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 2012/2013 õppeaasta sügisest viisime uue 
õppekava raames sisse valikained I ja II 
kooliastme õpilastele.  

 Õpetame vaba tunniressursi arvelt ühe 
ainetunnina nädalas 

 pärimuskultuuri 

 majandusõpet   

 loomeõpet 

 loodust ja keskkonda 
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Uus õppekava toob põhihariduse 
alusväärtustena muuhulgas välja, et  

 tugeva põhiharidusega inimesed suudavad 
ühiskonnaga integreeruda ning  

 aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule  

 sotsiaalsele,  

 kultuurilisele,  

 majanduslikule ja  

 ökoloogilisele arengule.  
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 Pärimuskultuur õppimine aitab õpilasel 
teadvustada kultuuri järjepidevust ning märgata 
ja kogeda pärimuskultuuri erinevaid ilminguid 
tänapäeval.  

 Tutvutakse rahvakalendri tähtpäevade ja 
kombestikuga ning rahvaluule erinevate 
vormidega.  

 Lauldakse rahvalaule, tantsitakse folkloorseid 
tantse ja mängitakse liikumis- ning laulumänge. 
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Pärimuskultuuri õppides õpilane: 

 mõistab traditsioonide ja tavade tähtsust;  

 peab lugu Eesti kultuurist;  

 tunneb huvi kodukandi omapära, 
rahvapärimuse, ajaloo ja looduse vastu;  

 oskab hinnata looduslähedast ja säästlikku 
eluviisi.  

 

Pärimuskultuuri tundma õppides   väärtustame 
traditsioonide olulisust nii oma pere, suguvõsa 

kui ka kogu rahva elus.  
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Majandusõppe tundides õpilane: 

 teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi; 

 arendab suhtlemisoskust, koostöö- ja 
otsustamisoskust ning infoga ümberkäimise 
oskusi; 

 arendab soovi ja oskust endale eesmärke 
seada; 

 tutvub erinevate ametite ja elukutsetega; 

 õpib tundma haridusvõimalusi ja kohalikku 
majanduskeskkonda. 
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Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse Junior 

Achievement Eesti poolt koostatud algkooli 

majandusõppe programmi K-7 materjale, mida 

seostatakse kohaliku majanduseluga. 

Õppeaine koosneb seitsmest osast: 

 1. klass “Meie ise”, “Meie perekond” 

 2. klass “Meie linnaosa” 

 3. klass “Meie linn” 

 4. klass “Meie maakond”, “Meie riik” 

 5. klass “Meie maailm” 
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Pakutavad tegevused aitavad õpilastel 

paremini mõista suhteid koolis õpitava ning 

praktilises majandustegevuse eduka 

osalemise vahel. 
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Laste loovuse arendamine tähendab:  

 soodsate tingimuste ja usaldusliku õhkkonna 
loomist;  

 võimete avastamist ja arendamist; 

 isikliku ja kollektiivse loovuse soosimist;  

 kunsti ja käsitöö juurde minekut - näituste, 
kontsertide jne külastamine; 

 kunstnikega kohtumist nende enda loomulikus 
keskkonnas. 
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 Loomeõppe tundides saab õpilane väljendada 
oma mõtteid ja tundeid piltide, muusika, 
sõnade ning liikumise kaudu. 

 Loomeõppe tundides julgustame lapsi 
iseseisvalt tegutsema ja rühmategevuses 
osalema.  

 

Läbi mitmekesisuse ergutame  laste loomupärast 
uudishimu ja loovat mõtlemist. 
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Valikaine „Loodus ja keskkond” annab 
lisateadmisi ja oskusi ning kujundab hoiakuid 
looduskeskkonnas orienteerumiseks.  
Õpetamisel rakendatakse avastusõpet, 
keskendutakse  looduse vahetule kogemisele 
ning praktilisele tegevusele.  
Valikaine „Loodus ja keskkond” õpetamine 
aitab kaasa loodusteadusliku pädevuse 
kujunemisele. 
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Valikaine „Loodus ja keskkond” õpetamisel 

taotletakse, et õpilane: 

 tunneb huvi looduse vastu ja väärtustab 

ümbritsevat looduskeskkonda;  

 omandab teadmisi looduslikest nähtustest 

ja objektidest; 

 huvitub looduse uurimisest ja osaleb 

uurimuslikes ning praktilistes tegevustes;  
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 kasutab loodusõpetuse, inimeseõpetuse ja 

eesti keele tundides omandatud teadmisi ja 

oskusi;  

 oskab leida loodusteaduslikku infot ja mõistab 

loetut. 

 

Õpilasel kujuneb püsiv huvi looduse vastu ning ta 

oskab looduses käituda. 
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Pärimuskultuur 

 Airi Laine 

 Virve Sinisalu 

 Inna Kallas  

 Terje Orula 

 Merike Kuld 

 Tiia Leinola 

 Pille Olesk 

 

 

Majandusõpe  

 Kristina Ploom 

 Eve-Rita Peet  

 Ester Jürgen  

 Ljudmila Hingla 

 Raili Tammeorg  

 Ille Sõrmus 

 Reet Hallaste 

 Eva Tšepurko 
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Loomeõpe  

 Kristi Lee 

 Anneli Pähklamäe 

 Krista Hansen 

 Maimu Vismann 

  

 

Loodus ja keskkond 

 Anneli Lõoke  

 Tiina Fedotova 
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