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ÕPPESISU ÕPITULEMUSED 

      INIMESE MEELED JA AVASTAMINE           INIMESE MEELED JA AVASTAMINE 

 

• Meeled- nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine. Elus 

ja eluta. Asjad ja materjalid. Tahked ained ja vedelikud.  

• Mõisted: omadus, meeled, elus, eluta, looduslik, tehislik, tahke, vedel. 

• Praktilised tööd: 

• Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses. 

• Elus ja eluta objektide rühmitamine. 

• Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine. 

• Õppekäik kooliümbruse elus ja eluta loodusega tutvumiseks. 

 

 

 

• eristab elus ja eluta looduse objekte, nähtusi, vaatleb, 

nimetab, kirjeldab, rühmitab neid, 

• eristab tahkeid ja vedelaid aineid, omab ohutunnet 

tundmatute ainete vastu, 

• teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides 

ohutusnõudeid, 

• sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi, 

• kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate 

meelte abil saadud teabe alusel. 

 

AASTAAJAD AASTAAJAD 

• Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse 

muutumisega. Taimed, loomad seened eri aastaaegadel. 

• Mõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, 

veekogu. 

• Praktilised tööd: 

• Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. 

• Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine. 

 

• märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade 

vaheldumisega, 

• toob näiteid erinevate organismide eluavalduste kohta 

erinevatel aastaaegadel, 

• toob näiteid aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese 

elus. 
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ORGANISMID JA ELUPAIGAD ORGANISMID JA ELUPAIGAD 

• Maismaataimed ja –loomad, välisehitus, mitmekesisus, eluavaldused- 

toitumine ja kasvamine. 

• Koduloomad. 

• Mõisted: puu, põõsas, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, nokk, saba, 

tiivad, jalad, kael, suled, karvad, toitumine, kasvamine, metsloom, 

koduloom, lemmikloom. 

• Praktilised tööd:  

• Loodusvaatlused: taimede ja loomade välisehitus. 

• Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest. 

 

• kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, 

• teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja 

mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste 

seentega seotud ohtusid. 

• eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ja 

liikumisvõime järgi. 

• arvestab taimede ja loomade vajadustega ja suhtub neisse 

vastutustundlikult. 

 

INIMENE INIMENE 

• Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. Hügieen kui tervist 

hoidev tegevus. Inimese elukeskkond. 

• Mõisted: keha, toit, toiduaine, tervis, haigus, asulad: linn, küla. 

• Praktilised tööd: 

• Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine. 

• Õppekäik asula kui inimese elukeskkonna uurimiseks. 

 

 

 

 

 

• järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja 

hügieeninõudeid, 

• võrdleb inimeste elu maal ja linnas. 
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ILM ILM 

• Ilmavaatlused, ilmastikunähtused. 

• Mõisted: pilvisus, tuul, sademed- vihm, lumi. 

• Praktilised tööd: 

• Ilma vaatlemine.  

• Õhutemperatuuri mõõtmine. 

 

• teeb ilmavaatlusi,  

• iseloomustab ilma, 

•  valib ilmale vastava välisriietuse. 

LIIKUMINE LIIKUMINE 

• