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Õppeaine:  Inimeseõpetus 
Klass:  5. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  1 tund nädalas, kokku 35 tundi  
Rakendumine:  1.sept. 2016 
Koostamise alus:  Põhikooli riiklik õppekava, Koeru Keskkooli õppekava  

  

 ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID  

  

Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele 

ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 

valdkondades:  

1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused;  

2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;  

3) tervis ja tervislik eluviis;  

4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 

 5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.  

 

ÕPPETEGEVUS II KOOLIASTMES  

 

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 puhata ja huvitegevustega tegelda;  

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass, asutused, 

muuseumid, näitused jne;  
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7) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditele: 

arutelud, diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, 

väitlused, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede 

täitmine, loovtöö kirjutamine, infootsing teabeallikatest) jne;  

8) arvestatakse õpilaste võimete ja suutlikkuse ja kohaliku eripäraga ning ühiskonnas 

toimuvate muutustega;  

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 

kujundamisel;  

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata 

vanemaid jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane.  

  

5. KLASSI  ÕPITULEMUSED  

 

Õpilane:  

1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest 

mõistetest lähtuvalt;  

2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja kehapikkust, kehatemperatuuri, 

pulsisagedust ning enesetunnet;  

3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju 

inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele;  

4) eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral ning kirjeldab nendega toimetuleku 

võimalusi; 

5) väärtustab oma tervist; 

6) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus;  

7) koostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib seda, lähtudes tervisliku toitumise 

põhimõtetest;  

8) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid;  

9) selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega;  

10) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut;  

11) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid;  

12) oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest; 

13) hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust oma igapäevategevuses;  
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14) väärtustab tervislikku eluviisi; 

15) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi seoses 

keha ning tunnetega;  

16) aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda;  

17) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo;  

18) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega.  

19) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;  

20) selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida;  

21) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning kuidas abi kutsuda;  

22) nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele;  

23) suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise olemust ning vastutust 

oma sõnade ja tegude eest;  

24) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;  

25) 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;  

26) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile; 

 27) väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta.  

28) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi;  

29) selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse meditsiiniliste ja rahvameditsiini 

vahenditega;  

30) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest;  

31) kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada õnnetusjuhtumi korral;  

32) teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda, ning demonstreerib 

õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, 

minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja päikesepiste);  

33) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid praktikas kasutada; 34) väärtustab 

enda ja teiste inimeste elu.  

35) kirjeldab  tervislikku  elukeskkonda,  lähtudes  oma  kodukoha 

 loodus-  ja tehiskeskkonnast;  
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36) eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks või 

mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks;  

37) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele.  

 

ÜLD- JA VALDKONNAPÄDEVUSTE ARENDAMINE 

 

Inimeseõpetuse teemade õppimine võimaldab arendada järgmisi üldpädevusi: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus ning sotsiaalne ja kodanikupädevus - kujundamist toetavad 

kõik ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste kaudu.  Kõik sotsiaalained süvendavad 

lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse. 

Inimeseõpetus  toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas 

elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval teiste arvestamist. Oskus seista 

vastu kesksete normide rikkumisele ning sotsiaalse õigluse ja eri soost inimeste võrdse 

kohtlemise põhimõtete järgimine on üks õppekava üldeesmärke, mille kujundamisel on suur 

rõhk inimeseõpetusel.  

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 

tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke 

eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse 

ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

Õpipädevus - kujundatakse suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks 

vajaminevaid vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist 

erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu 

omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma 

edasiõppimist. 

Suhtluspädevus – kujundatakse suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada 

erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; 

kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada 

õigekeelsust. 

 Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus -  toetatakse oskust kasutada 

erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis 

elu- ja tegevusvaldkondades. Õpitakse eristama sotsiaalteadusi loodusteadustest (sh mõistma 
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nendes kasutatavate uurimismeetodite eripära). Õpitakse otsima teavet, kasutades 

tehnoloogilisi abivahendeid, ja tegema saadud teabe alusel tõenduspõhiseid otsuseid.  

