist toetav
päevakava.  Une
tähtsus. Karastamine.
Karastamise viisid.
Tervislik toiduvalik ja
valiku põhimõtted.
Toitained.  Igapäevane
toit, söögikordade

Õpilane
● Väärtustab tervislikku eluviisi.
● Kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid.
● Koostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib seda,

lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
● Selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega.
● Kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut.
● Väärtustab tervislikku eluviisi.
● Oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi

komponentidest.
● Hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust oma

igapäevategevustes.
● Teab miks liikumine on kasulik ja mida meile annab.
● Nimetab noortele sobivaid spordialasid ning toob välja mida

need alad arendavad.

Jõud, tasakaal, kiirus,
painduvus,
koordinatsioon,
vastupidavus,
osavus.
Toidupüramiid
toit, toiduained,
toitained.
Toidugrupid,
toidupüramiid
valgud, rasvad,
süsivesikud
vitamiinid,
mineraalid.

Oma toidu- ja liikumise
jälgimine, kirjapanemine ning
tulemuste ühine analüüs.

Unerütmi jälgimine
(unepäevik) ja tulemuste
ühine analüüsimine.

Jutukese kirjutamine oma
eluviiside põhjal.
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jagunemine päeva
lõikes. Tervislik
lõunataldrik.
Tervist toetavad ja
kahjustavad valikud.

MURDEIGA JA KEHALISED MUUTUSED

Murdeiga inimese elu-
kaares.  Kehalised ja
emotsionaalsed
muutused murdeeas.
Kehaliste muutuste
erinev tempo
murdeeas. Suguelundid.
Hügieen. Soojätkamine.
Lapse sünd.

Õpilane
● kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana.
● teab murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha ning tunnetega.
● teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo.
● aktsepteerib oma kehalisi muutusi;
● mõistab keha puhtuse olulisust
● teab, kuidas oma keha eest hoolitseda.
● teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost

soojätkamisega.

Murdeiga,
östrogeen,
testosteroon,
menstruatsioon,
pollutsioon,
ejakulatsioon
munarakk, tupp,
seemnerakud,
emakas, viljastumine

TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE
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Turvaline ning ohutu
käitumine koolis, kodus,
õues ja liikluses. Riskid
ja nende vältimine.
Internetiga seonduvad
ohud.  Eakaaslaste ning
meedia mõju tervise ja
ohukäitumise alaseid
valikud tehes. Vaimne
tervis ja tunded.
Iseenda vastutus. Hea ja
halb stress. Kiusamisega
hakkamasaamine.
Tubaka, alkoholi ja
teiste levinud uimastite
tarbimisega seonduvad
riskid tervisele.
Tõhusad enesekohased
ja sotsiaalsed oskused
uimastitega seotud
situatsioonides.
Vastutus ja käitumine
uimastitega seotud
olukordades.

Õpilane
● väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist.
● Kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid.
● Selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile ning kirjeldab,

kuidas seda järgida.
● Teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada ning kuidas

abi kutsuda.
● Nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele.
● Suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise

olemust ning vastutust oma sõnade ja tegude eest.
● Mõistab, et meedia kaudu tuleva info kasutamisel peab olema

ettevaatlik ning kuuldusse/nähtusse mõistlikult ja kriitiliselt
suhtuma.

● Tunneb ära kiusamise.
● Oskab end kehtestavalt väljendada.
● On teadlik sõltuvusainete ohtlikkusest
● Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid

enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi tubaka, alkoholi ja teiste
uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek,
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide
lahendamine ja suhtlusoskus.

● Kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese
organismile.

● Väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta.

Uimastid,
narkootikum,
sõltuvus, risk,
hea stress,
halb stress
sotsiaalreklaam.

Plakatite ja esitluste
koostamine, esitlemine ning
hiljem ühine analüüsimine.

HAIGUSED JA ESMAABI

Levinumad laste ja noorte
haigused. Nakkus- ja
mittenakkushaigused.
Haigustest hoidumine.

Õpilane
● Õpilane oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus-

ja mittenakkushaigusi.

