Valga Põhikooli ainekavad

Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57

Inimeseõpetus 7.klass LÕK

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid :
7. klassis klassis täiendatakse õppetegevuse käigus jätkuvalt õpilaste sotsiaalseid suhtlemis- ja käitumisoskusi. Õpetaja poolt organiseeritud
suhtlussituatsioonides (dialoogis ja polüloogis) harjutatakse teabe esitamist ja küsimist, väljendusvahendite mõistmist ja kasutamist
sõltuvalt suhtlemiseesmärkidest ja -normidest (st suhtluspartnerite soovide, kavatsuste jms erinevad väljendusviisid), erinevate seisukohtade
(sh vastandlike) mõistmist ja väljendamist, oma arvamuste selgitamist/kaitsmist. Oma ja kaaslaste tegevuse kohta tagasiside andmisel
suurendatakse õpilaste verbaalset aktiivsust, kujundatakse avaliku esinemise esmaseid oskusi: toimub individuaal- ja rühmatööde tulemuste
esitlemine, kommenteeritakse ja hinnatakse iseenda ning kaaslaste tegevus-, käitumis- ja suhtlusakte. Üksikute aktide hindamiselt jõutakse
tervikuni; õpilasi juhitakse leidma seoseid tegevus-, suhtlus- ja käitumisakti komponentide vahel, tegema järeldusi. Praktiliste ja tekstis
kirjeldatud situatsioonide analüüsil pööratakse tähelepanu nendes osalejate strateegiatele, motiividele ja kavatsustele; olukordade
tingimustele, tulemustele ja tagajärgedele. Õpetatakse leidma situatsioonidele alternatiivseid lahendeid ning esitama soovitusi kaaslastele.
2. Õppeaine kirjeldus:
Suhtlemis- ja terviseteemade käsitlemisel pööratakse tähelepanu õpilaste arengulistele muutustele organismis ja käitumises (suhtlemine ja
käitumine vastassugupoolega, noormehe ja neiu rollid eri situatsioonides jms) ning vaimsele ja sotsiaalsele tervisekasvatusele (eneseanalüüs
ja positiivne mõtlemine; nõustamis- ja abivõimalused jms). Alustatakse ettevalmistust iseseisvaks majandamiseks, teadliku ja säästliku
tarbija kujunemiseks. Võrreldakse teenuseid–kaupu (otstarve, hind, vajadus, pakendiinfo jms), õpitakse eristama ja arvestama oma soove
ning võimalusi, planeerima oma tegevusi. Õppetegevuses kasutatavatest aktiivõppemeetoditest domineerivad eetilise sõnumiga palade
lugemine ning analüüs ja praktilised tegevused (rühmatööd, rollimängud jms). Tegevustes luuakse probleemsituatsioone, otsitakse neile
lahendusi. Inimeseõpetuse temaatika ja õpilaste oskused võimaldavad sel perioodil rohkem kasutada IKT-vahendeid.
3. Õppeaine sisu:
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Suhtlussituatsioonide kirjeldamine oma ja teise positsioonilt; suhtluspartneri soovide, kavatsuste variatiivsed väljendusviisid; hinnang
suhtluspartnerite käitumisele (motiivid, tingimused, tulemused); eriarvamused (oma seisukohtade selgitamine ja kaitsmine, nõustumine
kaaslase arvamusega); konfliktide lahendamise võimalused. Suhtlussituatsioonid ja –strateegiad: agressiivne, ennast kehtestav ja alistuv
käitumine; süüdistamine, kriitika; iroonia, must huumor. Arusaamatused ja konfliktid kodus, sõprade vahel. Iseloomujooned ja käitumine,
mida sõprades, sh vastassugupooles hinnatakse. Noormehe ja neiu omavaheline suhtlemine (kaaslane kinos, teatris, peol: kutsumine,
nõustumine/keeldumine, alternatiivsete ettepanekute esitamine, kaaslasega arvestamine jne). Sõprus, armumine, armastus, käimine. Oma
tunnete väljendamine, tunnetest rääkimine, lähedus, aja koosveetmine, ühised tegevused. Seksuaalsuse trepp ja arengu individuaalsus.
