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1 Üldsätted
Mihkli Kooli õppekava (edaspidi õppekava) on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument
mõõduka, raske ja sügava intellektipuude ja liitpuudega õpilaste põhihariduse omandamiseks.
Õppekava aluseks on põhikooli riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava ja
Mihkli Kooli arengukava.
Õppekava koosneb üldosast, ainekavadest ja tegevusvaldkondade kavadest. Üldosas
esitatakse:
1) põhihariduse alusväärtused;
2) õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid;
3) õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted;
4) õppe-ja kasvatustegevuse rõhuasetused ja taotletavad pädevused;
5) õppe- ja kasvatustegevuse korralduse alused;
6) läbivate teemade rakendamine õppetöös;
7) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted;
8) õppekeskkond;
9) individuaalse õppekava koostamise juhised;
10) hindamispõhimõtted ja kooli lõpetamise tingimused;
11) tugiteenuste rakendamise kord;
12) karjääriteenuse ja nõustamise korraldamine;
13) arenguvestluste läbiviimine;
14) vanemate teavitamine ja nõustamine;
15) õpetaja töökava koostamise põhimõtted;
16) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.
Toimetulekuõppe ainekavades määratletakse õpitulemused ja õppesisu kolmel arengutasemel
järgmistes ainevaldkondades:
1) elu- ja toimetulekuõpe
2) eesti keel
3) matemaatika
4) tööõpe
5) kunst ja käeline tegevus
6) muusikaõpetus
7) kehaline kasvatus
8) rütmika
9) rahvatants
10) ujumine.
Hooldusõppe tegevusvaldkondade kavades määratletakse õpitulemused ja õppesisu kolmel
arengutasemel neljas tegevusvaldkonnas:
1) sotsiaalsed oskused;
2) kommunikatsioon;
3) motoorika;
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4) kognitiivsed oskused.

2 Põhihariduse alusväärtused
Kooli õppekava aluseks on Eesti Vabariigi Põhiseadusest tulenevalt humanistlik inimkäsitlus.
Alusväärtustena tähtsustatakse ÜRO inimõiguste deklaratsioonis, lapse õiguste
konventsioonis, Puuetega inimeste õiguste konventsioonis ja Euroopa Liidu
alusdokumentides määratletud eetilisi põhimõtteid. Alusväärtustena tähtsustatakse
üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine
enda ja teiste vastu) ning ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja
kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus,
õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).
Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut ja luuakse tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud
arenguks ja eneseteostuseks. Kujundades väärtushoiakuid ja -hinnanguid luuakse alus
isiklikuks õnnelikuks eluks ja ühiskonna edukaks toimimiseks.
Kvaliteetse põhiharidusega inimesed suudavad minimaalse abiga ühiskonda integreeruda ning
osalevad oma võimeteid maksimaalselt rakendades Eesti ühiskonna sotsiaalses, kultuurilises,
majanduslikus ja ökoloogilises arengus.

3 Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid
3.1

Toimetulekuõpe

Toimetulekuõppe põhiülesanne on toetada mõõduka intellektipuudega õpilase arengut ning
tema kujunemist Eesti kodanikuks, kes tuleb eluga toime tuttavates tingimustes, teeb
võimetekohast praktilist tööd ja teab oma kuulumisest oma rahva ja Eesti kodanike hulka.
Toimetulekuõppe üldeesmärk on aidata kujuneda isiksusel, kes vastavalt oma võimetele:
1) teadvustab ennast (MINA) ja kaasinimesi (MINA–MEIE–TEISED), on teadlik nende
erisuste ja eri kultuuride võimalikkusest, eristab kuuluvust OMA–VÕÕRAS–ÜHINE;
2) suhtub positiivselt iseendasse, oma perekonda, kaaslastesse ja kodumaasse, järgib
võimetekohaselt õigusnorme, hoidub vägivallast;
3) järgib võimetekohaselt oma tervise ja looduse hoidmise põhimõtteid;
4) orienteerub keskkonnas ja igapäevastes toimingutes, tegutseb tuttavates
situatsioonides;
5) hoidub teadaolevatest ohtudest ja küsib vajaduse korral abi;
6) valdab järgmisi elementaaroskusi: vaatlemine, kuulamine;
7) mõistab talle suunatud kohandatud kõnet ja/või alternatiivseid väljendusvahendeid;
8) väljendab arusaadavalt oma soove/vajadusi omandatud keeleüksuste ja/või
alternatiivsete väljendusvahendite abil;
9) tuleb toime võimetele vastavate lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisülesannetega;
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10) mõistab töö vajalikkust, valdab baasoskusi, suudab tööaja jooksul alluda
töödistsipliinile;
11) teeb jõukohast tööd, on valmis jätkuõppeks.

3.2 Toimetulekuõppe lisaõpe
Toimetulekuõppe lisaõppe eesmärk on luua võimalused hariduse jätkamiseks ning anda
ettevalmistus võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ning tööoskuste omandamiseks oma
igapäevases ümbruses ning kutseõppes või tööelus jätkamiseks.
Õppe eesmärgid on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Arendada suhtlemisvalmidust ja –oskusi;
Arendada igapäevaeluks vajalikke praktilisi oskusi;
Tugevdada täiskasvanuidentiteeti;
Arendada oskust täita kindlaid tööülesandeid;
Õppida orienteeruma tööelu põhireeglites (distsipliin, ohutusnõuded, koostöö);
Luua õpilasele eeldused õpingute jätkamiseks ametikoolis (Astangu
Kutserehabilitatsioonikeskus, Väike-Maarja Õppekeskus).

3.3 Hooldusõpe ja hooldusõppe lisaõpe
Hooldusõppe eesmärk on sügava ja raske intellektipuudega lapse funktsioonide ja oskuste
säilitamine ja arendamine, et tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek harjumuspärases
keskkonnas ja ühiskonnas.
Õppe- ja kasvatustegevuse põhiülesanne on luua võimalused iga õpilase tervikliku arengu
toetamiseks eesmärgipärase õppe ja metoodika, turvalise ja arengut toetava õpikeskkonna,
tugiteenuste, rehabilitatsioonivõimaluste ja tugivõrgustiku tegevuste koordineerituse kaudu.
Õpe kujundab isiksust, kes vastavalt oma võimetele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tajub oma keha, mille kaudu areneb mina-pilt;
Teadvustab ennast ja kaasinimesi;
Mõistab ümbritsevat keskkonda ja oskab seda vastavalt võimetele kasutada;
Orienteerub eakohastes elulistes toimingutes, käitub olukorrale vastavalt;
Märkab ja oskab märku anda oma põhivajadustest ja soovidest;
Saab aru ja oskab kasutada verbaalseid, mitteverbaalseid ja /või alternatiivseid
kommunikatsioonivahendeid;
7) Suhtub positiivselt ja sõbralikult ümbritsevatesse inimestesse, oskab hoiduda ennast
või teisi kahjustavast tegevusest.
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4 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Võrdne võimalus õppimiseks – õppekava võimaldab õpilasel saada oma võimetele ja
arengutasemele vastav põhiharidus.
Individuaalsus – õppe planeerimisel lähtutakse õpilase võimetest, puude iseärasustest ja
bioloogilisest east, mille alusel koostatakse igale õpilasele individuaalne õppekava.
Komplekssus – õppe- ja arendustegevus on ühtne eesmärgistatud protsess, mis hõlmab lapse
arenguks olulisi valdkondi: motoorsed oskused, sotsiaalsed oskused, kommunikatsioonioskused ja kognitiivsed oskused.
Iseseisvus – ümbritsev keskkond ning õppe- ja kasvatusprotsess on suunatud õpilase
võimalikult iseseisvale toimetulekule igapäevastes olukordades. Õppeülesandeid valitakse
lähima arengu tsooni arvestades, mis tagab ülesannete jõukohasuse. Iseseisvuse
suurendamisele aitab kaasa abi ja juhendamise võimalikult täpne reguleerimine ning tegevuste
harjutamine minimaalsete tegevussammude (osaoskuste) kaupa ning omandatud osaoskuste
rakendamine ahelana.
Meeskonnatöö – õppe- ja kasvatustegevust planeeritakse ja viiakse läbi koostöös (asendus-)
kodu ja rehabilitatsiooniasutusega. Meeskonnatöös osalevad õpetajad, õpetaja abid,
tugispetsialistid, rehabilitatsioonispetsialistid, lapsevanemad (tugiisikud) ja eestkosteasutuse
esindaja.
Õppekava avatus – õppekava arendamisel arvestatakse õpilaste võimaluste ja vajaduste
muutustega kodus, erihoolekande teenustel, kutseõppes või ühiskonnas. Oluline on koostöö
õpilase vanemate ja tugivõrgustikuga, teiste koolide pedagoogidega, erihoolekandeteenuste
pakkujatega ja kutseõppe korraldajatega.

5 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused ja taotletavad pädevused
5.1 Toimetulekuõpe
5.1.1 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I arengutasemel
Õpilaste juhtivaks tunnetusprotsessiks on taju, mille baasil areneb tegevusaktide
äratundmine ning kaemuslik-praktiline mõtlemine. Tunnetustegevuse arendamiseks on vajalik
tahtmatu tähelepanu väline suunamine.
Tajude arendamine.
Objekti tunnuste suunatud märkamine eri meeltega; esemete eristamine taustast; tajuvälja
laiendamine; objekti ja graafiliste kujutiste rühmitamine 1–2 tajutava
tunnuse alusel; ruumisuhete (all, peal, ees, taga, kõrval) ja ajasuhete (samal ajal, enne,
pärast) tajumine.
Mälu.
Varemtajutud objektide ja tegevusaktide äratundmine; toimingu sooritamine
vahetult eelnevalt tajutud näidise järgi; seoste tegevus – objekt – tunnus, keeleüksus –
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alternatiivvahendid kujundamine. Töömälu mahu arendamine (kuni 4 üksust); mälukujutluste
aktiveerimine verbaalsete ja mitteverbaalsete signaalide abil. Objektide paigutuse taastamine
varem tajutu põhjal.
Mõtlemine.
Kaemuslik-praktiline mõtlemine: ülesannete täitmine tajuväljas olevaid abivahendeid
kasutades, rühmitamine tajutavate tunnuste alusel, rühmade koostise muutmine.
Motoorika.
Tunnetusprotsesside ja tegevuse eelduseks on motoorika areng: passiivsed liigutused,
liigutuste sooritamine imiteerimise, näidise ja instruktsiooni järgi, omandatud
liigutusstereotüüpide rakendamine tegevuses eneseteenindamiseks. Silma ja käe liigutuste
koordineerimine, objektide jälgimine, liigutuste rütmi ja tempo muutmine. Elementaarset
vaimset tegevust reguleeritakse liigutuste abil.
Õpetuse põhitaotluseks on õppimiseks vajalike alusoskuste omandamine koostegevuse ja
matkimise tasandil:
1) kontakt erisuguseid vahendeid kasutades: kontakti astumine, kontaktis osalemine,
kontakti kestuse pikendamine;
2) adekvaatne reageerimine arusaadavatele korraldustele;
3) lülitumine praktilisse tegevusse ning ümberlülitumine ühelt tegevuselt teisele;
4) oma välimuse ja õppevahendite korrashoid;
5) baaslausungite moodustamine ja/või alternatiivsete suhtlusvahendite situatiivne
kasutamine.
Rõhuasetus on oma mina teadvustamisel. MINA kui osaleja praktilises tegevuses ja
suunatud esemelises mängus kontaktile ja koostegevusele täiskasvanuga (pedagoogiga).
Õppetöös rakendatakse valdavalt üldõpetuslikku tööviisi, kasutatakse praktilisi ja mängulisi
tegevusi, õpilaste tegevust verbaliseerib pedagoog.
Õpilaste võimed on erinevad, seetõttu varieeritakse õppeülesandeid, materjali keerukust, abi
osakaalu ja oskuse omandamiseks kuluvat aega vastavalt laste individuaalsetele iseärasustele.
Väärtuskasvatuse seisukohalt hinnatakse tegevusakte põhimõttel ÕIGE-VALE, õpitegevust ja
käitumisakte motiveeritakse võimalikult meeldiva õpikeskkonna loomisega.
Tegevuses osalemisele antakse positiivne hinnang. Kujundatakse tegevuse TAHAN-motiivi.
Oluline on õpetada õpilasi oma põhivajaduste rahuldamisel toime tulema ilma lähedase
täiskasvanu abita.

5.1.2 Taotletavad pädevused I arengutasemel
I arengutaseme lõpuks õpilane:
1) eristab objekte tajutava tunnuse või funktsiooni järgi;
2) tajub objektidevahelisi ruumisuhteid (all, peal, ees, taga, kõrval);
3) sooritab tegevusakte lihtsate lühikeste verbaalsete või alternatiivsete vahenditega
esitatud korralduste alusel koostegevuses ja eeskuju järgi, sooritab omandatud
tegevusakte iseseisvalt;
4) oskab tuttava mänguasja või didaktilise vahendiga tegutseda vastavalt selle
funktsioonile;
5) tunneb enamasti ära õpitud märgid või sümbolid objektide, sündmuste ja tegevuste
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tähistamiseks;
6) otsib kontakti täiskasvanute ja kaaslastega;
7) väljendab oma põhivajadusi ja soove lihtsate keeleliste või alternatiivsete vahenditega
(sõnad, baaslausungid);
8) meeldetuletamisel kasutab õpitud käitumismalle tuttavates situatsioonides;
9) hindab tuttavaid tegevusakte ÕIGE – VALE põhimõttel;
10) oskab tuttavates situatsioonides märgata ohtlikke olukordi ja hoidub neist;
11) tunneb ära oma asjad;
12) säilitab õppeülesannete täitmise ajal suunatult tähelepanu (kuni 3 min);
13) reageerib arusaadavatele korraldustele adekvaatselt, vastab arusaadavatele repliikidele
keelelisi või alternatiivseid vahendeid kasutades;
14) säilitab töömälus 2–3 objekti järjestuse;
15) lahendab abiga tajuväljas olevaid abivahendeid kasutades arusaadavaid praktilisi
ülesandeid nii tuttavates kui ka varieeruvates tingimustes;
16) rühmitab objekte ja nende kujutisi tajutavate tunnuste alusel, sh rühmitamise aluseid
muutes;
17) orienteerub ööpäeva osades;
18) orienteerub 2–3 objekti vahelistes ruumisuhetes;
19) sooritab liigutusi eeskuju järgi, muutes liigutuste rütmi ja tempot; koordineerib silma
ja käe koostööd;
20) jälgib liikuvat objekti.

5.1.3 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II arengutasemel
Juhtivaks tunnetusprotsessiks on taju, suureneb mälukujutluste osakaal vaimses ja praktilises
tegevuses. Areneb kaemuslik-praktiline mõtlemine lõimunult kujundiliste elementidega.
Tunnetustegevuse arendamiseks on vajalik tähelepanu suunamine eri vahenditega (sh
visuaalsed orientiirid), tähelepanu kestuse pikendamine, motoorne aktiveerimine.
Tajude arendamine.
Tunnuste ja osade märkamine, võrdlemine, sama objekti või graafilise kujutise äratundmine
eri asendis, taustal, eri meeltega. Oluliste/tüüpiliste ja juhuslike tunnuste
eristamine. Terviku moodustamine osadest. Osatoimingute järjestuse tajumine tegevusaktis.
Erisuunaliste ruumisuhete (sh vasakul/paremal) tajumine. Ajasuhete (sündmuste järjestuse)
tajumine.
Mälu.
Tuttavate objektide graafiliste kujutiste ja toimingute äratundmine varieeruvates tingimustes.
Stereotüüpsete toimingute sooritamine tuttavates situatsioonides. Kujutluste aktiveerimine
verbaalse-alternatiivse teabe alusel. Töömälu mahu arendamine (kuni 5 üksust),
üksuste/sümbolite järjestuse säilitamine. Kujutluste verbaliseerimine suunatult.
Mõtlemine.
Kaemuslik-praktiline mõtlemine lõimunult kujundiliste elementidega: abivahendite otsimine
ja kasutamine, ülesande täitmine variatiivsetes tingimustes. Terviku moodustamine osadest.
Õpiülesannete täitmine praktiliselt ja materialiseeritult. Variatiivne rühmitamine suunatult:
varieeritakse objekte, objektide arvu, rühmitamisalust.
Motoorika.
Erisuunalised liigutused. Liigutuste ahela sooritamine mälukujutlustele toetudes kaasneva
instruktsiooni järgi (vajaduse korral imiteerimine). Eri kehaosade motoorika koordineerimine.
Peenliigutuste arendamine. Liigutuste sooritamise verbaliseerimine (pedagoog –õpilane).
Sobimatute liigutusstereotüüpide asendamine.
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Põhitaotlus on kujundada baasoskuste harjumuslik sooritamine, arendamist vajab tegevusega
kaasnev suhtlemine (tegevusele ärgitamine, protsessi suunamine, tulemuse sõnastamine), oma
tegevuse suunatud elementaarne kommenteerimine.
Rõhuasetus on oma MINA teadvustamisel, õppekavaterviku kujundamise aluseks on suhted
MINA/MEIE ja MINA/ÕPILANE.
Kõne. Baassõnavara arendamine, situatiivse dialoogi harjutamine, etiketisuhtlemine.
2–3 lausungi tähenduse seostamine. Kohandatud lühitekstide tähenduse mõistmine (vajaduse
korral kaasneb visuaalne näitlikkus). Mõnest lausungist koosneva teksti loomine (abiga).
Õppetöös rakendatakse valdavalt üldõpetuslikku tööviisi, kasutatakse praktilisi ja mängulisi
tegevusi. Õpilane hakkab oma tegevust elementaarselt kommenteerima, kasutades suunatult
verbaalseid või alternatiivseid vahendeid. Õpetamine muutub ainekesksemaks.
Õpilaste võimed on erinevad. Seetõttu varieeritakse õppeülesandeid, materjali keerukust, abi
osakaalu ja oskuse omandamiseks kuluvat aega vastavalt laste individuaalsetele iseärasustele.
Elementaarse lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse kujundamine.
Väärtuskasvatuse seisukohalt hinnatakse tegevusakte põhimõttel ÕIGE – VALE, MEELDIB
–EI MEELDI. Õpitegevust ja käitumisakte motiveeritakse võimalikult meeldiva
õpikeskkonna loomisega. Antakse positiivne hinnang tegevuses osalemisele. Vähendatakse
negatiivsete hoiakute mõju. Kujundatakse TAHAN-motiivi kõrvale positiivse hinnangu abil
PEAB-motiivi. Võimaldatakse valikuid.
Oluline on õpetada õpilast tuttavas situatsioonis jõukohaste ülesannetega võimalikult
iseseisvalt toime tulema ja abiga ka keerukamates olukordades hakkama saama (varieeruv
situatsioon, vahendid). Tehakse algust lihtsa töö oskuste õpetamise ning harjutamisega.

5.1.4 Taotletavad pädevused II arengutasemel
II arengutaseme lõpuks õpilane:
1) eristab tuttavaid objekte ja sündmusi, eristab olulisi tüüpilisi tunnuseid juhuslikest
tunnustest, tunneb ära sama objekti eri taustal ja eri asendis;
2) teadvustab objekti asukohta ruumis teiste objektide suhtes;
3) varieeruvates tingimustes sooritab tuttavaid ja jõukohaseid tegevusakte iseseisvalt;
4) oskab didaktilise vahendi või tuttava tööriistaga tegutseda vastavalt selle
funktsioonile;
5) tunneb ära ja kasutab õpitud märke või sümboleid, sh tähti ja numbreid; suudab luua
seost objekt – pilt – keeleüksus;
6) oskab astuda kontakti täiskasvanute ja kaaslastega;
7) väljendab arusaadavalt oma põhivajadusi ja soove ning küsib teistelt abi, kasutades
keelelisi või alternatiivseid vahendeid;
8) teadvustab oma rolli ühistegevuses osalejana;
9) valib tuttavates situatsioonides käitumiseks sobivaid õpitud käitumismalle;
10) hindab tuttavaid tegevusakte põhimõttel ÕIGE – VALE, MEELDIB – EI MEELDI;
11) suudab tuttavates situatsioonides ohtu ette kujutada ning ohule adekvaatselt
reageerida;
12) valib tegevusakti eesmärgist lähtuvalt sobivaid vahendeid;
13) säilitab õppeülesannete täitmise ajal tähelepanu (kuni 5 min);
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14) täidab lühikesi ja arusaadavaid korraldusi harjumuspäraselt tegutsedes, kommenteerib
suunatult tegevust (mida teeb?, mida?, millega?, kus?);
15) säilitab töömälus kuni 5 objekti järjestuse;
16) lahendab arusaadavaid praktilisi ülesandeid nii tuttavates kui ka varieeruvates
tingimustes tajuväljas olevaid abivahendeid kasutades;
17) orienteerub ööpäeva rütmiga seotud tegevustes, teab nädalapäevade ja aastaaegade
järjestust;
18) sooritab erisuunalisi liigutusi ja liigutuste stereotüüpset ahelat mälukujutlustele
toetudes, suudab koordineerida eri kehaosade motoorikat;
19) võrdleb suunatult oma töö resultaati näidisega;
20) sooritab eneseteeninduse toimingud vastavalt omandatud kogemusele.

5.1.5 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III arengutasemel
Tunnetustegevuses kasvab märgatavalt mälu roll ja kujuneb osaliselt kaemuslik-kujundiline
mõtlemine, mis võimaldab ette kujutada tegevust tuttavas situatsioonis. Tähelepanu hoidmist
soodustab harjumustele toetuv tegevus.
Tajude arendamine.
Aja ja ruumi analüütiline tajumine samal ajal eri meeltega, tuttavate objektide ja sündmuste
mitmetele tunnustele ja mälule toetuv (simultaanne) tajumine, kogemustele toetuv stseenide ja
lihtsate stsenaariumite analüütiline tajumine (jälgitav sündmus, pilt, pildiseeria, tekst).
Mälu.
Tuttavate objektide graafiliste kujutiste valikuline äratundmine ja meenutamine ülesandest
lähtuvalt. Kogemuste ja esitatud teabe eristamine. Mälukujutluste konkretiseerimine ja uute
seoste loomine täiendava teabe abil. Stereotüüpsete tegevusaktide variatiivsuse kujundamine,
juhuslike/stereotüüpsete assotsiatsioonide pidurdamine. Lühikese ja arusaadava instruktsiooni
säilitamine mälus ja selle arvestamine toimingut sooritades. Kujutluste verbaliseerimine,
graafiline kujutamine.
Mõtlemine.
Kaemuslik-praktilisele mõtlemisele lisandub osaliselt kaemuslik-kujundiline mõtlemine, mis
võimaldab ülesannete täitmist kujutlustele toetudes. Vajalike abivahendite valimine või
valmistamine. Õppeülesannete täitmine, toetudes isiklikele kogemustele ja eri meeltega
tajutavatele vahenditele (sh kõnele).
Rühmitamine 2–3 üldistustasandil, allrühmade moodustamine.
Elementaarsete põhjus-tagajärg-seoste teadvustamine praktilises tegevuses.
Motoorika.
Praktiliseks tööks vajalike liigutuste omandamine (spetsiifika sõltuvalt tegevusest).
Liigutusstereotüüpide kujundamine sõltuvalt tegevusest, varieerimine sõltuvalt
tingimustest. Liigutuste teadlik järjestamine, lähtudes osatoimingute ahelast.
Põhitaotlus on võimalikult iseseisev toimetulek igapäevases elus ja õpitud tegevustes.
Õppekavaterviku kujundamise aluseks on MINA/MEIE suhted kodukoha ja tegevusega.
Baas- ja vähe laiendatud lausungi mõistmine ja kasutamine suhtlemisel. Suuliste ja kirjalike
kohandatud lühitekstide mõistmine. Oma tegevuse ja tajutud sündmuse sõnastamine
lühitekstina, täiendava teabe lisamine küsimustele vastates.
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Täiendava teabe vajadusest ja puudulikust mõistmisest teatamine. Õpitud
suhtlemisstrateegiate rakendamine. Situatsioonile vastav rollisuhtlemine. Väljendite
mõningane varieerimine, ütluse pragmaatilise tähenduse tuletamine situatsioonis.
Õppetöös rakendatakse jätkuvalt üldõpetuslikku tööviisi, kasutatakse valdavalt praktilisi
tegevusi, õpilast suunatakse oma tegevust kommenteerima verbaalselt ja/või alternatiivsete
vahenditega.
Õpilaste võimed on erinevad. Seetõttu varieeritakse õppeülesandeid, materjali keerukust, abi
osakaalu ja oskuse omandamiseks kuluvat aega vastavalt laste individuaalsetele iseärasustele.
Elementaarse lugemis-, kirjutamis-, arvutamis- ja mõõtmisoskuse kujundamine ja oskuste
kasutamine tegevuses.
Väärtuskasvatuse seisukohalt hinnatakse tegevusakte põhimõttel ÕIGE – VALE, MEELDIB
–EI MEELDI. Motiivi ja eesmärgi seose teadvustamine: TAHAN – TEEN; PEAB / ON
VAJA –TEEN; TAHAN – EI TOHI – EI TEE. PEAB-motiivi kõrvale VAJA-motiivi
kujundamine positiivse hinnangu abil lähtuvalt eesmärgist või tulemuse teadvustamisest.
Oluline on õpetada õpilast võimalikult iseseisvalt toime tulema. Kujundatakse lihtsa töö
oskusi:
1) omandatud toimingute rakendamine ahelana, osaliselt muutuvates tingimustes;
2) toimingu suunatud planeerimine, teabe otsimine sõltuvalt ülesandest (pilt, plaan,
lühitekst);
3) töövahendite ja materjali sobivuse hindamine;
4) kujutluse loomine tulemustest – osatoimingute ning vahendite valik ja järjestamine;
5) suunatud enesekontroll: osatoimingute/operatsioonide järjestus ja tulemused, toimingu
tulemus (võrdlemine näidisega).

5.1.6 Taotletavad pädevused III arengutasemel
III arengutaseme lõpuks õpilane:
1) tunneb kirjelduste järgi ära ja kujutab ette tuttavaid objekte ja sündmusi;
2) teadvustab objekti asukohta ruumis, arvestab kahte parameetrit (all paremal, taga peal
jne);
3) sooritab ka varieeruvates tingimustes harjumuslikke tegevusakte iseseisvalt;
4) oskab didaktilise vahendi või tuttava tööriistaga tegutseda vastavalt selle funktsioonile
ja tegevuse eesmärgist lähtudes;
5) tunneb ära ja kasutab õpitud märke või sümboleid, sh tähti ja numbreid; suudab luua
seost objekt – pilt – skeem – keeleüksus;
6) oskab suhelda tuttavas situatsioonis vastavalt rollile nii täiskasvanute kui ka
kaaslastega;
7) väljendab oma vajadusi ja soove, arvestades etiketisuhtlemist ja tuttavaid
käitumisreegleid, tal on kujunenud hoiak ja oskus teatada teabe puudulikust
mõistmisest ja täiendava teabe vajadusest;
8) teadvustab oma rolli tegevuses;
9) oskab tuttavates situatsioonides valida sobivat käitumismalli, lähtudes motiividest
TAHAN –ON VAJA – PEAB ja reeglitest TOHIB – EI TOHI;
10) hindab tajutavaid tegevusakte põhimõttel ÕIGE – VALE, MEELDIB – EI MEELDI;
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11) suudab ette kujutada ohtlikke situatsioone, neid vältida ja ohule adekvaatselt
reageerida;
12) suudab tegevusakti eesmärgist lähtuvalt valida, ise teha ja kasutada sobivaid
vahendeid variatiivsetes tingimustes;
13) suudab jõukohaste õppe- ja tööülesannete täitmise ajal olukorrast sõltuvalt tähelepanu
ümber lülitada ja säilitada;
14) täidab arusaadavaid korraldusi, seostab mitteverbaalset ja verbaalset teavet, ühendab ja
15) kasutab tegevuses (planeerimine, sooritamine, enesekontroll) verbaalset ja visuaalset
teavet, kommenteerib tegevust ja tulemust;
16) säilitab töömälus kuni 5 objekti järjestuse;
17) rakendab omandatud toiminguid ahelana (sh osaliselt muutuvates tingimustes);
18) valib (positiivne/negatiivne valik) või teeb ise vajalikke abivahendeid ning lahendab
arusaadavaid praktilisi ülesandeid tajuväljas olevaid abivahendeid kasutades (sh
tuttavates ja ka varieeruvates tingimustes);
19) rühmitab objekte ja nende kujutisi tajutavate tunnuste alusel (sh rühmitamise objekte,
nende hulka ja aluseid muutes);
20) suudab ligikaudu ette kujutada tuttava toimingu sooritamiseks kuluvat aega,
orienteerub kellaajas vähemalt pooltunni täpsusega, seostab kalendrikuu ja aastaaja;
21) sooritab praktiliseks tööks vajalikke liigutusi ja suudab neid varieerida sõltuvalt
tingimustest;
22) võrdleb oma töö resultaati näidisega.

5.2 Hooldusõpe
5.2.1 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I arengutasemel
Esimesel arengutasemel orienteerub õpilane ümbritsevas ja iseendas aistingute tasandil.
Eesmärk on arendada tunnetust eri meeltega, luua eeldused geštalttaju kujunemiseks.
Tähelepanu.
Pilkkontakti saavutamine, lühiajaline hoidmine ja suunamine.
Tähelepanu hoidmiseks vajaliku kehaasendi säilitamine või võimetekohane muutmine.
Võimaluse korral oma käeliigutuste jälgimine.
Tähelepanu lühiajaline hoidmine žestide ja/või sõnaga, pilgu hoidmine ja vähene säilitamine
objektide liigutamisel või paigutuse muutmisel.
Tähelepanu säilitamise kestuse pikendamine – lapse jaoks märgatavate stiimulite esitamine
koos positiivse kinnitusega.
Tähelepanu ümberlülitamine stiimuleid asendades.
Aistingud ja taju.
Üksikute tunnuste suunatud märkamine: ere valgus, liikuv objekt, heli, müra, objekti pind
(temperatuur, sile/krobeline jne).
Oma keha puutetundlikkuse arendamine.
Mälu.
Mõne läheduses oleva tuttava objekti äratundmine 1–2 tunnuse alusel.
Mõtlemine.
Elementaarne kaemuslik-praktiline mõtlemine: manipuleerimine esemetega, võimetekohane
tegutsemine tuttava abivahendiga.
Motoorika.
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Tunnetusprotsesside ja tegevuse eelduseks on motoorika areng: passiivsed liigutused
koostegevuses ja imiteerimise järgi, esemete haaramine, hoidmine ja lahtilaskmine,
omandatud liigutusstereotüüpide mitmekesistamine.
Objektide jälgimine, liigutuste suuna, amplituudi, rütmi ja tempo muutmine.
Elementaarse tunnetustegevuse aktiveerimine liigutuste abil.
Õpetuse põhitaotluseks on elementaarsete liigutuste ja toimingute sooritamine abiga,
koostegevuses, mõne liigutuse sooritamine imiteerides või iseseisvalt; sihipäraste liigutuste
sooritamine füüsilise abiga ja stereotüüpsete liigutuste mitmekesistamine. Tuttavas
situatsioonis pedagoogi intonatsioonile, mõnele sõnale või žestile reageerimine. Õpilaste
emotsionaalsete seisundite diferentseerimine kohese tagasiside abil.
Esimesel arenguastmel on rõhuasetus õpilase kaasamisel enesetunnetusele aistingute tasandil,
kontakti loomisel ja saavutamisel.
Häälelisele aktiivsusele, häälitsemisele ergutamine, hääle tekke stimuleerimine. Sõna
tajumine signaali rollis (pidev kordamine) ja sümbolina (sõna ja eseme koosesitus).
Suhtlemisvahendite õpetamisel arvestatakse õpilaste füüsilist seisundit ja vaimset arengut.
Õppetegevuse sisu ja vorm on tihedalt seotud reaalse situatsiooniga, millest sõltuvalt
arendatakse võimalikult kõiki eri valdkondade tegevusi.
Laste füüsiline areng ja vaimsed võimed on oluliselt erinevad. Seetõttu varieeritakse tegevusi,
abivahendeid, abi osutamist ja oskuse omandamiseks kuluvat aega iga õpilase individuaalseid
võimeid ja iseärasusi arvesse võttes.
Positiivsete elamuste esilekutsumine minimaalsete edusammude eest (füüsiline kontakt,
naeratus, toon). Positiivse emotsiooni kestuse pikendamine. Õpilastele meeldiva elu- ja
õpikeskkonna loomine.
Oluline on õpetada õpilasi oma põhivajadustest märku andma.

5.2.2 Taotletavad pädevused I arengutasemel
I arengutaseme lõpuks õpilane:
1) märkab läheduses olevaid objekte; tunneb ära temaga tegelevad inimesed;
2) tajub lähiümbruses asetsevaid objekte (sh erisugusel taustal);
3) sooritab stereotüüpseid liigutusi ja tegevusakte koostegevuses ja imiteerimise teel;
4) hoiab kättepandud esemeid; haarab esemeid, (ühe/kahe käega), manipuleerib
nendega ja laseb käest lahti;
5) tunneb enamasti ära tuttavad žestid;
6) reageerib kontaktile (hääl, puudutus, sõna) liigutuste, žestide ja häälitsustega, otsib
mõnikord kontakti;
7) annab märku mõnest oma põhivajadusest;
8) suudab suunatult säilitada tähelepanu (rohkem kui 2 sek);
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9) stereotüüpsetes situatsioonides märkab talle suunatud kontaktipüüdlust, reageerib
adekvaatselt intonatsioonile, žestidele ja mõnele tuttavale sõnale;
10) sooritab mõnda eneseteeninduseks vajalikku liigutust füüsilise abiga.

5.2.3 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II arengutasemel
II arengutasemel on õpilaste juhtivaks tunnetustegevuseks kohanemine ümbritsevaga
geštalttajule toetudes ja oma keha seisundi tajumine.
Tähelepanu.
Elementaarse valikulisuse kujundamine koostegevuses.
Tähelepanu suunamine ja hoidmine žestide ja sõnaga, objektide jälgimine nende liigutamisel
või paigutuse muutmisel.
Taju.
Objekti ja tunnuste suunatud tajumine eri meeltega äratundmiseks (kuju, värvus, suurus; heli,
müra, temperatuur, pinnaomadused), esemetega manipuleerimine, sh koostegevuses vastavalt
nende funktsioonile.
Mälu.
Objekti äratundmine mingil taustal 2–3 hulgast (suunamine näidise, sõna, žestiga).
Sama funktsiooniga, kuid 1–2 tunnuse poolest erinevate objektide äratundmine.
Mõtlemine.
Elementaarne kaemuslik-praktiline mõtlemine.
Objekti ja abivahendi valimine 2–3 objekti hulgast koostegevuses, mõne tuttava objekti
valimine koostegevuses, eeskuju ja/või korralduse alusel.
Valik erinevate tunnustega objektide hulgast.
Tegevusvahendi kasutamine stereotüüpsetes ja vähevarieeruvates tingimustes.
Motoorika.
Liigutuste sooritamine eeskuju järgi, vajaduse korral koosliigutused, žestide ja sõnaga
suunatud liigutused.
Liikumine ruumis, silma- ja käeliigutuste seostamine.
Kahe või enama eri liigutuse korduv sooritamine (järjestikune, samaaegne).
Elementaarse tunnetustegevuse aktiveerimine liigutuste abil.
II arengutaseme põhitaotlus on õpitud lihtsate toimingute sooritamine stereotüüpses
situatsioonis, mõne abivahendi kasutamine suunatult. Mõne omandatud stereotüüpse
liigutusliku toimingu sooritamine variatiivsetes tingimustes (abivahendid, keskkond).
Adekvaatne reageerimine pedagoogi intonatsioonile, mõnele sõnale või žestile tuttavas
situatsioonis.
II arengutasemel on rõhuasetus õpilase kaasamisel lihtsasse koostegevusse, eneseteenindusse,
jõukohaste osatoimingute/operatsioonide sooritamine abiga, mõnede sooritamine iseseisvalt.
Ühesõnalise korralduse, lihtsa situatiivse kõne mõistmine (lausung kuni 3 sõna),
sõna/lausungi mõistmine tegevuses koos žesti/osutamisega.
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Alternatiivsete, tuttavate suhtlemisvahendite mõistmine. Aktiivsele suhtlemisele suunamine:
oma vajadustest teatamine (sh soov kontakti astuda), vastamine pedagoogile; objektile või
tegevusele osutamine vastavalt oma kõnearengu tasemele.
Suhtlemisvahendite õpetamisel arvestatakse õpilase füüsilist seisundit ja vaimset arengut.
Õppetegevuse sisu ja vorm on tihedalt seotud reaalse situatsiooniga. Arendatakse võimalikult
kõiki eri valdkondade tegevusi. Kujundatavatest tegevustest lähtuvalt luuakse sobivaid
õpikeskkondi.
Õpilaste füüsiline areng ja vaimsed võimed on oluliselt erinevad. Seetõttu varieeritakse
tegevusi, abivahendeid, abi osutamist ja oskuse omandamiseks kuluvat aega vastavalt iga
õpilase individuaalseid võimeid ja iseärasusi arvese võttes.
Positiivsete emotsioonide toetamine ning hoidmine toimingute/operatsioonide sooritamise
ajal ja järel. Negatiivsete emotsioonide pärssimine, rahulikumale käitumisele positiivse
hinnangu andmine.
Oluline on õpetada õpilasi oma põhivajadustest märku andma, motiveerida iseseisvalt
tegutsema, toetades iseseisvat tegutsemist võimalikult täpselt reguleeritud abiga.

