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Inimeseõpetus 3.klass LÕK

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid :
3. klassis kujundatakse jätkuvalt õpilaste oskust märgata ja eristada oma lähiümbrust (selle esemeid, nähtusi, sündmusi, tegevusi jms).
Tutvustatakse ja õpetatakse väärtustama rahvuskombeid ja – traditsioone (rõhuasetus pere traditsioonidel). Oluline koht on tervisega
seonduvatel teemadel - pööratakse tähelepanu tervise hoidmise viisidele (hügieen, toitumine, käitumine haiguse korral). Jätkuvalt
harjutatakse etiketikäitumist ning õpetatakse hoolivat ja teisi arvestavat käitumist. Peamisteks õppeviisideks on praktiline tegevus ,
õppevestlus ning õppekäigud.
2. Õppeaine kirjeldus:
Kujundatakse õpilaste oskust märgata ja eristada oma lähiümbrust (selle esemeid, nähtusi, sündmusi, tegevusi jms); tutvustatakse ja
õpetatakse väärtustama rahvuskombeid, -traditsioone (rõhuasetus pere ja kodukoha traditsioonidel). Läbivalt tutvustatakse elukutseid ja
nende esindajate põhitegevust.
Tegevus- ja suhtlussituatsioonides tegeldakse isiksuseomaduste ning ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide kujundamisega.
Järjepidevalt kujundatakse (täiendatakse) õpilaste sotsiaalset teadlikkust ning verbaalset aktiivsust: õpetatakse (abivahendite toel)
kirjeldama ja hindama kaaslaste ning iseenda tegevus- ja käitumisakte. Harjutatakse suhtlemist ja koostegevuse reguleerimist dialoogis
(kutse koostegevusele, vastused küsimustele ja teadetele, dialoogi alustamine küsimuse ja teatega, nõustumine-loobumine, alternatiivne
ettepanek). Teemade käsitlemisel kasutatavatest aktiivõppemeetoditest on suurem osatähtsus praktilistel tegevustel ja õppekäikudel, eetilise
sõnumiga lühipalade lugemisel ja analüüsimisel.
3. Õppeaine sisu:
Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus. Uhkustamine. Valetamine (valetamise tagajärjed,
vale ülestunnistamine, tõe rääkimine). Käitumine koduümbruses (trepikojas, õues, tänaval), naabritega arvestamine. Sünnipäeva
tähistamine, peo planeerimine (tegevuste/mängude valik ja peo ettevalmistamine), sobilikud kingitused. Külla kutsumine, küllaminek,
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käitumine külas. Telefonivestlus sõbraga (kutse koostegevusele, dialoog). Käitumine söögilauas (igapäevane laua katmine ja koristamine,
hügieeninõuded). Käitumine raamatukogus (kooli raamatukogus lugejaks registreerimine, raamatu laenutamine), raamatu hoidmine.
Suhtluspartnerite näoilmed, hääletoon (viha, hirm, vastikus, häbi, üllatus, rõõm).
Õpilase välimus (keha ja riiete puhtus-korrashoid), selle mõju enesetundele ja suhetele kaaslastega. Terve ja haige inimene, haiguse
tunnused (nohu, köha, palavik, valu, lööbed),teavitamine halvast enesetundest; nakkuse levikut vältiv käitumine, ravimite võtmine.
Haiguste ennetamine (riietus, ruumide õhutamine, karastamine). Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja
sport.
Peretüübid: suurpere, väikepere. Õdede-vendade, vanemate, vanavanemate andmed (nimi, vanus, tegevus). Abivalmidus, kohuse- ja
vastutustunne, üksteisega arvestamine.
Eestimaa minu kodumaa. Eesti Vabariigi sümbolid: vapp, hümn. Pealinn. President. Eesti rahvussümbolid: suitsupääsuke, rukkilill. Pühad
ja kombed (vastlapäev, kadripäev, mardipäev, advent, jõulud).
Aastaaegade jagunemine kolmeks perioodiks (varakevad jne), inimeste tegevused, ohuolukorrad sõltuvalt aastaajast (kõndimine jäätunud
veekogul jms). Kalender, selle vajalikkus (aasta, kuud, nädalad; tähtpäevad). Kellaaeg õpilase päevakavas (täis- ja pooltund, tegevuste
ajaline järjekord). Vaba aja mitmekülgse sisustamise võimalused.
Koolitee ja selle ümbrus, kooli tuleku aeg ja viis. Käitumine tundmatute ainetega, vedelikega. Päästeteenistus: kiirabi, politsei, tuletõrje;
abi vajadus (seos õnnetusjuhtumitega). Abipalve esitamine hädaabi numbril 112. Turvakodu.
4. Hindamine:
Hindamine on hinnanguline toetades iga õpilase individuaalset arengut. Hinnanguid andes lähtutakse õppimist toetavast hindamisest.
Inimeseõpetuse tundides hinnatakse õpilase teadmisi, oskusi ja nende rakendamist. Õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärgiks on
motiveerida ja toetada õpilast, saada ülevaade püstitatud eesmärkide saavutamisest, õpilase individuaalsest arengust ning saadud teabe
kasutamine õppeprotsessi tulemuslikumaks kavandamiseks.
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Inimeseõpetus, 3.klass, 1tund nädalas, kokku 35 tundi
Kohustuslik teema/maht