Seksuaalsuhted: partnerite valmisolek, seksuaalsuhtest keeldumine, selle edasilükkamine; vastutus seoses seksuaalelu alustamisega, noorte
nõustamisteenused. Mittesobilik seksuaalne käitumine, ahistamine, käitumine seksuaalse ahistamise korral. Mina-pilt: positiivsed ja
negatiivsed iseloomuomadused, sarnasused-erinevused kaaslastega; negatiivsete omaduste parendamisvõimalused. Enesehinnang (erineva
enesehinnanguga inimeste käitumine, minu ja kaaslaste reageeringud kiitusele, laitusele, õnnestumisele, ebaõnnestumistele jms,; hinnangud
reageeringutele, käitumisele; võimalikud lahendused). Minu toiduvalik ja seda mõjutavad tegurid, mitmekesise toidu tähtsus. Kehaline
aktiivsus tervise tugevdajana (kehalise aktiivsuse vormid, võimalused koolis, kodukohas). Arsti (kiirabi, perearst, hambaarst) poole
pöördumine (registratuur, vestlus vastuvõtul, konsultatsioon telefoni teel). Tuntumad ravimtaimed (korjamine, säilitamine, apteegist
ostmine; kasutamine). Enamlevinud nakkushaigused, levimise viisid, HIV ja AIDS. Esmaabi mao- ja puugi hammustuse korral. Uimastite
tarbimise enamlevinud põhjused noorte hulgas. Käitumine uimastitega seotud olukordades, abi kutsumine. Eestimaal elavad teised
rahvused; kultuurilise mitmekesisuse rikastav roll, sallivus teiste rahvuste ja kultuuride suhtes. Oma tuba: toa plaan, toa sisustamine ja
korrashoid. Kodu kaunistamine tähtpäevadeks (seos peretraditsioonidega). Vaba aja ja tegevuste planeerimine (võimalused ja pakkumised
kodukohas ja lähiümbruses jne), tegevuste mitmekesisus. Matk, ekskursioon kodukohas, koduümbruses (planeerimine koostegevuses: info
otsimine vaatamisväärsuste kohta, valikute tegemine, ettevalmistuste planeerimine (sh reisikoti pakkimine); kirjalik meelespea kaaslastele;
plaani tutvustamine ja põhjendamine jms). Noorteüritused, -peod (kodused peod; kooli-, linna- jm peod: käitumine, riskid). Peo praktiline
planeerimine sünnipäeva ja klassiõhtu näitel. Isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass), selle muretsemine ja kasutamine. Isikuandmete
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turvaline hoidmine. Enda ja teiste kohta info edastamine internetis, sellega kaasneda võivad ohud ja ohtude vältimine. Kirjavahetus (kirja
saatmine Eesti piires ja välismaale; tähitud kiri; e-mail, e-kaart; kirjavahetus tänapäeval ja minevikus). Telefon (telefoniraamatu kasutamine;
infotelefon; sidepidamine tänapäeval ja minevikus). Reklaampakkumised (telefoni teel pakutavad kaubad-teenused; reklaamlehed
postkastis jms), nõustumine-keeldumine. Töö lapse ja täiskasvanu elus (tööde liigid, töö tulemus, eesmärk, tingimused; kohusetunne ja
vastutus tulemuste eest). Minu pere sissetulekud (palk, tootmine, toetused). Minu pere väljaminekud (eluase, toit, riided, transport,
meelelahutus). Jäätmekäitlus maal ja linnas (era- ja kortermajad; prügilad). Prügi käitlemist reguleerivad piktogrammid pakenditel.
Reisimine, erinevad transpordivahendid, hääletamine (eelised võrreldes ühistranspordiga, riskid). Hädaabi kutsumine erinevate
õnnetusjuhtumite korral. Juhtumid, kus tuleb pöörduda politseisse.
4. Hindamine:
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses
õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise
kriteeriumid.
Õpilasi hinnatakse Valga Põhikooli hindamisjuhendi järgi. Hindamise vormidena kasutatakse väljundipõhist ning numbrilist hindamist.