5.2.4 Taotletavad pädevused II arengutasemel
II arengutaseme lõpuks õpilane:
1) märkab ja tunneb ära 2–3 objekti hulgast mõne tuttava objekti;
2) tajub objekte eri meeltega, märkab 2–3 eristavat tunnust;
3) sooritab varieeruvates situatsioonides stereotüüpseid liigutusi ja tegevusakte
koostegevuses ja imiteerimise teel, suudab seostada silma- ja käeliigutusi (vajaduse
korral suunatult);
4) kasutab tuttavat tegevusvahendit stereotüüpsetes ja vähevarieeruvates tingimustes;
5) reageerib enamasti adekvaatselt suhtlemises kasutatavatele tuttavatele vahenditele
(žestid, sõnad, pildid jne);
6) reageerib alternatiivsetele suhtlemisvahenditele või lihtsale situatiivsele kõnele
võimetekohaselt;
7) annab oma vajadustest (sh soovist kontakti astuda) arusaadavate keeleliste ja/või
alternatiivsete vahenditega märku;
8) suudab koostegevuses valikuliselt tähelepanu suunata;
9) reageerib adekvaatselt intonatsioonile, žestidele ja mõnele tuttavale
sõnale/lausungile tegevussituatsioonides;
10) osaleb eneseteeninduses, sooritab mõningaid jõukohaseid
operatsioone/osatoiminguid iseseisvalt.
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5.2.5 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III arengutasemel
III arengutasemel hakkab õpilastel vähesel määral kujunema analüütiline taju, põimudes
mälukujutlustega.
Tähelepanu.
Võimalikult iseseisev tähelepanu suunamine ja säilitamine oma praktilises tegevuses.
Tähelepanu ümberlülitamine ühelt stiimulilt teisele.
Taju.
Objekti ja toimingute geštalt- ja analüütiline taju (objektid eri asendis, eri taustal, tegevus eri
asendis ja kohta muutes); nägemistaju välja laiendamine.
Mälu.
Tuttavate objektide ja samade toimingute äratundmine igapäevastes varieeruvates
tingimustes: paigutus ruumis, erinev taust, mõneti erisuguste tunnustega / erisuguste
funktsioonidega objektid.
Harjumustele toetuvate toimingute sooritamine koostegevuses või iseseisvalt
(protseduurimälu).
Mõtlemine.
Elementaarne kaemuslik-praktiline mõtlemine lõimunult mälukujutlustega.
Objekti ja abivahendi valik 2–3 objekti hulgast eeskuju ja korralduse (sh žesti) ja mälu abil.
Valik oluliselt erinevate ja vähe erinevate tunnustega objektide hulgast.
Tegevusvahendi kasutamine varieeruvates tingimustes.
Motoorika.
Liigutuste elementaare koordineerimine, liikumine ruumis, stereotüüpsete liigutusahelate
sooritamine, liigutusrütmi muutmine, käe ja sõrmede liigutuste täpsuse harjutamine.
Elementaarse tunnetustegevuse aktiveerimine liigutuste abil.
III arengutaseme põhitaotlus on omandatud praktilise toimingu ahela sooritamine
variatiivsetes tingimustes (sama abivahend erinevas funktsioonis, erisugused vahendid samas
funktsioonis, keskkond). Tegutsemisele ärgitatakse vajaduse korral lihtkorralduse, žesti,
stimuleeriva kaasliigutuse, alustatud koostegevuse, piktogrammi vm alternatiivse
kommunikatsioonivahendi abil.
III arengutasemel on rõhuasetus II arengutasemel omandatud oskuste täiustamisel ja uute,
võimetekohaste osaoskuste/oskuste õpetamisel, õpilase kaasamisel eneseteenindusse:
harjumuspäraste osatoimingute/operatsioonide seostamine toimingute ahelaks, osatoimingute
iseseisva sooritamise osakaalu suurendamine, mõne omandatud toimingu iseseisev
sooritamine.
Elementaarne suhtlemine: situatiivsete repliikide (verbaalsed, alternatiivsed) mõistmine ja
neile vastamine. Oma tegevuse ja vajaduste elementaarne sõnastamine / alternatiivsete
vahenditega väljendamine. Korralduste mõistmine ja täitmine oma kogemuste piires.
Suhtlemisvahendite õpetamisel arvestatakse õpilase füüsilist seisundit ja vaimset arengut.
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Õppetegevuse sisu ja vorm on tihedalt seotud reaalse situatsiooni ja sobiva õpikeskkonnaga.
Arendatakse võimalikult kõiki eri valdkondade tegevusi. Kujundatavatest tegevustest
lähtuvalt luuakse varieeruv igapäevaelu arvestav õpikeskkond.
Õpilaste füüsiline areng ja vaimsed võimed on oluliselt erinevad. Seetõttu varieeritakse
tegevusi, õpisituatsioone, abivahendeid, suhtlemisvahendeid, abi osutamist ja oskuse
omandamiseks kuluvat aega vastavalt iga õpilase individuaalseid võimeid ja iseärasusi
arvesse võttes.
Emotsioonide minimaalne intellektualiseerimine, sh negatiivsete emotsioonide pärssimine,
positiivse hinnangu andmine oodatud käitumisele ja osatoimingute ahela oodatud tulemusele.
Õpilase positiivne toetamine variatiivsetes situatsioonides, õpilasele mõistetavate piirangute
rakendamine: intonatsioon, EI-hinnang, kontakti vähendamine.
Oluline on õpetada õpilasi oma põhivajadustest mõistetavalt (verbaalsete või alternatiivsete
vahenditega) märku andma.

5.2.6 III arengutasemel taotletavad pädevused
III arengutaseme lõpuks õpilane:
1) märkab ja tunneb oma kogemustele toetudes ära objekti selle funktsiooni järgi
(sh varieeruvates tingimustes);
2) tajub objekte eri meeltega, märkab eristavaid tunnuseid;
3) koordineerib (vajaduse korral abiga) sõltuvalt tegevusest oma liigutusi ja liikumist
ruumis;
4) kasutab tuttavat tegevusvahendit varieeruvates tingimustes;
5) reageerib adekvaatselt lähtuvalt situatsioonist suhtlemises kasutatavatele tuttavatele
vahenditele (sh varieeruvates olukordades);
6) mõistab situatiivseid repliike ja vastab neile oma kogemuste ja suhtlemisvahendite
valdamise (sh kõne arengu) taseme piires;
7) teatab arusaadavalt oma vajadustest (sh soovist kontakti astuda) keelelisi ja/või
alternatiivseid vahendeid kasutades;
8) säilitab tähelepanu harjumuspärases tegevuses (mõnest osatoimingust koosnev
ahel);
9) reageerib ja vastab adekvaatselt arusaadavatele korraldustele;
10) sooritab eneseteeninduseks vajalikke toiminguid omandatud oskuste piires
iseseisvalt.
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6 Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse alused
Õppeaasta kestab 1. septembrist ühel kalendriaastal 31. augustini järgmisel kalendriaastal.
Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridusja teadusminister.
Õppeveerandites on vähemalt 175 õppepäeva.
Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes
osalema. Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva.
Õppetund on kooli päevakavas või õpilase individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ette
nähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on koolis toimuv tegevus (klassitund, individuaaltund,
õppekäik, ekskursioon, õuesõpe, spordipäev, e-õpe jms), mis on suunatud teadmiste ja oskuste
omandamisele ning toimub õppekeskkonnas ning milles osalevad nii õpilane kui pedagoog.
Õppetunni pikkus on 45 minutit ja õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib vajadusel
jagada mitmeks osaks ja kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, millele järgneb pikem
vahetund. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.
Klassi täituvuse piirnorm on hooldusõppe klassis 4 õpilast ja toimetulekuõppe klassis 6 õpilast.
Vastava nõustamiskomisjoni otsuse alusel võimaldatakse õpilasele vajadusel koduõpe või ühe õpilase
õpetamisele keskendatud õpe.

6.1 Toimetulekuõpe
Toimetulekuõppes on fikseeritud õppe- ja kasvatustegevuse rõhuasetused, taotletavad
pädevused ja õppesisu kolmel arengutasemel. Arengutase määratleb ainevaldkondade kaupa
õpilase hetke arengutaseme ja lähima arengu tsooni, mitte läbitud kooliaastaid. Erinevates
õppeainetes võib õpilase oskuste ja teadmiste tase olla erinev. IÕK koostamisel lähtutakse
õpilase arengutasemest igas konkreetses õppeaines. Kui õpilase oskuste ja teadmiste tase
mingis aines ületab või ei ulatu toimetulekuõppe ainekavade õpitulemustes ja õppesisus
esitatule, lähtutakse IÕK koostamisel vastava valdkonna lihtsustatud õppe või hooldusõppe
õpitulemustest ja õppesisust.
1.-2. klassis jaguneb õpetus tegevusvaldkondadeks, 3. klassist kuni põhikooli lõpetamiseni
õppeaineteks, mis realiseeritakse üldõpetuse põhimõttel. Õpe toimub ainekavades toodud
integreeritud teemade ja tegevuste kaudu, mitte traditsioonilise ainekeskse tunnina. Õppe- ja
kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli
õppekäigu või ekskursioonina.
Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, milles planeeritakse õppe- ja
arendustegevus valdkondade ja alavaldkondade kaupa.
Toimetulekuõppe tunnijaotusplaan
Alates 7. klassist on toimetulekuõppes valikaineteks ujumine ja rahvatants.
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Tööõppe õppesuunad on koristustööd/köögitööd, toidu valmistamine, puutöö või käsitöö ja
aiandus.
Klass/
Aine
Elu- ja
toimetulekuõpe
Eesti keel
Matemaatika
Kunst ja käeline
tegevus
Tööõpe üld
Koristustööd/
köögitööd
Toidu
valmistamine
Puutöö/käsitöö
Aiandus
Muusikaõpetus
Kehaline
kasvatus
Rütmika
Ujumine
Rahvatants
Nädalakoormus

1.kl

2.kl

4.kl

5.kl

6.kl

5

3.k
l
5

4
4
2
5

8.k
l
6

9.k
l
6

1.p

2.p

7

7.k
l
6

5

7

6

6

5
3
5

6
4
5

6
4
5

6
5
5

6
5
2

6
4
2

6
4
2

6
4
2

6
4
2

6
4
2

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

L
A

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1

1

1

20

23

25

25

28

30

1
1
1
30

1
1
1
32

1
1
1
32

1
1
1
32

1
1
1
32

32

6.2 Hooldusõpe
Hooldusõppe õppekorraldus jaguneb tegevusvaldkondadeks, mis realiseeritakse integreeritud
praktiliste tegevuste käigus. Valdkonnad on tinglikult jagatud kolmeks arengutasemeks. Õpe
võib toimuda üleminekuga ühelt tasemelt teisele või ühe taseme piires ning hõlmata eri
valdkondades erineva taseme ülesandeid. Lähtutakse iga õpilase arengutasemest eri
valdkondades, intellektipuude sügavusest ning võimalike lokaalsete anatoomiliste kahjustuste
esinemisest ja/või muudest arenguhäiretest.
Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, milles planeeritakse õppe- ja
arendustegevus valdkondade ja alavaldkondade kaupa. Valdkondade jaotusplaan koos
vastavate tundide arvuga koostatakse igale õpilasele eraldi ja fikseeritakse individuaalses
õppekavas.
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Hooldusõppe valdkonnaplaan:
Nädalakoormus
I arengutase
II arengutase

III arengutase

Tegevusvaldkond
Kommunikatsioon
Sotsiaalsed oskused
sh.igapäevaoskused
Kognitiivsed
oskused
Motoorika
Rütmika

20

20

20

Individuaalse õppekava alusel koostab õpetaja õpilasele nädalakava, mis tagab õpilasele
vajaliku õppeprotsessi struktueerituse.
Hooldusõppes on nädalakoormus kõigil kolmel arengutasemel 20 tundi. Tunnid toimuvad
paaristundidena, mille vahel on 20-minutiline vahetund.
Õppetegevus korraldatakse õpperühmadena, kus õppetegevust viiakse läbi individuaalsete ja
grupitegevustena. Õppetööd rühmas viivad läbi õpetaja ja vajadusel õpetaja abi.
Õpe toimetuleku- ja hooldusõppes toimub 9 õppeaastat.
Õpilasele, kes on läbinud temale koostatud individuaalse õppekava, väljastatakse
õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus ja hinnanguleht.
Lapsevanema või eestkostja poolt hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal esitatud põhjendatud
taotluse alusel võib õppenõukogu otsusega pikendada õpilase õppeaega kahe õppeaasta võrra
32 tundi nädalas toimetulekuõppes ja kuni 20 tundi nädalas hooldusõppes mõlema õppeaasta
jooksul. Täiendavate õppeaastate kohustuslike ja valikainete kohta koostatakse õpilasele
individuaalne õppekava.
Samal aastal põhikooli lõpetanud õpilastele võimaldatakse vajadusel lisaõpe 1 õppeaastaks.
Lisaõppe eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust kutseõppesse või erihoolekande
teenusele minemisel. Igale õpilasele koostatakse üleminekuplaan, kus määratakse õpilase
õppe sisu ja nädalakava. Üleminekuplaani koostamisel lähtutakse õpilase võimetest ja
oskustest ning arvestatakse võimalusel õpilase ning vanema või eestkostja soove ja vajadusi
ning kooli võimalusi.
Lisaõppes osalejatele võimaldatakse juhendatud õpet 1050 õppetunni ulatuses, millest 525
õppetundi moodustab õpe ja 525 õppetundi kutsealane ettevalmistus ning sotsiaalsete ja
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enesekohaste oskuste arendamine. Kutsealast ettevalmistust võib teha koostöös tööandja või
kutseõppeasutusega. Igale õpilasele koostatakse üleminekuplaan, kus määratakse selle õpilase
konkreetne õppe sisu ja päevakava.

7

Läbivate teemade rakendamine õppetöös

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu
vahendiks ning neid arvestatakse õppekeskkonna kujundamisel.
Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige:
 õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna
kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke;
 üldõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse õppesse sobivad teemakäsitlused,
näited ja meetodid, viiakse läbi klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte ja üritusi.
Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust
erinev, olenevalt sellest kui tihe on õppeaine seos läbiva teemaga;
 valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi;
 korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete,
teiste õppe- ja kultuuriasutustega klassivälist õppetegevust ning osaledes
maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides.
Õppe- ja kasvatustöös käsitletavad läbivad teemad on:
1) liikluskasvatus;
2) taaskasutus ja säästev eluviis;
3) käitumine ja toimetulek avalikus ruumis (käitumine ja analüüs, praktiline harjutamine
väljaspool koolikeskkonda, ohutus ja turvalisus);
4) Eestimaa pärimuskultuur ja selle hoidmine (sõnaline ja esemeline rahvakultuur,
rahvakommete tundmaõppimine ja tähistamine, õppekäigud, käeline tegevus);
5) tervislike eluviiside tutvustamine, kujundamine ja väärtustamine.

8 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise
põhimõtted
Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid ja üritused kavandatakse iga õppeaasta alguses ja
kajastatakse kooli üldtööplaanis.
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Projekt või üritus on kindlaks määratud tulemuse saavutamiseks tehtav töö, mis lähtub kooli
läbivatest teemadest.
Kõikidel projektidel või üritustel on kindlaksmääratud projektijuht või ürituse eest vastutaja,
kelle ülesanne on koostöös teiste õpetajatega määratleda projekti või ürituse eesmärgid
lähtuvalt üldpädevustest.
Kokkuvõtted projektidest ja üritustest tehakse kirjalikult õppeaasta lõpul.

9 Õppekeskkond
Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna
kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist
iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust
ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. Kool korraldab õppe, mis
kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. Õppekoormus vastab õpilase
jõuvarudele.
Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel:
 osaleb kogu koolipere;
 luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad
ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate (tugiisikute), õpetajate, kooli
juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
 koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende
eneseväärikust ning isikupära;
 jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;
 märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste
sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest;
 välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist;
 luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda
nii üksi kui ka koos kaaslastega;
 luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja
eluraskuste puhul;
 luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja
heatahtlikkusel;
 korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida
iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja
positiivsete uuenduste toetamine;
 korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse
põhimõtetest.
Füüsilist keskkonda kujundades jälgib kool, et:
 kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast
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otstarbekas;
kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja
ohutusnõuetele;
ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega;
kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara;
luuakse õpilasele arusaadav ja orienteerumist võimaldav keskkond;
kasutatakse kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õppematerjale ja -vahendeid;
lähtutakse loodusläheduse, naturaalsuse ja ökoloogilisuse printsiibist nii ruumide
kui ka õppevahendite puhul;
on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii
koolitundides kui ka tunniväliselt;
õpet oleks võimalus läbi viia ka õuesõppena kooli ümbruses, looduses ja õppekava
toetavates asutustes väljaspool kooli (muuseumid, kultuuriasutused, ettevõtted).

10 Individuaalse õppekava koostamise juhised
Igale õpilasele koostatakse õppeaasta alguses individuaalne õppekava (IÕK), mille
koostamisel osalevad lapsega tegelevad erialaspetsialistid, lapsevanem või eestkostja ja
võimalusel õpilane. Õpilasele tutvustatakse IÕK-s planeeritud teemasid lihtsustatult või
alternatiivkommunikatsiooni kasutades. Individuaalse õppekava koostamise eest vastutab
õpetaja ja selle kinnitab kooli juht.
IÕK koostamisele eelneb õpilase oskuste ja võimete hindamine, kasutades järgmisi aluseid:
1) õpilast puudutavate dokumentidega tutvumine;
2) rehabilitatsiooniplaaniga tutvumine;
3) konsulteerimine õpilase tugivõrgustiku liikmete ja/või erispetsialistidega;
4) õpilase tegevuse vaatlus;
5) Mihkli Kooli õpilase arengu hindamise tabel;
6) PEP-R test (väikelaste ja koolieelikute arengutaseme hindamise test);
Individuaalses õppekavas fikseeritakse:
1) pikaajalised eesmärgid;
2) õpilase potentsiaalsesse lähima arengu tsooni jäävad eesmärgid/pädevused;
3) eesmärkide täitmiseks planeeritud tegevused, meetodid, juhendamine;
4) vajadusel käitumise tugiplaan;
5) tegevuste läbiviimise aeg;
6) märkmed õpilase arengu kohta;
7) kokkuvõttev kirjeldav hinnang lapse arengu kohta (kevadperioodi arenguvestluse
kokkuvõte).
Vajadusel korrigeeritakse individuaalses õppekavas püstitatud eesmärke õppeaasta jooksul ja
fikseeritakse muudatused kuupäevaliselt.
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Individuaalses õppekavas esitatud eesmärgid on õpilasega läbiviidava õppe- ja
kasvatustegevuse ning kodu ja kooli koostöö aluseks.

11 Õpetaja töökava koostamise põhimõtted
Individuaalsete õppekavade alusel koostab õpetaja klassi/grupi töökava. Töökava koostatakse
lähtuvalt kooli õppekavast ja see loob aluse terviklikule õpetusele ning on suunatud tööks
konkreetses klassis/grupis, arvestades õpilaste võimeid ja vajadusi.
Töökava on vormistatud poolaastate kaupa, liigendatud nädalate kaupa ja kavas on ära
toodud järgmised andmed:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

õpetaja nimi;
klass ja õppeaine;
periood;
õppemaht ja ajakava;
õppesisu (põhi- ja alateemad);
kasutatavad meetodid ja töövõtted;
oodatavad õpitulemused;
õppekirjanduse ja õppevahendite loetelu.

12 Hindamispõhimõtted ja kooli lõpetamise tingimused
12.1 Hindamise eesmärk
Hindamise eesmärk on eelkõige:
 anda õpetajale, lapsevanemale/eestkostjale ja võimalusel õpilasele teavet õpilase
arengudünaamikast;
 suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
 motiveerida õpilast õppeülesandeid sooritama ja tegevustes osalema;
 mõjutada õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada teda
edasiste valikute tegemisel;

12.2 Toimetulekuõpe
Õpetaja teeb iga päev märkmeid õpilase arengu kohta.
Õpetaja hindab õpilase arengut IÕK-s esitatud eesmärkide põhjal II ja IV veerandi lõpus,
kasutades järgmisi hinnanguid:
o tuleb toime
o vahel tuleb toime
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o
o
o
o

tuleb toime sõnalise juhendamisega
tuleb toime eeskuju järgi
tuleb toime koostegemisel
ei tule toime

Hinnang „ei tule toime“ viitab vajadusele muuta individuaalset õppekava ning seda ei
kasutata kokkuvõtval hindamisel.
Õppeveerandite lõpus (I, II, III, IV) antakse toimetulekuõppe õpilasele klassitunnistus.
Õppeaasta lõpus koostab õpetaja kirjeldava hinnangu õpilase arengu ja omandatud
õpitulemuste kohta.

12.3 Hooldusõpe
Õpetaja teeb iga päev märkmeid õpilase arengu kohta.
Pädevuste arengut ja saavutatud taset hinnatakse järgmiselt:
 Toimingu sooritamisega kaasneb või järgneb vahetult emotsionaalne suuline hinnang,
mille eesmärk on motiveerida õpilast tegevuses osalema ja jõukohaseid ülesandeid
täima;
 II ja IV õppeveerandi lõpus antakse kirjalik hinnang lapsega tegelevate täiskasvanute
jaoks, kasutades järgmisi hinnanguid:
o Tuleb toime
o Vahel tuleb toime
o Tuleb toime sõnalise juhendamisega
o Tuleb toime eeskuju järgi
o Tuleb toime koostegemisel
o Ei tule toime
Hinnang „ei tule toime“ viitab vajadusele muuta individuaalset õppekava ning seda ei
kasutata kokkuvõtval hindamisel.
 Õppeaasta lõpus koostab õpetaja kirjeldava hinnangu õpilase arengu ja omandatud
õpitulemuste kohta.

12.4 Kooli lõpetamine
Põhikooli lõpetamise otsustab õppenõukogu. Peale nominaalõppeaja läbimist väljastab kool
toimetuleku- või hooldusõppe individuaalse õppekava alusel õpilastele põhikooli
lõputunnistuse koos hinnetelehega ning tervisekaardi.

13 Tugiteenuste rakendamise kord
Õpilase õppe- ja kasvatusprotsessi kaasatakse vajadusel tugispetsialiste – eripedagoog,
logopeed, füsioterapeut, psühholoog.
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Tugispetsialistid osalevad õppeaasta alguses õpilase individuaalse õppekava koostamisel ning
eesmärgistavad õpilasega läbiviidava tegevuse. Õppeaasta lõpus koostavad kirjeldava
kokkuvõtte õpilase vastava valdkonna arengudünaamika ja õpitulemuste kohta. Eesmärgid ja
arengu kokkuvõte säilitatakse õpilase IÕK-s.
Tugispetsialistid viivad oma tunde läbi päevakavas esitatud aegadel individuaalse või
grupitegevusena kestvusega 30 – 45 minutit.
Vajadusel nõustavad tugispetsialistid õpetajat ja lapsevanemat oma pädevuse piires.
Õppetegevust toetavad AS Hoolekandeteenused Imastu Koolkodu rehabilitatsioonimeeskonna
poolt antavad rehabilitatsiooniteenused.

14 Karjääriteenuse ja nõustamise korraldamine
Karjääriõpet koolis viib läbi klassijuhataja, kes koostöös lapse tugivõrgustikuga selgitab välja
õpilase võimed, oskused ja tugevad küljed ning arvestab neid individuaalse õppekava
koostamisel. Õppe- ja kasvatustegevuse käigus teadvustab õpilane oma huvid, võimed ja
oskused, harjub sooritama erinevaid tööülesandeid ning arendab suhtlemis- ja koostööoskusi,
samuti teadvustab edasiõppimise vajaduse ja võimalused.
Klassijuhataja nõustab edasiõppimise võimalustest lapsevanemat ja õpilast ning koostab
koostöös lapsevanema/tugiisikuga õpilasele koolijärgse tegevuse kava.
Klassijuhataja kogub infot ja nõustab õpilast ning lapsevanemat/tugiiskut haridus- ja
päevakeskustes osalemise võimalustest.
Kool organiseerib võimalusel kohtumisi ja õppekäike hev-õpilastele põhikooli järgset õpet
pakutavatesse õppeasutustesse ja keskustesse.

15 Arenguvestluste läbiviimine
15.1 Arenguvestluste eesmärk
Arenguvestluste peaeesmärk on õpilase arengu toetamine. Õpilaste arenguvestluste sisuks on
õpilase arenguplaani koostamine, arengu jälgimine ja võimalike probleemide ennetamine.
Arenguplaani koostamise eesmärgiks on õpilase arengueesmärkide püstitamine üheks
arenguperioodiks, vajalike tugimeetmete kooskõlastamine ja osapoolte kohustuste
määratlemine.
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Oluline on klassijuhataja ja õpilase ja/või tema vanema või tugiisiku vahelise kokkuleppe
saavutamine arengueesmärkide ja meetmete osas. Arengueesmärgid ja meetmed nende
saavutamiseks peavad olema adekvaatsed, realistlikud, selgelt sõnastatud ja tulenema õpilase
vajadustest. Eesmärkide saavutamine peab olema jälgitav ja mõõdetav reaalse ajaperioodi
jooksul (õppeaasta).

15.2

Arenguvestlus ja juhendamine

Kui arenguvestluse käigus ilmneb õpilase, vanema või tugiisiku juhendamise vajadus õpilase
arengu huvides, on klassijuhataja kohustatud õpilast, vanemat või tugiisikut juhendama oma
pädevuse piires st õppimist, õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes. Ülejäänud
probleemid lahendab klassijuhataja nõustamise teel st suunab õpilase ja vanema või tugiisiku
vastava spetsialisti juurde.

15.3

Konfidentsiaalsusnõuded arenguvestluse läbiviimisel

Õpilase arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed ja neid ei tohi ilma vestlusel osalejate
kokkuleppeta avaldada kolmandatele isikutele. Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks
saanud kriminaalse sisuga informatsioon edastatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

15.4 Arenguvestluste läbiviimise aeg, koht ja osalejad
Õpilaste arenguvestlused toimuvad 2 korda õppeaasta jooksul. Esimene arenguvestlus toimub
ajavahemikul september-oktoober ja teine ajavahemikul aprill-mai. Arenguvestlus viiakse läbi
õpetaja vaba tunni ajal või peale õppetunde. Arenguvestlused toimuvad õpilase klassis või
muus kokkulepitud ruumis, ilma kolmandate isikute juuresolekuta.
Lisaks korralisele arenguvestlusele võib arenguperioodi jooksul toimuda vajadusel
erakorraline arenguvestlus, mille läbiviimise korraldab klassijuhataja kooli juhtkonnaga
kooskõlastatult.
Arenguvestlusel osalevad õpilane, õpilase klassijuhataja ja lapsevanem/õpilase tugiisik,
võimalusel õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindaja. Vajadusel kaasatakse
vestlusele aineõpetaja, ravivõimlemise õpetaja, kooli juht või hev-koordinaator.

15.5 Arenguvestluste läbiviimise ettevalmistamine
Klassijuhataja valmistab ette ruumi arenguvestluse läbiviimiseks, kindlustades vajaliku arvu
toolide-laudade olemasolu, mugavuse ja segamatuse.
Klassijuhataja valmistab ette omapoolse kokkuvõtte arenguperioodi eesmärkidest (sügisel) ja
analüüsi arenguperioodi eesmärkide täitumisest (kevadel). Samuti kogub kokku aineõpetajate
koostatud analüüsid või lepib nendega kokku arenguvestlusel osalemise.
Vajadusel valmistab õpetaja ette küsitluslehe õpilasele või tema vanemale.
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15.6 Arenguvestluste läbiviimise dokumenteerimine
Kooskõlastatud arengueesmärgid ja õpilase arenguperioodi analüüs koos arenguvestluse
käigus tehtud märkustega kinnitatakse arenguvestluse lõpus õpilase vanema/tugiisiku,
klassijuhataja, võimalusel õpilase ning teiste vestlusel osalenute allkirjaga. Kokkuvõtteid
säilitatakse õpilase klassis isiklikus toimikus.

15.7 Arenguvestluse läbiviimine
Arenguvestluse toimumise kuupäeva lepib personaalselt õpilase ja tema vanema/tugiisikuga
kokku klassijuhataja ning märgib selle õpetajate toas asuvasse nimekirja.
Kui õpilase ja/või tema vanema/tugiisiku jaoks on tegemist esimese arenguvestlusega, siis
klassijuhataja tutvustab eelnevalt arenguvestluse läbiviimise protseduuri ja kasutatavaid
vorme.
Sügisperioodil läbiviidaval arenguvestlusel esitab õpetaja õpilase arenguperioodiks püstitatud
eesmärgid ja vajadusel põhjendab neid. Eesmärgid kooskõlastatakse õpilase
vanemaga/tugiiskuga. Õpilasele antakse võimalus avaldada oma ootusi ja soove ning esitada
küsimusi.
Kevadperioodi arenguvestlustel analüüsitakse arenguperioodiks püstitatud eesmärkide
saavutamist ning kuulatakse ära vanema/tugiisiku hinnang sügisel püstitatud eesmärkide
saavutamisele. Samuti antakse õpilasele võimalus esitada oma hinnang õppeaastale.
Vestluse käigus peab õpilasele ja lapsevanemale/tugiisikule jääma aega küsimusteks,
ettepanekuteks ja arvamusteks.

15.8 Järeltegevused
Arenguvestluse käigus saavutatud kokkulepete alusel võivad toimuda järgmised
järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine arenguperioodi
keskel ning eesmärkide korrigeerimine jne. Kokkuleppel vanema või tugiisikuga kaasatakse
järeltegevustesse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid, vajadusel õpilase elukohajärgset
esindajat.

16 Vanemate teavitamine ja nõustamine
Kool teavitab õpilasi ja lapsevanemaid:
1) koolikorralduse küsimustest;
2) õppeveerandite või poolaasta jooksul läbitavatest peamistest teemadest;
3) individuaalses õppekavas määratletud eesmärkidest;
4) vajaminevatest õppevahenditest;
5) hindamise korraldusest;
6) planeeritavatest üritustest;
7) kooli kodukorrast;
8) õpilase õigustest ja kohustustest;
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9) õpilase õpitulemustest (sõnalistest ja kirjeldavatest hinnangutest);
Teabe edastamine toimub järgnevalt:
1) igapäevasel suhtlemisel õpilase vanema/tugiisikuga;
2) arenguvestlustel;
3) lastevanemate üldkoosolekul;
4) kooli kodulehe kaudu;
5) vajadusel kool-kodu vihiku kaudu;
6) tunnistuse ja hinnangulehtede kaudu;
7) vajadusel väljavõte ÕN protokollidest,
8) teadetetahvlil;
9) e-maili või telefoni teel.

17 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Mihkli Kooli õppekava on pidevas arengus juhindudes muutustest ühiskonnas ja
haridussüsteemis, Eesti Vabariigi õigusaktides ja Haridus- ja Teadusministeeriumi määrustes
ning õpetajate või lastevanemate ettepanekutest.
Mihkli Kooli õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme lähtudes
osapoolte ettepanekutest ja soovidest. Selles töös osalevad kõik pedagoogid.
Õppekava hindamine ja analüüsimine toimub õppeaasta lõpul. Iga õpetaja teeb vajadusel
õppekava muutmiseks ettepanekud õppeaasta augustikuu õppenõukogu ajaks. Õppenõukogu
arutab läbi muudatusettepanekud, mis esitatakse arvamuse andmiseks nõukogule ja kinnitab
kooli pidaja.
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18 Toimetulekuõppe ainekavad
18.1 Eesti keel
18.1.1 Eesti keele rõhuasetused
I arengutase
I arengutasemel selgitatakse välja õpilase kõne mõistmise ja verbaalse/mitteverbaalse eneseväljenduse oskused, lõimitakse kõne mitteverbaalse
suhtlemisega, kujundatakse oskust kuulata, jälgida, matkida ja koos tegutseda.
Õpilasi õpetatakse lühikorraldusi kuulama ja reageerima situatsioonist lähtuvalt koos osutamise ja/või ettenäitamisega esitatud korraldustele.
Õpilasi suunatakse reguleerima oma kõnet ja häälitsusi grupis koostöötamise eesmärgil. Oluline on kontakti astumine, kontaktis osalemine ja
kontakti kestuse pikendamine.
Kõne arendamine toimub peamiselt praktilise tegevuse ja suunatud esemelise mängu kaudu, kusjuures elementaarseks kõneks ja
vokaliseerimiseks on vajalikud kaasnevad passiivsed ja aktiivsed liigutused.
Lihtsate ja õpilastele arusaadavate (nende sensomotoorsetele kogemustele toetuvate) õppejuttude kaudu õpetataks sõnu ja häälikuid eristama:
häälikute järelkordamine, reageerimine eri helidele ja mürale, kõnehäälikute äratundmine, kuulmistähelepanu arendamine. Tehakse algust tähtede
õppimisega. Kujundatakse seos tähe ja hääliku vahel.
Vajadusel täpsustatakse hääldust, kujundatakse oskust kõne baasiks olevate häälikukomplekside (häälik, häälikute rida, silbirida, kõnetakt, sõna)
järelkordamiseks.
Harjutatakse situatsioonile vastavate sõnade äratundmist ja kasutamist, võimalusel baaslausungite moodustamist.
Õpitegevust ja käitumisakte motiveeritakse võimalikult meeldiva õpikeskkonna loomisega. Tegevuses osalemisele antakse positiivne hinnang.
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II arengutase
II arengutasemel jätkub kõnearenduslik töö. Tõuseb õpilaste suutlikkus mõista ja kasutada situatsioonile vastavaid baaslauseid, kujuneb võime
oma tegevust verbaalselt/alternatiivsete vahenditega elementaarselt kommenteerida. Arendatakse tegevusega kaasnevat suhtlemist, harjutatakse
situatiivset dialoogi.
Õpilasi õpetatakse vastama 3-4 küsimusele tajutud sündmuse, õppejutu või pildi/pildiseeria põhjal.
Laiendatakse baassõnavara. Sõnavara omandamine toetub suunatud tajule ja praktilisele tegevusele.
Sõnavaratöös kasutatakse rühmitamise ja sobitamise ülesandeid, varieeritakse objekte, objektide arvu, muudetakse rühmitamisalust. Õpetatakse
oluliste/tüüpiliste tunnuste eristamist ja nimetamist. Olulised on ülesanded, milles harjutatakse kujutluste aktiviseerimist verbaalse/alternatiivse
teabe alusel ja kujutluste verbaliseerimist suunatult (pildi abil, kogemuste alusel).
Terviksõnameetodil loetavate sõnade/märkide arv suureneb.
Tehakse algust ärakirja ja võimaluse korral veerimisega. Õpilane õpib keeleliste või alternatiivsete vahenditega arusaadavalt väljendama oma
põhivajadusi ja soove.
Õpiülesandeid täidetakse praktiliselt või materialiseeritult. Vaimset tegevust aktiviseeritakse liigutuste abil.
III arengutase
II arengutasemel oli juhtivaks psüühiliseks protsessiks taju, kolmandal tasemel kasvab mälu osakaal. See võimaldab hakata kõnelema ka mälukujutlustele toetudes. Kujuneb osaliselt kaemuslik – kujundiline mõtlemine.
Õpilastel kujuneb oskus eristada kogemusi ja esitatud teavet, neid omavahel seostada. Suudetakse lühikest ja arusaadavat instruktsiooni mälus
säilitada ja seda arvestada õpitud ja/või harjutatud toimingu sooritamisel. Tagasihoidlikul määral areneb võime kõnega oma tegevust planeerida
ja reguleerida.
Õpetatakse elementaarseid lugemis- ja kirjutamisoskusi.
Õpilastest kujunevad võimalikult iseseisvad noored inimesed. Suurt tähelepanu pööratakse suhtlemisoskuse lihvimisele, oskusele hankida
iseseisvalt informatsiooni, edastada teateid, järgida instruktsioone. Praktilisel viisil käsitletakse mõningaid grammatikateemasid.
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Õppetöös rakendatakse üldõpetuslikku tööviisi, kasutades valdavalt praktilisi tegevusi. Omandatud toiminguid rakendatakse ahelana, osaliselt
muutuvates tingimustes. Antakse võimalus valikuteks. Õppeprotsessis kasutatakse võimalusel IKT vahendeid.
Õpilaste erinevaid võimeid arvestades varieeritakse õppeülesandeid, materjali keerukust, abi osakaalu ja oskuste omandamiseks kuluvat aega.
Kolmandal tasemel võib õpetamine muutuda ainekesksemaks..

18.1.2 Eesti keele õpetamise põhimõtted
Õppetegevus
Eesti keel on emakeelena toimetulekuõppes sotsiaalsete oskuste, tajude arendamise, tunnetustegevuse, suhtlemise, tegevuste
kavandamise ja oma ning teiste tegevuste reguleerimise vahend.
Eesti keelel on oluline osa õpilase isiksuse kujunemisel ja rahvuskultuuri omandamisel.
Eesti keele õpetamine on lahutamatult seotud õpilase praktilise tegevusega, toimub kõikides tundides ning klassivälistes
tegevustes.
Kõne arengu tingimuseks on õpilaste suhtlema ärgitamine praktilise tegevuse käigus. Motiveeritakse ja positiivselt hinnatakse kõiki
situatiivseid suhtlemisakte (mitteverbaalseid ja verbaalseid).
Suhtlemine täiskasvanuga on esialgu peamiselt emotsionaalne, millele õpitegevuse käigus lisanduvad esemelise ja
tegevusliku kommunikatsiooni aspektid.
Pedagoogi ülesanne on suhtlemisprotsessis esitada õpilasele jõukohased kommunikatsioonivahendid (kommentaarid, küsimused,
korraldused, parafraasid jm).
Kaaslastega suhtlemise tingimuseks on koostegevuse korraldamine.
Kõnearenduses arvestatakse õpilase vaimse ja psüühilise arengu taset ning kõnesoovi, võimalikku nägemis-ja kuulmisanalüsaatorite kahjustust,
artikulatsiooniaparaadi liikuvust.
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Vajadusel võetakse kasutusele verbaalset kõnet toetavad ja/või asendavad kommunikatsioonivahendid (tavaliselt lihtsustatud viiped, PCS pildid,
kommunikatsioonitahvlid jne).
Eesti keele õpetamise kaudu arendatakse õpilase kõnetegevust sensomotoorsel, keelelisel ja pragmaatilisel tasandil. Suhtlemise õpetamisel on
kõige olulisemaks pragmaatiline tasand (st enda väljendamine keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega) ning partneri mõistmine.
Arendatakse õpilaste suutlikkust oma teadmistele ja omandatud suhtlemisvahenditele vastavalt
 teavet küsida, edastada ja kasutada;
 mõista suhtlemispositsioonide erisust/sarnasust;
 kuulata ja mõista kohandatud teksti, lugeda ja mõista silte ja teabelauseid ning kohandatud lühitekste sõltuvalt kõnearengu tasemest;
 mõista ja kasutada graafilist teavet (pilte, skeeme), sh instruktsioone, seostada verbaalset ja graafilist teavet.
Suhtlemisvahendite kasutamine tunnetusfunktsioonis sõltub õpilaste taju arengust, kujutistest ja kujutlustest mälus, tajutavate seoste ja
suhete (koht, aeg, kuuluvus jm) mõistmisest praktilises tegevuses.
Tunnetusfunktsiooni arendamisel arvestatakse järgmisi etappe:





olemasoleva kogemuse fikseerimine,
tuttavate objektide ja tegevuse tajumise sõnastamine,
kujutiste ja kujutluste aktiveerimine (ammutamine mälust),
varem tundmatute objektide ja tegevuste analüüsi sõnastamine omandatud suhtlemisvahendite piirides.

Oluline on suunata õpilasi õigesti mõistma ja kasutama objektide nimetusi, eristama neid tegevust/seisundit ja tunnuseid
väljendavatest vahenditest.
Eesti keele õpetamisel toimetulekuõppes lähtutakse iga konkreetse õpilase hetke arengutasemest ja lähima arengu vallast. Individuaalse õppekava
(IÕK) koostamisel arvestatakse iga õpilase individuaalseid võimeid, hetke arengutaset ja lähima arengu valda. Juhul, kui õpilase teadmiste ja
oskuste tase ületab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppe eesti keele ainekava õpitulemustes ja õppesisus esitatu, lähtutakse
IÕK koostamisel põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe eesti keele ainekavades esitatud õppesisust.
Kuulamine
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Kuulamisoskusest oleneb kõne mõistmine, adekvaatne osalemine dialoogis ja ühistegevuses, sh õpitegevuses.
Kuulmistähelepanu arendamiseks harjutatakse mitteverbaalsete helide ja mürade kuulamist ja äratundmist, seejärel sõnade ja lausungite
äratundmist.
Kuulmistähelepanu arendamiseks ja keeleüksuste semantiseerimiseks kasutatakse häälitsuste, sõnade järelekordamist,
esemetele või piltidele osutamist, sisuliste või keeleliste vigade leidmist.
Kuulamise ajal peaks õpilane loobuma enesestimulatsioonist (koogutamine, plaksutamine).
Toimetulekuõppe lõpuks kujundatakse oskus kuulata jutustatud või ette loetud lihtsas eesti keeles (ARE keeles) lühiteksti.
Kõnemõistmine
Kõnemõistmise eelduseks on kuulmistähelepanu piisav areng ning soov/oskus kontakti astuda ja seda säilitada, samuti õpilaste isiklike
kogemuste pagas.
Toimetulekuõppe lõpuks taotletakse oskust mõista suhtluspartneri ütluste tähendust (semantika) ja mõtet (pragmaatika)
igapäevaselt olulistel teemadel.
Kõneloome
Kõneloome peamine eesmärk on arendada õpilase baassõnavara ja baaslausungite genereerimise/kasutamise oskust, et jõuda
dialoogi sugemetega lühitekstide loomiseni.
Toimetulekukooli õpilase kõne sisu toetub esilagu tajutavale situatsioonile, hiljem ka tajukujutlustele, sh piltidele, verbaliseeritakse praktilises
tegevuses tekkivaid olukordi, kommenteeritakse/kirjeldatakse oma või teiste tegevust.Olulisem kui töö kõne hääldusliku küljega, on õpetada
oma mõtete ja soovide arusaadavaks tegemist.
Kõnetute õpilaste puhul on kasutusel kõnet asendavad alternatiivsed suhtlusvahendid (viiped, PCS-pildid, kommunikatsioonitahvlid vms).
Grammatikaõpetust toimetulekuõppes traditsioonilises tähenduses ei toimu. Eesmärgiks on seatud lihtsamate grammatiliste konstruktsioonide
praktiline mõistmine ja kasutamine.
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Lugemine ja kirjutamine
Ladusa lugemiseni õpilased antud koolitüübis reeglina ei jõua. Eristatakse teadlikku lugemist ja signaalsõnade äratundmist.
Toimetulekukooli õpilased õpivad lugema fotosid, pilte, sümboleid, skeeme, signaalsõnu. Enamuse õpilaste lugemisoskus
tähendabki eelkõige õpitud märkide ja sõnade äratundmist, mis võimaldab saada infot ümbritsevast maailmast.
Vastavalt õpilase individuaalsetele võimetele võib harjutada ka veerimise ja lühemate sõnade kaupa lugemise oskust ning lihtsas eesti keeles
(ARE keeles) tekstide teadlikku lugemist.
Nagu teadliku lugemiseni, nii jõuavad ka iseseisva kirjutamiseni vähesed toimetulekukooli õpilased. Õpilaste kiri jääb
valdavalt primitiivseks ja vigaderohkeks.
Kujundatakse üksikute oluliste sõnade (nimi, aadress jne) kirjutamise oskust.

18.1.3 Eesti keele ainekava jaotus
Kõne mõistmine

Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Eristab kõnet ja mittekõnelisi helisid/
mürasid.



Mõistab õpitud märkide, sümbolite,
sõnade, lausete tähendust.



Eristab erinevaid häälikuid, nende
järjekorda lihtsates sõnades.



Reageerib lühikorraldustele, oma
nimele, teab klassikaaslaste nimesid.



Täidab lühikorraldusi.



Mõistab ja täidab kaheosalisi
korraldusi.




Tunneb ära objekte, sündmusi ja
tegevusi tähistavaid õpitud märke,

Mõistab tuttavate objektide ja
sündmuste tüüpilisi ja juhuslikke
tunnuseid, neid väljendavaid



Mõistab igapäevakõnet.
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sümboleid, sõnu.






Osutab nimetamisel kehaosadele, lapse
tegevustes kasutatavatele esemetele,
tuttavatele inimestele.




Mõistab objektide vahelisi
ruumisuhteid (all, peal, ees, taga,
kõrval) ja neid väljendavaid
keelendeid.



keelendeid.



Seostab tuttavat verbaalset ja
mitteverbaalset infot.

Mõistab seoseid objekt – pilt –
keeleüksus.



Tunneb kirjelduse järgi ära tuttavad
objektid, sündmused.

Leiab eseme asukoha selle kirjelduse
järgi.



Mõistab seoseid objekt – pilt – skeem
– keeleüksus.



Määrab objekti asukoha teiste
objektide suhtes.



Mõistab igapäevaseid põhjus –
tagajärg suhteid.



Mõistab suulist/kirjalikku kohaldatud
lühiteksti.

Mõistab kohaldatud lühiteksti sisu.

Orienteerub lähiümbruses
sõnade/viibete /piktogrammide toel.

Õppesisu:
I arengutase
 Erinevate helide ja mürade eristamine/
seostamine objektiga;
 Erinevate helide ja mürade matkimine.
 Oma nimele reageerimine.
 Klassikaaslaste nimede teadmine.
 Endaga seotud inimeste nimede
teadmine.
 Tajutavaid objekte tähistavate

II arengutase
 Kuulmistaju ja verbaalse operatiivmälu
arendamine. Kõne rütmide
(häälikuridade, kõnetaktide,
sõnaridade ja lühikeste lausete
järelkordamine), rütmisalmide koos- ja
järelkordamine.
 Osalemine liikumis- ja laulumängudes
juhiseid järgides.
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III arengutase
 Sõnade hääldamise täpsustamine.
 Erineva häälikulise koostise ja
pikkusega sõnade häälimine (häälega
ja sosinal).
 Korralduste, juhendite mõistmine.
Verbaalse ja mitteverbaalse info
seostamine.
 Õpitud märkide ja sümbolite









omandatud märkide või sümbolite
äratundmine ja kasutamine.
Tajutavaid sündmusi ja tegevusi
tähistavate omandatud märkide või
sümbolite äratundmine ja kasutamine.
Igapäevategevuses kasutatavate
esemete (nõud, mööbliesemed jne)
ning nende kujutiste äratundmine ja
nimetamine:
o riietusesemed (pluus, püksid,
kleit, seelik, sukapüksid, sokid,
kindad, müts, sall, jope;
o toidunõud (lusikas, kahvel,
nuga, kruus, supitaldrik,
praetaldrik, leivataldrik, kauss,
kulp);
o mööbliesemed (laud, tool,
kapp, peegel, voodi, diivan,
lamp);
o esemed klassis (pliiats, paber,
käärid, viltpliiatsid);
o esemed vannitoas (vann,
kraanikauss, rätik, seep).
Esemete ja nende kujutiste
rühmitamine 1 – 2 tajutava tunnuse
alusel ja rühma kuuluvate objektide
nimetamine.
Igapäevaste tegevuste äratundmine ja
nimetamine (tegevuses, pildilt).
2-3 objekti vaheliste ruumisuhete ja
neid väljendavate keelendite (all, peal,
ees, taga, kõrval) mõistmine.

 Tähtpäevadega seotud salmide
õppimine.
 Verbaalsete või alternatiivsete
vahenditega esitatud lühikorralduste ja
keeldude mõistmine.
 Objektide ja sündmuste tüüpiliste ja
juhuslike tunnuste eristamine ja
sõnastamine.
 Seose objekt - pilt - sõna loomine.
 Objektide vaheliste ruumisuhete ja
neid väljendavate keelendite (all, peal,
ees, taga, kõrval) mõistmine. Eseme
asukoha leidmine kirjelduse järgi.
 Lihtsas keeles (ARE keeles) esitatud
lühitekstide sisu mõistmine (kaasnev
visuaalne näitlikustamine). Tekstide
sisu taastamine pildimaterjali,
skeemide ja küsimuste abil.
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kasutamine.
Tuttavate objektide ja sündmuste
äratundmine kirjelduse järgi.
Seoste objekt – pilt – skeem –
keeleüksus loomine.
Objektide asukoha teadvustamine kahe
parameetri alusel (all paremal, taga
peal jne).
Lihtsas keeles (ARE keeles) esitatud
lühitekstide kuulamine/lugemine.
Tekstide sisu taastamine skeemide ja
küsimuste abil.

(situatiivselt, endast lähtudes,
objektide võrdlus, tasapinnal – paberil,
pildil).
 Verbaalsete või alternatiivsete
vahenditega esitatud lühikorralduste ja
keeldude situatiivne mõistmine.

Eneseväljendus ja sõnavara
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Annab märku oma vajadustest või
soovidest.



Väljendab oma soove, palub vajaduse
korral abi.



Kasutab viisakusväljendeid
enamlevinud suhtlussituatsioonides.



Suhtlussituatsioonides tervitab, jätab
hüvasti, palub, tänab verbaalselt või
alternatiivsel viisil.



Kasutab viisakusväljendeid kontakti
astudes ja tuttavates situatsioonides.



Valdab elulistes olukordades vajalikku
põhisõnavara.





Ütleb oma nime, vanuse, aadressi ja
teisi olulisi andmeid verbaalselt või
alternatiivsel viisil.



Kasutab õpitud üldnimetusi.

Nimetab lähiümbruse esemeid, temale
tähtsaid isikuid ja tegevusi verbaalselt
või õpitud alternatiivsel viisil.



Kirjeldab tuttavaid esemeid, inimesi,
sündmusi.

Nimetab tuttavaid reaalseid või pildil
kujutatud objekte, nende tajutavaid
tunnuseid, vajadusel kasutab viipeid.



Alustab ja jätkab dialoogi vähemalt
ühe initsiatiivse repliigiga.



Osaleb situatiivses dialoogis.



Teab peast õpitud luuletusi.



Kordab lühikesi rütmisalme, luuletusi.





Nimetab mõningaid fotol või pildil
kujutatud esemeid või isikuid.



Vastab arusaadavatele küsimustele 1 –
2 sõna/alternatiivse suhtlusvahendi
abil.

41



Väljendab eitust ja jaatust.



Osaleb rütmisalmide lugemisel ja
ringmängudes verbaalselt või
alternatiivsel viisil.

Õppesisu:
I arengutase
 Emotsionaalse kontakti otsimine,
loomine ja hoidmine täiskasvanute ja
kaaslastega.
 Reageerimine miimikale,
intonatsioonile kehaasendile,
liigutustele.
 Hingamis- ja artikulatsiooniharjutused.
 Rütmisalmide saatmine liigutustega,
kooskõne vastavalt võimekusele.
 Osalemine kooskõnes ringmängudes.
 Valiku väljendamine verbaalselt või
alternatiivsete vahendiga.
 Eseme või inimese nimetamine sõna
või sõnapaariga.
 Oma põhivajaduste ja soovide (janu,
vajadus tualetti minna jne)
väljendamine lihtsate keeleliste
vahenditega (sõnad, baaslausungid) või
alternatiivsete vahenditega.
 Jah –ei küsimustele vastamine žesti,

II arengutase
 Täiskasvanu ja kaaslasega kontakti
astumise harjutamine.
 Situatiivse dialoogi harjutamine, sh
rollimängudes.
 Viisakusväljendite kasutamine.
 Oma vajaduste ja soovide
väljendamine, vajadusel abi küsimine.
 Enda kohta olulise teabe esitamine.
 Tajutavate ruumi- ja ajakujutluste
verbaliseerimine (ees- ja tagasõnad).
 Sõnavara laiendamine, sh
omadussõnad, mis väljendavad
tajutavaid tunnuseid, levinud
üldnimetused (lind-loom) ja
allrühmade nimetused (koduloommetsloom), teistes õppeainetes
kasutusel olev sõnavara.
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III arengutase
 Enamlevinud suhtlemissituatsioonide
väljenduste kasutamine.
 Kujutluste verbaliseerimine ja/või
alternatiivsete vahenditega
väljendamine.
 Võrdlemine plaani järgi (inimesed,
aastaajad, loomad, puuviljad).
 Telefoni kasutamine.
 Suhtlemine tuttavate ja võõraste
inimestega igapäevastes elulistes
situatsioonides.
 Üldistamine 2- 3 üldistustasandil,
allrühmade moodustamine ja
nimetamine.
 Elementaarsete põhjus-tagajärg seoste
loomine praktilises tegevuses.
 Käänete (funktsioonide kaupa) ja
pöörete kasutamine igapäevases kõnes.
 Omadussõnade kasutamine
emotsioonide ja tunnete











viipe, häälitsuse, sõnaga või
alternatiivse vahendiga.
Küsimustele vastamine verbaalselt või
alternatiivse vahendiga.
Oma nime ütlemine.
Eseme nimetamine sõna või
sõnapaariga:
o riietusesemed (pluus, püksid,
kleit, seelik, sukapüksid, sokid,
kindad, müts, sall, jope);
o toidunõud (lusikas, kahvel,
nuga, kruus, supitaldrik,
praetaldrik, leivataldrik, kauss,
kulp);
o mööbliesemed (laud, tool, kapp,
peegel, voodi, diivan, lamp);
o esemed klassis (pliiats, paber,
käärid, viltpliiatsid);
o esemed vannitoas (vann,
kraanikauss, rätik, seep).
Inimeste nimetamine sõna või
sõnapaagiga.
Viisakusväljendite (tervitamine,
tänamine, palumine jne) äratundmine,
nendele reageerimine ja kasutamine.
Oma ja kaaslase tegevusele viitamine
(ärgitatud privaatkõne alged).
Lähiminevikus toimunud tegevustele
või sündmustele viitamine (küsimuse
abil).
Tegevusaktile antud hinnangu (õige,
vale) mõistmine.

kirjeldamiseks.
 Väheste vabade laienditega (määrused,
sihitised, täiendid) lihtlause
moodustamine (4-5 sõnaline lause) ja
kasutamine suhtluses.
 Salmide õppimine kuulamise järgi.
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 Rütmi- ja koordinatsiooniharjutused,
kõnerütm (üld- ja peenmotoorika,
silma ja käe liigutuste koostöö).
 Situatsioonile vastavate sõnade ja 2-3sõnaliste baaslausete äratundmine ja
kasutamine koos- ja järelkõnes.
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Tekstiloome ja mõistmine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks


Kasutab koos- või järelkõnes 2- 3
sõnalist baaslauset.

II arengutaseme lõpuks


III arengutaseme lõpuks

Kommenteerib kaaslase ja oma
tegevust selle sooritamise ajal ja
vahetult pärast seda verbaalselt 1 – 2
sõnaga või alternatiivsete vahenditega.



Räägib oma tegevust praegu, enne,
varsti.



Kommenteerib oma tegevuse tulemust.



Esitab küsimusi kaaslase tegevuse
kohta.





Sõnastab pildil kujutatud tegevusi 3-4
lihtlausega, toetudes skeemile ja/või
küsimustele.



Mõistab, koostab ja kasutab laiendatud
lihtlauset.
Jätab meelde ja edastab lühiteate.



Annab verbaalselt edasi lühijutu sisu.



Taastab abiga kohaldatud lühiteksti
sisu.

Õppesisu:
I arengutase
 Tajutavat (pildil kujutatud) tegevust
kujutava lühijutu kuulamine ja
mõistmine konkreetset tegevust või
pilti tajudes.
 Lähiümbruses orienteerumine

II arengutase
 Suunatult kaaslase ja oma tegevusest
rääkimine selle sooritamisel ja vahetult
pärast seda.
 Küsimuste esitamine kaaslastele (mida
teed? kus oled?), küsimustele
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III arengutase
 Oma tegevuse ja tulemuse
kommenteerimine.
 Oma lähituleviku tegevuse
sõnaline/alternatiivsete
suhtlusvahenditega planeerimine.

sõna/viipe/piktogrammi toel.
 Kuulmistaju ja verbaalse operatiivmälu
arendamine.






vastamine.
Pildi (tegevuspilt, olupilt, 2 -3 pildist
koosneva pildiseeria) järgi jutustamine
skeemide toel.
3-4 sõnalise baaslause moodustamine,
sh tunnuse/omaduse väljendamine.
Tuttavate tegevuste hindamine
põhimõttel õige-vale, meeldib – ei
meeldi.
Mõisted täht-sõna, nimetamine/
äratundmine ja leidmine/märkimine.







Täiendava teabe lisamine küsimustele
vastates.
Pildi (tegevuspilt, olupilt, kuni 5st
pildist koosneva pildiseeria) järgi
jutustamine küsimuste abil.
Väheste vabade laienditega (määrused,
sihitised täiendid) lihtlause
moodustamine (4-5 sõnaline lause) ja
kasutamine suhtluses.
Mõisted lause-jutuke.
Tegevusaktide hindamine põhimõttel
õige-vale, meeldib-ei meeldi.

Lugemine ja kirjutamine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks




II arengutaseme lõpuks

Teab igapäevaselt kasutatavate õpitud
märkide (piktogrammid, muud
sümbolid) tähendust.



Tunneb tähti ja kirjutab lühikesi sõnu.



Kirjutab oma nime.

Tunneb sõnakuju järgi oma nime, teisi
õpitud sõnu.



Häälib ja loeb veerides 1-2 silbilisi
sõnu ja lühilauseid.
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III arengutasme lõpuks


Tunneb osa kirjatähtedest ja kirjutab
neid.



Kirjutab andmeid enda kohta.



Sooritab ärakirja.



Leiab abiga vajalikku infot
jõukohaseks, kohandatud
lugemistekstist, retseptist, telekavast
jms.

Õppesisu:
I arengutase

II arengutase

III arengutase

 Oma nime/märgi äratundmine.
 Foto, pildi, pilt-sümboli lugemine.
 Mõne omandatud sõna lugema
õppimine täissõna meetodil.
 Seose täissõna - objekt loomine.
 Märkide tähenduse mõistmine ja neile
reageerimine.







Joonistähtede eristamine visuaalselt.
Joonistähtede tundmine.
3-4 häälikulise sõna häälimine.
Lühikeste sõnade lugemine.
Lühilause lugemine.

 Lugemise kasutamine igapäevaelus
(tunni/päevakava, telekava,
toiduretsept, juhend, arvutikeele
väljendid jms).
 Lihtsas keeles (ARE keeles) tekstide
lugemine.
 Joonistähtede seostamine
kirjatähtedega.
 Kirjatähtede õppimine
 Kirjatähtede lugemine.
 Lühikese ja ülipika (täis)hääliku
diferentseerimine kuulmise teel,
märkimine abiga.

 Kirja eelharjutused, silma ja käe
koostöö arendamine:
o vertikaaljoonte tõmbamine
näidise järgi;
o horisontaaljoonte tõmbamine
näidise järgi;
o ringi joonistamine näidise järgi;
o risti joonistamine näidise järgi.
 Peenmotoorika arendamine.

 Kirja eelharjutuste tegemine:
o rea V-tähtede joonistamine
näidise järgi;
o diagonaali joonistamine
ruudukujulisele paberile;
o ruudu joonistamine näidise
järgi;
o kolmnurga joonistamine näidise
järgi;
 Trükitähtede kirjutamine.
 Oma nime ladumine.

 Enda andmete kirjutamine.
 Kuulmise järgi sõna kirjutamine.
 Kuulmise järgi lihtsa lause
kirjutamine.
 Kirjutamise kasutamine igapäevaelus:
o allkiri
o tunni/päevaplaan,
o kiri,
o poenimekiri,
o blankettide täitmine.
 Suur algustäht nimedes.
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Lihtsate sõnade ladumine.
Oma nime kirjutamine.
Lihtsate sõnade kirjutamine.
Ärakiri.
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 Kirjatähtede kirjutamine.

18.2 Matemaatika
18.2.1 Matemaatika rõhuasetused
I arengutase
Matemaatika õpetamine toimub üldõppe põhimõttel – integreeritult teiste ainetega.
Olulisel kohal on praktilised tegevused mitmesugustest esemetest koosnevate hulkadega, vaatlus- ning eristamisoskuse kujundamine: osahulkade
ühendamine, osahulga eraldamine, hulkade võrdlemine.
II arengutase
Õpilase iseseisvuse suurenemine õpiülesannete täitmisel.
Õpitakse loendama ning seostama hulka ja arvu, lahendama praktilisi arvutusülesandeid 10 piires.
III arengutase
Rõhuasetus on nn sotsiaalmatemaatikal. Matemaatikat õpitakse eluliste probleemide parema mõistmise ja edukama lahendamise eesmärgil.
Analüüsitakse ja lahendatakse matemaatilisi probleemsituatsioone (sh tekstülesandeid).

18.2.2 Matemaatika õpetamise põhimõtted
Matemaatika õpetamine toimub integreeritult teiste õppeainete ja tegevustega.
Matemaatikaalased teadmised ja oskused on olmes ja töös toimetuleku eeldused, seepärast seostatakse matemaatika õpetamine toimetulekuõppes
tihedalt igapäevase eluga.
Õppeprotsessis taotletakse õpilaste matemaatikapädevuse kujunemist:
 suutlikkus praktilise tegevuse protsessis tajudele toetudes orienteeruda hulkade, mõõtude ja arvude vahelistes seostes ja suhetes;
 kasutada mõnda enamlevinud mõõtevahendit;
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 sooritada elementaarseid matemaatilisi tehteid (praktiliselt, materialiseeritult);
 mõista ja kasutada praktilise tegevusega seotud graafilisi sümboleid ja lihtsaid mudeleid;
 rühmitada objekte tajutavatele tunnustele ja tajukujutlustele toetudes;
 teostada igapäevaelus toimetulekuks vajalikke rahalisi toiminguid õpitud arvuvalla piires.
Uusi teadmisi ja oskusi õpetatakse osaoskuste kaupa, kasutades mängulisi ja elulisi situatsioone.
Matemaatikatundide läbiviimisel on eriline osakaal vaatlusel, õppekäikudel ja praktilistel tegevustel. Matemaatilisi oskusi võib
omandada/kinnistada õuesõppe vormis, rõhutades praktilise harjutamise osa.
Õpetamisel kasutatakse konkreetseid ja õpilaste kogemustega ühtivaid väljendeid.
Esemete ja nende tunnuste üldistamise ja rühmitamise aluseks on konkretiseerimine. Tähelepanu pööratakse rühmade moodustamiseks vajalikele
tunnustele, hulkadega opereerides märgatakse hulga elementide muutusi, hulga muutumise põhjusi.
Kõik ülesanded hulkadega sooritatakse esmalt materjaliseeritult, kasutades erinevaid esemaid, asju ja pildimaterjali.
Tekstülesanded on enamasti suulised ning neil on praktiline ja õpilastele lihtsalt mõistetav sisu.
Sotsiaalmatemaatika tunnid viiakse läbi tööõppe või elu- ja toimetulekuõppe tundidega integreeritult.
Harjutamisel kasutatakse võimalusel abiks mitmesuguseid mängulisi arvutiprogramme.
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18.2.3 Matemaatika ainekava jaotus
Suuruse-, vormi- ja värvikujutlused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Eristab esemeid ja nende kujutisi (3-4)
värvuse, suuruse, vormi järgi.

 Koostab esemetest või nende
kujutistest jadasid eeskuju järgi.

 Võrdleb esemeid või nende kujutisi
kahe tunnuse alusel.

 Võrdleb esemeid suunamisel värvuse,
suuruse ja kuju järgi.

 Tunneb geomeetrilisi kujundeid (ring,
nelinurk, kolmnurk), oskab neid
nimetada.

 Jätkab jadasid järjestust säilitades.

 Eristab ümmargusi ja kandilisi
esemeid, nende graafilisi kujutisi.
 Eristab rühma mittesobiva objekti või
selle kujutise.
 Rühmitab objekte või graafilisi kujutisi
etteantud tunnuse alusel.

 Võrdleb objekte õpitud tunnuste alusel.
 Rühmitab objekte, graafilisi kujutisi
(5-7) kahe tunnuse alusel.
 Teab ja kasutab värvi-, suuruse- ja
vormikujutlusega seotud mõisteid.

 Nimetab tuttavate esemete (nende
kujutiste) rühma.
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 Rühmitab 2- 3 üldistustasandil,
moodustab allrühmasid .

Tegevused esemetega, suuruskujutlused
Õppesisu:
I arengutase
 Esemete vaatlemine ja eristamine,
nimetamine: esemed klassis, õpilaste
riietusesemed, koolitarbed,
mänguasjad, puuviljad. Esemete
otstarve.
 Suure ja väikese osutamine.
 Esemete nimetamine suurteks ja
väikesteks.
 Suuruse järgi reastamine.
 Üksteise sisse käiva mänguasja kokku
panemine.
 Kahe erineva objekti mõõtmete või
kõrguse võrdlemine suunamisel (suurväike, pikk-lühike).
 Pikkade ja lühikeste esemete
näitamine.
 Sõnadest „madal-kõrge“ ja „peenike
(õhuke)-paks“ aru saamine.
 Esemete leidmine tunnuse järgi.
 Rühma mittesobiva
suurusega/pikkusega objekti
eristamine (neljanda liigse ülesanded).

II arengutase
 Kahe objekti võrdlemine
suurustunnuse alusel: suurem-väiksem,
pikem-lühem, peenem-jämedam.
 Pika ja lühikese nimetamine.
 Sõnadest kitsas ja lai aru saamine.
 Eri suurusega esemetest või nende
kujutistest (3-5 elementi) jadade
koostamine eeskuju järgi.
 Esemete ja nende kujutiste võrdlemine
(pikk-lühike, ühepikkused; kõrgemadal, ühekõrgused, lai-kitsas,
ühelaiused; suur-väike,ühesuurused).
 Eri mahuga anumad.
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III arengutase
 Jadade koostamine kasvavas ja
kahanevas järjekorras eri
suurustunnuste alusel ja jada piiride
sõnastamine (see põõsas on kõige
madalam, see kuusk on kõige kõrgem).
 Suurustunnuste alusel koostatud jada
jätkamine järjestust säilitades.
 Silma järgi objektist suurema,
väiksema, sama suure leidmine ja
kontrollimine objekte kõrvutades.
 Esemete ja nende kujutiste võrdlemine
kõrguse/paksuse/jämeduse, sügavuse,
mahu tunnuste järgi.

 Objektide ja graafiliste kujundite
rühmitamine suurustunnuse (suurus,
pikkus) alusel.

Vormikujutlused
Õppesisu:
I arengutase
 Lihtsavormiliste kujundite alusele
sobitamine.
 Esemepaaride ühendamine.
 Samasuguse kujundi leidmine peale
või kõrvuti asetamise teel.
 Ümmarguste ja kandiliste objektide
(pallide, kuubikute, klotside)
võrdlemine kuju, kuju-värvuse ja kujusuuruse järgi näidisele toetudes.
 Geomeetrilise kujundi ühendamine
sama kujundiga pildil või joonisel.
 Tuttavate esemete (nende kujutiste)
rühma nimetamine.
 Esemete kirjeldamine samasugusteks
ja erinevateks.
 Kolme geomeetrilise kujundi
osutamine (ruut, ring, kolmnurk).

II arengutase
 Geomeetriliste kujundite nimetamine
(ring, ruut, kolmnurk).
 Geomeetriliste kujundite
konstrueerimine, joonistamine ja
joonestamine (joonlaua abil).
 Geomeetrilistest kujunditest koosneva
jada koostamine näidise järgi.
 Objektide ja graafiliste kujundite.
rühmitamine kahe tunnuse alusel.
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III arengutase
 Geomeetrilistest kujunditest koostatud
jadade jätkamine järjestust säilitades.
 Poole ja terve eristamine.
 Mustrite ja piltide moodustamine
kujunditest.
 2-3 üldistustasandil rühmitamine,
allrühmade moodustamine.
 Veerandi ja kolmveerandi eristamine.

 Rühma mittesobiva kujundi eristamine
(neljanda liigse ülesanded).
 Esemete ja graafiliste kujutiste (ring,
kolmnurk, nelinurk) rühmitamine kuju
(ümmargune, kandiline) järgi.
 Graafiliste kujutiste kopeerimine
(joonte tõmbamine).
 Põhikujundiga sarnaste esemete
leidmine ümbrusest.
 Geomeetrilise kujundi kokku
panemine kahest osast.

Värvikujutlused
Õppesisu:

I arengutase
 Värvi järgi paarilise leidmine (kolm
erinevat värvi).
 Esemete rühmitamine kahte hulka
värvi järgi.
 Värviliste klotside sobitamine sama
värvi alusele.
 Rühma mittesobivat värvi objekti
eristamine (neljanda liigse ülesanded).

II arengutase
 Kolme põhivärvuse nimetamine –
punane, sinine, roheline (küsimusele
vastates).
 Rohelise, kollase, oranži ja lilla
värvuse nimetamine.
 Pruuni, musta, roosa, halli ja valge
värvuse tundmine (osutamine).
 Esemete seostamine värviga.
 Eri värvi objektidest jada koostamine
eeskuju järgi.
54

III arengutase
 Jada jätkamine järjestust säilitades.
 Värvuste heledaks ja tumedaks
eristamine.

Ruumikujutlused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Mõistab suhteid „sisse“, „alla“,
„peale“, „kõrvale“ ja asetab esemeid
nimetatud kohale.
 Tegutseb lihtkorralduste alusel õpitud
ruumisuhteid mõistes ja kasutades.

II arengutaseme lõpuks
 Mõistab õpitud ruumisuhteid.
 Määrab teiste laste ja esemete asukohta
endast lähtudes.
 Määrab enda asukohta teiste laste ja
esemete suhtes.

III arengutaseme lõpuks
 Kasutab ruumisuhetega seotud
mõisteid.
 Täidab ruumisuhteid sisaldavaid
tegevusjuhiseid.
 Orienteerub tasapinnal.

 Määrab vasakut ja paremat poolt.
Õppesisu:
I arengutase
 Oma keha tajumine. Kehaosad. Kehal
orienteerumine: näitab, mis asub
üleval, all, kõrval, ees, taga.
 Korralduste „sisse“, „alla“, „peale“,
„kõrvale“ täitmine.
 Sõnadest „sees/väljas“, „kinni/lahti“,
„ette/taha“ aru saamine, asetab
esemeid nimetatud kohale.

II arengutase
 Sees-väljas, ees-taga-kõrval-juures,
üleval-all-vahel, peal-all, alumineülemine, üle-alt, kaugel-lähedal.
 Teiste laste asukoha määramine
õpilase kehast lähtudes.
 Esemete asukoha määramine õpilase
kehast lähtudes.
 Enda asukoha määramine teiste laste
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III arengutase
 Ruumisuhteid sisaldavate
tegevusjuhiste täitmine toas, õues ja
muutuvates tingimustes.
 Eseme asukoha määramine teise eseme
suhtes: all, peal, keskel, vasakul,
paremal.
 Tasapinnal (paberil) orienteerumine.

suhtes (seisan Kalle taga).
 Enda asukoha määramine esemete
suhtes.
 Vasaku ja parema poole määramine.
 Asetab esemeid nõutavatesse
kohtadesse.

Ajakujutlused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Eristab tegevuste järjestust: praegu,
enne, pärast.

 Teab nädalapäevade ja aastaaegade
järgnevust ja nimetusi.

 Teab kuude nimetusi ja seostab neid
aastaajaga.

 Teab tüüpilisi päeval ja öösel
sooritatavaid tegevusi.

 Seostab eile, täna, homme
nädalapäevadega.

 Tunneb kella.
 Kasutab kalendrit.

 Meenutab lähimineviku sündmusi.

 Teab oma vanust ja sünnipäeva.
 Kasutab ajakavasid.
 Tunneb kella täistunni täpsusega.
 Teab kuupäeva ja kellaaja märkimise
viise.
 Suudab ligikaudu ette kujutada tuttava
toimingu sooritamiseks kuluvat aega.
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Õppesisu:
I arengutase
 Mõistete „täna“ ja „homme“
eristamine.
 Eile (minevikus) toimunud sündmuste
meenutamine.
 Piltpäevaplaani kasutamine.
 Päev / öö – tüüpiliste päeval ja öösel
sooritatavate tegevuste seostamine ja
matkimine mängus.
 Päeva osade eristamine – päev, öö,
hommik, õhtu ning vastavate tegevuste
kirjeldamine.
 Nädalarütmi seostamine (nädalaplaan).
 Aastaaegade tajutavad tunnused,
iseloomulike tunnuste leidmine
(piltidel, vestluses).
 Sõnade „praegu“, „enne“, „pärast“,
„samal ajal“ mõistmine päeva
tegevuste käigus.
 Töö-(kooli-) ja puhkepäevade
eristamine.

II arengutase
 Tegevuste aja nimetamine ööpäevas.
 Töö-(kooli-) ja puhkepäevade
eristamine.
 Tegevuste kirjeldamine eile, täna,
homme. Eile, täna, homme –
seostamine tunniplaani ja
nädalapäevade nimetustega.
 Käesoleva aastaaja nimetamine,
iseloomustamine.
 Oma vanuse teadmine.
 Sõnade „kiire“ ja „aeglane“
mõistmine.
 Nädalapäevade õiges järjekorras
teadmine ja nimetamine.
 Aastaaegade õiges järjekorras
nimetamine.
 Kellade otstarbe mõistmine. Kella
osutite asendi seostamine päeva
tegevuste ajaga.
 Sünnikuu ja –päeva teadmine.
 Täistunni tundmine. Täistund ja
täistunni seostamine laste tegevustega.
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III arengutase
 Kuude nimetamine (aastaring) õiges
järjekorras. Käesoleva kuu
nimetamine.
 Kalendri kasutamine
 Kuude seostamine aastaaegadega.
 Kuupäeva, kuu ja aasta nimetamine,
seostamine toetudes kalendrile.
 Kuupäeva ja kellaaja märkimine.
Elektrooniline tabloo.
 Pooltunni tundmine.
 Veerand- ja kolmveerandtunni
tundmine.
 Sõnade „enne“, „praegu“, „hiljem“,
„varem“, „noorem“, „vanem“, „ruttu“,
„kaua“ õige kasutamine kõnes.
 Ajakavade (tv-kava, sõiduplaanid)
kasutamine.

 Päevakava koostamine.

Hulgakujutlused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Eristab hulki põhimõttel üks-palju.

 Lahendab abiga jõukohaseid elulisi
hulkade ühendamise ja hulgast osa
eraldamise ja võrdlemise ülesandeid.

 Võrdleb hulki (praktiliste vahendite
abil), kasutades mõisted rohkem,
vähem, ühepalju.
 Jaotab praktiliste tegevustega hulki
erinevateks osahulkadeks, ühendab
osahulki üheks hulgaks.

 Moodustab ja eraldab hulki ühise
tunnuse alusel.
 Tajub standardseid kuni kahest
elemendist koosnevaid hulki ilma
loendamiseta.

 Loendab esemeid, seostab hulga, arvu
ja numbri 1-10 piires.
 Vastab küsimusele mitu? õpitu
ulatuses.

 Lahendab abiga lihtsaid matemaatilisi
jutukesi (tekstülesannete
eelharjutused) .

Õppesisu:
I arengutase

II arengutase
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III arengutase

 Objektide rühma vaatlemine.
 Hulkade moodustamine ja eraldamine
ühise tunnuse alusel.
 Ühesuguste/sarnaste hulkade tajumine.
 Hulkade eristamine põhimõttel „ükspalju“.
 Hulga ja arvu seostamine ilma
loendamata (kuni 2 elementi).
 Hulga ja hulgakaardi seostamine (kuni
2 elementi).
 Otsustamine, kas nimetatud ese kuulub
moodustatud hulka või mitte.
 Sõnadest „vähem-rohkem“ ja „vähepalju“ aru saamine.

 Hulkade ja hulgakaartide vaatlemine ja
võrdlemine (peale, kõrvale asetamise
teel), tulemuse sõnastamine (rohkem,
vähem, sama palju).
 Objektide rühmade võrdlemine paaride
moodustamisega (üksühesesse
vastavusse seadmisega) ja tulemuse
sõnastamine (rohkem, vähem,
ühepalju).
 Objektide rühmitamine kahe tunnuse
alusel.
 Hulkade suurendamine, vähendamine
ja võrdsustamine suunamisel.
 Hulkade moodustamine elementide
(võta pallid), arvu (võta kaks),
elementide ühe kuni kahe tunnuse
(võta suured punased) ja arvu ja
tunnuse järgi (võta kaks suurt palli).

 Hulkade võrdlemine (rohkem, vähem,
ühepalju).
 Hulkade suurendamine, vähendamine
ja võrdsustamine.
 Hulkade jaotamine osahulkadeks ja
erinevate hulkade liitmine üheks
hulgaks.

Kujutluse loomine arvust, tehted arvudega
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Teab naturaalarvude järjestust 1-10, seostab hulga, arvu ja
numbri.

 Teab naturaalarvude järjestust õpitud ulatuses.
 Loeb ja kirjutab 1- ja 2-kohalisi numbreid.

 Loendab esemeid, seostab hulga, arvu ja numbri 1-10 piires.

 Liidab ja lahutab (abiga) õpitud numeratsiooni piires, teab
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 Vastab küsimusele mitu? õpitu ulatuses.

liitmise ja lahutamise praktilist tähendust.
 Kasutab tehteid vastavalt matemaatilistele situatsioonidele.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Hulga seostamine arvuga 1-3 visuaalse haaramise abil (mitu?
üks pall, kaks palli, kolm palli).
 Hulkade moodustamine arvu ja ühe etteantud tunnuse järgi
kolme piires (võta kaks suurt palli).
 Hulkade moodustamine arvu ja kahe tunnuse järgi (pane lauale
kolm väikest punast seent).
 Hulkade moodustamine arvu, kahe välise ja ühe vormi – ja/või
ruumi tunnuse alusel (pane ülemisse ritta kaks väikest kollast
ringi).
 Korralduse järgi etteantud arvu elementidega hulga
moodustamine ja tehtu kohta küsimusele vastamine, kasutades
hulga ühist nimetajat (Lao viis kolmnurka. Mis siin on?
Kolmnurgad. Mitu kolmnurka sa panid? Panin viis
kolmnurka.).
 3-ni loendamine eeskuju järgi ja vastamine küsimusele „Mitu
on?“
 5-piires loendamine, arvurida 5-ni.
 Küsitud hulga esemete andmine (1-5 eset).
 Hulga, arvu ja numbri seostamine 1-5 (loendamine lõpparvu
öeldes).
 Märkidele paaride leidmine (numbrid).

 1-100 loendamine (mehaaniliselt või arvutabeli abil).
 Täiskümnete loendamine 100-ni.
 Järgarvude tundmine. Arvu ja järgarvu vastandamine. Järgarvu
praktiline kasutamine igapäeva elus.
 1-ja 2-kohaliste numbrite kirjutamine.
 2-kohaliste numbrite lugemine.
 Arvurida 100-ni (reastab).
 3-4-kohaliste numbrite lugemine.
 Eluliste hulkade ühendamise, hulgast eraldamise ja võrdlemise
ülesannete lahendamine.
 Liitmine ja lahutamine 5-piires.
 +, -, ja = märkide tundmine.
 Arvutamine abivahendiga 15-piires.
 Kalkulaatori kasutamine.
 Matemaatiliste tehete kasutamine vastavalt situatsioonile.
 Liitmine 20- ja lahutamine 10-piires.
 Arvutamine 100-piires.
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Numbrite 1-5 tundmine, reastamine.
Numbrite kirjutamine ülekirjana/eeskuju järgi.
10-piires loendamine.
Arvurida 10 –ni (eelneva ja järgneva arvu nimetamine,
numbrite reastamine).
Hulga, arvu ja numbri seostamine 1-10.
Numbrite 1-10 tundmine, reastamine.
1-20 loendamine peast.
Arvurida 20-ni (eelneva ja järgneva arvu nimetamine).
Hulga, arvu ja numbri seostamine 20-ni.
Numbrite 1-20 tundmine.
Numbrite 1-9 kirjutamine.
Arvude võrdlemine (on suurem kui, on väiksem kui)
Järgarvude „esimene“, „teine“ („viimane“) tundmine.
Uue arvu moodustamine ühe lisamise teel.
Arvu vähendamine ja arvule juurde lisamine 3-piires.
Hulkade suurendamine ja vähendamine (liitmise ja lahutamise
eeltööna).

Rahaühikud
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb enim käibelolevaid rahaühikuid.

 Kasutab raha õpitu piires praktilises situatsioonis.
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 Eristab münti sentidest.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase






 Väikeste ostude sooritamine kaupluses. Hinnasiltide leidmine
ja lugemine. Hinna ja olemasoleva raha seos. Poemäng.
 Hinnasiltide lugemine (rahatähele vastavate, raha arvestamist
nõudvate).
 Väiksemate summadega opereerimine (hinnale vastava summa
andmine, paberraha vahetamine jne).
 Raha saamine ja kasutamine - palk, pension, sisseostud, üür,
erinevad teenused jne.
 Taskuraha. Raha kokkuhoid. Rahaliste vahendite planeerimine.

Raha praktiline kasutamine ostude sooritamisel. Poemäng.
5-, 10-, 20-, 50- eurosed paberrahad, nende äratundmine.
1-ja 2-euroste euromüntide äratundmine.
1-, 2-, 5-, 10-, 20- ja 50- sendiste äratundmine, eristamine
euromüntidest.
 Rahatähele vastava hinna maksmine (nt 10 senti, 1 euro, 5
eurot).
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Mõõtmine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Mõõdab mõõdupulgaga, sammudega, kaaluga.

 Mõõdab õpitud mõõteriistadega.

 Tajub lihastundlikuse alusel raskemat ja kergemat.

 Teab erinevate mõõtühikute (pikkus-, raskus-, mahuühikud)
nimetusi ja praktilist tähendust.

 Teab pikkusühikut meeter ja raskusühikut kilogramm.
 Teab enamlevinud mõõtühikute lühendeid (kg, g, cm, m, km).
 Sooritab abiga praktilisi mõõtmis- ja kaalumisülesandeid.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Mõõtmine mõõdupulgaga, sammudega, nöörijupiga. Mõõtmise
tulemuse sõnastamine arvuga (viis sammu).
 Objekti raskuse tajumine käega kaaludes (kerge, raske).
 Eri raskusega objektide võrdlemine lihastundlikkuse alusel
(kergem raskem).
 Mõistetest „tühi“ ja „täis“ aru saamine.
 Eri mahuga anumatega tegelemine.
 Praktiliste eksperimentide läbiviimine – kaalumine, mõõtmine,

 Mõõtmine joonlauaga, mõõdulindiga. Pikkusühikud: cm, m,
km;
 Mõõtmine kaaluga. Raskusühikud: g, kg;
 Mahu mõõtmine mõõtekannu või mõõtelusikatega. Mahumõõt:
liiter.
 Temperatuuri mõõtmine kraadiklaasi e termomeetriga. Toa- ja
välistemperatuuri ülesmärkimine, võrdlemine.
Kehatemperatuur.
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sh enda pikkus, kaal, kinganumber.
 Raskuse järgi järjestamine.
 Mõõteriistade tundmine – joonlaud, mõõdulint, saunakaal,
köögikaal, mõõtekann.
 Mahu mõõtmine koduste vahenditega (lusikas, klaas).

Tekstülesanded
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Lahendab praktiliselt läbitehtavaid
tekstülesandeid toetudes
situatsioonipildile.

 Koostab ja lahendab elulise sisuga
tekstülesandeid toetudes
näitvahenditele ja praktilistele
tegevustele.

I arengutase

II arengutase

III arengutase

 Matemaatilised jutukesed hulkade
praktiliseks muutmiseks
(ühendamiseks, osahulga
eraldamiseks) kui eelharjutused
tekstülesannete mõistmiseks.

 Jutukesed matemaatilistest
situatsioonidest (hulkade ja mõõtude
seostest): ühendamine,
kokkuloendamine, osahulga
eraldamine, kahe hulga võrdlemine.

 Elulise sisuga 1-tehteliste
tekstülesannete suunatud koostamine
ja lahendamine, kusjuures ülesannet
sisu modelleeritakse näitvahenditega
(pildid, skeemid) või praktilise

 Lahendab abiga lihtsaid matemaatilisi
jutukesi (tekstülesannete
eelharjutused)

Õppesisu:
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Kasutatakse praktiliselt läbitehtavaid
ülesandeid, mille lahendus on
saavutatav situatsioonpildile toetudes.

tegevusega

18.3 Elu- ja toimetulekuõpe
18.3.1 Elu- ja toimetulekuõppe rõhuasetused

I arengutase
Rõhuasetus on oma mina teadvustamisel, ärgitatakse osalema praktilises tegevuses ja suunatud esemelises mängus. Tähelepanu pööratakse
kontaktile ja koostegevusele täiskasvanuga, oma välimuse ja õppevahendite korrashoiule. Õpilane kohaneb uute inimestega enda ümber ja uue
keskkonnaga.
Õpetuse põhitaotluseks on õppimiseks vajalike baasoskuste omandamine koostegevuse ja matkimise tasandil.
Õppetöös rakendatakse üldõpetuslikku tööviisi, kasutatakse praktilisi ja mängulisi tegevusi. Oluline on, et õpetamine toimuks võimalikult
reaalsetes praktilistes situatsioonides. Väga oluliseks tuleb pidada eneseteeninduse alusoskuste õpetamist praktilises tegevuses.

II arengutase
Rõhuasetus on suhte MINA-MEIE teadvustamisel. Õpilane õpib mõistma õpilase rolli. Endiselt on oluline välimuse ja õppevahendite korrashoid.
Õpetuse põhitaotluseks on kujundada esimesel arengutasemel omandatud baasoskuste harjumuslik sooritamine tuttavas situatsioonis. Arendamist
vajab tegevusega kaasnev suhtlemine, oma tegevuse kommenteerimine. Suureneb õpilaste iseseisvus ja vastutustunne. Õppetöös rakendatakse
üldõpetuslikku tööviisi, kasutatakse praktilisi ja mängulisi tegevusi. Võimaluse korral toimub õppetöö praktilistes elulistes situatsioonides
väljaspool klassiruumi/koolimaja.
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Õpetamine toimub kontsentrilisuse printsiipi järgides. Tundides käsitletakse sama teemade ringi jääb samaks eelnevatel õppeaastatel õpituga,
kuid suurenenud on teadmiste maht ja tõusnud raskusaste.

III arengutase
Rõhuasetus on MINA-MEIE teadvustamisel suhetes kodukoha ja oma tegevusega.
Õpetuse põhitaotluseks on võimalikult iseseisev toimetulek igapäevases elus, kujundatakse lihtsa töö oskusi. Õpilane kommenteerib oma
tegevust suunatult verbaalselt / alternatiivsete vahenditega.
Õppetöös rakendatakse üldõpetuslikku tööviisi, kasutatakse valdavalt praktilisis tegevusi. Õppetöö toimub võimalikult sageli praktilistes elulistes
situatsioonides väljaspool klassiruumi/koolimaja.

18.3.2 Elu- ja toimetulekuõppe õpetamise põhimõtted
Elu- ja toimetulekuõpe on toimetulekuõppe teljeks, teiste ainete õpetamine on tihedalt seotud elu- ja toimetulekuõppe teemadega.
Õpetamine lähtub õpilase arenguvallast, huvidest ja sotsiaalsest keskkonnast.
Suur osakaal on õppekäikudel, praktilistel tegevustel ja õues-õppel. Eluõpetuse tund peab tuginema kõigi meelte koostööle, õpitavaid asju peab
saama (kui vähegi võimalik) katsuda, näha, nendega manipuleerida. See tähendab, et paljude teemade käsitlemine on otstarbekas väljaspool
klassiruumi (söömine, aastaajad, liiklus jne).
Eluõpetuse õpetamise kaudu kujundatakse huvi ümbritseva vastu ja säästlikku suhtumist keskkonda. Õpilasi õhutatakse osalema jõukohastel
keskkonnaprobleemide lahendamisele suunatud üritustel (teeäärte, metsaaluste puhastamine prahist, prügi sorteerimine jne).
Õpetuse põhitaotluseks on õppimiseks vajalike baasoskuste omandamine koostegevuse ja matkimise tasandil. Samuti käsitletakse siin võimalusel
teemasid, mis ulatuvad kaugemale õpilase lähiümbrusest (nt: Eestimaa linnad, Euroopa jne.), kuid mis on olulised üldise silmaringi
laiendamiseks.
Õpetamine lähtub õpilastele mõistetavast ning elulisest teemast.
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Õpetus toetab ja suunab õpilase arengut, valmistab õpilasi ette võimalikult iseseisvaks toimetulekuks igapäevaelus.
Eluõpetuse õpetamisel lähtutakse iga konkreetse õpilase hetke arengutasemest ja lähima arenguvallast.

18.3.3 Elu- ja toimetulekuõppe ainekava jaotus

Minapilt
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks


Tunneb ära endale kuuluvad esemed.
Teab oma asjade kokkulepitud
hoiukohta. Oskab tuttava eseme ja
õppevahendiga tegutseda vastavalt
selle funktsioonile.



Märkab suunamisel enda
põhiemotsioone.



Määratleb end kui oma pere liiget ja
õpilast, teab enda ja lähedaste nimesid.
Teab enda sugu.



Teab oma elukohta.



Tunneb kehaosi, nimetab neid. Täidab
hügieeninõudeid abiga.



Osaleb tervislikel eluviisidel
põhinevates tegevustes.

II arengutaseme lõpuks


Sooritab igapäevatoiminguid
suhteliselt iseseisvalt, oskab vajadusel
paluda abi.



Hoiab korras oma koolitarbed. Teeb
vahet oma – võõras asjadel, käitub
vastavalt. Tegutseb tuttava tööriistaga
vastavalt selle funktsioonile.





Tunneb ära oma põhiemotsioonid ja
vajadusel püüab reguleerida oma
käitumist. Märkab ja tunneb ära
kaaslaste põhiemotsioone, püüab
kaaslaste emotsioonidele reageerida.
Tunneb ära tuttavate põhiemotsioonid
näoilmete järgi.
Määratleb end kuuluvana kindlasse
gruppi (klass, sõpruskond jne). Teab
enda sünnipäeva, vanust.
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III arengutaseme lõpuks


Tuleb enamasti toime
igapäevatoimingute sooritamisega,
abistab teisi igapäevatoimingutes,
oskab teha jõukohast tööd kodus ja
koolis.



Hoiab korras oma asjad ja lähema
ümbruse. Teeb vahet oma – võõras –
meie asjadel, käitub vastavalt.
Tegutseb tuttava tööriistaga vastavalt
selle funktsioonile ja tegevuse
eesmärgile.



Kontrollib oma põhiemotsioone.



Teab endast lähtuvalt oma
pereliikmete sugulusastet, nende ja
lähedaste ametit. Teab oma pere olulisi
perekondlikke sündmusi ja sõprade
sünnipäevi.



Teab oma kodu ja kooli aadressi.



Planeerib suunamisel tulevast
elukohta.



Teab kehaosi ning nende otstarvet.
meeldetuletamisel täidab
hügieeninõudeid.



Omab algteadmisi inimese
organismist. Teab inimese elukaart.
Täidab hügieeninõudeid.

Hoolitseb meeldetuletusel enda
välimuse eest.



Hoolitseb enda välimuse ja puhtuse
eest.

Tunneb õpitud tervislikke eluviise
söömise ja liikumise osas.



Teeb valikuid õpitud tervislike ja
kahjulike tegevuste vahel.




Õppesisu:
I arengutase
 MINA osaleja praktilises tegevuses
 Mina:
Enda äratundmine fotolt. Oma ja
kaaslaste nimed, enda nimele
reageerimine, nimesildi äratundmine.
Poiss- tüdruk – enda ja kaaslaste soo
teadmine.


Inimese organism:

Erinevad kehaosad, nende põhifunktsioon.

II arengutase
 Suhted MINA/ MEIE, MINA/
ÕPILANE
 Mina:
Õppetegevus suunatud enda välimuse
kirjeldamisele. Vanus. Poiss – tüdruk,
nende sarnasused- erinevused.

III arengutase
 MINA- MEIE suhetes kodukoha ja
tegevusega.
 Mina:
Mina neiuna, noormehena, muutused
välimuses ja käitumises.





Inimese organism:

Meeleelundid ja nende tähtsus, teised
elutähtsad organid.
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Inimese organism

Luud ja lihased, nende ülesanded. Liikumine.
Süda ,veresooned ja veri, nende tähtsus.

Terve ja haige lapse tunnused.



Tervislikud eluviisid:

Ilma ja tegevusega sobiva riietuse, jalanõude
kandmine.
Toit: Tervisliku ja mõõduka toidukogusega
harjumine
Töö ja sport: liikumismängudes,
jalutuskäikudel, matkadel osalemine.



Tervislikud eluviisid:

Tervislike eluviiside suunatud järgimine ja
kahjulikest harjumustest hoidumine.
Külmetushaigustest hoidumine.
Toit: Tervislik ja ebatervislik toit, nende
eristamine, valik.
Toidupüramiidi järgi söömisharjumuste
jälgimine.
Töö ja sport: töö/ liikumise ja puhkuse
vaheldumine.
Päevarežiim. Rüht tegevustes.
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Vereringe.
Hingetoru ja kopsud, nende tähtsus.
Hingamine.
Söögitoru, magu ja soolestik. Toidu teekond.
Nahk, juuksed ja küüned, nende ülesanded.
Iseloomulik välimus.
Aju ja närvid, nende tähtsus.
Suguorganid, nende hügieen.


Tervislikud eluviisid:

Hingamise tervishoiu põhinõuded. Ruumide
tuulutamine, koristamine.
Kahjulike harjumuste mõju organismile
(alkohol, suitsetamine jms.)
Naha hooldus, kaitse. Naha haigused,
parasiidid.
Nakkushaigused.
Arsti poole pöördumine.
Toit: Tevislik toitumine: toidupüramiid,
toidukorrad –ja kogused, söömiskultuur.
Taimne toit ja loomne toit.
Mitmekülgne toit, vitamiinid.
Ülekaalulisus. Rasvumine. Dieet.
Töö ja sport: tervislike eluviiside järgimine,
positiivne mõju. Kehaliste harjutuste ja
füüsilise töö tähtsus. Kehalise töö ja spordi
tähtsus südame tugevdamisel.



Emotsioonid:

Rõõmus, kurb, tõsine, vihane, solvunud,
hirmunud. Enda emotsioonide märkamine,
suunatud tähelepanu emotsioonile ja vajadusel
selle reguleerimisele.



Sõprus:

Klassi- ja koolikaaslased, nendega koos
õppekäikudel, kooli üritustel viibimine.



Perekond:

Perekonnaliikmed: ema, isa, vanaema,
vanaisa, õde/vend. Perekonnaliikmete nimed.



Kodu:

Minu kodu. Kodumaja. Kodu linnas ja maal.
Erinevad ruumid ja asjad kodus.





Emotsioonid:

Enda emotsioonide märkamine, oma tunnete
väljendamine. Põhiemotsioonide märkamine,
äratundmine kaaslastel ja nende
emotsioonidele suunatult reageerimine.
Põhiemotsioonide äratundmine piltidelt.


Pereliikmed, sõbrad, tuttavad, võõrad; erinev
käitumine. Kaaslase abivajaduse märkamine,
abistamine.


Kodune aadress. Korter / maja, erinevad
ruumid/ hooned. Oma tuba, selle sisustamine/
kujundamine.
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Perekond:

Inimeste elukaar.
Sünd, kasvamine: imiku-, väikelapse-, noorem
kooliiga, nooruki- ja täiskasvanuiga.
Vananemine surm, matused. Enda ja oma
lähedaste positsioneerimine elukaarel.


Kodu:

Sõprus:

Sõprus- ja lähedussuhted. Üksteisele
meeldimine, armumine. Perekond. Pulmad.



Perekond:

Lähisugulased.
Peretraditsioonid: sünnipäevad, tähtpäevad,
ühisüritused perega.
Erinevas vanuses inimesed, üksteise
abistamine.


Andestamine, andeks palumine.
Enese meeleolu kontroll ja reguleerimine
tegevuste abil (muusika kuulamine, kunst jne.)



Sõprus:

Emotsioonid:

Kodu:

Oma kodu (vanemate juures, toetatud elamine
jms). Kodu sisustamine.
Kodu vanal ajal ja tänapäeval.



Enda rahvuse teadvustamine.

Eesti kombed vanasti ja tänapäeval. Aastaring
rahvakalendris.
Emakeel. Eesti kirjanike luule ja luuletuste
kuulamine.
Eesti muinasjutud, nende kuulamine ja õpetaja
esitatud lavastuste jälgimine.



Ametid:

Õpetajad ja teised koolitöötajad.



Raha:

Teadmine raha olemasolust.



Erinevad rahvused:

Erinevad rahvused klassis, koolis, kohtumised
kooli külalistega, teises keeles räägitud jutt,
lauldud laul.
Eesti kirjanike luule esitamine õpetaja toel.
Muinasjuttude kuulamine, jutustamine
pildiseeria toel. Lühilavastuste esitamine
õpetaja suunamisel kasutades erinevaid
vahendeid (näpunukud, käpiknukud, peakatted
jms).
Eesti ja teiste maade rahvaste kombestikuga
tutvumine.
Eesti tuntud lastekirjanikud, nende
loominguga tutvumine.
Erinevate maade lastekirjandus. Muinasjutud.


Raha otstarve ja kasutamine:

Palk, taskuraha, poeskäik.
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Erinevad rahvused ja rassid

Inimestevaheliste rassiliste erisuste
märkamine ja aktsepteerimine.
Eri maade luuletuste, juttude ja muinasjuttude
kuulamine, esitamine.
Lühilavastused luuletuste ja juttude põhjal.



Ametid:

Vanemate ametid. Tuntumad ametid,
töövahendid. Jõukohased tööd koolis.
Meeldib/ei meeldi; on vaja teha.




Ametid:

Jõukohased ametid: sulane, koristaja,
aedniku/koka abi, erinevad hooaja ja abitööd
jne. Plaanid pärast kooli.


Eelarve ja kokkuhoid:

Palk ja kulud. Kokkuhoid.
Isiklikud kulutused. Soovid ja võimalused.
Kingituse valimine ja ostmine.

Eneseteenindusoskused ja käitumine
Taotletavad õpitulemused:

I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks




Teab ja kasutab õpitud viisakusväljendeid.
Täidab hügieeninõudeid abiga.



Käitub meeldetuletamisel viisakalt
tuttavates situatsioonides.



Sooritab igapäevatoiminguid osalise abiga.



Hoidub nähtavatest ohtudest,
kutsub/pöördub abi järele.



Korrastab abiga oma välimust.





Kasutab enamlevinud
suhtlussituatsioonides
viisakusväljendeid.



Märkab endale ja teistele suunatud
ohtlikku käitumist; reageerib
sellele, kutsub abi. Oskab öelda EI.
Loeb hoiatus – ja teabemärke. Teab
hädaabi telefoninumbrit.



Hindab tegevusi põhimõttel õige –
vale, meeldib – ei meeldi, tahan –
teen, peab – teen, tahan – ei tohi –
ei tee.

Hindab tegevusi põhimõttel õige –
vale, tohib – ei tohi, meeldib – ei
meeldi, tahan – pean.

Õppesisu:
I arengutase


Igapäevaoskused:

Riietumine, pesemine, toimetulek WC- s,
raskuste puhul abi paluma suunamine.

II arengutase


Igapäevaoskused:

Isikliku hügieeni järgimine. Raskuste puhul
abi palumine.
Toimetulek ujulas, perearsti külastamisel.
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III arengutase


Igapäevaoskused:

Isiklik hügieen ja ealistest ning soolistest
erinevustest tulenevad nõuded.
Kaaslaste abistamine (nt kingapaela sidumine,

jope selga aitamine, toidu tõstmine).


Söömine:

Söömine, söögilauas oma koha katmine ja
enda koha koristamine.



Käitumine:

Käitumine erinevates situatsioonides (tund,
vahetund, rühmatuba, arstikabinet jne).
Viisakussõnade palun-tänan, tere-head aega
kasutamine.
Enda õige ja vale käitumise suunatud
eristamine.



Hoiatus - ja teabemärgid:

Esmased kokkupuuted hoiatus .ja
teabemärkidega: tualetid, arst, politsei.





Söömine:

Laua katmine ja koristamine oma klassi
õpilastele, valikute tegemine söömisel,
elementaarsete lauakommete järgimine.
Toitumine välistes tingimustes ( ekskursioonil, piknikul).


Viisakas käitumine: koolis ja väljaspool kooli
(teater, ühistransport, kauplus).
Abi palumine, viisakas pöördumine teise
inimese poole.
Enda ja kaaslase õige ja vale käitumise
eristamine.
Hinnangu andmine teiste ja iseenda
käitumisele.



Käitumine pidulauas, kohvikus, restoranis.
Laua katmine pidulikeks sündmusteks.



Käitumine:

Hoiatus ja teabemärkide tundmine
ja mõistmine.

Tualetid, arst/kiirabi, elekter, politsei jms.
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Söömine:

Käitumine:

Viisakas ja ebaviisakas käitumine: koolis ja
väljaspool kooli (ametiasutused). Ebaviisakast
käitumisest hoidumine.
Vajaliku teabe saamine, abi küsimine
ametiasutustes.
Käitumise ohuolukorras. Ohu hindamine ja
abi palumine/kutsumine.
Vajaliku teabe saamine, abi küsimine
ametiasutustes.
Käitumise ohuolukorras. Ohu hindamine ja
abi palumine/kutsumine.


Hoiatus ja teabemärkide mõistmine:

Majajuht, olmekeemia märgid, pesumärgid,
triikraua reguleerimine, pliit ja praeahi,
pesumasin jms.

Kool
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks


Tegutseb tuttava eseme ja
õppevahendiga vastavalt selle
funktsioonile.



Tunneb ära endale kuuluvad esemed.



Teab oma asjade kokkulepitud
hoiukohta.



Teab/kasutab pöördumisel kaaslaste ja
õpetaja nime

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Määratleb end kuuluvana kindlasse
gruppi (klass, sõpruskond jne).



Planeerib suunamisel tulevast
elukohta.



Teab enda sünnipäeva, vanust.





Teab kaaslaste vanust, õpetajate
nimesid.

Tuleb enamasti toime
igapäevatoimingute sooritamisega,
abistab teisi igapäevatoimingutes, teeb
jõukohast tööd kodus ja koolis.



Hoiab korras oma koolitarbed. Teeb
vahet oma – võõras asjadel, käitub
vastavalt.



Hoiab korras oma asjad ja lähema
ümbruse.



Teeb vahet oma – võõras – meie
asjadel, käitub vastavalt.



Tegutseb tuttava tööriistaga vastavalt
selle funktsioonile ja tegevuse
eesmärgile.

Õppesisu:
I arengutase
 Kool:

II arengutase
 Kool:

III arengutase
 Kool:
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Minu klass, selle sisustus, minu koht.
Minu õpetaja: õpetaja nimi.
Minu klassi õpilased: kaaslaste nimed,
poisid/tüdrukud.
Erinevad ruumid koolimajas.
Tund ja vahetund: tööaeg-puhkeaeg.
 Koolitarbed:
Minu asjad, nende kasutamine ja korrashoid.
Koolitarvete koht.

Klassiruum ja selle korrashoid.
Minu õpetajad: õpetajate nimed.
Kaaslaste vanused, sünnipäevad.
Erinevate kooliruumide otstarve, iseseisev
liikumine ühest ruumist teise.
Erinevad õppeained.
 Koolitarbed:

Koolimaja ja selle ümbruse korrashoid.
Kool ja tulevane töökoht.
Ametiõpe. Ametikool. Päevakeskus.
Elukutse/ameti valiku planeerimine ja
suunamine; toetatud töö erinevates asutustes.
Kool tänapäeval ja vanal ajal.
 Koolitarbed:

Minu asjad – kaaslaste asjad – õpetaja asjad.
Koolitarvete korrashoid.

Töökoha ja töövahendite korrashoid.

Vaba aeg
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Osaleb ühisüritustel ja –mängus. On
kaasatud eakohaste ja võimetele
vastavatesse vabaaja tegevustesse.



Valib vaba aja tegevuse etteantud
valikute alusel ja tegeleb sellega
suunatult.



Sisustab oma aega meelepärase
tegevusega (muusika kuulamine,
sportimine, lauamängud jms)



Järgib päevaplaani.



Külastab spordivõistlusi, teatrit, kino
ja muid kultuuriasutusi.



Osaleb füüsilist aktiivsust vajavates
tegevustes.



Osaleb ürituste ettevalmistamisel,
esineb pidudel.



Käsitseb raadiot, telerit, arvutit.



Teeb ettevalmistusi oma tähtpäeva
tähistamiseks.



Teab lihtsamaid mängureegleid, peab
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neist kinni
Õppesisu:
I arengutase
 Mänguõpetus :
Individuaalne mäng grupis. Mänguasjade
valimine, teisega jagamine ja paigutamine
oma kohale.

 Erinevad vaba aja veetmise
võimalused :
Jõukohased pildiraamatud, jalutuskäigud,
mängud toas ja õues jne.
Päevaplaani järgimine.

 Sport:
Õppekäigud kooli lähiümbruses.
Laulumängud, kullimängud.

II arengutase
 Mänguõpetus :

III arengutase
 Mänguõpetus :

Jõukohased lauamängud, arvutimängud, lihtne Seltskondlikud mängud, rollimängud.
rollimäng (imiteerimine). Mängureeglid. Võit Arendavad ajaveetmiskohad internetis.
ja kaotus.
Arvutimängud. Interneti piiratud
kasutusvajadus ja seal leiduvad ohud.
 Erinevad vaba aja veetmise
võimalused:
Jõukohased raamatud, TV, muusika
kuulamine, matkad, liikumismängud toas ja
õues jne.
Osalemine klassi/kooli üritustel. Teatri- ja
kinokülastused.
Sünnipäevade pidamine, sõprade
küllakutsumine.
Peo planeerimine ja organiseerimine
täiskasvanu abiga.


 Erinevad vaba aja veetmise
võimalused:
Klassipeo/ sünnipäevapeo/ planeerimine ja
organiseerimine.
Osalemine huvialaringides.
Iseseisvalt või perega üritustel osalemine.
Üritustel esinemine.
Hobid ja harrastused.



Sport:

Mänguväljakute, terviseradade, ujula
kasutamine.
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Sport:

Lemmikalaga tegelemine.

Aeg
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Nimetab käesolevat aastaaega.



Nimetab aastaaegu nende õiges
järjestuses ja olulisi tunnuseid.



Nimetab kuude nimetusi, kuupäeva,
aastat, orienteerub kalendris.



Eristab õppetundi ja vahetundi, eristab
päeva ja ööd, töö – ja puhkepäevi.



Teab loodusnähtuste olulisi tunnuseid.





Osaleb loodusvaatlustes.



Teab ja järgib ööpäevarütmi oma
tegevuse planeerimisel.

Nimetab hetke ilma olulisemaid
tunnuseid, lugeda (sümbol)ilmateadet
ja vastavalt sellele riietuda.



Tajub erinevate meeltega aastaaegu,
nende tunnuseid, riietub abiga
vastavalt aastaajale.





Jälgib kella, nimetab täistunde.

Teab oluliste loodusnähtuste praktilist
tähtsust inimesele.



Märgib ja nimetab täis- ja pooltunni,
abiga veerandtunni. Kasutab kella aja
planeerimisel.



Orienteerub nädala-, kuu-, aastarütmis.



Teab rahvakalendri tähtpäevi
aastaringis.
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Õppesisu:
I arengutase
 Ajajaotus:
Öö ja päev:
Ööpäeva osad: päev, öö. Õpilase tegevused
päeval. Isiklik piltpäevaplaan.
Nädal:
Kooli/tööpäevad, puhkepäevad.
Nädalapäevade nimetused, äratundmine.

 Aastaajad:
Ühised suunatud loodusvaatlused.
Ilmavaatlustabeli täitmine õpetaja abiga.
Sügis: eri meeltega tajutavad tunnused värvid
looduses, loodusnähtused sügisel (lehtede
kolletamine, langemine). Aed sügisel.
Sügisannid. Sügiseriietus.
Talv: eri meeltega tajutavad tunnused, talvised
loodusnähtused (lumi, jää).
Talveriietus, oma riiete äratundmine.
Tegevused talvel: kelgutamine, lumememme
ehitamine;. Loomade ja lindude toitmine
talvel. Talispordivahendid: nende
äratundmine. Tutvumine talviste
tähtpäevadega: jõulud.

II arengutase
 Ajajaotus:

III arengutase
 Ajajaotus:

Öö ja päev:
Ööpäeva osad: hommik, lõuna, õhtu, öö.
Inimese tegevused ööpäeva eri osadel.
Piltpäevaplaan.
Nädal:
Kooli/tööpäevad, puhkepäevad, riiklikud
pühad. Koolivaheajad. Nädalapäevade
nimetuste mõistmine ja aktiivne kasutamine.
 Aastaajad:

Aasta, kuu, nädal, ööpäev, tund, minut.
Päeva- ja nädalarütm.
Aastaring ajas (12 kuud, 4 aastaaega)
Päeva, nädala tegevuse planeerimine. Plaani
järgimine.

 Aastaajad:

Ühised loodus- ja ilmavaatlused.
Ilmavaatlustabeli täitmine.
Sügis: Sügise tunnuste äratundmine (ka
pildil). Lehtpuud ja põõsad sügisel. Sademed.
Põld sügisel. Sügistööd aias ja põllul,
tööriistad ja masinad. Sügisesed tähtpäevad:
mardipäev, isadepäev, kadripäev: kombed,
tähistamiste
ettevalmistamisel osalemine, esinemine.
Talv: Talve eri meeltega tajutavad tunnused.
Võrdlemine teis(t)e aastaaegadega. Sademed
talvel. Taimed ja loomad talvel Tutvumine
termomeetriga. Sooja- ja külmakraadid.
Riietuse valik vastavalt ilmale,
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Aastaring looduses:
Õhutemperatuuri jälgimine, mõõtmine.
Termomeetrinäidu märkimine tabelisse.
Sport ja meelelahutus: erinevad
sportimisviisid. Sportimine olenevalt
aastaajast.
Loomad, linnud, putukad – elu seotus
aastaajaliste muutustega looduses.
Tähtpäevad – peamised kombed ja tavad,
ettevalmistamine, tähistamine,
Osalemine hooajalistes töödes. Aiandus.
Põllumajandus.

Kevad: Kevade eri meeltega tajutavad
tunnused (lume sulamine, rändlindude
saabumine, pajuoksad kevadel, esimesed
kevadlilled). Kevadine riietus. Kevadised
tähtpäevad: kevadpühad, emadepäev.
Suvi: eri meeltega tajutavad tunnused (õpetaja
suunamisel). Suvine riietus. Suvised
tähtpäevad: jaanipäev.

 Kalender:
Teadmine kalendri olemasolust (ning
otstarbest).

termomeetrinäidule. Tegevused talvel:,
suusatamine, (uisutamine), lumememme ja
,lumekindluse ehitamine.
Talvised tähtpäevad: jõulud, vastlapäev,
sõbrapäev. Eesti Vabariigi aastapäev.
Kombed, tähistamiste ettevalmistamisel
osalemine, esinemine.
Kevad: Kevade eri meeltega tajutavad
tunnused, muutuste jälgimine looduses.
Võrdlemine teiste aastaaegadega. Kevadlilled.
Kevadised tähtpäevad: kevadpühad,
emadepäev. Kombed, tähistamiste
ettevalmistamisel osalemine, esinemine.
Suvi: Suve eri meeltega tajutavad tunnused.
Ilmastikunähtused suvel (sademed, vikerkaar)
. Riietumine suvel. Suvised tähtpäevad:
jaanipäev; kombed, tähistamine. Suvelõbud:
päevitamine,
ujumine, kalastamine, sõitmine jalgrattal ja
rulaga, õuemängud jne.
 Kalender:

 Kalender:

Kuude nimetused. Kuupäeva tähistamine
kalendril (õpetaja abiga).
Enda sünnipäev ja vanus.
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Kalendris orienteerumise oskus. Kuude
nimetused. Kuupäeva märkimine ja
seostamine kalendris.
Enda, (pereliikmete ja klassikaaslaste)
sünnipäev ja vanus.

Elus ja eluta loodus
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Tunneb õpitud mets- ja koduloomi, aed
– ja puuvilju, taimi (sh fotolt, pildilt).
 Teab kodu-ja metsloomade häälitsusi ja
liikumisviise.
 Osaleb õppekäikudel tehes
loodusvaatlusi..

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Rühmitab elus ja eluta looduse õpitud
objekte/esindajaid oluliste tunnuste
järgi, teab nende elu – ja levipaiku.

 Nimetab õpitud elus ja eluta looduse
esindajate olulisemaid tunnuseid, teab
loomariigi mitmekesisust.

 Teab loomade erinevaid elupaiku,
nimetab looma vastavalt elupaigale.

 Tunneb loodushoiu põhitõdesid.

 Teab levinumaid ränd- ja paigalinde,
lindude rände vajalikkust.
 Teab lindude ja loomade abistamise
vajalikkust talvel.
 Nimetab aastaaegu nende õiges
järjestuses ja olulisi tunnuseid.

 Teab elus ja eluta looduse esindajate
kasulikkust inimesele.
 Nimetab hetke ilma olulisemaid
tunnuseid, lugeda (sümbol)ilmateadet
ja vastavalt sellele riietuda. Teab
oluliste loodusnähtuste praktilist
tähtsust inimesele.

 Teab loodusnähtuste olulisi tunnuseid.
Eristab elus ja eluta loodust, tähtsust
inimesele.

Õppesisu:
I arengutase

II arengutase
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III arengutase

 Elus ja eluta loodus:

 Elus ja eluta looduse tunnused ja
osad:

Esmane kokkupuude mõistetega elus/eluta.
Elusolendid: inimene, loomad, taimed.
Elusolendite ühised tunnused.
Looduslikud eluta looduse osad (vesi, õhk,
maavarad, päike, kuu) ja inimeste valmistatud
asjad kui eluta looduse osad.

 Elusloodus:
Taimed:
Lilled:vaatlemine suunatult sügisel, talvel,
kevadel, suvel. Õpitud lillede äratundmine
kasvukohas, ruumide kaunistustes, pildil,
kujutamine kunsti ja käelise tegevuse töödes
Puud:sügisel, talvel, kevadel, suvel.
Viljapuud: õunapuu, pirnipuu, kirsipuu,
ploomipuu
Puuviljad:maitse, lõhn, kuju, värvus. Nende
äratundmine, sh fotolt ja pildilt.
Aedviljad: maitse, lõhn, kuju, värvus. Nende
äratundmine sh fotolt ja pildilt.
Loomad:
Kodu- ja metsloomad, linnud:
Kodukoha loomad ja linnud.
Õpitud loomade ja lindude äratundmine , sh,
fotolt, pildilt.
Loomade/lindude häälte äratundmine,
matkimine.

 Elusloodus:

 Elus ja eluta loodus:
Eluta looduse osad ja tunnused.
Elus ja eluta looduse osade
diferentseerimine/rühmitamine tunnuste
alusel.
Looduskaitse/keskkonnakaitse.
Keskkonnareostuse äratundmine (nt reostunud
veekogu, metsa alla visatud prügi), sellest
teavitamine.
 Elusloodus:

Taimed:
Söödavad ja mürgised taimed.
Taime osad: juur, vars, lehed, õied, seemned,
viljad. Üheaastased taimed.
Enamlevinud ravimtaimed: korjamine ja
kasutamine.
Okas-ja lehtpuud: enamlevinud liigid,
erinevused ja sarnasused. Puud erinevatel
aastaaegadel.
Puu- ja aedviljad: kasvatamine (seeme, taim,
vili). Puu- ja aedviljade säilitamine,
hoidistamine.
Seened. Söödavad ja mürgised seened. Seente
säilitamine.
Marjad: söödavad ja mürgised marjad.
Marjade säilitamine (külmutamine,
kuivatamine). Hoidised.
Lilled: toa -,aia -,põllulilled. Lillede
hooldamine.
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Taimed:
Puu, põõsas, puhmas, rohttaim, sammal,
samblik
Ühe- ja mitmeaastased taimed.
Töötamine aedniku abilisena. Tööd pargis.
Mets: Metsa tähtsus. Eestis esinevad
metsatüübid.
Metsatööd.
Toataimed: Toataimede kasvatamine: valgus,
temperatuur, niiskus. Toataimede kasutamine
ruumide kujundamisel. Toataimed kui
õhupuhastajad.
Loomad:
Kodu- ja metsloomad, kodu- ja metslinnud:
Elu ja töö talus ja farmis; kodutute loomade
varjupaigas.
Loomariigi mitmekesisus: teistes
loodusvööndites elavad loomad.
Imetajad: välisehitus, levinumad liigid,

Loomade/lindude liikumisviisid; äratundmine,
liikumise matkimine.

 Eluta loodus:
Mängud vee ja liivaga. Soe vesi/külm vesi.
Savist voolimine.
Õhupalli täispuhumine/õhu väljalaskmine.
Valgus ja pimedus. Varjuteater.

Loomad:
Kodu- ja metsloomad, linnud
Loomariigi mitmekesisus. Erinevad elupaigad:
mets, põld, soo, veekogud. Loomaaed,
loomapargid, farm, talu.
Kodu-/lemmikloomade ja lindude eest
hoolitsemine; kasulikkus inimesele. Loomade
kaitse. Toitumine, poegimine. Noorloomad.
Metsloomade
elu erinevatel aastaaegadel.
Paiga- ja rändlinnud.
Loomade/lindude välisehitus. Putukate,
kahepaiksete, kalade, roomajate iseloomulikud
tunnused, eristamine loomadest, lindudest.
 Eluta loodus.

tähtsus.
Putukad: tähtsus looduses. Putukate
kasulikkus inimesele. Putukahammustused,
esmaabi. Mesilane/mesilaste pidamine.
Kahepaiksed: välised tunnused,
elupaik
Roomajad: välised tunnused, elupaik, ohud.
Esmaabi rästiku hammustuse puhul.
Kalad: välised tunnused, elupaik, enamlevinud
kalaliigid Eestis. Kasulikkus inimesele.
Kalapüük.
Linnud: välised tunnused, levinumad
linnuliigid, elupaigad, tähtsus.
Toitumisahel.
 Eluta loodus.

Vesi: Vee tähtsus inimese elus.
Vee säästlik kasutamine. Vee olekud.
Kodukoha veekogud.
Õhk: Õhu puhtus. Õhu puhtuse tagamine
ruumides.
Termomeeter: Tutvumine erinevate
termomeetrite ja nende funktsioonidega.
0 kraad/punkt, leidmine termomeetrilt.
Muld: Muld taimede kasvukeskkonna
ja loomade elupaigana.
Valgusõpetus: Pime ja valge aeg. Päike, kuu,
tähed.
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Vesi: Vee leidumine looduses, tähtsus, kaitse.
Puhta vee omadused.
Vee olekute seos temperatuuri- muutustega.
Vee ringkäik looduses.
Veekogud (looduslikud ja tehisveekogud).
Puhtad/saastatud veekogud.
Õhk: Puhta õhu omadused. Õhu tähtsus.
Õhusoojus: soe õhk, külm õhk. Erinevad
soojusallikad (päike, ahi,
radiaator, kamin).
Õhutemperatuur erinevatel aastaaegadel.
Puhas õhk ja saastatud õhk.
Termomeeter:Temperatuuriskaala. Pluss- ja
miinuskraadid.

Õhu-, keha- ja veetemperatuuri mõõtmine.
Ilmateate mõistmine.
Loodusvarad: Loodusvara/maavara.
Maavarade tähtsus inimese elus.
Savi, liiv, turvas, põlevkivi, paekivi.
Muld, mulla harimine.
Loodusvarade säästlik kasutamine.
Loodushoid.
Valgusõpetus: Looduslikud ja kunstlikud
valgusallikad.
Prillid, suurendusklaas. Hea valgustuse
tähtsus.
Elekter igapäevaelus. Ohutus. Elektri
tähtsus ja säästmine.

Maateadus
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks


Orienteerub lähemas ümbruses, nii
koolis kui kodus.



Teab oma kodumaa ja linna minetust.



Teab enda elukohta

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Teab oma kodu ja kooli aadressi.



Teab Eesti suuremaid linnu, saari,
veekogusid, õpitud välisriike.



Teab asulaid kodukoha ümbruses,
tunneb ära Eesti kaardi ja riigi
sümboolika.



Tunneb riigi sümboolikat.



Näitab kaardilt leppemärkide järgi
veekogusid, kõrgustikke, saari.



Teab ja tunneb ära gloobuse (maa
mudel), kompassi (teab selle otstarvet).



Teab põhiilmakaari (abiga)
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Õppesisu:
I arengutase
 Elukoht:
Asula, kus õpilane elab. Linn/maa.

 Eestimaa:
Eesti – minu kodumaa. Tallinn – Eesti
pealinn.

 Pinnavormid:
Künkast üles ja alla ronimine. Kelgutamine.

 Ilmakaared:
Esmane tutvumine mõistetega põhi ja lõuna:
lõunamaa, põhjamaa.

II arengutase
 Elukoht:

III arengutase
 Elukoht:

Kodukoha lähem tundmaõppimine. Tänavmaantee.

Oma kodulinna/valla kaart ja olulisemate
kohtade leidmine sellelt ( kodu, kool).
 Eestimaa:

 Eestimaa:
Kodukoht Eesti kaardil. Linnad, järved, jõed
kodukoha vahetus ümbruses.
EV sümboolika: Eesti hümn, lipp ja vapp.
Eesti rahvuslind, -lill. Pealinn. Rahvariided.
Eesti president.

 Pinnavormid:

Eestimaa kaart: Suuremad linnad, jõed, järved
Eestimaal.
Õpilaste poolt külastatud linnade märkimine
kaardil.
Eesti naaberriigid. Naaberriikide rahvad, keel
ja rahvussümboolika.
 Pinnavormid:

Mägi, saar.
Raba ja soo.
Matkamine mitmekesisel maastikul.
 Ilmakaared:

Org, tasandik, poolsaar

 Ilmakaared.

Põhi-lõuna suuna näitamine oma klassis, toas
kompassi järgi.
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Põhja- ja lõunasuuna määramine kompassiga.

 Plaan, maakaart, gloobus
Mängud reaalsete esemete vähendatud
kujutistega: nukud, mudelautod, nukumajad
jms.

 Plaan, maakaart, gloobus
Plaan: koolimaja lähiümbruseplaan, teekond
koolist koju. Plaani järgi objektide suunatud
leidmine
Orienteerumismängud plaani järgiklassis,
koolimajas, kooli lähiümbruses.
Kaart:Eesti geograafiline kaart. Geograafilise
kaardi leppevärvused: (sinine-veekogu,
roheline-mets,maa, kollane-mägine
ala,mäestik).
Kodukoha märkimine kaardil. Kodukoha
laäheduses asuvad jõed, järved, asulad, nende
osutamine kaardil õpetaja toel.
Gloobus: Esmane tutvumine gloobusega.
Gloobus kui maakera vähendatud mudel
(„väike maakera“).

Ohutusnõuded
Taotletavad õpitulemused:

85

 Plaan, maakaart, gloobus
Plaan – klassi plaani koostamine ja
kasutamine ruumis orienteerumisel.
Leppemärgid plaanil (puu, maja, jõgi,
tee, mööbliesemed)
Plaanil märgitud objektide/esemete leidmine
klassis, koolis, õues.esemete leidmisel.
Kodulinna/küla plaan, oluliste objektide
leidmine plaanilt.
Orienteerumismängud koduasulas.
Kaart: Geograafiline Eesti, Euroopa ja
maailma kaart:vaatlemine, võrdlemine.
Eestimaa leidmine Euroopa ja maailma
kaardilt (õpetaja abil). Naaberriikide
nimetamine kaardi abil.
Leppemärgid kaardil (asula, maantee, jõgi
jms).
Leppevärvide äratundmine.
Ookeanidele, maismaale, jõgedele, järvedele,
asulatele osutamine erinevatel kaartidel (Eesti,
Euroopa-, maailma kaart).
Gloobus: Ookeanile, maismaale, mägedele
osutamine gloobusel.
Eesti ühine leidmine ja märkimine gloobusel.

I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Orienteerub lähemas ümbruses, nii koolis
kui kodus.



Liigub võimalikult iseseisvalt
kooli/kodu ümbruses.



Liikleb võimalikult iseseisvalt
koduasulas.



Täidab eelneval meeldetuletusel õpitud
ohutu käitumise reegleid.



Teab ühissõiduki kasutamise reegleid.



Järgib tähtsamaid liiklusreegleid
jalgsi ja jalgrattaga liigeldes.



Teab, kuidas käituda ohuolukorras,
teab hädaabinumbreid.



Märkab tekkinud ohtu enese ja teiste
jaoks, vajadusel kutsub abi.



Palub ja kutsub abi.

Õppesisu:
I arengutase


Liiklus:

Minu koolitee.
Kõnnitee, sõidutee, maantee, ülekäigurajad,
foorid.
Ohutu liiklemine kooli ümbruses.
Erinevad sõidukid meie teedel.


Ohutusnõuete täitmine:

Adekvaatne käitumine häire korral.
Õpetaja/täiskasvanu korralduste järgimine
hädaolukorras.

II arengutase




Liiklus:

Ohutu liiklemine koduasulas. Kergliiklustee.
Ühissõidukid: sõidukisse sisenemine,
väljumine.
Liiklemine asulavälisel teel.
Liiklemine pimedal ajal, helkuri kasutamine.


III arengutase

Ohutusnõuete täitmine:

Liiklus:

Liiklusmärgid.
Liikluseeskirja vajalike sätete tundmine ja
järgimine liikluses.
Jalgrattaga liiklemine.



Ohutusnõuete täitmine:

Käitumine ohuolukorras: Telefoni kasutamine. Hädaabi number 112, 110; vajaliku
Hädaabi number 112.
informatsiooni edastamine.
Abi palumine, kutsumine. Käitumine
Käitumine erinevates ohusituatsioonides:
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tulekahju korral.
Lihtne esmaabi.

evakuatsioonisiltide mõistmine ja järgimine.
Telefoni kasutamine.
Teistele suunatud ohtliku käitumise
märkamine; ohu vältimine; abi kutsumine.
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18.4 Kunst ja käeline tegevus
18.4.1 Kunsti ja käelise tegevuse rõhuasetused

I arengutase
Arendatakse õpilase peenmotoorikat ning silma ja käe liigutuste koordineerimist.
Peamiseks töövormiks on koostegemine ja praktiline tegevus eeskuju või näidise järgi. Arvestatakse iga õpilase individuaalset käelise tegevuse ja
kõne mõistmise taset.
Õpilasele tutvustatakse erinevaid materjale ja töövahendeid, nende omadusi ning kasutamisvõimalusi; suunatakse hoidma korras oma töökohta ja
-vahendeid.
Õpilasi innustatakse tehtust rõõmu tundma. Antakse positiivne hinnang tegevuses osalemisele.
Õpilaste tegevust verbaliseerib pedagoog.

II arengutase
Jätkatakse peenmotoorika ning silma ja käe koostöö arendamist. Pikendatakse töö teostamiseks vajalikku keskendumisvõimet. Lisandub käsitöö.
Tutvustatakse erinevaid materjale ja töövahendeid, nende omadusi ning kasutamisvõimalusi, uusi töövõtteid ning ohutustehnika nõudeid. Õpilast
suunatakse korras hoidma oma töökohta ja -vahendeid.
Tööd teostatakse eeskuju või näidise järgi etappide kaupa. Harjutatakse terviku moodustamist osadest ja järjestama osatoiminguid õpitegevuses.
Õpilane sooritab õpitud ja jõukohaseid tegevusi iseseisvalt nii tuttavates kui ka varieeruvates tingimustes. Õpilast suunatakse otsima ja kasutama
abi.
Õpilastele võimaldatakse materjali- ja teostusvalikuid.
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Arendatakse tegevusega kaasnevat suhtlemist (tegevusele ärgitamine, protsessi suunamine, tulemuse sõnastamine). Õpilast suunatakse oma
tegevust elementaarselt kommenteerima.
Antakse positiivne hinnang tegevuses osalemisele. Taotletakse, et õpilane lõpetaks alustatud töö.

III arengutase
Kujundatakse lihtsa iseseisva töö oskusi. Tööd teostatakse valdavalt näidise, lihtsate tööjuhiste, skeemide jms järgi.
Omandatud toiminguid rakendatakse ahelana stereotüüpsetes ja osaliselt muutuvates tingimustes. Harjutatakse toimingute suunatud planeerimist.
Uuritakse töövahendite ja materjalide sobivust. Õpilased õpivad looma kujutlust tulemusest, järjestama osatoiminguid ning valima vahendeid.
Areneb suunatud enesekontroll, toimingu valminud tööd võrreldakse näidisega.
Õpilane kommenteerib õpetaja suunamisel oma tegevust verbaalsete/alternatiivsete vahenditega.
Oluline on loomingust esteetilise elamuse saamine. Õpilased hakkavad oma tundeid vastavalt võimetele kunstis väljendama. Vaadeldakse
kaaslaste töid, külastatakse kunstinäitusi ja muuseume.

18.4.2 Kunsti ja käelise tegevuse õpetamise põhimõtted
Kunst ja käeline tegevus on lõimitud teistes ainetes käsitletavate teemadega. Kunsti ja käelise tegevuse tundides harjutatakse praktiliseks tööks
vajalike liigutuste sooritamist, tekitatakse huvi tegevuse vastu ja soovi ise midagi esteetiliselt kujundatult valmis teha.
Kunstiõpetuse kaudu ärgitatakse õpilasi väljendama oma emotsioone, arendatakse kõnelist väljendusoskust ja loovust.
Õpetatakse aru saama kunstiliikide erinevustest, (külastades õpilastega näitusi, muuseume, käsitöökodasid jms).
Kunsti ja käelise tegevuse õpetuse tundides on oluline roll rahvakunsti tutvustamisel. Tundide planeerimisel arvestatakse aastaringi eesti
rahvakalendris ja rahvuslikke tähtpäevi.
Kunsti ja käelise tegevuse tundides õpitakse esemeid vaatlema (tunnused, osad), kirjeldama ja kujutama eri tehnikaid ning materjale kasutades.
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Kunstil ja käelisel tegevusel on kõnearenduslik suunitlus. Esialgu saadab õpilase tegevust kõnega õpetaja, seejärel suunatakse õpilasi üha rohkem
oma tegevust ise kõnega saatma. Hiljem tehakse ühiselt (õpetaja – õpilased) tehtud tööst sõnaline kokkuvõte.
Õpetamine kunstiõpetuse ja käelise tegevuse tundides toimub õpilastele positiivsete emotsioonide loomise kaudu. Töö lõppedes antakse
positiivne hinnang, kiidetakse õpilast ja julgustatakse edaspidi aktiivselt käelises tegevuses osalema.
Õpetajapoolse abi ja juhendamise ulatus sõltub õpilase füüsilistest ja vaimsetest võimetest. Tööd teostatakse vastavalt õpilaste arengutasemele ja
individuaalsetele võimetele, kas koostöös õpetajaga (ühistöö kogemused), etapiviisiliselt näidise järgi või kasutatakse näidist ning tööjuhiseid
(PCS-pildid, skeem, tingmärgid).

18.4.3 Kunsti ja käelise tegevuse ainekava jaotus
Kujutamisõpetus ja maalimine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Joonistab lihtsa objekti abiga.
 Värvib selge kontuuriga lihtsa pildi.

II arengutaseme lõpuks
 Joonistab lihtsa pildi vaatluse
järgi.

III arengutaseme lõpuks
 Maalib/joonistab teemakohase pildi.

 Värvib kontuuri piires.

 Kasutab erinevaid joonistamis-ja
maalimisvahendeid.

 Kasutab värve abiga: hoiab pintslit
õigesti, võtab värvi, katab pinda, peseb
pintsli.

 Kasutab erinevaid joonistamis-ja
maalimisvahendeid.

 Väljendab oma tundeid ja
emotsioone läbi kunsti.

 Valmistab ühistöödes teemapildi.

 Joonistab lihtsa süžeepildi etteantud
teemal näidise ja juhendamise järgi.
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Õppesisu:
I arengutase
 Lihtsa objekti (pall, õun, nägu)
kujutamine vaatluse järgi.
 Näo osade kujutamine.
 Teemakohase analüüsitud
üksikobjekti kujutamine.

II arengutase

III arengutase

 Inimese kehaosad, nimetamine ja
kujutamine.

 Keha proportsioonide arvestamine
inimese kujutamisel.

 Eelnevalt analüüsitud lihtsa loodusliku
objekti (õis, puu, lind) kujutamine

 Figuuride gruppi paigutamine.
 Lihtsate esemete rühma kujutamine
vaatluse järgi.

vaatluse järgi.
 Lihtsa temaatilise süžeepildi
joonistamine näidise järgi.
 Temaatilised ühistööd (nt. kollaaž).
 Aastaaegade kujutamine kasutades
erinevaid tehnikaid.

 Tunnete ja meeleolude väljendamine
õpitud tehnikate abil.
 Lihtsa situatiivse tegevuse kujutamine
(nt. seeni korjamas, suusatamas).

Värvusõpetus
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Eristab põhivärvusi.

II arengutaseme lõpuks
 Segab põhivärvusi uute toonide
tekitamiseks.
 Helestab ja tumestab värve.
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III arengutaseme lõpuks


Eristab sooje ja külmi toone.

Õppesisu:
I arengutase
 Põhivärvuste eristamine ja seostamine
ümbritseva elu esemetega.

II arengutase
 Põhivärvuste segamine.
 Värvuse hele ja
tume toon.

III arengutase
 Lihtsa toonirea koostamine.
 Soojad ja külmad värvused.
 Meeleolude väljendamine ja kuulatava
muusika kujutamine värvuste kaudu.
 Temaatilised värvikombinatsioonid
(jõulud, lihavõtted jt.).

Tehnikate õpetus
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Valmistab fooni- ja ilupabereid
kasutades erinevaid tehnikaid
(puhumine, peegel- ja lõngatrükk,
kliistrimaal vms).

II arengutaseme lõpuks
 Teeb juhendamisel töid kasutades
akvaduši-, diatüüpia- ja muid
tehnikaid.

 Katab pinna pintslitrükis ühtlaselt.

Õppesisu:
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III arengutaseme lõpuks
 Valmistab ja kasutab erinevaid
templeid tööde valmistamisel.
 Teeb juhendamisel töid kasutades
erinevaid tehnikaid (graafiline joon,
ornamentika, materjalitrükk jms).

I arengutase
 Fooni- ja ilupaberite valmistamine.
 Lihtsad trükitehnikad:
o pintslitrükk;
o templitrükk (valmis templid,
korgid, klotsid jms);
o peeglitrükk;
o lõngatrükk.
 Puhumistehnika.
 Kuulitehnika.
 Kliistrimaal.

II arengutase
 Tutvumine trüki-ja
paljundustehnikatega.
 Akvatušš, diatüüpia jt. tehnikad.

III arengutase





Templite valmistamine.
Materjalitrükk.
Graafiline punkt ja joon.
Ornamentika.

Paberi- ja papitööd
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

 Rebib erinevaid pabereid, teeb
neist abiga kleepetöid.

 Kasutab kääre erinevate materjalide
lõikamisel, järgib ohutusreegleid.

 Kleebib ettevalmistatud aplikatsioonidest pilte.

 Teeb erinevatest pabermaterjalidest
töid.

III arengutaseme lõpuks
 Käsitseb õpitud tööriistu.
 Meisterdab erinevatest
pabermaterjalidest.
 Kasutab materjali säästlikult.

 Teeb kääridega lõikeid paberi servast.
Õppesisu:
I arengutase

II arengutase
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III arengutase

 Ribast tükkide rebimine, kleepimine
alusele.
 Kääride hoidmine ja paberi servast
lõigete tegemine.
 Ribast tükkide lõikamine, kleepimine.
 Sirgjoont mööda lõikamine.
 Paberi kortsutamine.
 Aplikatsioonitööd ettevalmistatud
detailidest.

 Riba rebimine joont mööda.
 Lihtsate kujundite lõikamine paberist.
 Väljalõigete tegemisel materjali
säästlik kasutamine.
 Ajakirjast piltide lõikamine.
 Kollaaž.
 Pabermaterjalid: kartong, papp,
paberite liigid.
 Paberi voltimine, lihtsad voltimistööd.
 Taaskasutusmaterajlist meisterdamine
(pakendid, rullid).
 Paberplastika, pabermosaiik.

 Kujundite rebimine.
 Šablooni kasutamine.
 Tarbeesemete (karp, kott)
meisterdamine ja dekoreerimine.
 Paberdetailidest mänguasja, liikuva
pildi jms. meisterdamine.
 Quilling-tehnika.
 Paberi valmistamine.

Materjaliõpetus
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Paigutab abiga vaasi lilli, oksi.
 Rühmitab erinevaid looduslikke
materjale, meisterdab juhendamisel
looduslikest materjalidest.

II arengutaseme lõpuks
 Teeb juhendamisel kompositsioone
looduslikust materjalist.
 Valib töövahendi ja tegutseb
vastavalt selle funktsioonile.
 Käsitseb ohutult tööriistu: lööb naela,
saeb abiga.

Õppesisu:
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III arengutaseme lõpuks
 Teeb võimalikult iseseisvalt töid/
kompositsioone erinevatest
materjalidest.
 Kaunistab ruume tähtpäevadeks.
 Valib ja kasutab sobivaid töövahendeid
lähtuvalt materjalist ja tegevuse
eesmärgist.

I arengutase
 Loodusliku materjali korjamine ja
rühmitamine tajutavate tunnuste alusel.
 Meisterdamine looduslikust
materjalist.
 Muud materjalid: paber, puit, riie,
karusnahk, puu, klaas, metall.
Materjalide rühmitamine.
 Tutvumine erinevate töövahenditega.
 Tuttava töövahendiga tegutsemine
õpetaja suunamisel.

II arengutase

III arengutase

 Looduslikud - ja tehismaterjalid.
 Kompositsioonid looduslikest
materjalidest.
 Taaskasutuse põhimõtted.
 Meisterdamine olmejääkidest.
 Naharibade ja-kujundite lõikamine,
kleepimine, sõlmimine.
 Lihtsad nahkehistööd.
 Tööd puidu-ja metallijääkidest.
 Tööd tehismaterjalidest.

 Materjalide töötlemine, liimimine
 (parandamine), erinevad liimid.
 Metallitööd (kohrutamine,
augustamine).
 Vineeri saagimine.
 Puidu ehistööd: põleti kasutamine,
värvimine, lakkimine.
 Lihtsa tarbeeseme valmistamine
puidust.

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

Tarbekunst ja dekoratiivne kompositsioon
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Liimib abiga kujundeid aluspaberile.
 Trükib paberile, papile vms vabalt
valitud mustreid (katab pinna
võimalikult ühtlaselt).

 Dekoreerib tarbeesemeid või nende
kujutisi juhendamisel ja/või iseseisvalt.

 Teostab juhendamisel dekoratiivseid
töid eri materjalist alustele.

 Koostab kindla riba- või ringmustri.

 Kaunistab erinevaid tarbeesemeid
iseseisvalt valitud mustritega.
 Valmistab juhendamisel erinevaid
tarbeesemeid.

Õppesisu:
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I arengutase
 Lihtsate kaheosaliste mustriribade
koostamine (ladumine, trükkimine).

II arengutase
 Riba-ja ringmustrite koostamine.
 Tarbeesemete ja nende kujutiste
 dekoreerimine (nt. käpik, sall,
linik,vaas, taldrik).
 Ruumide kaunistamine juhendamisel.

III arengutase
 Mustri kujundamine erinevatest
detailidest.
 Tarbeesemete kaunistamine (akrüül,
decopage-tehnika).
 Ehete valmistamine.
 Suveniiride valmistamine.
 Vitraaž (paber, klaas).
 Kujundustööd klassis ja kodus.

Voolimine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Teab esmaseid voolimisvõtteid, voolib
abiga lihtsamaid vorme.

II arengutaseme lõpuks
 Voolib lihtsa mitmeosalise objekti.
 Voolib õõnesvorme.

III arengutaseme lõpuks
 Voolib lihtsa tarbeeseme.

Õppesisu:
I arengutase
 Voolimismaterjalile jäljendite
vajutamine sõrme või pulgaga.
 Voolimise algvõtted: pigistamine,
vajutamine, venitamine, silumine,

II arengutase
 Lihtsa mitmeosalise objekti
voolimine, detailide ühendamine (seen,
lumememm, lill, tort) .
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III arengutase
 Lihtsa tarbeeseme voolimine ja
dekoreerimine.
 Inim- ja loomafiguuride voolimine.

osadeks jaotamine.
 Rullimine (laual või kahe käe vahel).
 Ringikujulise liigutuse tegemine (laual
või kahe käe vahel).
 Lihtsa üheosalise objekti voolimine
(uss, kook).

 Õõnesvormi voolimine süvendit
pöidlaga vajutades.
 Voolitud esemete värvimine,
glasuurimine.

Tekstiilitööd
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

 Hoiab kääre ja kasutab neid abiga.

 Kasutab kääre erinevate materjalide
lõikamisel.

 Lõikab abiga ja kleebib riideribasid.

 Kasutab abiga niiti ja nõela.
 Tikib lõngapilte orientiiri järgi.

III arengutaseme lõpuks
 Kasutab sihipäraselt niiti ja nõela.
 Käsitseb õpitud tööriistu.
 Õmbleb iseseisvalt nööpe ja teeb
lihtsamaid õmblustöid.

Õppesisu:
I arengutase
 Lõnga ja paela lõikamine.
 Lõngapildi kleepimine.
 Riideribade kleepimine.

II arengutase
 Punkteerimine erinevatel materjalidel.
 Lõngapildi (mustri) tikkimine papile
orientiiride järgi.
 Riideribade lõikamine.
 Riidematerjalide põimimine,
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III arengutase
 Tekstiilkollaaž, tekstiilimaal,
trükkimine riidele.
 Nööbi õmblemine.
 Lihtsad õmblustööd (mänguasjad).
 Raamil ja telgedel kudumine.

sõlmimine, kerimine.
 Märgviltimine.
 Nõelviltimisega tutvumine .






Märg- ja nõelviltimine.
Heegeldamise põhivõtted.
Tikkimise põhipisted.
Paelte sõlmimine ja punumine.

Tehniline modelleerimine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Kasutab klotse loovkonstrueerimisel.

II arengutaseme lõpuks
 Meisterdab iseseisvalt karpidest ja
klotsidest.

III arengutaseme lõpuks
 Meisterdab abiga/näidise järgi makette.

 Ehitab näidise järgi koostegemisel.
Õppesisu:
I arengutase
 Mänguklotsidest ehitamine (ladumine
üksteise kõrvale, peale).

II arengutase
 Mudelite valmistamine karpidest,
topsidest.

III arengutase
 Maketi meisterdamine.

 Kujundite ladumine.

Ohutusnõuded ja tööpaik
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks
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III arengutaseme lõpuks

 Tegutseb tuttava töövahendiga
õpetaja suunamisel või koostegemisel.
 Korrastab abiga oma tööpaiga.
 Järgib juhendamisel ohutusnõudeid
pliiatsi, pintsli, liimi ja kääride
kasutamisel.

 Jälgib tööpaiga korrasolekut.

 Korrastab iseseisvalt tööpaiga.

 Teab ja järgib ohutusnõudeid nõela,
haamri, kruvikeeraja ja sae
käsitsemisel.

 Teab ja järgib põhilisi ohutusnõudeid
mehhaaniliste ja elektriliste tööriistade
kasutamisel.

Õppesisu:
I arengutase
 Kääride, liimi, värvide ohutu
kasutamine.
 Töövahendite viimine algsesse kohta.
 Oma töökoha koristamine õpetaja
korralduste järgi.

II arengutase
 Elementaarsete ohutusnõuete täitmine
nõela, haamri, sae jne käsitlemisel.
 Tööpaiga korrashoid ja selle
koristamine töö lõpul.
 Õpetaja abistamine töövahendite
jagamisel ja kokkukorjamisel.
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III arengutase
 Ohutusnõuete täitmine
elektritööriistade jms kasutamisel.