Õpitulemused

(kohustuslike Metoodilised soovitused

teemade kohta)
Õpipädevused (õpioskused)

Soovitused lõimingu Soovitused

kolmeks osas (jaotus kolmeks: osas
(ka õpilaste
õppemeetodite rühmaks: üldpädevused

(hinnatakse

(jaotus

frontaalne töö – F;
koosõppimine – K;
iseõppimine – I)

hindamise

teadmisi

ja

valdkonnapädevus) – oskusi, kuid ei hinnata
ÜV;läbivad teemad– hoiakuid ja väärtusi)
L; teised ained– T,
kusjuures

sulgudes

tuuakse teema)

KÄITUMINE
SUHTLEMINE (10 tundi)

JA

Õppetöö
aluseks

korraldamise Väärtus-, sotsiaalse-, Hindamise eesmärgiks
esimeses õpi-,

suhtlus- on

sobib ,matemaatikMina. Minu erinevused teistest Nimetab, mille poolest ta kooliastmes
,loodusteadusliku ja
inimestest
ja
sarnasused sarnaneb teistega ja mille üldõpetuslik tööviis.
nendega. Iga inimese väärtus. poolest erineb teistest;
Kuulamine, kõnelemine, tehnoloogiapädevuse
Uhkustamine.
Valetamine väärtustab iseennast ja teisi;
arutelu,
võrdlemine, arendamine.
(valetamise tagajärjed, vale
rühmitamine, paaristöö, , Lõiming
läbivate
alustab ja jätkab dialoogi
ülestunnistamine,
tõe
õppemäng,
teemadega:
(küsimus – vastus, teade –
rääkimine).
Käitumine
küsimus,
kutse
koduümbruses
(trepikojas,
3

suunata

soodustada

ja

õppimist,

kontrollida
edasijõudmist, arendada
õpetamist.
Õppimist

toetav

hindamine: võrreldakse
õpilase

arengut

õppekavas

toodud

Valga Põhikooli ainekavad
õues,

tänaval),

arvestamine.

sobilikud

käitumine

kõlblus”

Sünnipäeva loobumine);

ettevalmistamine), kaaslaste
kingitused. Külla käitumisakte

kutsumine,

“Väärtused

naabritega koostegevusele, nõustumine,

tähistamine, peo planeerimine hindab
ning
(tegevuste/mängude valik ja õpisituatsioonis
peo
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hinnangut

oma

arutelude)

(tunnikontroll,

“Kultuuriline

kontrolltöö, test)

ja

igapäevaseid

küllaminek, meeldib / ei meeldi-tasandil;
külas. kirjeldab viisakat käitumist

arutelude)

Telefonivestlus sõbraga (kutse koolis,
külas
ja
koostegevusele,
dialoog).
koduümbruses;
Käitumine
söögilauas
kirjeldab
kava
abil
(igapäevane laua katmine ja
sünnipäevapeo kulgu;
koristamine, hügieeninõuded).
kirjeldab
näoilme
ja
Käitumine raamatukogus (kooli
hääletooni järgi kaaslaste 4–6
raamatukogus
lugejaks
emotsiooni;
registreerimine,
raamatu
laenutab
raamatukogust
laenutamine),
raamatu
endale huvipakkuva raamatu
hoidmine.

hääletoon (viha, hirm, vastikus,

sõnalist

lugemispalade,

identiteet”

näoilmed,

(läbi kasutades

vastandab

õige/vale-,

Suhtluspartnerite

ja oodatavate tulemustega,

(läbi Õppimist
(ette)lugemispalade, hindamine:

toetav

Intervjuu.

“Elukestev õpe ja Õpilaste kirjutised.
Kuulamine, kõnelemine, karjääri
Valjusti mõtlemine
arutelu,
võrdlemine, planeerimine”, (läbi
(läbirääkimine).
rühmitamine, paaristöö, , funktsionaalse
Hinnatav õpilane räägib
õppemäng,
lugemisoskuse,
õpetajale,
mida
ja
suulise
kuidas ta teeb.
väljendamisoskuse ja
Enese- ja kaaslaste
tekstiloome)
“Teabekeskkond”
Kuulamine, kõnelemine,
arutelu,

võrdlemine,

(teabe

hankimine

erinevatest allikatest,
sh lugemispaladest)

häbi, üllatus, rõõm).
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INIMENE JA TERVIS

rühmitamine, paaristöö, , “Keskkond

ja

(6 tundi)

õppemäng,

jätkusuutlik

areng”

Õpilase välimus (keha ja riiete Nimetab oma keha puhtuse

(teemakohased

puhtus-korrashoid), selle mõju ning

eest

tekstid,

–

arutlus)

enesetundele
kaaslastega.

ja

välimuse

suhetele hoolitsemise

võimalusi

“Tervis ja ohutus”

vahendeid ja vajalikkust;

Terve ja haige inimene, haiguse kirjeldab

tervet

ja

suuline

(teemakohased

haiget

tekstid,

tunnused (nohu, köha, palavik, inimest;

suuline

Kuulamine, kõnelemine, arutlus)
valu, lööbed), teavitamine teab, et ravimeid võetakse siis,
arutelu,
võrdlemine,
Lõiming
teiste
halvast enesetundest; nakkuse kui ollakse haige, ning et
rühmitamine, paaristöö, ,
õppeainetega:
levikut
vältiv
käitumine, ravimid võivad olla inimese
õppemäng,
ravimite võtmine.
Matemaatika ( teksti
tervisele ohtlikud;
Haiguste ennetamine (riietus, teadvustab oma enesetunnet ja
ruumide
õhutamine, teavitab sellest kaaslasi;

mõistmine,

karastamine). Tervislik eluviis: kirjeldab tervise hoidmise
mitmekesine toit, piisav uni ja viise: mitmekesine toit, uni ja
puhkus ning liikumine ja sport. puhkus ning liikumine ja

rühmitamine)

INIMENE JA PEREKOND (3 sport;
tundi)
Kirjeldab
pere

oma
suurus,

võrdlemine,

Hindamise eesmärgiks
on

suunata

soodustada

ja

õppimist,

kontrollida
edasijõudmist, arendada
õpetamist.
Õppimist

toetav

hindamine: võrreldakse
õpilase

arengut

õppekavas

toodud

Loodusained (teksti oodatavate tulemustega,
mõistmine)
kasutades
sõnalist
Kuulamine, kõnelemine, Kunstiained
hinnangut

perekonda: arutelu,

võrdlemine, (illustratsioonid,
rahvamuusika)

andmed
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(tunnikontroll,
kontrolltöö, test)
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suurpere, pereliikmete

väikepere.

Õdede-vendade, vanus,

vanemate,

vanavanemate mille

kohta

tegevus);
poolest

(nimi, rühmitamine, paaristöö, ,

kirjeldab, õppemäng,

vastutustunne,

perekonnad

Õpilaste kirjutised.
Väärtus-, sotsiaalse-, Valjusti mõtlemine

kohuse-

ja väärtustab üksteise abistamist
üksteisega ja arvestamist peres;

arvestamine.

toetav

hindamine: Intervjuu.

andmed (nimi, vanus, tegevus). erinevad ja sarnanevad;
Abivalmidus,

Õppimist

õpi-,

suhtlus- (läbirääkimine).