Inimeseõpetus, 7.klass, 2 tundi nädalas, kokku 70 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
(jaotus

frontaalne töö – F;

valdkonnapädevus) –

hindamise
(hinnatakse

teadmisi

ja
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koosõppimine – K;

ÜV; läbivad teemad– oskusi, kuid ei hinnata

iseõppimine – I)

L; teised ained– T,
kusjuures

hoiakuid ja väärtusi)

sulgudes

tuuakse teema)
Suhtlemine

eakaaslaste

Õppetöö

ja

korraldamise Antud õppeteemaga Õpilase

arengut

sobib kujundatakse:
võrreldakse õppekavas
selgitab ja kaitseb õpetaja aluseks
väärtus-, sotsiaalset-, toodud
oodatavate
suunamisel oma seisukohti, üldõpetuslik tööviis.

täiskasvanutega (22 tundi)
Suhtlussituatsioonide

tulemustega, kasutades
suhtluspartnerite Kuulamine, kõnelemine, suhtlus-,
numbrilist või sõnalist
positsioonilt;
suhtluspartneri seisukohtade
võimalikku arutelu,
võrdlemine, enesemääratlus-,
soovide, kavatsuste variatiivsed sarnasust/erinevust,
oskab rühmitamine, paaristöö, ettevõtlikkus- ning hinnangut.
kirjeldamine

oma

ja

väljendusviisid;

teise mõistab

hinnang reageerida

kohatule õppemäng,

suhtluspartnerite

käitumisele käitumisele;

(motiivid,

tingimused, hindab plaani abil oma ja eetilise

tulemused); eriarvamused (oma kaaslaste
seisukohtade

selgitamine

ja seisundeid

kaitsmine, nõustumine kaaslase (motiivid,
arvamusega);

konfliktide tulemused;

lahendamise võimalused.
Suhtlussituatsioonid

ja

kirjeldab

ja tegevused,

praktilised õpipädevust.
õppekäigud, L

Õpilased

Keskkond

ja avaldada oma mõtteid,

sõnumiga jätkusuutlik areng

emotsionaalseid lühipalade lugemine ja Väärtused ja kõlblus
ning käitumist analüüsimine.
Tervis ja ohutus
tingimused,
reageerimine

strateegiad: agressiivne, ennast
kehtestav ja alistuv käitumine;

ideid,

tundeid

ja

küsimusi.
Enese- ja kaaslaste

Kultuuriline

hindamine

identiteet

hindamis-mudeli järgi.

(eba)õnnestumisele jms);
–

saavad

Teabekeskkond
T

Teemat

saab

lõimida eesti keele,

vastava
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süüdistamine, kriitika; iroonia, demonstreerib
must huumor. Arusaamatused õpisituatsioonis

loodusõpetuse,
konfliktide

kunstiga.

ja konfliktid kodus, sõprade lahendamise võimalusi;

Kasutatakse

vahel.

erinevaid

oskab teha kaaslastele (sh

Iseloomujooned ja käitumine, vastassugupoole esindajatele)

vahendeid

mida

(võimalusel)

sõprades,

vastassugupooles

sh ettepanekuid

ning

vastata

hinnatakse. positiivsetele/negatiivsetele

Noormehe ja neiu omavaheline ettepanekutele situatsioonile
suhtlemine
teatris,

(kaaslane
peol:

kutsumine, käitumisetiketti arvestades;

nõustumine/keeldumine,
alternatiivsete
esitamine,
arvestamine

kinos, vastavaid moraalinorme ja

väärtustab

lähisuhetes

ettepanekute hoolivust,
abistamist
kaaslasega lugupidamist;

ja

jne).

Sõprus, mõistab seksuaalse arengu
armumine, armastus, käimine.
individuaalsust ning analüüsib
Oma tunnete väljendamine, enda asetust seksuaalsuse
tunnetest rääkimine, lähedus, trepil;
aja
koosveetmine,
ühised
kirjeldab, kuidas lähisuhtes
tegevused. Seksuaalsuse trepp
läbi
ühise
ajaveetmise
ja
arengu
individuaalsus.
väljendada oma tundeid
Seksuaalsuhted:
partnerite

IKT
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seksuaalsuhtest mõistab

keeldumine,
edasilükkamine;
seoses
alustamisega,
nõustamisteenused.
Mittesobilik
käitumine,
käitumine
ahistamise korral.

seksuaalelu

selle alustamisega seotud vastutust;
vastutus mõistab oma õigust keelduda
seksuaalelu seksuaalsuhtest,
noorte demonstreerib
õpisituatsioonis
seksuaalne ebasoovitavast
ahistamine, seksuaalkäitumisest
seksuaalse keeldumist

ja

käitumist

seksuaalse ahistamise korral;
nimetab

noortele

mõeldud

nõustamisteenuseid

(lähim

nõustamiskabinet,
internetileheküljed, perearst,
kooli sotsiaaltöötaja jne);
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Õppetöö