18.5 Tööõpe
18.5.1 Tööõppe rõhuasetused

II arengutase
Tööõppe tundideks vajalikke baasoskusi kujundatakse õpilastel 1.-5. kooliaastal kunsti ja käelise tegevuse tundide raames. Alates 6. klassist
kujundatakse praktilise tegevuse oskusi ja harjutatakse nende rakendamist stereotüüpsetes situatsioonides tööõppe tundides (II arengutasemel).
Omandatakse üksikuid töövõtteid, võtete õiget järjestust lihtsates ruumide, rõivaste ja jalatsite korrashoiu ning toidu valmistamisega seotud
töödes.
Vastavalt õpilaste võimete erisusele kasutatakse abistavat, individuaalset või järjestikust koostööd.
Abistava koostöö korral mingi töö tegemiseks palutakse õpilasel midagi tuua, ulatada, hoida, panna, viia, rühmitada jne.
Individuaalse koostöö korral antakse õpilasterühmale ühine ülesanne, mille iga õpilane täidab osaliselt individuaalselt. Töötatakse samaaegselt
ühes ruumis/territooriumil ja ühise teema järgi (nt igal õpilasel on oma maalapp riisuda), samas individuaalse juhendamise järgi.
Järjestikuse koostöö puhul koosneb töö mitmest erinevast tööoperatsioonist/tegevusest ning iga õpilane sooritab kindlaksmääratud järjekorras
oma operatsiooni/tegevust. Tööoperatsioonid/tegevused jaotatakse õpilastele arvestades nende võimeid ja oskusi.
Töö protsessile ja resultaadile antakse positiivset tagasisidet. Õpilastes kujundatakse soovi osaleda jõukohases ühistegevuses. Luuakse teadmine,
et tuleb teha nii meeldivad kui ka vähem meeldivad tööd.
III arengutase
Kolmandal arengutasemel täiustatakse/kinnistatakse omandatud ja õpitakse uusi töövõtteid.
Õpitakse kasutama enamlevinud kodumasinaid.
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Tähelepanu pööratakse tööoperatsioonide õigele järjekorrale ning töö lõpetamise vajalikkusele. Hakatakse täitma tööülesandeid, mille puhul töö
tulemus saabub alles teatud aja möödudes (nt külvamine).
Praktiseeritakse sotsiaalse suunitlusega tööülesandeid (näit teiste abistamine).
Kasutatakse laiendatud sõltuvat koostööd, st tööd tehakse üheaegselt ning ühist eesmärki silmas pidades (nt klassi koristamine). See võimaldab
anda igale õpilasele tema võimetele vastava tööülesande ning seeläbi kujundada õpilaste võimalikult adekvaatset enesehinnangut.
Õpilasi õpetatakse suunatult oma tegevusi ja töö tulemust planeerima, valima ise sobivaid töövahendeid ning konkreetse töö teostamiseks
vajaminevaid osatoiminguid järjestama.
Õpilast suunatakse oma töö tulemusi hindama/kontrollima.

Tööõppe õpetamise põhimõtted
Tööõppe õpetamise eesmärgiks toimetulekuõppes on õpilaste esmaste tööharjumuste kujundamine ning seeläbi võimalikult adekvaatse isikliku ja
sotsiaalse identiteedi loomine, mis omakorda tagab laiaulatuslikuma integratsiooni ühiskonda. Tööõppe õpetamine on tihedalt lõimunud teiste
ainete õpetamisega.
Tööõppe tundides käsitletav teema võib olla üldõpetuse põhimõttel läbiviidava õppetöö teljeks.
Tööõppe aine hõlmab valdkondi, mis on otseselt seotud igapäevatoimingutega kodus, koolis ning nende lähiümbruses vastavalt õpilaste
vajadustele. Õpilastel kujundatakse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud igapäevaste kodu- ja majapidamistöödega toimetulekuks ning toeks
elukutsevalikul.
Tööõppe tundides õpitu toetab õpilaste ametivalikut ning seeläbi integratsiooni ühiskonda.
Tööõppe käigus tutvustatakse lihtsaid igapäevategevustes vajaminevaid töövahendeid ja masinaid ning õpetatakse neid juhendamisel/juhendi abil
kasutama. Õpilased õpivad tundma ja täitma igapäevatöödega seostuvaid lihtsaid ohutustehnika- ja hügieeninõudeid.
Olulised on igapäevaste tegevuste kavandamise, korraldamise ning probleemide lahendamise oskused.
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Õpetus taotleb tegevuspädevuse kujunemist:
 praktilise tegevuse oskuste kasutamine stereotüüpsetes ja vähe varieeruvates situatsioonides;
 praktilise tegevuse omandamine toiminguid/operatsioone valides ja eesmärgipäraselt järjestades;
 osalemine jõukohases ühistegevuses;
 oma tegevuse tulemuse hindamine eesmärgist lähtuvalt mälukujutlustele toetudes või näidisega võrreldes;
 tegevuste sooritamine oma oskuste piires iseseisvalt.
Vajalik on koostöö koduga ning erinevate ettevõtete ning ametiasutustega, et õpilased saaksid omandatud oskusi rakendada variatiivsetes
situatsioonides.
Tööõppe tundide läbiviimisel arvestatakse iga õpilase füüsilisi, vaimseid ja sotsiaalseid iseärasusi ning sotsiaalseid oskusi (koos tegutsemine, abi
küsimine, teiste abistamine).
Õpilastel kujundatakse võimalikult adekvaatset enesehinnangut.
Arendatakse vastutustunnet, kujundatakse positiivset suhtumist oma kohustustesse ja töösse. Õpetatakse mõistma töö vajalikkust ja selle
lõpuleviimise tähtsust.

18.5.2 Tööõppe ainekava jaotus

Ruumide korrashoid ja koristamine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Tunneb õpitud koristusvahendeid ja teab nende funktsiooni.



Teeb juhendamisel majapidamistöid.



Teab ja suunamisel täidab õpitud koristamistööde juures
hügieeni- ja ohutusnõudeid.



Teab hügieeni-ja ohutusnõudeid erinevate õpitud tööde juures
ja täidab neid.

102



Täidab korrapidamisülesandeid ja lihtsamaid tööülesandeid
meeldetuletamisel.



Tunneb kodutehnikat ja oskab sellest endale olulisi seadmeid
kasutada.



Tunneb peamisi hoiatavaid tingmärke majapidamises.
kasutatavatel puhastusvahenditel.



Küsib vajaduse korral abi ülesande täitmiseks.



Kasutab vajadusel koristustöödel kaitsevahendeid.



Osaleb võimetekohaselt ühistöös.



Abistab teisi jõukohaste korrapidamisülesannete täitmisel.



Viib alustatud töö lõpuni.



Täidab talle antud ülesande ühe osana tegevusest/tööst.



Planeerib (abiga) nädalaks kodutööd.



Viib alustatud töö enamasti lõpuni.



Koristab pärast töö lõpetamist oma töökoha.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Tööülesannete jaotamine ja täitmine klassi
koristamisel.Korrapidaja tööülesannete täitmine.

 Tööülesannete jaotamine ja täitmine klassi koristamisel.
 Korrapidaja tööülesannete täitmine.

 Esemete (mööbli) paigutamine klassiruumis.

 Mööbli ratsionaalne paigutamine klassis, eluruumides.

 Koristusvahendid: harjad, kühvlid, mopid, lapid, prügikast.

 Ühiselt kasutatavate ruumide (trepikojad) korrashoid ja
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 Puhastusvahendite tundmine (nõudepesuvahend,
klaasipuhastusvahend, puhastuspasta, pesupulber,
põrandapesuvahend).

koristamine.
 Puhastusainete hoiatavad tingmärgid ja nende arvestamine
tegevustes.

 (Klassi) prügikasti tühjendamine.

 Kummikinnaste kasutamine.

 Tolmu pühkimine.

 Seinte (värvitud, plaaditud) pesemine, puhastusvahendite
valimine ja kasutamine.

 Põranda pühkimine.

 Valamute, WC pottide puhastamine, selleks vajalike vahendite
valimine ja kasutamine.

 Põranda pesemine mopiga
 Põrandate ja põrandakatete puhastamine tolmuimejaga.

 Peeglite, ukseklaaside, akende pesemine

 Tolmuimeja tutvustamine ja leidmine

 Kodutekstiilide kasutamine.

 Tahvli, laudade ja uste pesemine.

 Suurpuhastus:

 Puhastusainete hoiatavad tingmärgid (tuleohtlik, mürgine) ja
nende arvestamine tegevustes.

o vaipade, tekkide, mööblikatete kloppimine klopitsaga,
käsitsi;
o pehme mööbli, radiaatorite puhastamine tolmuimejaga;
tolmuimeja koti vahetamine;
o kardinate vahetamine;
o kuplite puhastamine.

 Kummikinnaste kasutamine.
 Lillede eest hoolitsemine.

 Vajalike kodutööde planeerimine nädalaks.

Inimene ja töö
Taotletavad õpitulemused:
104

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Teab/ nimetab tuttavate elukutsete esindajaid.



Tunneb endale jõukohaseid ameteid.


.

Teab ema/isa ametit.



Omab esmast töökogemust töökeskuses/päevakeskuses.



Küsib vajaduse korral abi ülesande täitmiseks.



Märkab (suunamisel) abivajajat ja pakub abi.



Osaleb võimetekohaselt ühistöös.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase
 Kodukoha lähedal asuvad ettevõtted.

 Tuttavad elukutsed: müüja, õpetaja, koristaja, kokk, bussijuht.

o Õppekäigud aeda, päevakeskusesse, kööki, Tapa Kodu
töökeskus, leivatehas, pesumaja;
o Vestlus õppekäigu põhjal;

 Ema, isa töökoht ja amet
 Üksteise abistamine töödes.

 Õpilastele sobivad ametid: koristaja, pesumasinist,
haljastustöötaja, majahoidja, köögitööline, laadija, sulane jms.

 Abi palumine töö tegemisel.

 Töötamine erinevates õppetöökodades: aed, köök, päevakeskus
jne.
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 Kutseõppe võimalused.
 Puudega inimeste töökodade (toetatud töötamine) tutvustamine.

Asjad ja nende korrashoid
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Omab ettekujutust minu – meie oma.



Omab ettekujutust meie oma-võõras.



Hoiab igapäevaselt korras oma koolitarbed.



Hoiab korras riiuli/kapi klassiruumis, osaleb nende
koristamisel/suurpuhastusel.



Koristab pärast töö lõpetamist oma töökoha.



Koostab (abiga) nimekirja väljasõiduks vajalikest asjadest,
pakib asjad.



Osaleb võimetekohaselt ühistöös.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase
 Meie oma, võõras.

 Minu oma, meie oma.

 Töövahendite ratsionaalne paigutus, ärapanek peale kasutamist
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 Oma asjade, töövahendite eest hoolitsemine, nende
paigutamine.

ja hoidmine.
 Erinevate panipaikade korrashoid ja koristamine.

 Töökoha koristamine.

 Asjade pakkimine väljasõiduks, ekskursiooniks. Vajalike
asjadenimekirja koostamine.

Köögitööd
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Teab ja täidab suunamisel õpitud köögitööde juures hügieeni-ja
ohutusnõudeid.



Viib alustatud töö lõpuni. Teab hügieeni-ja ohutusnõudeid
erinevate õpitud tööde juures ja täidab neid.



Leiab suunamisel vajalikud lauanõud ja vahendid hommiku-,
lõuna-ja õhtusöögi ning piduliku laua katmiseks, abistab laua
katmisel.



Katab lauda erinevateks söögikordadeks ja sündmusteks ning
koristab selle pärast söömist.


Täidab lihtsamaid köögitöödega seotud tööülesandeid
meeldetuletamisel Abistab teisi jõukohaste tööülesannete
täitmisel.

Tunneb kodutehnikat ja oskab sellest endale olulisi seadmeid
kasutada.



Loeb lihtsaid skeeme majapidamismasinatelt, oskab nende järgi
tegutseda.

Tunneb igapäevast köögitehnikat ja oskab neid juhendamisel
kasutada.



Küsib vajaduse korral abi ülesande täitmiseks.



Osaleb võimetekohaselt ühistöös.



Viib alustatud töö lõpuni.
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Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Hügieeninõuded köögis töötamisel:

 Hügieeninõuded köögis töötamisel:

 Köögi sisustus ja selle kasutamine: kapid, kraanikauss.

 Temaatiliste peolaudade katmine.

 Lõunasöögi jaoks laua katmine vastavalt menüüle.

 Piknikukorvi komplekteerimine, piknikulaua katmine.

 Piduliku laua katmine (kooli sünnipäev, laste sünnipäevad,
jõululõuna päkapikunädalal).

 Pannide, pottide, küpsetusvormide puhastamine.
 Köögitehnika puhastamine juhendamisel.

 Nõude pesemine.

 Prügi sorteerimine.

 Nõude kuivatamine
 Köögi korrastamine: pindade puhastamine, nõude ja toiduainete
paigutamine ettenähtud kohtadesse.

Toidu valmistamine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks


III arengutaseme lõpuks


Valmistab lihtsa hommikusöögi.
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Valmistab lihtsat toitu skeemi/retsepti järgi.



Tükeldab puu- ja aedvilja.



Valmistab poolfabrikaatidest ja konservidest lihtsat toitu.



Valmistab valmistaignast küpsetisi.



Kaunistab ja serveerib toidu.



Tunneb igapäevast kodutehnikat ja kasutab neid juhendamisel.



Osaleb ülesannete jaotamisel söögivalmistamise juures. Küsib
vajaduse korral abi ülesande täitmiseks.



Täidab talle antud ülesande ühe osana tegevusest/tööst.



Osaleb võimetekohaselt ühistöös.



Viib alustatud töö lõpuni.



Viib alustatud töö enamasti lõpuni.



Koristab pärast töö lõpetamist oma töökoha.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Viilutatud leivale, saiale või/määrdevõide määrimine.

 Ülesannete jaotamine toiduvalmistamisel.

 Saia/leiva röstimine rösteris.

 Lihtsate retseptide (skeemide) järgi toidu valmistamine.

 Võileiva valmistamine. Vorsti, juustu, kurgi vms. viilutamine.

 Võileiva valmistamine võileivagrilliga.

 Külma ja kuuma joogi valmistamine.

 Võileivamäärde valmistamine.
 Puljongi valmistamine kontsentraadist.

o Morsi valmistamine mahlast või siirupist verbaalsel
juhendamisel / (pilt)retsepti toel / iseseisvalt;
o Tee keetmine pakist, kraanulitest, ravimtaimedest;

 Muna keetmine
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 Muna praadimine.
 Lihtsa hommikusöögi valmistamine.

 Poolfabrikaatidest, konservidest, pakisuppidest lihtsa toidu
valmistamine.

o Kiirpudru valmistamine;
o Hommikusöögihelveste kasutamine;
o Pudru keetmine;

 Makaronide keetmine.
 Keedetud makaronide praadimine.

 Salati valmistamine.

 Kartulite keetmine.

o Puuviljasalati valmistamine;
o Köögiviljasalati valmistamine.

 Kartulite praadimine.
 Kastme valmistamine.

 Küpsiste, saiakeste küpsetamine valmistaignast ja nende
kaunistamine:

 Toiduainete küpsetamine (kana, kala, juurviljad).
 Lihtsate magustoitude valmistamine.

o piparkookide valmistamine ja kaunistamine;
o lehttaignast saiakeste valmistamine (viineripirukad,
juustusaiakesed, moosisaiad jne);
o poolfabrikaat-saiakeste küpsetamine;
o liivataignast küpsiste valmistamine ja kaunistamine;

 Koogi küpsetamine.
 Toidu soojendamine.
 Toidu serveerimine ja kaunistamine.

 Köögitehnika tundmine, ohutus ja kasutamine abiga: pliit ja
ahi, külmutuskapp, veekeetja, röster, mikser, võileivagrill.

 Köögitehnika tundmine, ohutus ja kasutamine abiga: pliit,
külmutuskapp, veekeetja, röster, kohviaparaat, mikser,
vahvlimasin, võileivagrill, mikrolaineahi.
 Abivahendite kasutamine:
o Noa ja lõikelaua kasutamine
o Köögikella kasutamine.
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o Sõela kasutamine.
o Riivi kasutamine.
o Pajalappide/kinnaste kasutamine.


Toiduainete säilitamine külmikus.

Sisseostude tegemine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks


Koostab (abiga) ostunimekirja ning kasutab seda sisseostude
sooritamisel.



Valib suunamisel sõbrale kingituse. Pakib kingituse.

III arengutaseme lõpuks


Koostab ja kasutab ostunimekirja.



Valib kaupluses sobivad riideesemed.



Määratleb abiga ostudeks vajamineva rahasumma.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Pakendite ja toiduainete äratundmine köögis, poes.

 Järgmise päeva menüü suunatud koostamine ja sisseostude
planeerimine.

 Ostunimekirja (fotod, pildid, sõnad) koostamine ja lugemine.

o Vestlus, näidismenüüdega tutvumine;
o Eristab hommiku-, lõuna- ja õhtusööke;

 Toiduainete ostmine poest/turult: kaupade suunatud leidmine,
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o Õppemäng hommiku-, lõuna- ja õhtusöökide
eristamisest;
o Menüü koostamine valikuvõimalusi ja tervisliku
toitumise põhimõtteid arvestades;
o Vajaminevate toiduainete hindamine ja ostude
planeerimine;

maksmine kassas.
o Poeskäigu planeerimine (millal, kuhu, miks);
o Vajaminevate vahendite valimine (ostunimekiri, raha,
kott);
o Poodi minemine ja sobiv käitumine
o Ostukorvi kasutamine;
o Kaupade suunatud leidmine;
o Vajadusel abi palumine juhendajalt või kaupluse
töötajalt;
o Ostu sooritamine –letis;
o Ostu eest tasumine;

 Ostunimekirja koostamine lihtsa retsepti (skeemi) järgi.
o Retsepti valimine;
o Vestlus vajaminevatest vahenditest;
o Vastavate fotode, piltide või sõnakaartide välja
otsimine;
o Nimekirja koostamine/trükkimine/kirjutamine;
 Ostunimekirja kasutamine sisseostude tegemisel.
o Koostatakse koos lapsega lapse võimetekohane
ostunimekiri;
o Õppekäik kauplusesse;
o Nimekirjas loetletud kaupade leidmine;
 Sobivate rõivaste valimine (värvitoonid, suurus) kaupluses.
 Ostude sooritamiseks ligikaudse rahasumma määratlemine.
o Planeeritud kaupade hindadega tutvumine
(reklaamlehed, küsimine)
o Hindade kokku arvestamine (abivahendiga);
o Tulemuse ja olemasoleva summa võrdlemine.
 Lihtsa eelarve koostamine (nädal, kuu).
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Riietus ja selle hooldus
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks



Valib riietumiseks ilmale ja sündmusele vastava riietuse ja
jalatsid.



Valib riietumiseks tegevusele ja olukorrale vastava riietuse ja
jalatsid.



Jälgib oma riiete ja jalanõude puhtust.



Loeb lihtsaid skeeme ja jooniseid rõivastelt ning
majapidamismasinatelt ja oskab nende järgi tegutseda.



Peseb käsitsi väikeseid riideesemeid.



Peseb pesu automaatpesumasinaga.



Peseb kummijalanõusid.



Triigib pesu.



Paigutab triigitud pesu riiulile/kappi.



Õmbleb nööbi, parandab õmbluse.



Hooldab jalanõusid.



Riputab pesu nöörile kuivama.



Paneb jalanõud kuivama.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase
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 Riietuse ja jalatsite valik vastavalt ilmale.

 Sobivate rõivaste valimine (värvitoonid, suurus).

 Piduliku, igapäevase, sportliku riietuse valik.

 Olukorrale ja tegevusele vastavate rõivaste ja jalatsite valimine.

 Rõivaste, jalanõude puhtus.

 Rõivastuse täiendamine sobivate detailidega. Ehted,
kosmeetika.

 Musta pesu hoidmine.

 Pesumärkide lugemine: käsitsipesu, masinpesu, ainult
keemiline puhastus, vajab triikimist, ei vaja triikimist.

 Pesu pesemine käsitsi (põlled, käterätid, kardinad jne).
 Pesu kuivatamine nööril, pesurestil.

 Pesu pesemine automaatpesumasinaga: pesu panek masinasse,
sisselülitamine, pesu väljavõtmine.

 Jalanõude kuivatamine.

o Pesu sorteerimine: kirju, valge/hele, tume pesu.
o Pesupulbri valimine.
o Automaatpesumasina temperatuuri reguleerimine
pesumärkide järgi.

 Kummijalanõude pesemine.

 Pesu pesumajja viimine.
 Pesu triikimine.
 Nööbi õmblemine, soki nõelumine, õmbluste parandamine,
paigad/aplikatsioonid.
 Jalatsite hooldus. Kingakreemide valik vastavalt jalatsi värvile,
jalatsite puhastamine.
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Tööd õues ja aias
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks


Valib riietumiseks ilmale vastava riietuse ja jalatsid.



Osaleb jõukohastes aiatöödes.



Abistab teisi jõukohaste aiatööde tegemisel.



Täidab talle antud ülesande ühe osana tegevusest/tööst.



Viib alustatud töö enamasti lõpuni.

III arengutaseme lõpuks


Valib riietumiseks tegevusele ja olukorrale vastava riietuse ja
jalatsid.



Teeb juhendamisel lihtsamaid töid õues ja aias.



Teab ohutusnõudeid erinevate õpitud tööde juures ja täidab
neid.



Küsib vajaduse korral abi ülesande täitmiseks.



Osaleb võimetekohaselt ühistöös.



Viib alustatud töö lõpuni.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase
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 Lehtede riisumine, äravedu.

 Köögivilja –ja lilletaimede ettekasvatamine.

 Lume koristamine lumelabidaga.

 Külvamine, istutamine, kastmine, rohimine.
 Saagi koristamine aias, põllul, metsas.
 Luuaga pühkimine.
 Prahi ära vedu.
 Puistematerjali puistamine libedatele teedele.
 Pinkide, aia värvimine.

Käsitöö
Punumine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb punumise materjale.

 Tunneb punumise materjale.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Teeb keerdnööri.

 Punub näpunööri.

 Punub palmikut.

 Punub palmikut.

 Lõpetab oma töö.

 Lõpetab oma töö.
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Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Punumismaterjalidega tutvumine.
 Õigete töövõtete omandamine.
 Lõngast, riideribadest, paeltest ja looduslikest materjalidest
punumine ja sõlmimine.
 Keerdnööri tegemine.
 Palmiku punumine.
 Alustatud töö lõpetamine.

 Punumismaterjalidega tutvumine.
 Õigete töövõtete omandamine.
 Lõngast, riideribadest, paeltest ja looduslikest materjalidest
punumine ja sõlmimine.
 Näpunööri punumine.
 Palmiku punumine.
 Alustatud töö korrektne lõpetamine.

Heegeldamine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb töövahendeid.

 Tunneb vajaminevaid töövahendeid ja materjale.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Heegeldab alg-, ahel-, kinnissilmust ja ühekordset sammast.

 Planeerib ja kavandab oma töö.

 Lõpetab oma töö.

 Tunneb heegeldamise tingmärke.
 Loeb mustrit abiga.
 Heegeldab alg-, ahel-, kinnissilmust ja ühekordset sammast.
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 Lõpetab oma töö.
Õppesisu:
II arengutase






III arengutase









Töövahendite ja materjalide tutvustamine.
Heegelnõela õige hoid.
Alg-, ahel-, kinnissilmus ja ühekordne sammas.
Materjali säästlik kasutamine.
Alustatud töö valmis tegemine.

Töövahendite ja materjalide tutvustamine.
Heegelnõela õige hoid.
Oma töö kavandamine ja tegevuse planeerimine.
Heegeldamise tingmärkidega tutvumine.
Abiga mustrite lugemine.
Alg-, ahel-, kinnissilmus ja ühekordne sammas.
Materjali säästlik kasutamine.
Alustatud töö valmis tegemine.

Tikkimine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb vajaminevaid töövahendeid.

 Tunneb vajaminevaid töövahendeid.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Tikib eelpistet ja ristpistet abiga.

 Kavandab abiga oma töö.
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 Lõpetab oma töö.

 Tikib eelpistet, ristpistet, ahel –ja sämppistet.
 Lõpetab oma töö.

Õppesisu:
II arengutase







III arengutase







Töövahendite ja materjalide tutvustamine.
Nõela õige hoid.
Töövõtetega tutvumine.
Eelpiste ja ristpiste harjutamine.
Materjali säästlik kasutamine.
Oma töö lõpetamine.

Töövahendite ja materjalide tutvustamine.
Nõela õige hoid.
Töövõtetega tutvumine.
Töö kavandamine abiga.
Eel -, rist-, ahel –ja sämppistes tikkimine.
Oma töö korrektne lõpetamine.

Viltimine
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb vajaminevaid töövahendid.

 Tunneb vajaminevaid töövahendid.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Kasutab õigeid töövõtteid.

 Teeb märgviltimist.

 Teeb märgviltimist.
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 Lõpetab oma töö.

 Teeb nõelviltimist.
 Teab ohutusnõudeid.
 Lõpetab alustatud töö.

Õppesisu:
II arengutase






III arengutase








Töövahendite ja materjalide tutvustamine.
Õigete töövõtete tundmine.
Märgviltimine.
Materjali säästlik kasutamine.
Alustatud töö lõpetamine.

Töövahendite ja materjalide tutvustamine.
Õigete töövõtete tundmine.
Märgviltimine.
Nõelviltimine.
Ohutusnõuete teadmine.
Materjali säästlik kasutamine.
Alustatud töö lõpetamine.

Savitöö
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb erinevaid voolimismaterjale.

 Tunneb erinevaid voolimismaterjale.

 Tunneb erinevaid voolimiseks vajaminevaid abivahendeid ja

 Tunneb erinevaid voolimiseks vajaminevaid abivahendeid ja
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tööriistu.

tööriistu.

 Teab esmaseid voolimisvõtteid.

 Teab erinevaid voolimisvõtteid.

 Voolib lihtsa eseme.

 Kavandab oma töö.

 Lõpetab oma töö.

 Kasutab šablooni detailide valmistamiseks.

 Korrastab töökoha ja puhastab töövahendid.

 Voolib tarbeeseme.
 Oskab glasuurida abiga.
 Lõpetab alustatud töö.
 Korrastab töökoha ja puhastab töövahendid.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Voolimismaterjalidega tutvumine.
 Voolimisel vajaminevate tööriistade ja abivahenditega
tutvumine.
 Esmaste voolimisvõtetega tutvumine.
 Lihtsa eseme voolimine.
 Oma töö lõpetamine.
 Töökoha korrastamine ja töövahendite puhastamine töö
lõppedes.

 Voolimismaterjalidega tutvumine.
 Voolimisel vajaminevate tööriistade ja abivahenditega
tutvumine.
 Erinevate voolimisvõtetega tutvumine.
 Oma töö kavandamine.
 Šablooni kasutamine detailide valmistamisel.
 Tarbeeseme voolimine.
 Esemete glasuurimine abiga.
 Alustatud töö lõpetamine.
 Töökoha korrastamine ja töövahendite puhastamine.
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Puutöö
Taotletavad õpitulemused:
II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Tunneb erinevaid puidu liike.
 Tunneb puidutöös vajaminevaid töövahendeid.



Viimistleb pinda liivapaberiga.



Lööb naela puitu.

 Keerab kruvisid puidu sisse.

 Kasutab liivapaberit.
 Kasutab saagi.

 Ühendab erinevad esemeosad, kasutades liimi, kruvisid või
naelu.

 Käsitseb pintslit värvimisel, lakkimisel jne.

 Käsitseb pintslit värvimisel, lakkimisel jne.

 Hoiab korras oma töökoha ja töövahendid.

 Kasutab sihipäraselt oma tööaega, oskab küsida abi.

 Kasutab sihipäraselt oma tööaega, küsib vajadusel abi.

 Viib alustatud tööd lõpuni.
 Hoiab korras oma töökoha ja töövahendid.
 Teab ja täidab tööga seotud ohutusnõudeid.

Õppesisu:
II arengutase

III arengutase

 Erinevate puiduliikidega tutvumine.

 Nurgiku kasutamine.
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Sae, peitli, liivapaberi, pintsli ja joonlaua kasutamine.
Puidule värvi või laki kandmine.
Tööaja sihipärane kasutamine.
Töövahendite ja töökoha korrastamine.
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Erinevate puitude tekstuuri tundmine.
Liivapaberi kasutamine.
Naela löömine.
Kruvi keeramine.
Puidu liimimisel pitskruvi kasutamine.
Valmis eseme viimistlemine värvi, laki või peitsiga.
Alustatud töö lõpetamine.
Töövahendite ja töökoha puhastamine.
Ohutusnõuete teadmine ja täitmine.

18.6 Kehalise kasvatuse ainekava
18.6.1 Kehalise kasvatuse rõhuasetused

I arengutase
I arengutasemel kujundatakse õpilaste oskust kuulata, jälgida ja täita lihtsamaid korraldusi ning järgida elementaarseid korraharjumusi,
õpetatakse last oma keha tunnetama, ruumis orienteeruma.
Harjutusi sooritatakse koostegevuses ja matkides näidise ja lihtsa instruktsiooni järgi.
Õpilasi suunatakse muutma liigutuste rütmi ja tempot. Oskuste omandamist toetab samalaadsete harjutuste pidev kordamine.
Kogu õppetöö tugineb mänguliste elementide kasutamisele.
Õpilasi motiveeritakse tegevuses osalema positiivse hinnangu andmisega.
Õpilaste tegevust verbaliseerib pedagoog.

II arengutase
II arengutasemel kujundatakse õpilasel oskus ja harjumus kontrollida oma keha, selle asendit ja liigutusi. Toimub sobimatute
liigutusstereotüüpide muutmine või asendamine. Tegeletakse eri kehaosade motoorika koordineerimisega.
Tuttavaid ja jõukohaseid tegevusakte sooritab õpilane iseseisvalt, sh varieeruvates tingimustes.
Olulised on õpilase sotsiaalset arengut toetavad harjutused.
Tegevuses osalemisele antakse positiivne hinnang.
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Õpilast suunatakse oma tegevust elementaarselt kommenteerima.

III arengutase
III arengutasemel tõuseb harjutuste õppimisel ja sooritamisel õpilaste iseseisvus.
Kujundatakse oskust ja harjumust kontrollida oma kehaasendit ja liigutusi. Õpilased hakkavad liigutusi teadlikult järjestama osatoimingute
ahelast lähtudes.
Kujundatakse liigutusstereotüüpe ja varieeritakse neid tegevusest ja tingimustest sõltuvalt.
Õpilasi õpetatakse täitma mitmeosalisi korraldusi, suunatakse õpitud oskusi iseseisvalt rakendama, oma tegevust planeerima ja kontrollima
(tegevuse kaasnev ja järgnev suunatud kommenteerimine, tuttava tegevuse planeerimine).
Olulised on sotsiaalset ja emotsionaalset arengut toetavad harjutused.
Tähelepanu pööratakse tahteomaduste (sihikindlus, julgus, visadus, püsivus, enesevalitsemine, iseseisvus, algatusvõime jne) kujundamisele.

Kehalise kasvatuse õpetamise põhimõtted
Kehalise kasvatuse eesmärk on toetada õpilase individuaalsest eripärast lähtuvalt tema füüsilist arengut.
Kehalise kasvatuse tundides kujundatakse õpilaste liikumisharjumusi ning positiivset hoiakut tervisesporti kui ühte võimalusse tervisliku ning
täisväärtusliku elu elamiseks.
Üldkehalisi harjutusi sooritades õpetatakse õpilasi tunnetama oma keha, arendatakse üldmotoorikat, koordinatsiooni, jõudu, vastupidavust, kiirust
ja osavust. Soovitav on lülitada tundi spetsiaalseid rühiharjutusi.
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Kõiki harjutusi sooritatakse vastavalt lapse arengule imiteerimise, näidise või instruktsiooni järgi, liigutuste rütmi ja tempo muutes. Jõukohaste
harjutuste valik võimaldab õpetada õpilasi lõõgastuma ja liikumisest rõõmu tundma.
Sobivate õppemeetoditega innustatakse õpilasi arendama oma kehalisi võimeid ning regulaarselt kehaliselt aktiivne olema.
Kehalise kasvatuse õpetamine on tihedalt lõimunud teiste ainete õpetamisega.
Kehalise kasvatuse tundides kujundatakse õpilaste eneseteeninduse ja sotsiaalseid oskusi pöörates tähelepanu õpilaste sportliku riietuse ning
isikliku hügieeni nõuete võimalikult iseseisvale täitmisele.
Kehalise kasvatuse kaudu antakse teadmisi tervislikest eluviisidest, sh tervislikust toitumisest.
Kehalise kasvatuse tundides tutvustatakse Eesti ja maailma spordisündmusi, osaletakse eri- või paraolümpialiikumises ja suunatakse sportliku
meelisharrastuse valikut.
Toimetuleku õppekava alusel õppivate laste füüsiline areng on väga ebaühtlane ja kehalist kasvatust saab tulemuslikult läbi viia ainult juhul, kui
arvestatakse maksimaalselt õpilaste individuaalseid iseärasusi. Vastavalt õpilastega tegelevate spetsialistide soovitustele võib viia koolis läbi
liikumisravi tunde.

18.6.2 Kehalise kasvatuse ainekava jaotus

Keha- ja ruumitunnetuse harjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Kuulab juhendit, jälgib ja sooritab
imiteerimise järgi (vajadusel abiga)
lihtsamaid keha- ja ruumitunnetuse
harjutusi.

II arengutaseme lõpuks
 Sooritab tuttavaid keha- ja ruumitunnetusharjutusi.
 Sooritab liigutuste ahelat kaasneva
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III arengutaseme lõpuks
 Sooritab keha- ja ruumitunnetusharjutusi iseseisvalt, paaris või
rühmas.

instruktsiooni järgi.
 Kõverdab ja sirutab käsi, pigistab
rusikasse, plaksutab.

 Arvestab stardi- ja finišijoonega,
väljakupiiridega..

 Liigub roomates, põlvedel ja
neljakäpakil.

 Sooritab liigutuste ahelat
mälukujutlustele toetudes.
 Arvestab stardi- ja finišijoonega,
väljakupiiridega, võtab hoogu
kaugushüppes, palliviskes.

 Ronib üle takistuste.
 Liigub rivis, ringis.
Õppesisu:
I arengutase
 Kiikumisharjutused.
 Sõudmine istuvas asendis.
 Käte kõverdamine ja sirutamine,
plaksutamine, rusikasse surumine ja
 avamine, kehaosade puudutamine.
 Roomamine käsi ja jalgu liigutades.
 Põlvedel ja neljakäpakil liikumine.
 Spordivahendite lükkamine ja
vedamine.
 Takistustest üleronimine.
 Lõdvestumine.
 Ruumitaju arendavad harjutused:
liikumine rivis, ringis.

II arengutase
 Enda veeretamine.
 Venitus – ja lõdvestusharjutused.
 Ruumitaju arendavad harjutused: stardija finišijoonega, väljaku piiridega
arvestamine.
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III arengutase
 Paaris – ja rühmaharjutused.
 Ruumitaju arendavad harjutused: stardija finišijoonega ning väljaku piiridega
arvestamine, hooga kaugushüpe,
pallivise.

Rühi- ja tasakaaluharjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

 Kuulab juhendit, jälgib ja sooritab
imiteerimise järgi (vajadusel abiga)
lihtsamaid rühi- ja tasakaaluharjutusi.

 Sooritab tuttavaid rühi- ja
tasakaaluharjutusi. Sooritab liigutuste
ahelat kaasneva instruktsiooni järgi.

 Sooritab matkimise teel lihtsamaid
kõnni- ja jooksuharjutusi, suudab
muuta liigutuste rütmi ja tempot.
 Ronib varbseinal.
 Veeretab ja viskab palli.

 Sooritab lihtsamaid harjutusi erinevate
vahenditega ja erinevatel
võimlemisriistadel, sirutamine ja
lõdvestumine.
 Viskab ja põrgatab palli, hüppab hoota
kaugust.

III arengutaseme lõpuks
 Sooritab liigutuste ahelat
mälukujutlustele toetudes.
 Suudab kõndida/joosta erineval
maastikul ja erineval aastaajal.
 Sooritab lihtsamaid kombineeritud rühija tasakaaluharjutusi erinevate
vahenditega, sirutamine ja
lõdvestumine.
 Viskab palli, hüppab hooga kaugust.

Õppesisu:
I arengutase
 Kõnd tasapinnal orientiiride järgi.
 Kõnd reljeefsel/erinevatest
materjalidest rajal.
 Erinevate kõnnakute matkimine kindlas
rütmis.

II arengutase

III arengutase

 Kõnd võimlemispingil.
 Põlve-ja sääretõstekõnd, tagurpidi
kõnd.
 Kombineeritud harjutused kõnni-ja
jooksusammudega.

 Kombineeritud harjutused kõnni- ja
jooksusammul.
 Põlve-ja sääretõstejooks.
 Jooks suuna muutmisega.
 Hüpped üle takistuste, hüplemine
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 Jooks rahulikus tempos.
 Hüpped: sulghüpe, harki-kokku hüpe.
 Kükitamine, kägarasend ja selles
kiikumine.
 Varbseinal ronimine.
 Harjutused palliga: palli hoidmine,
kandmine, veeretamine, viskamine
kahe käega.
 Sirutus – ja lõdvestusharjutused.