Haigused,
nakkushaigused,
mittenakkavad
haigused,
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Esmaabi põhimõtted.
Esmaabi erinevates
olukordades. Käitumine
õnnetusjuhtumi korral.
Esmaabi uimastitega
seotud olukorras.
HIV, selle levikuteed ja
sellest hoidumise
võimalused. AIDS.

● Selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse meditsiiniliste
ja rahvameditsiini vahenditega.

● Nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid praktikas
kasutada.

● Teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning teab,
kuidas abi kutsuda.

● Kirjeldab, kuidas õnnetusjuhtumi korral ennast ja teisi inimesi
abistada.

● Teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda,
ning demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid
(nt kõhuvalu, külmumise, luumurru, minestamise, nihestuse,
peapõrutuse, palaviku ja päikesepiste puhul).

● Nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid kasutada.
● Väärtustab enda ja teiste inimeste elu.
● Õpilane teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta

HIV-iga nakatumise eest.

KESKKOND JA TERVIS

Tervislik elu- ja
õpikeskkond.
Keskkonna osad:
loodus-, tehis- ja
inimkeskkond.
Tervisliku elukeskkonna
hoidmine. Jäätmete
sorteerimine.

Õpilane
● Kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha

loodus- ja tehiskeskkonnast.
● Eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna turvaliseks ja

tervist tugevdavaks või mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks.
● Mõistab jäätmete sorteerimise olulisust, teab sorteerimise

põhimõtteid
● Teab õpikeskkonda mõjutavaid sotsiaalseid, vaimseid ja füüsilisi

tegureid.
● Kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele

Looduskeskkond
tehiskeskkond,
inimkeskkond,
õpikeskkond

Mõistekaardi koostamine oma
kodukoha elukeskkonna kohta.

Jäätmesorteerimise projekt:
milliseid jäätmeid kodus
koguneb, kuhu need
pannakse.
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6. klass

Teema ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT ja praktilised  tööd

MINA JA SUHTLEMINE

Suhtlemise olemus.
Mina suhtlemises.
Sõbralik ja hooliv
suhtlemine ja
ebasõbralik ja hoolimatu
suhtlemine.
Esmamulje. Hea
esmamulje.

Õpilane
● mõistab suhtlemise olulisust
● kirjeldab missugune on tema suhtlejana.
● Teab suhtlemise kolme komponenti :tajumine, teabevahetus ja

mõjutamine.
● Oskab nimetada tajumist mõjutavaid tegureid.

● Tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja mõista
tema tundeid

● väärtustab empaatilist suhtlemist

Suhtlemine,
suhtlemistõkked,
isiksuseomadused,
väärtushinnangud,
tajumine.

Vestlusringid
sotsiaalpedagoogi/
psühholoogi juhtimisel.

SUHTLEMINE TEISTEGA

Teabe edastaja ja teabe
saaja.
Teabeallikad, internet.
Mõjutamise viisid,
reklaam ja
sotsiaalreklaam.
Üksi või koos?
Verbaalne ja
mitteverbaalne
suhtlemine.
Aktiivne kuulamine.
Eneseavamine.
Minu isiklik ruum.

Õpilane
● teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate

suhtlusoskuste vajalikkust;
● kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning

nende mõju verbaalsele suhtlemisele;
● demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise jt tõhusa

suhtlemise võtteid;
● mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele ning demonstreerib

õpisituatsioonis, kuidas oma tundeid empaatiliselt ja suhteid
tugevdavalt väljendada;

● Teab ja oskab kirjeldada erinevaid mõjutamise viise ning
mõistab mõjutamise  olulisust igapäevaelus.

● Mõistab inimeste isikuruumi erinevust ning selle mõju
suhtlemisel

Isikuruum,
verbaalne- ja
mitteverbaalne
suhtlemine,
vahetu suhtlemine,
vahendatud
suhtlemine,
teabevahetus,
mõjutamine,
manipuleerimine,
eneseavamine.