Mina ise (4 tundi)
Mina-pilt:

positiivsed

negatiivsed

(3–4),

sarnasused-erinevused

suunamisel

oskab

negatiivsete negatiivsete

õpetaja Kuulamine, kõnelemine, suhtlus-,
nimetada arutelu,
võrdlemine, enesemääratlus-,
omaduste rühmitamine,

omaduste

parandamise võimalusi;

parendamisvõimalused.

kirjeldab ning hindab plaanile tegevused,
toetudes oma huvisid ja eetilise

Enesehinnang (erineva

arengut

sobib kujundatakse:
võrreldakse õppekavas
ja teadvustab oma positiivseid ja aluseks
väärtus-, sotsiaalset-, toodud
oodatavate
negatiivseid
iseloomujooni üldõpetuslik tööviis.

iseloomuomadused,

kaaslastega;

korraldamise Antud õppeteemaga Õpilase

õppemäng,

paaristöö, ettevõtlikkuspraktilised õpipädevust.
õppekäigud, L

tulemustega, kasutades
numbrilist või sõnalist
ning hinnangut.
Õpilased

Keskkond

saavad

ja avaldada oma mõtteid,

sõnumiga jätkusuutlik areng

ideid,

tundeid

ja

koolis lühipalade lugemine ja Väärtused ja kõlblus
käitumine, minu ja kaaslaste (õnnestumised, raskused jms); analüüsimine.
Kultuuriline
reageeringud
kiitusele, selgitab enesehinnangu mõju
identiteet

küsimusi.

laitusele,

hindamis-mudeli järgi.

enesehinnanguga

inimeste toimetulekut

õnnestumisele, inimese
mõtlemisele
ja
ebaõnnestumistele
jms,; käitumisele,
kirjeldab
hinnangud
käitumisele;
lahendused).

reageeringutele, enesehinnangu
võimalikud võimalusi;

toetamise

Teabekeskkond
T

Teemat

saab

lõimida eesti keele,
loodusõpetusega.
Kasutatakse
erinevaid

IKT

Enese- ja kaaslaste
hindamine

vastava
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vahendeid
(võimalusel)
Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

Minu tervis (14 tundi)
Minu

toiduvalik

ja

mõjutavad
mitmekesise
Kehaline

toidu

tugevdajana

võrdlemine, kujundatakse:
võrreldakse õppekavas
seda Kirjeldab, kuidas hoolitseda arutelu,
oodatavate
tegurid, oma tervise eest (toitumine, rühmitamine, paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud
tähtsus. kehaline

aktiivsus

praktilised suhtlus-,
tervist õppemäng,
tegevuste tegevused, õppekäigud, enesemääratlus-,

tervise kahjustavate
(kehalise vältimine,

koolis, kodukohas).

sõnumiga ettevõtlikkusrahvameditsiin, eetilise
analüüsib oma lühipalade lugemine ja õpipädevust.

ravimtaimed

Tuntumad
(korjamine,

säilitamine, apteegist ostmine;
kasutamine).

Õpilased

saavad

tegevuste

jätkusuutlik areng

ideid,

Väärtused ja kõlblus

küsimusi.

Tervis ja ohutus

Enese- ja kaaslaste

Kultuuriline

hindamine

identiteet

hindamis-mudeli järgi.

konsultatsioon pöördumist;
teel).

ning hinnangut.

L

(sh

füüsilise

perearst, aktiivsuse) kava;
hambaarst) poole pöördumine demonstreerib
(registratuur,
vestlus õpisituatsioonis arsti poole

telefoni

numbrilist või sõnalist

nädala toitumise, vaba aja analüüsimine.

(kiirabi,

vastuvõtul,

tulemustega, kasutades

aktiivsus,

aktiivsuse vormid, võimalused arstiabi);

Arsti

arengut

Keskkond

ja avaldada oma mõtteid,

Teabekeskkond
T

Teemat

saab

lõimida eesti keele,
loodusõpetuse,
kunstiga.

tundeid

ja

vastava
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Enamlevinud nakkushaigused, kirjeldab
levimise viisid, HIV ja AIDS.
Esmaaabi

mao-

ja

põhilisi

Kasutatakse

nakkushaiguste levimise ja

erinevaid

puugi vältimise viise;

hammustuse korral.

kirjeldab

ja

IKT

vahendeid
(võimalusel)

demonstreerib

tarbimise õpisituatsioonis esmaabi maoenamlevinud põhjused noorte ja puugihammustuse korral;
hulgas. Käitumine uimastitega kirjeldab uimastite tarvitamise
Uimastite

seotud

olukordades,

kutsumine.

abi enamlevinud
noortel;oskab

põhjuseid
uimastitega

seotud situatsioonides ütelda
„ei” ning vajaduse korral abi
kutsuda;

Kodu ja kodukoht (10 tundi)
Eestimaal

elavad

rahvused;

teised Väärtustab

kultuurilise mitmekesisust,

Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

arengut

võrdlemine, kujundatakse:
võrreldakse õppekavas
kultuurilist arutelu,
oodatavate
suhtub rühmitamine, paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud

praktilised suhtlus-,
tulemustega, kasutades
mitmekesisuse rikastav roll, sallivalt teistesse rahvustesse õppemäng,
tegevused, õppekäigud, enesemääratluspädev numbrilist või sõnalist
sallivus teiste rahvuste ja ja kultuuridesse;
kultuuride suhtes.

eetilise

sõnumiga ust.

lühipalade lugemine ja

hinnangut.
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Oma tuba: toa plaan, toa koostab kodu korrashoiu ja analüüsimine.
sisustamine

ja

korrashoid. vaba aja sisustamisega seotud Kasutatakse

Kodu

kaunistamine tegevuste plaani (tegevuste IKT vahendeid

tähtpäevadeks

(seos ajaline järjekord, oma soovide

peretraditsioonidega).
Vaba

aja

ja

ja võimalustega arvestamine);
tegevuste kirjeldab

vaba

planeerimine (võimalused ja mitmekülgse
pakkumised

kodukohas

aja
veetmise

ja võimalusi kodukohas;

lähiümbruses jne), tegevuste koostab
matka
mitmekesisus.
ekskursiooni plaani

või
ning

(planeerimine

koostegevuses: info otsimine
vaatamisväärsuste

kohta,

valikute
ettevalmistuste
(sh

reisikoti

tegemine,
planeerimine
pakkimine);

kirjalik meelespea kaaslastele; koostab peo (sünnipäeva,
plaani
tutvustamine
ja klassiõhtu) tegevuste, sh
põhjendamine jms).

ettevalmistuse plaani

Väärtused

erinevaid kõlblus

ja Õpilased

saavad

avaldada oma mõtteid,

Tervis ja ohutus

ideid,

Teabekeskkond

küsimusi.

tundeid

ja

saab Enese- ja kaaslaste
vastava
lõimida eesti keele, hindamine
hindamis-mudeli järgi.
ajaloo,
T

Teemat

muusikaõpetuse,

Matk, ekskursioon kodukohas, tutvustab seda kaaslastele;
koduümbruses

L

kunstiõpetuse,
loodusõpetusega.
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Noorteüritused, -peod (kodused
peod; kooli-, linna- jm peod:
käitumine,

riskid).

praktiline

Peo

planeerimine

sünnipäeva ja klassiõhtu näitel.
Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

Inimene, aeg ja teave (8 tundi)

arengut

võrdlemine, kujundatakse:
võrreldakse õppekavas
Isikut tõendav dokument (ID- hangib õpetaja juhendamisel arutelu,
oodatavate
kaart, pass), selle muretsemine teavet teistelt inimestelt ning rühmitamine, paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud
ja kasutamine. Isikuandmete teabetekstidest; edastab plaani praktilised
õppekäigud.
turvaline hoidmine. Enda ja abil kaaslastele teavet;

tegevused, suhtlus-,
enesemääratlus-,

teiste kohta info edastamine nimetab sidepidamise viise Kasutatakse
erinevaid ettevõtlikkusõpipädevust.
internetis, sellega kaasneda tänapäeval ja minevikus, IKT vahendeid
võivad

ohud

ja

vältimine.

ohtude kasutab

otstarbekalt

nüüdisaegseid

sideteenuseid

Kirjavahetus (kirja saatmine (kirjavahetus,

telefon,

Eesti

piires

ja

välismaale; Internet);

tähitud kiri; e-mail, e-kaart; teadvustab internetisuhtluses
kirjavahetus tänapäeval ja valitsevaid ohte ning mõistab,
minevikus).
(telefoniraamatu

Telefon millist informatsiooni enda
kasutamine;

tulemustega, kasutades

L

numbrilist või sõnalist
ning hinnangut.

Keskkond

Õpilased

saavad

ja avaldada oma mõtteid,

jätkusuutlik areng

ideid,

Väärtused ja kõlblus

küsimusi.

Tervis ja ohutus

Enese- ja kaaslaste

Kultuuriline

hindamine

identiteet

hindamis-mudeli järgi.

Teabekeskkond

tundeid

ja

vastava

Valga Põhikooli ainekavad
infotelefon;
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sidepidamine või teiste kohta on sobilik ja

tänapäeval ja minevikus).

T

turvaline avaldada;

Teemat

saab

lõimida eesti keele,

Reklaampakkumised (telefoni teadvustab reklaami eesmärke

loodusõpetuse,

teel

ajaloo, matemaatika,

pakutavad

teenused;

kaubad- ning

demonstreerib

tehnoloogiaõpetuse

reklaamlehed õpisituatsioonis

ja kunstiga.

postkastis jms), nõustumine- reklaampakkumisele
keeldumine.

vastamist (sh keeldumist);

Inimene ja töö, inimene ja

Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

raha (6 tundi)

arutelu,

võrdlemine, kujundatakse:

arengut

võrreldakse õppekavas

oodatavate
Töö lapse ja täiskasvanu elus mõistab ja oskab kirjeldada rühmitamine, paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud
tegevused, suhtlus-,
tulemustega, kasutades
(tööde liigid, töö tulemus, töö
tähtsust
(tulemus, praktilised
õppekäigud.
ettevõtlikkus- ning numbrilist või sõnalist
eesmärk,
tingimused; eesmärk, tingimused);
L
vastutus oskab nimetada oma pere Kasutatakse
erinevaid õpipädevust
Keskkond
ja
tulemuste eest). Minu pere olulisemaid sissetuleku- ja IKT vahendeid
jätkusuutlik areng
sissetulekud (palk, tootmine, kuluallikaid;
toetused).
Minu
pere
Väärtused ja kõlblus

hinnangut.

väljaminekud

küsimusi.

kohusetunne

ja

(eluase,

toit,

riided, transport, meelelahutus).

Teabekeskkond
T

Teemat

Õpilased

saavad

avaldada oma mõtteid,
ideid,

tundeid

saab Enese- ja kaaslaste

lõimida eesti keele,

ja

Valga Põhikooli ainekavad

Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57
ajaloo, matemaatika, hindamine
tehnoloogiaõpetuse.

Inimene,

säästlikkus

arutelu,

turvalisus (6 tundi)
Jäätmekäitlus maal ja linnas Kirjeldab
(era- ja kortermajad; prügilad). individuaalseid

võrdlemine, kujundatakse:

tegevused,

Reisimine,

lühipalade lugemine ja õpipädevust.

erinevad kirjeldab

erinevate

võrreldakse õppekavas

õppekäigud, enesemääratlus-,

eetilise

analüüsimine.

transpordivahendite

sõnumiga ettevõtlikkus-

L

Keskkond

numbrilist või sõnalist
ning hinnangut.
Õpilased

demonstreerib
Hädaabi kutsumine erinevate õpisituatsioonis
hädaabi
õnnetusjuhtumite korral.
numbrile helistades täpse

ideid,

tundeid

ja

küsimusi.

Tervis ja ohutus

Enese- ja kaaslaste

Kultuuriline

hindamine

identiteet

hindamis-mudeli järgi.

teabe andmist;

Teabekeskkond

selgitab, milliste juhtumite

T

pöörduda

saavad

ja avaldada oma mõtteid,

erinevaid jätkusuutlik areng
hääletamine (eelised võrreldes kasutamise eeliseid ja puudusi Kasutatakse
IKT vahendeid
ühistranspordiga, riskid).
Väärtused ja kõlblus
reisimisel;

tuleb
Juhtumid, kus tuleb pöörduda korral
politseisse.
politseisse.

arengut

oodatavate
jäätmete rühmitamine, paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud
praktilised suhtlus-,
tulemustega, kasutades
ja õppemäng,

Prügi käitlemist reguleerivad ühiskondlikke
piktogrammid
pakenditel. käitlemisvõimalusi ja -viise;
transpordivahendid,

hindamis-mudeli järgi.

Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

ja

vastava

Teemat

saab

lõimida eesti keele,
loodusõpetuse,

vastava
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tehnoloogiaõpetuse
ja kunstiga.