 Jooks rahulikus tempos.
 Sügavushüpe.
 Kombineeritud hüpped: hüpped ühel
jalal, rõngast rõngasse, hoota
 kaugushüpe, hüpped batuudil.
 Rippumisharjutused varbseinal.
 Harjutused palliga: pallivisked ühe
käega, põrgatamine kahe käega, palli
löömine ja vedamine jalaga, palli ja
teiste viskevahendite märkiviskamine,
palli püüdmine.
 Harjutused erinevate vahenditega:
võimlemiskepid, pallid, hüpits.
 Sirutus – ja lõdvestusharjutused.











hüpitsaga.
Hoota kaugushüpe kahel jalal
maandumisega. Hooga kaugushüpe.
Ronimine kaldpingil.
Kombineeritud võimlemisharjutused,
venitusharjutused.
Jõuharjutused varbseinal.
Harjutused palliga: palli löömine
kaaslasele, palli veeremise peatamine
jalaga, väikese palli viskamine
kaugusesse.
Kuulitõuge.
Harjutused erinevate vahenditega: lint,
rõngas, pallid, hüpits.
Sirutus – ja lõdvestusharjutused.

Vastupidavusharjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Jookseb võimetekohases tempos
jõukohast distantsi, suudab järjest käia
jõukohast distantsi.

II arengutaseme lõpuks
 Kõnnib erinevatel maastikel,
treppidest üles-alla, osaleb
teatejooksus.
 Sõidab rattaga.

III arengutaseme lõpuks
 Kõnnib/jookseb erineval maastikul ja
erineval aastaajal.
 Osaleb erineva pikkusega
jooksudistantsidel.
 Sõidab rattaga.
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Õppesisu:
I arengutase





Kõnd mäest ja treppidest üles ja alla.
Matkad kooli lähiümbrusesse.
Erineva pikkusega jooksuharjutused.
Ronimine ja liulaskmine
mänguväljakul.

II arengutase

III arengutase

Kõnd treppidest üles ja alla.
Kõnd erinevatel maastikel.
Matkad looduses.
Erineva pikkusega jooksuharjutused.
Teatejooks.
Jooks kallakust üles.
Võimlemisvahendite tõstmine ja
kandmine.
 Jalgrattasõit.

 Jooks/kõnd vahelduval maastikul
erinevatel aastaaegadel.
 Kepikõnd.
 Erineva pikkusega jooksuharjutused..
 Jalgrattasõit kui harrastus.









Sotsiaalset ja emotsionaalset arengut toetavad harjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Kuulab juhendit, jälgib ja sooritab
imiteerimise järgi (vajadusel abiga)
lihtsamaid sotsiaalset ja emotsionaalset
arengut toetavaid harjutusi.
 Osaleb lihtsates mängudes.

II arengutaseme lõpuks
 Osaleb erinevates võistlusmängudes.
 Riietub iseseisvalt vastavalt ilmale ja
tunni toimumise kohale (sise-,
välistingimused).

 Riietub iseseisvalt spordiriietesse,
täidab suunamisel hügieeninõudeid.
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III arengutaseme lõpuks
 Mängib lihtsustatud reeglite järgi
õpitud sportmänge, suudab kinni pidada
õpitud mängureeglitest.
 Teab ja järgib tervisliku eluviisi
põhimõtteid.

Õppesisu:
I arengutase










Õpetaja tegevuse matkimine.
Harjutused peegli ees.
Tähelepanu– ja matkimismängud.
Kullimängud.
Laulumängud.
Orienteerumismängud ruumis.
Iseseisev riietumine, abiga sobivate
spordirõivaste valik.
Tutvumine hügieeninõuetega.

II arengutase







Liikumismängud, tagaajamismängud.
Viske – ja veeretamismängud.
Orienteerumismängud kooli hoovis.
Spordivõistlused.
Spordirõivastuse valik, riietumine.
Hügieeninõuete täitmine.

III arengutase
 Pimesikumängud.
 Võistlusmängud: lihtsustatud reeglitega
rahvastepall, jalgpall.
 Matkad.
 Spordivõistlused.
 Tervisliku eluviisi põhimõtted.

Talisport
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Laskub kelgul nõlvakust, veab kelgul
kaaslast.

 Veab kelgu mäkke, pidurdab kelku.

 Juhib kelku üksi ja koos kaaslasega.

 Liigub suuskadega lauskmaal.

 Laskub suuskadel laugest nõlvast.

 Tegeleb võimetekohaselt talvespordiga.

 Hoiab uiskudel tasakaalu.
 Osaleb talispordivõistlustel.
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Õppesisu:
I arengutase

II arengutase

 Kelgutamine: laskumine nõlvakust,
kelgu vedamine (tühi kelk, istuva
kaaslasega).

 Kelgutamine: kelgu lükkamine, kelgu
mäkke vedamine, kelgu pidurdamine.
 Suusatamine: suuskadel liikumine
keppideta/keppidega lauskmaal.
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III arengutase
 Kelgutamine: kelgu juhtimine, koos
kaaslasega kelgul nõlvakust laskumine.
 Suusatamine: laskumine väikesest
nõlvast.

18.7 Muusikaõpetus
18.7.1 Muusikaõpetuse rõhuasetused

I arengutase
Äratatakse õpilastes huvi muusika ja rütmika vastu.
Rütmipillimängu ning laulumängude abil koordineeritakse silma ja käe koostööd, õpilane õpib liigutusi sooritama eri rütmis ja tempos.

II arengutase
Süvendatakse õpilaste muusikahuvi.
Õpitakse sihipäraselt kasutama rütmipille. Pillimängu, laulmise ja laulumängudes osalemise kaudu arendatakse eri kehaosade koostööd.
Suunatakse hindama muusikat meeldib – ei meeldi-põhimõttel.

III arengutase
Tähelepanu pööratakse muusikale kui harrastusele. Õpilasel aidatakse orienteeruda tänapäeva muusika eri stiilides ja luuakse võimalused oma
eelistuste kujunemiseks.

18.7.2 Muusikaõpetuse õpetamise põhimõtted
Muusikaõpetus lõimub toimetulekuõppes kogu õppeprotsessiga. Tundide planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse õpilaste vaimseid ja füüsilisi
võimeid.
Muusikaõpetuse kaudu arendadakse õpilaste suhtlemis- ning eneseväljendusoskust.
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Muusikaõpetuse tundides arendadakse laule kuulates ja lauldes õpilaste kõnet (sõnavara, kõnemõistmine, ilmekus).
Õpitegevuses lõimitakse muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline liikumine, mängud ja tantsud.
Muusikapalade valikul arvestatakse õpilaste ea- ja jõukohasusega, elust ja ümbritsevast keskkonnast tuleneva temaatikaga,
õpilaste huvidega, emotsionaalse köitvusega.
Muusikaõpetuse tundides kujundatakse ja arendatakse õpilase muusikalisi võimeid ja hoiakuid. Laulu ja muusika abil väljendatakse oma tundeid,
õpetatakse tajuma erinevaid meeleolusid, arendatakse muusikalist maitset.
Muusikaõpetusel on oluline roll õpilastele rahvuskultuuri tutvustamisel, selles osalemises, rahvuskommete ja –tavade õpetamisel (tihe side elu-ja
toimetuleku õppe, kunsti ja käelise tegevuse tundidega).
Muusikaõpetuses on olulisel kohal laulmine, milles saadakse ühismusitseerimise ja ühise tegutsemise kogemust ning positiivset elamust.
Tundidest saadav tagasiside on emotsionaalselt positiivne, iseseisvusele julgustav.

18.7.3 Muusikaõpetuse ainekava jaotus

Muusika kuulamine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Tunneb huvi muusika vastu.
 Reageerib vastavalt muusika
iseloomule kas käte, jalgade või keha
liikumisega.

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Eristab muusikapalade tunnuseid kurbrõõmus, kiiret ja aeglast rütmi.

 Eristab soololaulu koorilaulust, kõrget
ja madalat häält.

 Eristab õpitud laulu ja tantsuviisi,
marssi.

 Eristab orkestrit üksiku
muusikainstrumendi mängust.
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 Eristab erinevaid hääli ja mürasid
muusikast.

 Eristab levi- ja klassikalist muusikat.

 Tunneb ära õpitud laule.
Õppesisu:
I arengutase
 Helid ja mürad looduses ja ruumis.
 Helide (looduses, linnas, maal)
kuulamine, matkimine, väljendamine
liigutuste ja sümbolitega.
 Kuuldud hääle seostamine pildiga.
 Inimhääle eristamine teistest häältest.
 Helide ja vaikuse vahelduv tajumine.
 Reageerimine vastavalt muusika
iseloomule (plaksutamine, lehvitamine,
käte, jalgade, kehaga liigutamine).
 Õpitud laulude äratundmine.
 Lihtsamate žanride äratundmine (laul,
 tants).
 Kaaslase esinemise jälgimine.

II arengutase
 Muusikapalade kuulamine.
 Erinevate häälte äratundmine (nais-,
mees-, lastehääled). 3. Marsi eristamine
teistest rütmidest.
 Muusikapalade tunnuste kurb-rõõmus,
vali-vaikne, kiire-aeglane,
eristaminemuusikalises näidetes ja
väljendamine liikumises.
 Kontsertide külastamine.
 Esinemine muusikatunnis
kaasõpilastele ja koolipidudel.
 Eesti rahvamuusika.
 Eesti levimuusika.

III arengutase
 Muusikapalade kuulamine: soololaul,
koorilaul; kõrge ja madal hääl.
 Orkester, erinevad pillid.
 Muusika seostamine elu ja loodusega.
 Loodushäältega seotud muusika
 kuulamine.
 Muusikaetenduste ja kirikukontsertide
külastamine.
 TV ja raadiost muusikasaadete
jälgimine/kuulamine.
 Teiste maade rahvamuusika.
 Teiste maade levimuusika.
 Klassikaline muusika.

Laulmine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks
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III arengutaseme lõpuks

 Laulab kaasa või osaleb mõne õpitud
laulu esitamisel.

 Laulab õpitud laste- ja rahvalaulu
valjult ja vaikselt, muudab hääle
tugevust.

 Osaleb koorilaulus.

Õppesisu:
I arengutase
 Õpetaja laulmise kuulamine, jälgimine,
laulu osaline kaasa laulmine.
 Osalemine laulmisel: plaksutab või
laulab kaasa.
 Nime-, tere-, värvi- ja
iseteenindamislaulud.
 Laulud vastavalt päevaosale,
aastarütmile.
 Esinemine teistele.

II arengutase
 Jõukohaste rahva- ja lastelaulude
laulmine.
 Tuttavate meloodiate äratundmine.
 Laulu sisule vastava karakteriga
ilmekas laulmine, hääle tugevuse
muutmine lauldes.
 Tunnete väljendamine laulu ja muusika
abil.
 Laulmine mitmekesi ühtses tempos.
 Hoidumine hääle liigsest pingutamisest.
 Oma (laulu)hääle äratundmine lindilt.

III arengutase
 Eakohaste laulude (lemmiklaulud)
laulmine.
 Seltskonnalaulud: kooslaulmine,
muusikalised mängud, pillisaated.
 Laulmine koos liikumise, liigutuste või
pillimänguga.
 Esinemine kontserdil: oma ja teiste
tegevuse kooskõlastamine.
 Hääle tugevuse võimendamine
(võimendustehnika, mikrofonid).
 Hoidumine liiga valjust helist (muusika,
müra) kui kahjustavast toimest
kuulmisele.

Pillimäng
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Kasutab rütmipille.

II arengutaseme lõpuks
 Kasutab erisuguseid rütmipille.
136

III arengutaseme lõpuks
 Osaleb ansamblimängus.

 Mängib muusikale kaasa rütmipilli.
 Eristab ühe ja mitme rütmipilli heli.
Õppesisu:
I arengutase
 Muusikale kaasamängimine kehapillil
(rütmi kaasa plaksutamine) õpetajaga
koos või ettenäitamisel.
 Rütmi kaasamängimine saatemuusikaga
(randmekuljused, marakas,
kõlapulgad).
 Mängimine pillil, üks heli; heli ja
vaikuse vaheldumine; palju helisid.

II arengutase
 Rütmide kuulamine ja taasesitamine
rütmipillidel, aeglane ja kiire rütm.
 Rütmipillidel mängimine.
 Rütmi kaasamängimine.
 Heli tekitamine pillidel. Eri pillidel
mängitud tuttava muusikapala
äratundmine, kasutatud pilli
nimetamine.
 Rahvapillidel mängitud palade
kuulamine.
 Eesti rahvamuusika.

III arengutase
 Erinevast materjalist pillide kuulamine.
 Kaasmängud rütmi- ja meloodiapillidel
õpitud lauludele ja instrumentalpaladele.
 Osalemine ansamblimängus.

Muusikalis-rütmiline liikumine
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Matkib liigutusi, liigub muusikale
vastavalt õpetaja eeskujul.

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Liigub vastavalt muusika tunnustele.

 Osaleb seltskonnatantsudes, laulab ja
tantsib koos teistega muusika saatel.

137

Õppesisu:
I arengutase
 Liikumised koos õpetajaga vastavalt
laulu tekstile ja muusika meeleolule
(paigaltammumine).
 Eristab inimhääli teistest häältest.
 Tunneb ära korduvaid hääli ja mürasid
ruumis ja looduses.

II arengutase
 Muusikapala tunnuste väljendamine
liikumises.
 Rütmikas õpitud tantsuelementide
(kõnd-jooks, päkkadel kõnd,
keerutamine paarilisega, liikumine
hanereas ja ringis nii üksi kui
paarilisega) kasutamine õpetaja seatud
tantsudes.
 Liikumise tempo, rütmi ja suuna
muutmine sõnalise märguande või
muusika tajutava muutuse järgi.
 Osalemine laulu- ja ringmängudes.
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III arengutase
 Kõnd, jooks, võimalikult täpne
reageerimine muusika muutustele.
 Liikumine ja tantsimine koos teistega.
 Osalemine paaristantsus (nt laulu- ja
ringmängudes).

18.8 Rütmika
18.8.1 Rütmika rõhuasetused

I arengutase
I arengutasemel arendatakse õpilaste kuulamis-, jälgimis-, matkimis-, mõistmis- ja lihtsamate korralduste täitmise oskusi.
Õpilasi õpetatakse tunnetama oma keha ja liigutusi, arendatakse ruumitaju.
Rütmitunde arendamine põhineb individuaalse liikumise/liigutuste rütmi kohandama õppimisel etteantud rütmile: muusika, saatelugemine vms.
Harjutusi õpitakse matkides, eeskuju järgi, abiga.
Kujundatakse hügieeni- ja korraharjumusi.

II arengutase
II arengutasemel pööratakse eelnevaga võrreldes suuremat tähelepanu ruumitaju arendamisele ja oma kehaasendi kontrollimisele.
Õpitakse erisuunalisi liigutusi ja eri kehaosade motoorika koordineerimist.
Mängude ja tantsude kaudu saadakse praktilisi sotsialiseerumise oskusi. Arendatakse õpilaste loovust.

III arengutase
Õpitakse tantsima lihtsamaid seltskonnatantse ja pidudel rollikohaselt käituma. Liikumiskavade õppimisel arvestatakse õpilaste
muusikaeelistustega.

139

18.8.2 Rütmika õpetamise põhimõtted
Rütmika õpetamise eesmärgiks toimetulekuõppes on arendada iga lapse individuaalsetest eeldustest lähtuvalt rühti, tasakaalu, koordinatsiooni,
liikuvust, ruumi- ja rütmitaju.
Rütmikatundides kasutatakse kehatunnetuse-, kontakti- ja kommunikatsiooniharjutusi, mänge ning tantse, mille abil saab arendada nii õpilaste
füüsilisi võimeid kui psüühikat, kinnistada verbaalse kui ka mitteverbaalse suhtlemise oskusi.
Tähelepanu pööratakse liikumise rütmile, tempole ja täpsusele ning liigutuste lõpetatusele.
Rütmika õpetamine on tihedalt lõimunud teiste ainete õpetamisega.
Rütmikatunnid toetuvad pedagoogilisele muusikateraapiale ning kehalise kasvatuse tundides õpitule.
Rütmikatundides ühendatakse kehalise kasvatuse tundidest tuttavad harjutused muusika ja rütmiga. Rütmitunde aluseks on motoorsus, so lihase
liigutustele tugineva korrapärase liikumise tunnetamine. Muusika rütmiline külg organiseerib psüühikat, liigutused muusika saatel ja rütmiline
liikumine aktiviseerib kõiki psüühilisi protsesse, aitab kaasa õpilaste enesetunnetuse kujunemisele, tõstab meeleolu.
Tundides mängitakse muusikaõpetuses õpitud laulu- ja ringmänge, rütmipille.
Rütmikatundides kujundatakse õpilastel verbaalseid ja mitteverbaalseid suhtlemisoskusi. Selleks kasutatakse teiste ainete tundides ja vaba aja
tegevustes õpitud salme, rütmilisi luuletusi.
Rütmikatundides õpitakse tantse ja mänge, mida esitatakse klassi- ja koolipidudel.
Rütmikatundi on soovitav läbi viia spetsiaalses ruumis, kus oleksid vastavad vahendid (varbsein, võimlemispink tasakaaluharjutusteks, peeglid
oma asendi ja liigutuste täpsuse korrigeerimiseks).
Võimalusel viiakse rütmikatunnid läbi elava muusika saatel.

140

18.8.3 Rütmika ainekava jaotus

Harjutused kehatunnetuse saavutamiseks
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Sooritab kehatunnetusharjutusi
koostegevuses, imiteerimise, näidise,
instruktsiooni (verbaalne/alternatiivsete
vahenditega) järgi.
 Kõverdab ja sirutab käsi, pigistab
rusikasse, plaksutab.

II arengutaseme lõpuks
 Sooritab õpitud kehatunnetusharjutusi
eeskuju järgi ning vajalikus rütmis ja
tempos.
 Liigub kooskõlas muusikaga.

III arengutaseme lõpuks
 Matkib õpitud tantsusamme, lihtsamaid
tantsujooniseid.
 Improviseerib tantsu muusika järgi.

 Liigub roomates, põlvedel ja
neljakäpukil.
Õppesisu:
I arengutase
 Kiikumisharjutused.
 Käte kõverdamine ja sirutamine,
plaksutamine, rusikasse surumine ja
avamine.
 Roomamine.
 Põlvedel ja neljakäpukil käimine.
 Lükkamine ja vedamine.
 Lõdvestumine.

II arengutase
 Kontaktliikumise harjutused,
harjutused rütmi ja liisusalmide saatel.
 Liikumise kiirendamine ja
aeglustamine; liikumissuuna muutmine.
 Liikumismängud.
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III arengutase
 Rütmi-improvisatsioonid.
 Tantsusammude valik muusika järgi.

Koordinatsiooniharjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Liigub erineva rütmiga ja tempoga
muusika saatel.
 Liigub ringis.
 Tunneb ära erinevate harjutuste ja
tegevustega kaasnevat muusikat.

II arengutaseme lõpuks
 Sooritab õpitud
koordinatsiooniharjutusi eeskuju järgi
ning vajalikus rütmis ja tempos.

III arengutaseme lõpuks
 Sooritab koordinatsiooniharjutusi
vajalikus rütmis ja tempos.

 Liigub kooskõlas muusikaga.

Õppesisu:
I arengutase
 Erinevad liikumisviisid: kõnd, jooks,
hüplemine.
 Erineva rütmi ja tempoga liikumine.
 Liikumine ringis.
 Marssimine; tantsuelemendid.

II arengutase
 Kõnd päkkadel ja kandadel, takistuste
ületamine, tagurpidi kõnd.
 Käte ja jalgade samaaegsed harjutused.
 Hüppeharjutused paigal, jalad koos,
harki-kokku hüpped, hüpped üle
esemete, hüpped batuudil.
 Külgsamm, galopp.
 Harjutused väikeste pallidega.
 Koordinatsiooniharjutused erineva
rütmi ja tempoga muusika saatel.
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III arengutase
 Hüppeharjutused paigal ja liikumisel.
 Külgsamm, galopp, juurdevõtusamm.
 Rütmisalmide lugemine koos rütmiliste
liigutustega: plaksutamine,
patsutamine, trampimine.
 Harjutused väikeste pallidega,
kurikatega, lindiga.
 Koordinatsiooniharjutused erineva
rütmi ja tempoga muusika saatel.

Rühi-ja tasakaaluharjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Sooritab rühi- ja tasakaaluharjutusi
koostegevuses, imiteerimise, näidise,
instruktsiooni (verbaalne/alternatiivsete
vahenditega) järgi.

II arengutaseme lõpuks

III arengutaseme lõpuks

 Sooritab õpitud rühi- ja
tasakaaluharjutusi eeskuju järgi ning
vajalikus rütmis ja tempos.

 Sooritab rühi- ja tasakaaluharjutusi
vajalikus rütmis ja tempos.

II arengutase

III arengutase

 Kõnd võimlemispingil.
 Põlve-ja sääretõstekõnd, tagurpidi
kõnd.
 Kombineeritud harjutused kõnni-ja
jooksusammudega.
 Kombineeritud hüpped: hüpped ühel
jalal, rõngast rõngasse, hüpped
batuudil.
 Harjutused erinevate vahenditega:
võimlemiskepid, pallid, hüpits.
 Sirutus – ja lõdvestusharjutused.

 Ronimine kaldpingil.
 Kombineeritud rütmilised harjutused
erinevate vahenditega.
 Hüpped üle takistuste, hüplemine
hüpitsaga.
 Kombineeritud võimlemisharjutused,
venitusharjutused.
 Sirutus – ja lõdvestusharjutused.

Õppesisu:
I arengutase
 Igapäevased tegevused.
 Harjutused peegli ees kehahoiu
korrigeerimiseks.
 Rütmilised harjutused käte ja õlgadega.
 Ülakeha painutused. füsiorullpallidega.
 Sirutus – ja lõdvestusharjutused.
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Sotsiaalset ja emotsionaalset arengut toetavad harjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks

II arengutaseme lõpuks

 Sooritab sotsiaalset ja emotsionaalset
arengut toetavaid harjutusi
koostegevuses, imiteerimise, näidise,
instruktsiooni (verbaalne/
alternatiivsete vahenditega) järgi.

 Sooritab õpitud sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut toetavaid
harjutusi eeskuju järgi ning vajalikus
rütmis ja tempos.

 Matkib õpitud tantsusamme, lihtsamaid
tantsujooniseid.

 Teab oma kohta rivis ja suudab seda
hoida tantsimisel, harjutuste
sooritamisel.

 Tantsib lihtsamaid seltskonnatantse,
palub tantsule, lõpetab tantsu õpitud
viisil.

 Liigub kooskõlas muusikaga.

 Esitab õpitud liikumiskava, tantsu,
esineb õpitud tantsude ja
ringmängudega üritustel.

 Liigub erineva rütmiga muusika saatel.
 Tantsib lihtsaid tantse ja laulumänge.
 Tunneb ära erinevate harjutuste ja
tegevustega kaasnevat muusikat.
 Esineb õpitud tantsude ja
ringmängudega klassi ning kooli
üritustel.

 Tunneb ära õpitud rahvatantsu, suudab
seda kaasa tantsida.

III arengutaseme lõpuks

 Improviseerib tantsu muusika järgi.

 Esineb õpitud tantsude ja
ringmängudega kooli üritustel.

Õppesisu:
I arengutase
 Harjutused peegli ees.
 Õpetaja tegevuse matkimine.
 Lindude ja loomade kõnnaku ja

II arengutase
 Harjutused paaris ja rühmas.
 Liikumine rivis, kolonnis.
 Ringmängud.
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III arengutase
 Erinevad tantsujooniseid.
 Liikumiskavad.
 Seltskonnatantsud, ringmängud.






tegevuste matkimine.
Lihtsamad tantsud.
Kullimängud.
Laulumängud.
Harjutused langevarju, rätikute ja
lintidega.

 Lihtsamad tantsud õpitud
 tantsusammudega.
 Rahvatantsud.

 Erinevate rahvaste tantsud.
 Diskotantsud.

II arengutaseme lõpuks
 Sooritab paarisharjutusi, venitusi.

III arengutaseme lõpuks
 Sooritab hingamisharjutusi, erinevaid
lõdvestusi ja venitusi.

Lõdvestusharjutused
Taotletavad õpitulemused:
I arengutaseme lõpuks
 Lõõgastub ja maandab tunni pinget
rahustava muusika ja
puudutuselementide saatel.
Õppesisu:
I arengutase
 Rahustava muusika ja puudutuselementide saatel õpitakse
lõõgastuma ja tunni pinget maandama.

II arengutase
 Venitusharjutuste ja paarisharjutuste
sooritamine.
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III arengutase
 Lõõgastava muusika valik, pingete
maandamine. Meeldetuletamisel
sooritab iseseisvalt üldiseid
venitusharjutusi.

18.9 Ujumine
Rõhuasetus: Vesi oma eripärase keskkonnaga avaldab organismile mitmekülgset toimet. Keha reageerib nii vee füüsikalistele omadustele kui ka
vee keemilisele koostisele. Mõjutades mehhaaniliselt ja termiliselt nahka, toimib ta selle kaudu närvisüsteemile, südametalitlusele, vereringele ja
ainevahetusele. Ujumine on treening kogu organismile, koormus langeb kõigile olulistele lihasrühmadele.Ujumine sobib igale arengutasemele ja
aitab kaasa tervislike eluviiside ja hügieeniharjumuste kujunemisele ning karastumisele.
Põhimõtted: erivajadustega õpilaste ujumisõpetuse tund peab olema võimalikult mänguline. Ka erinevad harjutused tuleb sõnastada mänguliselt,
et hoida õpilastes huvi ning positiivset meeleolu. Läbi mängulise tegevuse on võimalik üle saada hirmudest, tekitada ala vastu huvi ning arendada
õpilastes ka koostöö oskust ja kaaslastega arvestamist. Õpetaja ja treeneri roll on olla võimalikult toetav, positiivne ning julgustav. Ka reeglid ja
kokkulepped tuleb esitada lihtsas ning selges vormis ja arutada õpilastega läbi, miks üks või teine reegel on oluline.
Ainekava jaotus:
Taotletavad õpitulemused:
I arengutase
 Peseb ennast abiga enne basseini
minemist.
 Riietub abiga ujumisriietesse.
 Siseneb vette.
 Julgeb olla vees.
 Kohaneb ja orienteerub vees.
 Hingab vette.
 Võtab ujumiseks õige kehaasendi.
 Matkib lihtsaid liigutusi.
 Sooritab liigutusi jalgadega.
 Sooritab liigutusi kätega.

II arengutase
Peseb ennast enne basseini minemist.
Riietub ujumisriietesse.
Liigub kombineeritult.
Mängib vees erinevaid mänge.
Teab ja kasutab elementaarseid
ujumisvõtteid.
 Julgeb abivahendiga ujuda basseinis.
 Sukeldub basseinis.






146






III arengutase
Peseb ennast enne basseini minemist.
Riietub ujumisriietesse.
Ujub basseinis.
Ujub pool basseini pikkusest.

Õppesisu:
I arengutase
 Veega kohanemine - basseinioludega
tutvumine, basseini sügavuse
mõõtmine, mäng “Keeristorm”
 Reeglites ja märguannetes
kokkuleppimine.
 Vette hingamisharjutuste sooritamine –
vette puhumine, mänguasjade
puhumine, näo kastmine, vee all
rääkimine.
 Lihtsate liigutuste matkimine vees.
 Õige ujumisasendi harjutamine.
 Jalgade töö harjutamine – basseini äärel
istudes jalgadega vee pritsimine, kõhuli
basseini äärel jalgade liigutamine ülesalla, jalgade töö erinevates keha
asendites.
 Käte liigutuste harjutamine – purskkaev
kätega, kätega aerutamise imiteerimine,
“Tuuleveski”, uru kaevamise
imiteerimine.
 Veemängude mängimine.

II arengutase
 Kombineeritud liikumine vees – jänese
hüpped, karu kõnd, batuudi hüpped,
selg ees liikumine, jooksud, kükkis
liikumine, keerutamised.
 Veemängud – jooksumängud,
kullimängud, pallimängud, vahendite
korjamine basseinist.
 Veepinnal püsimine ja libisemine keha asend vees, kujundid vees,
libisemine tõukelt, libisemine
abivahendiga, erinevad kehaasendid
libisemisel.
 Käte ja jalgade koostöö harjutamine –
erinevate loomade liikumise
jäljendamine, aeglase-kiire liikumise
jäljendamine.
 Sukeldumine madalas basseinis –
vahendite põhjast toomine, rõngast läbi
ujumine.
 Ujumise harjutamine abivahendiga –
nuudel, ujumislaud, ujumisvöö.

147

III arengutase
 Libisemisharjutused – erinevad
harjutused seinast tõukamisega,
libisemised abivahendiga, eesmärgini
libisemine, harjutused paarilisega,
abivahendi alt läbi libisemine,
libisemine kõhuli/külili/selili.
 Ujumise harjutamine omandatud stiilis
distantsi muutmisega.
 Veemängud – teatemängud,
paarismängud.

18.10 Rahvatants
Rõhuasetus: Rahvatants väljendab tundeid, mõtteid ja suhtumist rütmiliste liigutuste ja muutuvate kehaasendite kaudu. Rahvatants on välja
kujunenud seoses rituaalsete toimingutega. Rahvatants arendab koostööoskust, arendab motoorselt ning rütmiliselt. Rahvatants treenib püsivust
ning mälu, hoiab keha optimaalses koormuses, lihaseid toonuses ja tagab hea rühi.
Läbi tantsulise tegevuse õpib õpilane arvestama ja käituma kaaslasega lugupidavalt.Tantsu kaudu saab õpilane positiivseid elamusi, areneb tema
loovus ja esinemisjulgus.

Põhimõtted: Rahvatants pakub vaheldust teistele õpitegevustele, saab puhata vaimsest tegevusest, leevendab liikumisvaegust ja võimaldab
õpilastel suhelda teistsugustes olukordades. Tantsimisega saab rahuldada õpilaste mitmesuguseid vajadusi: tegevuslikke (näha, kuulda, liikuda),
sotsiaalseid (kontakt teise inimesega, tunnustuse saamine), intellektuaalseid (püüd ja soov midagi uut teada saada, õpivalmidus) ning esteetilisi ja
emotsionaalseid (muusika, laul, tants).

Ainekava jaotus:
Taotletavad õpitulemused:
I arengutase
 Sooritab kehatunnetusharjutusi
koostegevuses, imiteerimise, näidise,
instruktsiooni (verbaalne/alternatiivsete
vahenditega) järgi.
 Tunneb ära tegevustega kaasnevat
muusikat.
 Esineb õpitud tantsude ja
ringmängudega kooli üritustel.
 Liigub erineva rütmi ja tempoga
muusika saatel.

II arengutase
 Teab oma kohta rivis ja suudab seda
hoida tantsimisel.
 Sooritab õpitud liigutusi eeskuju järgi
vajalikus rütmis ja tempos.
 Liigub kooskõlas muusikaga.
 Tunneb ära õpitud rahvatantsu, suudab
seda kaasa tantsida.
 Esineb õpitud tantsude ja
ringmängudega kooli üritustel.
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III arengutase
 Matkib õpitud tantsusamme ja
lihtsamaid tantsujooniseid.
 Tantsib lihtsamaid rahvatantse.
 Oskab tantsule paluda, tantsu lõpetada.
 Esitab õpitud liikumiskava, tantsu,
esineb õpitud tantsude ja
ringmängudega üritustel.

Õppesisu:
I arengutase
 Tuvumine rahvamuusikaga.
 Erinevate käte liigutuste matkimine
(püstiplaks, vastamisiplaks).
 Erinevate sammude harjutamine
(kõrvalsamm, juurdevõtusamm,
lõppsamm).
 Erinevate hüpete harjutamine
(hüpaksamm, külg galopp).
 Liikumine paarilisega.
 Liikumine ringjoonel.

II arengutase
 Erinevate ringmängu-tantsude
tantsimine (“Kaks sammu sissepoole”,
“Me lähme rukist lõikama”,
“Lapaduu”, “Kes aias”).
 Erinevate käte liigutuste matkimine
(käed kätes keerutamine, parem-vasak
käevangus keerutamine, pühkeplaks).
 Erinevate sammude harjutamine
(käärhüpe, kandastak, varvasastak).
 Erinevate tantsuelementide harjutamine
(kodarjoonel keerutamine).
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III arengutase
 Viisakas tantsu alustamine ja
lõpetamine.
 Õpitud tantsude ära tundmine muusika
järgi.
 Omandatud tantsumustrite tantsimine.
 Õpitud tantsude esitamine üritustel (
“Piigade ajaviide”, “Sõrmelugu”, “Ükskaks-kolm-neli-viis-kuus-seitse”,
“Tõmba-Jüri”, “Kaera-Jaan”.

19 Hooldusõppe tegevusvaldkonnad
19.1 Tegevusvaldkond: motoorika
19.1.1 Motoorsete oskuste õpetamise rõhuasetused
Motoorsete oskuste arendamise eesmärgiks on tugevdada õpilase kehataju ning edendada üld- ja peenmotoorika oskusi. Eesmärgiks on
võimalikult iseseisev liikumine ja tegutsemine igapäevaelus ning võimalus tegutseda enda füüsilistest piirangutest hoolimata.
Motoorsete oskuste arenemine ja füüsiline heaolu loovad aluse lapse terviklikule arengule.
Laps saab esimesed kogemused füüsilisest maailmast kompides ümbritsevaid esemeid. Nii on motoorsed oskused aluseks informatsiooni
hankimisele, mis omakorda mõjutab tunnetusprotsesside arengut.
Motoorsete oskuste arendamisel võetakse arvesse õpilase abivahendite vajadust (nt käimisraam, ratastool).

19.1.2 Motoorika valdkonna jaotus:
Õpitulemused:
I arengutase
 Talub füüsilist kontakti/puudutamist.
 Liigub talle omasel viisil.
 Hoiab kättepandud eset keha
keskjoonel, keskjoont ületades.
 Kohaneb abivahenditega, reageerib
positiivselt asendimuutustele.
 Istub toetatuna või iseseisvalt.

II arengutase
 Talub füüsilist kontakti pikema aja
vältel.

III arengutase
 Liigub talle omasel viisil tuttavas
igapäevases ümbruses.

 Tegutseb sihipäraselt mõne tuttava
esemega- haarab, hoiab, võtab, paneb.
 Matkib üksikuid liigutusi.
 Omab vähest motiveeritust
tegutsemiseks koos täiskasvanuga
(liigutuslik tasand).
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 Ületab ettetuleva takistuse õpitud viisil.
 Istub, seisab ja liigub iseseisvalt.
 Reageerib adekvaatselt ja kasutab
tegevus-ja abivahendeid.
 Sooritab liigutuslikult igapäevaseid

 Seisab seisulaual või toe najal.
 Sooritab aktiivselt mõne sihipärase
liigutuse (sirutab iseseisvalt kätt,

 Istub, seisab vähese abiga, toetatult,

rutiinseid liikumisi ja liigutamist
nõudvaid tegevusi.

iseseisvalt.
 Liigub abivahendiga vähese abiga.

jalga, pöörab pead).

Õppesisu:
I arengutase
ÜLDMOTOORIKA
Füüsiline kontakt
 Füüsilise kontaktiga harjumine.
 Füüsilisele kontaktile positiivselt
reageerimine.
Kehatunnetus
 Positiivne reageerimine kehaasendi
muutmisele.
 Reageerimine ebamugavale asendile.
 Kehaosade tunnetamine.
 Keharaskuse tajumine.
 Keha liigutuste tajumine.
 Erinevates asendites (kõhuli, selili,
külili, käpuli, seistes) püsimine.
Jäsemete liikuvus
 Liigesliikuvuse
säilitamine/arendamine:
käte sirutamine ja kõverdamine õla-,
küünar- ja randmeliigesest.

II arengutase

III arengutase

 Füüsilisele kontaktile pikema aja vältel
positiivselt reageerimine.

 Kehaasendi muutmine
meeldetuletamisel.
 Oma kehaosadele osutamine
(patsutamine) koostegevuses,
ettenäitamisel.

 Kehaasendi muutmine ebamugavuse
korral.
 Oma kehaosadele osutamine
nimetamisel.

 Õlavarre liigutuste sooritamisel
liigutusamplituudi muutmine,
suurendamine.
 Randme liikuvust nõudvate liigutuste

 Käte ja jalgade koostegevus liigutuste
tempot ja amplituudi muutes.
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 Käte liigutuste tajumine.
 Liigesliikuvuse
säilitamine/arendamine: jalgade
sirutamine ja kõverdamine puusa-,
põlve- ja hüppeliigesest.
 Jalgade teadvustamine/jalgade
liigutuste tajumine/valitsemine.
Liikumine ja tasakaal
 Pea tõstmine/hoidmine poollamades.
 Pea tõstmine kõhuli asendis.
 Pea hoidmine kõhuli asendis.
 Kõhuli asetatuna küünarvartele
toetumine.
 Toetatuna istumine/hoiab pead
istudes.
 Keha hoidmine sümmeetriliselt.
 Küljelt seljale pööramine.
 Seljalt küljele pööramine.
 Selili olles pea tõstmine.
 Kõhult seljale pööramine.
 Seljalt kõhule pööramine.
 Käpuli asendis püsimine.
 Roomamine kõhuli.
 Istumine (külgedele toetatud kätega).
 Toereaktsioonide arendamine
 Liikumine käpuli, põlvili.
 Toe najal seismine.
 Istuma tõusmine.
 Istumine põrandal, toolil.
 Istudes käte kasutamine esemetega

tegemine (randme pööramine esemete
väljakallamisel nõust, toidu võtmisel
lusikale).