Ettevõtlikkuspädevus- õpetatakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma 

eesmärke, genereerima ideid ning neid ellu viima. Aineõpetuse kaudu kujundatakse 

algatusvõimet ja vastutustunnet, et teha eesmärkide saavutamiseks koostööd; õpitakse 

tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske ning tulema 

toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima sobivaid ja loovaid meetodeid, mis 

toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse 

tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. 

DIGIPÄDEVUS – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; 

leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; 

osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; 

kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd 

erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 

LÄBIVATE TEEMADEGA ARVESTAMINE 

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”  käsitlemisega 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, erialasid ja 

edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest ja 

tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid 

otsuseid.  

Erinevate õppetegevuste kaudu saavad õpilased ülevaate tööturu üldisest olukorrast ja 

tulevikuprognoosidest, tööõigusest, erinevatest töödest eri tegevusvaldkondade ameti- ja 

kutsealadel ning kasutada seda infot nii tulevast õpitavat eriala valides kui ka pikemaajalist 

karjääri plaanides. 



Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL II KOOLIASTE
  
 

Inimeseõpetus 

 

 5.klass  

Erinevaid ameteid ja elukutseid tutvustades pööratakse tähelepanu töö iseloomule, 

töökeskkonnale, töötingimustele ning vajalikele teadmistele, oskustele ja isiksuseomadustele.  

Õpe annab õpilasele teadmised sellest, et erinevate tööde tegemisel on erinevad nõuded ja 

töötingimused. Õpilast juhitakse analüüsima, millised on tema eeldused huvipakkuva töö 

tegemiseks, sh sobiv terviseseisund, füüsiline vorm, füsioloogilised eeldused. Õpilane hakkab 

analüüsima oma võimeid, oskusi ja väärtusi ning seostama neid tulevase haridustee ja tööelu 

valikutega, koostades esmase karjääriplaani. 

Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng”  toetatakse õpilase kujunemist 

sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida 

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

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”  käsitlemisega toetatakse õpilase 

kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab 

ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on 

ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele 

ning osaleb poliitiliste ja majandusotsuste tegemises. 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet”  käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 

kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 

kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride 

mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil 

(rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms 

kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

Läbiva teema „Teabekeskkond“  käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 

inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt 

analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud 

kommunikatsioonieetikast.  

Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks 

ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 

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

Läbiva teema „Tervis ja ohutus”  käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, 

emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt 

ning kujundama tervet keskkonda. 
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Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus”  taotletakse 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. 

 

LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 

 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga (ajalugu, ühiskonnaõpetus) taotletakse, et õpilane areneks 

ennast teostavaks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab 

kaasinimesi, lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas 

toimuvat ning tal on oskusi ja valmidust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 

Ainevaldkonnavälistest õppeainetest lõimub 5.klassi inimeseõpetus eesti keelega- korrektne 

keelekasutus (nii suuliselt kui kirjalikult), tekstimaterjali mõistmine ja tõlgendamine; 

matemaatikaga- ressursside planeerimine (aeg, raha), matemaatiline kirjaoskus, arvandmete 

esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid), oskus probleeme püstitada, 

sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse 

tõesust kontrollida, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada 

matemaatilist käsitlust;  bioloogiaga- inimese anatoomiaalased teadmised aitavad aru saada 

murdeeas toimuvatest muutustest kehas ning uimastite toimest ja erinevatest haigustest; 

geograafiaga- looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule, 

majanduse ressursid, ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, keskkonnaprobleemide 

märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamine; 

arvutiõpetusega- tööde vormistamine arvutis, info hankimine; kehalise kasvatusega- kehaline 

aktiivsus ja selle mõju inimese tervisele, teadmised spordist ja liikumisviisidest, ohutu 

liikumine ja liiklemine, teadmised käitumisest ohuolukordades ja lihtsamatest 

esmaabivõtetest; kunstiõpetusega- erinevad eneseväljendusvõtted.  