,matemaatik-

Hinnatav õpilane räägib

nimetab oma kohustusi peres.

INIMENE JA KODUMAA

mida
Kuulamine, kõnelemine, ,loodusteadusliku ja õpetajale,
Tunneb Eestimaa sümboleid arutelu,
võrdlemine, tehnoloogiapädevuse kuidas ta teeb.

( 5 tundi)

(lipp,

ja

vapp,

hümn; rühmitamine, paaristöö, , arendamine.
Enese- ja kaaslaste
Eestimaa minu kodumaa. Eesti suitsupääsuke, rukkilill);
Lõiming
läbivate hindamine.
õppemäng,
Vabariigi sümbolid: vapp, väärtustab Eestit – oma
teemadega:
hümn. Pealinn. President. Eesti kodumaad; jutustab oma ja
rahvussümbolid: suitsupääsuke, pereliikmete
tegevusest

“Väärtused

rukkilill. Pühad ja kombed pühade
(vastlapäev,
kadripäev, lauset).

lugemispalade,

tähistamisel

(5–6
Kuulamine, kõnelemine,

Kirjeldab

(läbi
Hindamise eesmärgiks

arutelude)

mardipäev, advent, jõulud).
INIMENE JA AEG ( 5 tundi)

kõlblus”

ja

aastaaegadest

arutelu,

võrdlemine,

on

“Kultuuriline
identiteet”

(läbi

jagunemine sõltuvaid ohtusid ning nende rühmitamine, paaristöö, , (ette)lugemispalade,
kolmeks perioodiks (varakevad vältimise võimalusi; määrab õppemäng,
arutelude)
jne),
inimeste
tegevused, aega täis- ja pooltundides;
Aastaaegade
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suunata

soodustada

ja

õppimist,

kontrollida
edasijõudmist, arendada
õpetamist.
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“Elukestev õpe ja Õppimist

sõltuvalt kirjeldab positiivseid vaba aja

aastaajast (kõndimine jäätunud veetmise võimalusi;
veekogul jms). Kalender, selle
vajalikkus

(aasta,

kuud,

nädalad; tähtpäevad).
Kellaaeg õpilase päevakavas

karjääri

hindamine: võrreldakse

Kuulamine, kõnelemine, planeerimine”, (läbi õpilase
õppekavas
arutelu,
võrdlemine, funktsionaalse
rühmitamine, paaristöö, , lugemisoskuse,
suulise
õppemäng,

arengut
toodud

oodatavate tulemustega,
kasutades

(täis- ja pooltund, tegevuste

väljendamisoskuse ja hinnangut

ajaline järjekord). Vaba aja

tekstiloome)

(tunnikontroll,

mitmekülgse

“Teabekeskkond”

kontrolltöö, test)

sisustamise

toetav

hankimine Õppimist

sõnalist

võimalused.

(teabe

INIMENE JA TURVALISUS Kirjeldab ohtlikke kohti ja
olukordi
kooliteel
ja Kuulamine, kõnelemine,
(6 tundi)
arutelu,
võrdlemine,
Koolitee ja selle ümbrus, kooli koduümbruses ning valib
rühmitamine, paaristöö, ,
tuleku aeg ja viis. Käitumine ohutu tee sihtpunkti;
ohuolukorras
ja õppemäng,
tundmatute
ainetega, palub

erinevatest allikatest, hindamine: Intervjuu.
sh lugemispaladest)
“Keskkond

ja

jätkusuutlik

areng”

(teemakohased

tekstid,
suuline
Päästeteenistus: õnnetusjuhtumi korral abi (sh
kiirabi, politsei, tuletõrje; abi kasutada telefoni, valida Kuulamine, kõnelemine, arutlus)
arutelu,
võrdlemine, “Tervis ja ohutus”
vajadus. Abipalve esitamine hädaabi numbrit).
rühmitamine, paaristöö, , (teemakohased
hädaabi
numbril
112.
vedelikega.

Turvakodu.

õppemäng

tekstid,
arutlus)

7

suuline

.

toetav
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