 Kükitamine ja sellest asendist püsti
tõusmine.
 Iseseisvalt kõndimine.
 Väikestest takistustest üle astumine.
 Suuna muutmine liikumisel.
 Iseseisvalt õues kõndimine.
 Asjade maast võtmine kukkumata.
 Trepist üles minemine toest hoides.
 Trepist alla minemine abiga.
 Liikudes lisaülesande täitmine (millegi
järel vedamine).
 Kaldpinnal toetades kõndimine.
 Laiemal pingil toetades kõndimine.
 Ümber takistuste manööverdamine
(juhib suurt autot, käru, ratastooli).
 Jooksmine.
 Väikeselt kõrguselt alla hüppamine.
 Takistuse alt läbi pugemine.
 Ronimisredelil ronimine.
 Läbi tunneli roomamine (käpuli
kõndimine).
 Hüppamine kätest hoituna batuudil.
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 Veeretamine.
 Trepist üles minemine
vahelduvsammuga.
 Trepist alla minemine
vahelduvsammuga.
 Kaldpinnast üles ja alla kõndimine.
 Hüppamine batuudil.
 Hüppamine ette.
 Kikivarvul kõndimine.
 Domineerival jalal seismine (mõni sek).
 Kiigega kiikumine (alghoog antud).
 Joont mööda kõndimine.
 Pingil või kitsal pinnal kõndimine.
 Varbseinal ronimine vahelduvsammuga.
 Liikumine orientiire arvestades
(mööda rada kulgemine, astub
märgistusele, liigub märkide vahel).
 Koos kaaslastega rivis ja ringis
liikumine (sh ringmängus).
 Pingil enda edasi tõmbamine käte abil.
 3-rattalise rattaga sõitmine.













tegelemiseks.
Istumisasendist käpuli keeramine.
Istudes keha kallutamine nii ette kui
külgsuunas.
Toe najal põlvili, püsti tõusmine ja
püstiasendist istuma laskmine.
Liikumine toe najal külgsuunas.
Istudes enda painutamine ja
pööramine.
Ilma toeta seismine (jalad laialt
toetatud).
Pingil või sobiva kõrgusega toolil
istumine.
Toolil istumine ja laual mängimine.
Kõndimine ühest käest hoituna või
suurt ratastega eset lükates.
Mõne iseseisva sammu tegemine.
Kiikumine kiiktoolis või kiikhobusel.

Silma-jala koostöö
 Jalaga eseme endast eemale
tõukamine: külili, selili, istuli asendis.
 Jalaliigutuste jälgimine.
Liikumine abivahendiga
 Funktsionaal- või ratastoolis istumine.
 Kasutatakse pea- ja/või küljetugesid ja
abduktsiooniplokki.

 Koosjalgadega hüplemine.
 Tasakaalu nõudvatel radadel kõndimine
(toetades).
 Abiga ette kukerpalli tegemine.
 Pedaalide vajutamine/ sõitmine
veloergomeetril.
 Liumäest alla laskmine.
 Täiskasvanuga koos rivis ja ringis
liikumine (sh ringmängus).
 Kiikudes tasakaalus püsimine.

 Palli löömine jalaga.

 Märgistustele astudes liikumine mööda
rada.
 Palli löömine suunatult.

 Ratastooliga liikumine seda ise edasi
lükates.
 Asendi korrigeerimine
meeldetuletamisel.

 Ratastooliga liikumine seda ise edasi
lükates.
 Rulaatoriga liikumine.
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PEENMOTOORIKA
Silma-käe koostöö
 Sõrmede avamine/kättepandud eseme
hoidmine.
 Käte
vaatamine/avastamine/teadvustamine.
 Käega esemete löömine/puutumine.
 Käe sirutamine lähedal asuva eseme
poole.
 Antud eseme haaramine ja hoidmine
(silinderhaardes, pealthaardes).
 Käte toomine keha keskjoonele.
 Esemete panemine ühest käest teise.
 Esemete poole küünitamine.
 Esemete patsutamine ja raputamine.
 Eseme haaramine laualt või maast.
 Esemete haaramine takistuse
suurendamisega.
 Eseme lahti laskmine.
 Napilt käeulatusest eemal oleva
esemeni küünitamine.
 Ühe käega kõrgemal oleva esemeni
küünitamine.
 Pehmete esemete kokku pigistamine.
 Lauale patsutamise matkimine.
 Kahe eseme käsitsemine (klotsi
asetamine teise kõrvale).

 Lehvitamise jm lihtsate liigutuste
matkimine.
 Esemete haaramine pintsetthaardega.
 Haaramise jälgimine.
 Temale veeretatud palli püüdmine.
 Esemete panemine karpi ja esemete
võtmine karbist.
 Esemete käest tahtlikult laskmine
(kukutamismäng).
 Kahe eseme kooskõlastatud kasutamine
(lusikas tassi).
 Kellukese helistamine.
 Palli veeretamine ja selle jälgimine.
 Paberi seest eseme harutamine.
 Nupuga mänguasja või eseme käima
vajutamine.
 Esemete nõust väljakallamine (käe
keeramine randmest).
 Karbi avamine eseme saamiseks.
 Raamatulehtede pööramine (mitu
korraga).
 Palli viskamine.
 Tema suunas veeretatud palli püüdmine.
 Mänguauto lükkamine.
 Pulkade panemine aukudega alusele.
 Topside panemine üksteise sisse.
 Käega soovitud esemele osutamine.
 Pulkade löömine haamriga.
 Rõngaste panemine pulga otsa.
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 Väikeste mosaiiginuppude alusele
panemine.
 Ringikujulise liigutuse tegemine
voolimisel.
 Vertikaaljoonte tõmbamine eeskuju
järgi.
 Pliiatsi, pintsli õige hoidmine.
 Horisontaaljoone tõmbamine eeskuju
järgi.
 Eeskuju järgi ringi joonistamine.

 Käe pööramine randmest (lisaks
ümmargustele sätib alusele ka muid
kujundeid).
 Mõlemas käes kahe asja hoidmine.
 Jämedate nuppude aluselt võtmine ja
alusele panemine.
 Viiest klotsist torni ehitamine.
 Vee valamine ühest nõust teise.
 Raamatu lehtede keeramine ja piltidele
osutamine.
 Lihtsamate rütmipillide kasutamine.
 Ühe käe eelistamise väljendamine.
 Palli veeretamine suunatult.
 Palli viskamine sihipäraselt.
 6-7 klotsist torni ehitamine.
 Lihtsate (2-osaliste) puzzlede kokku
panemine.
 Voolimismaterjalile sõrme või pulgaga
jäljendite vajutamine.
 Rullimisliigutuse tegemine voolimisel.
 Pliiatsi hoidmine abiga ja kritseldamine.
 Pliiatsi, kriidi või värviga paberile
juhuslike märkide tegemine.
 Kritseldamine suurema paberi piires või
figuuril, (läheb harva üle suure paberi
ääre).
 Pintsli või pliiatsi hoidmine sõrmede
vahel ja paberile kindla jälje jätmine.
Kahe käe koostöö
 Kättepandud eseme toomine keha

 Suurte esemete haaramine kahe käega.
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 Pärlite lükkimine nöörile.









keskjoonele.
Kahe käega eseme hoidmine.
Vasaku käega eseme võtmine vasakult
poolt ja viimine üle keha keskjoone
paremale.
Parema käega eseme võtmine
paremalt poolt ja viimine üle keha
keskjoone vasakule.
Vasaku käega paremalt poolt eseme
võtmine ja viimine üle keha
keskjoone vasakule.
Parema käega vasakult poolt eseme
võtmine ja viimine üle keha
keskjoone paremale.
Kõhuli olles esemete võtmine keha
keskjoont ületades.
Paberi kortsutamine.

 Klotside või muude haarduvate esemete
kinni vajutamine ja lahti tõmbamine.
 Käte plaksutamine.
 Paberi rebimine.
 Palli viskamine pea kohalt.
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 Korgi, purgikaane, kraani, murti, poldi
vms. kinni ja lahti keeramine.
 Paberi rebimine ja liimimine
alusfiguurile.
 Paberi murdmine pooleks eeskuju järgi.
 Haarduvate esemete lahti tõmbamine ja
kokku panemine.
 Kääride hoidmine ja lõigete tegemine
paberi servast.
 Ribast tükkide lõikamine.
 (Põrke-)palli püüdmine kahe käega.

19.2 Tegevusvaldkond: sotsiaalsed oskused
19.2.1 Sotsiaalsete oskuste õpetamise rõhuasetused
Sotsiaalsed oskused arenevad läbi vastastikuse mõjutamise nii sotsiaalse kui esemelise maailmaga. Sotsiaalsed oskused võimaldavad toime tulla
erinevates eluvaldkondades. Nende oskuste arendamine on tihedalt seotud teiste arenguvaldkondadega ja ning arendamine kulgeb nende
valdkondade kaudu.
Sotsiaalse mõjutuse aluseks on füüsiline kontakt, silmside aktiivne vastastikune mõjutamine esmalt täiskasvanu ja seejärel kaaslaste vahel, minatunnetamine ruumis ja ajas. Tähtis on ka esemeline mõjutamine (nt palli veeretamine üksteisele).
Tähelepanu tuleb pöörata muuhulgas ka emotsionaalsele arengule ja mittesoovitava käitumise vähendamisele.
Igapäevaoskused on õppeaine, mis sisaldab eneseteenindamise ja ümbruses orienteerumise arendamist. Igapäevaoskuste kujundamise eesmärgiks
on võimalikult iseseisev toimetulek. Nende oskuste omandamine on suure tähtsusega raske ja sügava vaimupuude ja liitpuudega laste arengus.

19.2.2 Sotsiaalsete oskuste valdkonna jaotus
Õpitulemused:










I arengutase
Saavutab närimis-, neelamis- ja
hingamisliigutuste koordinatsiooni.
Sööb (söötmisel) peenestatud toitu.
Joob (jootmisel) (tilaga) tassist.
Laseb end riietada protestita.
Püüab enda riietamisele kaasa aidata.
Proovib mõnda riietuseset/ peakatet seljast/
peast ära võtta.
Reageerib (mingil viisil) kontaktipüüdlustele.
Huvitub kontaktist temaga iga päev tegeleva
täiskasvanuga.








II arengutase
Sööb (abistamisel) lusikaga,
hammustab tahket toitu.
Hoiab joomise ajal tassist (vähese
abiga).
Tunneb ära mõne riietuseseme
otstarbe.
Näitab riietamisel üles mõningast
initsiatiivi.
Märkab enda kõrval teist last ja/ või
täiskasvanut.
Orienteerub oma lähiümbruses.
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III arengutase
Mõistab ööpäeva ja koolinädala
rütmi igapäevaste korduvate
tegevuste kaudu.
Reageerib adekvaatselt
tuttavatele ohusituatsioonidele.
Tegutseb koos teise lapsega.
Teadvustab WC vajadust (annab
märku, jälgib rutiini).
Osutab õpitud esemetele ja
tuttavatele inimestele.
Oskab märku anda abivajadusest

 Nõustub hügieenitoimingutega.

 Otsiv mingil viisil kontakti tuttava
täiskasvanuga.
 Otsib vahel kontakti teiste lastega.
 Kasutab (meeldetuletamisel) lihtsaid
õpitud käitumismalle.









või endaga seoses olevast
hädaolukorrast.
Oskab tegutseda kordamööda
täiskasvanuga /teise lapsega,
ootab tegevustes oma
järjekorda.
Sööb toitu, hoides õpitud viisil
ise lusikat, kahvlit, nuga.
Joob tassist õpitud viisil.
Väljendab hellust ja heameelt.
Paneb selga /võtab ära mõne
riietuseseme.
Saab vähese suunava abiga
hakkama igapäevaste
hügieenitoimingutega.

Õppesisu:
I arengutase
SOTSIAALSED OSKUSED
Sotsiaalsed eeloskused
 Täiskasvanu, teise lapse märkamine
(vaatamine, puudutamine).
 Tegevuste sooritamise talumine koos
täiskasvanuga.

II arengutase
Sotsiaalselt kohane käitumine
 Tuttavas olukorras sotsiaalselt sobiv
käitumine:
tervitamine,
head aega jätmine
aitäh ütlemine.
 Olukorrale vastav käitumine
ühisüritustel.
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III arengutase
Sotsiaalselt kohane käitumine
 Olukorrale vastav sotsiaalne
käitumine (ühisüritustel, tänaval,
poes).

Kontakti loomine ja säilitamine
 Häälitsemine endale tähelepanu
tõmbamiseks.
 Füüsilise kontakti otsimine täiskasvanuga.
 Sisulise kontakti loomine õpilasega.
 Teise lapse märkamine (puudutamine,
koostegevuses patsutamine või pai
tegemine).
 Tegutsemine peegli ees: enese peegelpildi
märkamisele ergutamine.

 Kordamööda tegutsemine koos
täiskasvanuga (kukutamismäng,
peitusemäng, kopsimine vms).
 Täiskasvanuga koos tegutsemine
lihtsa eesmärgi nimel (asjade
korjamine).
 Täiskasvanu käest kinni
võtmine/hoidmine.
 Teise lapse käest kinni
võtmine/hoidmine.
 Teise õpilasega kõrvuti tegutsemine.
 Eseme või maiustuse ulatamine teisele
lapsele.
 Grupitegevuses osalemine.
 Positiivne reageerimine vastuseks
kõnetamisele.
 Abi vajadusest märku andmine.

 Aktiivne abi otsimine
täiskasvanult.
 Tegevustes oma järjekorra
ootamine.
 Kordamööda tegutsemine koos
teise lapsega.
 Pinginaabriga paralleelselt
tegutsemine (ühine töölaud aga
erinevad ülesanded).
 Etteantud tegevuses iseseisvalt
tegutsemine.
 Suunamisel kaaslasele abi
osutamine.
 Täiskasvanu tegevuse jäljendamine
läbi peegli.

 Enda märkamine peeglis;
reageerimine oma peegelpildile
(naeratamine, häälitsemine).
Silmside
 Pilgu lühiajaline fikseerimine.
 Silmsideme saavutamine ja säilitamine
kolme sekundi jooksul.

 Pilgu lühiajaline fikseerimine esemel,
kaaslasel.
 Silmsideme säilitamine ja hoidmine.

 Silmsideme hoidmine ja taastamine
tähelepanu pööramisel.

ENESETEENINDUS
Söömine
 Reflektoorsete imemisliigutuste (huuled,
keel) pärssimine.

 Tahke toidu hammustamine.
 Tahke, tükilise toidu söömine.

 Kahvliga söömine.
 Laua katmine suunamisel või
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 Vedela toidu söömine (söötmisel).
 Püreeritud toidu söömine (söötmisel).
 Kahvliga peenestatud toidu söömine
(söötmisel).
 Närimine-neelamine-hingamine
järjestikuste suunatud ja koordineeritud
liigutuste sooritamine abiga.
 Söömise ajal närimine-neelaminehingamine iseseisvalt.
 Kättepandud lusika hoidmine.
 Lusika suu juurde viimine.
Joomine
 Tilaga kruusist joomine.
 Kruusist joomine abiga.

Riietumine
 Riietamisega nõustumine.
 Riietamisele kaasa aitamine (jäsemete
sirutamine).
 Mõne riietuseseme seljast võtmine (müts,
kindad).
 Lahtiste jalanõude jalast võtmine.

 Lusikaga söömine (abiga, vähese
suunava abiga, ise).
 Toidu kahvli otsa võtmine.
 Kahvliga söömine.
 Leiva võtmine taldrikult.
 Salvräti kasutamine
(meeldetuletamisel).
 Oma nõude laualt ära viimine.






abivahendiga.
Noaga või määrimine leivale.
Noa kasutamine (pehme) toidu
tükeldamiseks.
Toidu tõstmine suuremast nõust.
Puhtuse hoidmine söömisel: enese/
laua puhtus.

 Kruusi laualt võtmine, suu juurde
viimine, joomine, lauale asetamine.
 Pudelist joomine.
 Iseseisvalt kruusist joomine.






 Käte ja jalgade sihipärane liigutamine
riietumisel (käte pistmine
varrukatesse, jalgade panemine
püksisäärtesse).
 Tegevuse lõpetamine ülepea käiva
pluusi ära võtmisel.
 Pükste üles ja alla tõmbamine.
 Mütsi pähe panemine.
 Sokkide jalast tõmbamine.
 Eest lahtise jaki ära võtmine.
 Pükste jalast võtmine.
 Ülepea käivate riiete selga panemine.
 Lihtsate lahtinööbitud riiete seljast

 Sokkide jalga panemine.
 Jope või eest lahti käiva pluusi
selga panemine.
 Riietel eesmise poole teadmine.
 Trukkide kinni vajutamine.
 Kinnaste kätte panemine.
 Riiete korrastamine vähese abiga.
 Riiete asetamine õpitud kohale.
 Kindlas kohas asuvate riiete
leidmine.
 Suure nööbi avamine ja kinni
panemine.
 Nööpide lahti tegemine ja kinni
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Joogi valamine kannust kruusi.
Joogi küsimine.
Joogi võtmine.
Joomine läbi kõrre.










Hügieen
 Nõustumine mähkmete kasutamisega,
vahetamisele kaasaaitamine.
 WC-potil istumine (panduna, toetatuna).
 Paberiga puhastamisega nõustumine.
 Käte hoidmine veejoa all (suunava abiga).
 Hügieenitoimingutega nõustumine: näo ja
käte pesemine, nina/suu pühkimine, pea
kammimine.
 Pesemisele kaasa aitamine (jäsemete
sirutamine).

võtmine.
Pükste jalga panemine.
Jope vms nagisse riputamine.
Trukkide, krõpsude avamine vähese
abiga.
Krõpsude kinni vajutamine.
Suure luku kinni ja lahti tõmbamine
(ei kinnita algust).
Mõne riietuseseme/ jalanõude
asetamine selleks ettenähtud kohale
koos tegutsedes.
Kingade jalga panemine.
Kummikute jalga panemine ja jalast
võtmine.
Takjate lahti tõmbamine ja kinni
vajutamine.

 Istumine WC-potil 5 min/10 min
(iseseisvalt).
 WC-reziimi järgimine (tk poolt).
 WC-vajadusest märku andmine.
 Vee laskmine meeldetuletamisel.
 WC-osategevuste sooritamine sõnalise
juhendamisega/tegevusjada toel.





Ülestõstetava kraani avamine.
Ülestõstetava kraani sulgemine.
Käte pesemine veega.
Ulatatud rätikusse käte või näo
pühkimine.
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paanemine.
 Saabaste jalga panemine.
 Kingade õigetpidi jalga panemine.











WC-vajadusest märku andmine.
Seistes pissimine (poisid).
Paberi kasutamine.
WC-toimingute sooritamine
võimalikult vähese abiga.

Käte kuivatamine.
Keeratava kraani avamine.
Keeratava kraani sulgemine.
Näo ja käte pesemine vähese
suunava abiga.
 Nina nuuskamine

Orienteerumisõpetus
 Igapäevases ümbruses enese turvaliselt
tundmine.
 Kohanemine uute (ruumid, inimesed)
tingimustega.
 Esemete märkamine ümbritsevas
keskkonnas.
 Leppimine asukoha muutmisega.
 Igapäevases ümbruses liikumine
koostegevuses.

 Rätiku leidmine.
 Seebi kasutamine pesemisel.
 Salvräti kasutamine koos tegutsedes.

(meeldetuletamisel).
 Juuste kammimine
meeldetuletamisel.

 Igapäevastes tegevustes kasutatavate
ruumide/ kohtade äratundmine
põhitegevusest lähtudes (abiga) –
klass, söökla, wc, vannituba, rühm,
muusikaklass, motoorikaklass,
tunnetustuba, mängutuba.
 Ukse avamine.
 Ukse sulgemine.
 Tegevuseks vajalike vahendite
võtmine riiulilt.
 Tegevuseks vajalike vahendite
panemine riiulile.
 Tegevuseks vajalike vahendite
võtmine kapist.
 Tegevuseks vajalike vahendite
panemine kappi.

 Tegevuseks vajalike vahendite
võtmine sahtlist.
 Tegevuseks vajalike vahendite
panemine sahtlisse.
 Tegevuseks vajaliku vahendi
otsimine küsimusele Kus on?
toetudes.
 Tegevuses kasutatud vahendite
panemine endisesse kohta.
 Oma asjade (riided, jalanõud)
tundmine.
 Ohtlike olukordade vältimine talle
tuttavates situatsioonides.
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19.3 Tegevusvaldkond: kommunikatsioon
19.3.1 Kommunikatsioonioskuste õpetamise rõhuasetused
Kooliaasta alguses selgitatakse koostöös logopeediga välja õpilase suhtlemisoskuse tase ja temale sobilik suhtlemisvahend. Olulisel kohal on ka
suhtlemiseks vajalike kognitiivsete oskuste arendamine. Õpilaste peamiseks suhtlusvahendiks on reeglina alternatiivkommunikatsioonivahend
(AAC), millele võib lisanduda üksikute lausete, sõnade või häälitsuste kasutamine. Lapse arenedes võib kommunikatsioonivahend muutuda.
Oluline on, et õpilasel oleks võimalik mõista ümbritsevas toimuvat ja väljendada oma põhivajadusi. Valitud suhtlemisvahendi õpetamine toimub
praktilise tegevuse käigus. Õpilast ümbritsevad inimesed peavad kasutama temaga suhtlemisel vastavat AAC vahendit. Õpilast ümbritsev
keskkond peab olema märgistatud klassis kasutusel olevate AAC vahenditega.

19.3.2 Kommunikatsiooni valdkonna jaotus
Õpitulemused:
I arengutase
 Reageerib (mingil viisil)
kontaktipüüdlustele.
 Huvitub kontaktist temaga iga päev
tegeleva täiskasvanuga.
 Talub füüsilist kontakti / puudutamist
 Fikseerib pilgu täiskasvanule, mõnele
esemele.
 Reageerib ümbritsevatele helidele,
häältele.
 Häälitseb või liigutab meeldiva
tegevuse jätkamiseks.
 Nähes või kuuldes signaaleset mõistab
järgnevat sündmust ja häälitseb.

II arengutase
 Omab vähest motiveeritust
tegutsemiseks koos täiskasvanuga.
 Täidab mõne lihtsa viibetega saadetud
korralduse.
 Reageerib oma nimele.
 Seostab igapäevaseid tegevusi PCSpiltide ja piktogrammidega.
 Kasutab lalinsõnu.
 Mõistab ja reageerib õpitud viisil
kes/mis küsimustele.
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III arengutase
 Väljendab oma nime õpitud viisil.
 Näitab üles koostöövalmidust.
 Osutab õpitud esemetele ja tuttavatele
inimestele.
 Oskab märku anda abivajadusest või
endaga seoses olevast hädaolukorrast.
 Väljendab mõnd põhisoovi õpitud
viisil (nt alternatiivse
kommunikatsioonivahendi, viibete
abil).
 Vastab kas-küsimusele õpitud viisil.

Õppesisu:
I arengutase
KOMMUNIKATSIOONIEELDUSTE
KUJUNEMINE
 Häälelisele aktiivsusele ergutamine:
hääle esilekutsumine, koogamine,
lalin.
 Hetkeline emotsionaalne reaktsioon
situatsioonile, sõnale, tuttavale häälele.
 Pilgu fikseerimine täiskasvanu näole.
 Ümbritsevas toimuva pilguga
jälgimine.
 Pea keeramine heliallika suunas.
SUHTLEMINE
 Reageerimine kõnele.
 Reageerimine helidele, häälitsustele.
 Emotsionaalse kontakti saavutamine.
 Nimele reageerimine.
 Kiitusele ja keelule (intonatsioonile)
reageerimine.
 Kuuldes signaaleset, järgneva
sündmuse mõistmine.
 Nähes signaaleset (lusikas), järgneva
sündmuse mõistmine ja sellele mingil
viisil reageerimine.
 Eneseväljendusele ärgitamine.
 Mõne oma põhivajaduse väljendamine
häälitsusega.
 Häälitsemine meeldiva tegevuse

II arengutase







Häälitsuste jäljendamise julgustamine.
Lalinsõnade kasutamine.
Esemepaaride seostamine.
Pildi eristamine taustast.
Eseme seostamine fotoga.
Eseme seostamine joonispildiga.

Esemelise kommunikatsiooni kasutamine:
Aktiivne reageerimine signaalesemetele
Fotokommunikatsiooni kasutamine
suunamise ja abiga - tunneb ära (seostab)
fotol ja tegelikkuses:
 iseenda;
 pereliikmed, õpetajad (temaga seotud
inimesed);
 klassikaaslased;
 esemed (vahendid klassis, toidunõud,
riietusesemed, vannitoas,
motoorikaklassis);
 (igapäevategevused).
PCS-piltide kasutamine suunamise ja abiga
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III arengutase
 Pildipaaride seostamine.

Fotokommunikatsiooni kasutamine vähese
suunamisega või iseseisvalt - tunneb ära
(seostab) fotol ja tegelikkuses:
iseenda;
pereliikmed (temaga seotud inimesed);
klassikaaslased;
esemed (igapäevategevustes kasutatavad
vahendid klassis, köögis, motoorikaklassis
jne);
igapäevategevused,
söök-jook;
sündmused.
PCS-piltide kasutamine vähese abiga või
iseseisvalt – tunneb ära ja seostab pildil ja
tegelikkuses:

jätkamiseks.
 Meeldiva tegevuse jätkamiseks
liigutuste kordamine või muul moel
reageerimine.

– tunneb ära ja seostab pildil ja tegelikkuses:
 Esemed (vahendid klassis, toidunõud,
riietusesemed, vannitoas,
motoorikaklassis);
 igapäevategevused;
Lihtsustatud viibete kasutamine suunamise
ja abiga –
Igapäevategevused,
esemed.
Situatiivsete küsimuste - kes, mis, kus on mõistmine ja neile reageerimine (osutamine
objektile, pildile):
Kus on…?
KES see on?
MIS see on?
Reageerimine kiitusele ja keelule
koostegevuses.

 Esemed (vahendid klassis, toidunõud,
riietusesemed, vannitoas,
motoorikaklassis);
 igapäevategevused;
 söök-jook;
 loomad;
Lihtsustatud viibete kasutamine suunamise
ja abiga –
esemed;
tegevused;
söök-jook.
Enda seostamine nimekaardiga.
Reageerimine kiitusele ja keelule.
Lihtsamate verbide kasutamine oma tegevuse
kohta (ütleb, teeb lihtsustatud viipe, osutab
pildile).

Lihtsate sõnade õige kasutamine.
Oma vajaduste väljendamine omandatud
suhtlemisvahendiga (sõna, lihtsustatud viibe,
PCS-pilt).
Oma soovide väljendamine omandatud
suhtlemisvahendiga (sõna, lihtsustatud viibe,
PCS-pilt).
 Valiku väljendamine kahest pakutust
verbaalselt või AAC-vahendiga (PCS165

Suletud kas-küsimustele jah/ei vastamine
õpitud viisil (sõna, pcs-pildi, viipe, tehnilise
abivahendiga).
Oma nime väljendamine õpitud viisil (ütleb
nime, näitab pilti, näitab nimekaarti, näitab
nimeviibet).
Pereliikmete või temaga seotud inimeste
nimetamine.

pilt, lihtsustatud viibe,
kiirjoonistamine vms).
Loomade nimetamine.
 Valiku väljendamine mitmest pakutust.
Esemete nimetamine.
Oma nime väljendamine koostegevuses õpitud
1-2 sõnaliste lausete kasutamine (verbaalselt,
viisil (ütleb nime, näitab pilti või osutab
lihtsustatud viipega, kommunikatsioonitabeli
pildile, näitab nimeviibet).
abil).
Žestidele žestidega vastamine (tervitamine ja
hüvastijätt).
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19.4 Tegevusvaldkond: kognitiivsed oskused
19.4.1 Kognitiivsete oskuste õpetamise rõhuasetused
Kognitiivse arengu käigus õpib laps tegutsema üha eesmärgipärasemalt.
Hoolduskooli õpilastel on raske informatsiooni hankida, vastu võtta ning märgata ümbritsevas keskkonnas toimuvat. Seetõttu on olulisel kohal
aistingute arendamine. Aistingute abil saab laps teadlikuks oma kehast, ümbritsevast keskkonnast. Kuna õpilasel on raskusi aistinguärritajate
eristamisel, vajab ta selgeid ja tugevaid ärritajaid. Samas ei tohi ümbritsevas keskkonnas olla liigseid ärritajaid (nt liigne müra, esemed jne).
Ainult sobivate keskkonnaärritajate olemasolust ei piisa vaimse arengu soodustamiseks, vaid neis sisalduv informatsioon jõuab lapseni aktiivse,
uuriva tegevuse kaudu. Aistingud arenevad korduvate ärritajate mõjul tajudeks (konkreetsete esemete ja nähtuste tajumine).
Oma keha tunnetamine on lapse kognitiivse arengu aluseks. Kehatunnetus areneb läbi esemelise maailma tunnetamise. Õpilasel on oluline mõista
eseme püsivust, probleemide lahendamise vajalikkust, ruumisuhteid, esemete sihipärast kasutamist ja põhjuslikke seoseid.

19.4.2 Kognitiivsete oskuste valdkonna jaotus
Õpitulemused:
I arengutase

II arengutase

 Talub füüsilist kontakti/puudutamist.

 Tegutseb sihipäraselt mõne tuttava
esemega.

 Säilitab suunatult lühiajalise
tähelepanu.
 Haarab ja hoiab esemeid – puudutab ja
kombib esemeid huulte, käte või
jalgadega.
 Fikseerib ja hoiab pilku taustast
eristuval esemel.

 Matkib üksikuid liigutusi.
 Omab vähest motiveeritust
tegutsemiseks koos täiskasvanuga.
 Näitab/ nimetab mõnd õpitud kehaosa.
 Tunneb ära mõne tuttava eseme.

167

III arengutase
 Mõistab ööpäeva ja koolinädala rütmi
igapäevaste korduvate tegevuste
kaudu.
 Oskab märku anda abivajadusest või
endaga seoses olevast hädaolukorrast.
 Seostab eri meelte abil loodud
aistinguid.
 Ühendab õpitud viisil pildipaare või
pildiosi.

 Vaatleb vaateväljas olevaid esemeid.

 Tunneb ära tuttavaid inimesi.

 Kasutab sihipäraselt pliiatsit ja pintslit.

 Oskab vabaneda takistavast esemest.

 Reageerib oma nimele.

 Eristab „üks“ ja „palju“.

 Pöörab pilgu/pea/keha heliallika
suunas.

 Jaotab esemeid kahte ossa värvuse,
kuju või suuruse alusel.
 Ühendab situatiivseid esemepaare.
 Järjestab tuttavas situatsioonis kaks
osatoimingut.
 Paigutab kujundeid vastavasse vormi.

Õppesisu:
I arengutase
MEELTE STIMULEERIMINE
EELTUNNETUSE KUJUNDAMINE
 Elementaarsete
orienteerumisreaktsioonide
esilekutsumine: pilgu suunamine,
esemete puudutamine ja kompimine
(näoga, huultega, kätega, jalgadega),
esemete suhu panemine, närimine,
kopsimine, tõukamine.
Kompimismeel (puutetaju)
 Puudutamise talumine.
 Puudutamisele reageerimine (erinevad
faktuurid, temperatuur).

II arengutase
TUNNETUSE KUJUNDAMINE
 Õige osatoimingu valimine.
 2 osatoimingu järjestamine tulemuse
saavutamiseks.
 Eseme panemine ettenäidatud kohta
 Tuttavate esemete sihipärane
kasutamine.
 Erineva faktuuriga esemete ära
tundmine, katsumine ja harjumine.
 Eseme asetamine ühest käest teise, et
võtta veel üht eset.
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III arengutase
TUNNETUSE KUJUNDAMINE
 Tähelepanu ümberlülitamine
suunamisel ühelt tunnuselt teisele.
 Objekti 2-3 tunnuse märkamine.
 Eseme asukoha teadmine, kuigi ese ei
ole nähtaval.

 Pinna poolest samasuguste materjalide
ühendamine.

 Erineva faktuuriga esemete
puudutamine koostegevuses.
 Kätte pandud eseme hoidmine
(erineva kuju ja faktuuriga).
 Eseme haaramine ja hoidmine, käest
laskmine (erineva kuju ja faktuuriga).
 Takistusest vabanemine.
 Eseme enda juurde tõmbamine aluse
abil (abiga, vähese abiga).

 Esemepaaride ühendamine.

Haistmismeel
 Eri intensiivsusega lõhnade tajumine.
 Erinevatele (meeldivale/
ebameeldivale) lõhnadele
reageerimine.

 Aistingute seostamine toidu maitse ja
lõhnaga.
 Erinevate lõhnade nuusutamine.
 Oma eelistuse väljendamine – nuusutab
mõnd lõhna kauem.

 Eri meelte abil loodud aistingute
seostamine objektiga (abiga).

Maitsmismeel
 Erineva maitse ja faktuuriga toitude
tunnetamine.
 Erinevatele maitsetele reageerimine.

 Aistingute seostamine toidu maitse ja
lõhnaga.
 2 erineva maitse/produkti vahel valiku
tegemine.

 Erinevate maitseaistingute eristamine
(magus, kibe, hapu, soolane).
 Eri meelte abil loodud aistingute
seostamine objektiga.

Nägemismeel
 Pilgu fikseerimine taustast eristuvale
esemele.
 Liikuva eseme või valguse lühiaegne
jälgimine pilguga.
 Vaateväljas oleva eseme lühiaegne
jälgimine.

 Pilgu fikseerimine esemele, eseme
liikumise jälgimine.
 Õpilase nähes peidetud eseme leidmine
(otsib vaateväljalt eemaldatud eset).
 Pillatud eseme võtmine.
 Preemia võtmine anuma alt.
 Eseme leidmine ja toomine.
 Peidetud eseme leidmine 2-3 anuma alt.
 Esemete sobitamine pildi või fotoga.
 Õpitud toimingute imiteerimine.

 Pildipaaride ühendamine.
 Pildiosade ühendamine.
 Tavapäraste esemete leidmine, kuigi
nad ei ole nähtaval (nt. esemed kapis).
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Kuulmismeel
 Erinevate rütmide kuulamine kõnes ja
helides.
 Helile reageerimine,
 Pilgu/pea/keha pööramine heliallika
suunas,
 Tuttavale helile reageerimine (ja selle
äratundmine märgina mõne kindla
sündmuse saabumisest).
 Kahe erineva heli seostamine
erinevate tegevustega.
SUURUSE-, VÄRVUSE- JA VORMIKUJUTLUSED
 Erineva värvuse, suuruse ja vormiga
esemete kompimine, vaatlemine.
 Erineva suuruse ja vormiga esemete
hoidmine (koostegevuses).

 Erinevate helitekitavate esemete
kuulamine.
 Erinevate rütmide matkimine
koostegevuses (plaksutamine,
koputamine jne).

 Erinevate rütmide matkimine
iseseisvalt.
 Olmehelide seostamine tekitajaga.
 Heliallikate eristamine.

 Esemete tajumine suunatud tunnuste
järgi: suurus, värv, vorm.
 Kujundite paigutamine vastavasse
vormi (kolmnurkne, kandiline,
ümmargune).
 Esemete jaotamine tajutavate tunnuste
alusel kahte ossa (värvus, kuju, suurus).
 Värviliste klotside sobitamine sama
värvi alusele.

 Suure ja väikese osutamine.
 Värvuse järgi paarilise leidmine (3
värvi).
 Kujundite paigutamine tasapinnale
(kujundite eristamine).
 Pulga otsa rõngaste suuruse järjekorras
panemine (viis rõngast).
 Näidise järgi järjestamine ( värvus,
vorm, suurus) (kuni 3 eset, pilti).
 Rühma mittesobiva objekti eraldamine
(4-liigse ülesandes).

 Esemete paigutamine üksteise sisse ja
peale.
 Neljaosalise üksteise sisse käiva
mänguasja kokku panemine.
 Situatiivsete korralduste „sisse“,
„peale“ ja „alla“ täitmine (näitamisel v.

 Esemete ja piltide paigutamine ruumis
eeskuju järgi.

RUUMIKUJUTLUSED

170

osutamisel).
HULGAKUJUTLUS
 „Üks“ ja „palju“ eristamine.
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