 

ÕPPEAINE SISU 

 

1. TERVIS - 4 tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane: 
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1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest 

mõistetest lähtuvalt; 

2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid ning oskab mõõta ja hinnata kehakaalu, kehapikkust, 

kehatemperatuuri ning pulsisagedust; 

3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju 

inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele; 

4) kirjeldab üldisi stressi tunnuseid ja stressiga toimetuleku võimalusi.  

Õppesisu: 

Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad 

tegurid. Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused. 

 

 

 

2. TERVISLIK ELUVIIS -  5 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus; 

2) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid; 

3) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid; 

4) oskab plaanida oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest; 

5) väärtustab tervislikku eluviisi. 

 

Õppesisu: 

Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. 

Toitumist mõjutavad tegurid. 

Kehalise aktiivsuse vormid ja põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. 

 

3. MURDEIGA JA KEHALISED MUUTUSED -6 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 
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1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha 

ning tunnetega; 

2) aktseptib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda; 

3) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo; 

4) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega. 

 

Õppesisu: 

Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas. Kehaliste 

muutuste erinev tempo murdeeas. Suhtumine kehasse ja oma keha eest hoolitsemine. Suguline 

küpsus ja soojätkamine. 

 

 

 

4. TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE – 10 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid; 

2) selgitab, miks on liikluseeskiri kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida; 

3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning oskab abi kutsuda; 

4) mõistab meedia kaudu suhtlemisel ohtusid oma käitumisele ja suhetele ning vastutust oma 

sõnade ja tegude eest;  

5) 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; 

6) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile; 

7) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist; 

 

Õppesisu: 

Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues. Eakaaslaste ning meedia mõju tervise 

ja ohukäitumise alaseid valikud tehes; iseenda vastustus. Vahendatud suhtlemine. Tõhusad 

enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega seotud situatsioonides. Valikud ja 
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vastutus seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastite tarbimisega 

seonduvad riskid tervisele. 

 

5.HAIGUSED JA ESMAABI – 7 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi; 

2) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest; 

3) kirjeldab, kuidas hoida ära õnnetusjuhtumeid ning kuidas ennast ja teisi abistada 

õnnetusjuhtumi korral; 

4) teab, kuidas ohuolukorras turvaliselt käituda ja abi kutsuda, ning demonstreerib 

õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, minestamine, 

nihestus, peapõrutus, palavik, päikesepiste jm); 

5) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid kasutada. 

 

Õppesisu: 

 

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

HIV, selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused. AIDS. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi 

erinevates olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi korral. 

 

6. KESKKOND JA TERVIS – 3 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast; 

2) toob näiteid tegurite kohta, mis mõjutavad elukeskkonna turvalisust ja tervislikkust; 

3) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele. 

 

Õppesisu: 

Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 
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HINDAMINE 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamine 

inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu toetamist, 

kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 

suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke 

ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja 

numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse ning milliseid 

hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.  

  

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamisel, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks.  

  

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. 

Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.  

  

Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava kui ka 

kokkuvõtva hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel. 

Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja praktilisi 

ülesandeid.  

  

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:  

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid;  

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud 

teadmistega;  

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid 

lähtuvalt õpitulemustest;  

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete 

sisust.  
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Praktiliste ülesannete puhul õpilane:  

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;  

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;  

3)  kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist 

igapäevaelus.  

Inimeseõpetuses tähendab hindamine konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu 

toetamist, kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel, seejuures pakkudes võimalusi 

enesehindamiseks. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse kujundavat tagasisidet ka 

väärtuste ning hoiakute kohta. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, 

juhtumianalüüsid ning rühmatöö.  

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND 

 

1. Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on mööbli ümberpaigutamise võimalus 

rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning toetavad demonstratsioonivahendid.  

2. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi.  
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