Koostatud slaidiesitluste
esitamine – nii õpetaja kui
õpilaste tehtud töö esitlemine
projektori abil,
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SUHTED TEISTEGA

Mina ise, minu
sarnasused ja
erinevused.
Minu tugevused ja
nõrkused.
Vajadused ja soovid ja
eesmärgid. Väärtuste
laegas.
Minu pere. Sisekonflikt.
Suhtumine teistesse.
Erinevad käitumisviisid.
Hea või halb
läbisaamine.
Vihavulkaan ja
rõõmuvulkaan.
Toimetulek tunnetega.
Pingetega toimetulek.
Oma mõtete juhtimine.
Enesekontroll.
Aktiivne kuulamine.
Mina ja õppimine.
Erilised inimesed.

Õpilane
● Kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamine,

jagamine, koostöö ja hoolitsemine) toimimist igapäevaelus.
● Eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende muutuvat

iseloomu.
● Tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja mõista

tema tundeid
● Väärtustab empaatilist suhtlemist.
● Väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat.
● Kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja käitumise mõju

ning surve tagajärgi.
● Mõistab isiku iseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja

inimeste erivajadusi.
● Teadvustab eelarvamuse mõju suhtlemisele igapäevaelus ja

toob selle kohta näiteid.
● Teab, eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat

käitumist ning mõistab nende käitumiste mõju suhetele;
● Väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist.
● Oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta.

Sallivus, minapilt,
roll,
rollikonflikt,
tugevused,
nõrkused,
vajadused,
väärtused,
bioloogilised
vajadused,
psühholoogilised
vajadused,
vaimsed vajadused,
väärtushinnang,
väärtuste konflikt,
alistav käitumine,
agressiivne
käitumine,
kehtestav käitumine,
enesekontroll,
enesejuhtimine,
enesesisendus.

KONFLIKTID

Toimetulek pingete ning
tunnetega.
Mina konfliktis.
Konfliktide olemus ja
põhjused.

Õpilane
● Selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktsepteerib konflikte

kui osa elust.
● Teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning mitteefektiivseid

konflikti lahendamise viise.

Eelarvamused,
stereotüüp,
diskrimineerimine,
konflikt ja
mittekonflikt,
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Konflikt ja selle
lahendamine.
Tõhusad ja mittetõhusad
konfliktide lahendamise
teed.
Kiusamine.

● Kasutab õpisituatsioonis konflikte lahendades tõhusaid viise
ning väärtustab neid.

● teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele ja toob näiteid

eelarvamuste mõju kohta igapäevasuhtluses;

● Kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja käitumise mõju
ning surve tagajärgi.

● Mõistab isiku- ja sooiseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi
ja inimeste erivajadusi.

● Tunneb ära kiusamise ja teab mida teha ning kust abi saada.

kiusamine,
(kehaline, vaimne,
virtuaalne), varjatud
kiusamine, hoolivus,
empaatia, dilemma,

OTSUSTAMINE JA PROBLEEMILAHENDUS

Eelarvamused. Erinevad
kultuurid. Meie õigused.
Minu kilp. Enesekontroll.
Mina- sõnum. ”Ei”
ütlemine. Vabandamine.
Tagasiside. Abistamine.
Probleemide tõhusad ja
ebatõhusad lahendused.
Valgusfoori meetod.

Õpilane
● Teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades leida erinevaid

lahendusviise.
● Kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid.
● Mõistab otsustades lahendusviiside lühi- ja pikaajalisi tagajärgi.
● Selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima

käitumisviisi valikut.
● Väärtustab vastutuse võtmist otsuseid langetades.
● Teadvustab eelarvamuse mõju suhtlemisele igapäevaelus ja toob

selle kohta näiteid.
● Teab, et „ei” ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning oskab

partnerit arvestavalt öelda „ei” ennast ja teisi kahjustava
käitumise korral ning aktsepteerib partneri ”ei” ütlemist ennast ja
teisi kahjustava käitumise korral.

Mina-sõnum,
eelarvamused.

POSITIIVNE MÕTLEMINE

Uhkus. Enesekindlus.
Positiivne ja negatiivne
enesesisendus.

Õpilane
● Väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse.
● Nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi.

Enesehinnang, tahe,
tahtejõud,
isikuomadused.
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Laiskus. Minu
eesmärgid.
Enesekindlus.

● Mõistab positiivse mõtlemise olulisust.
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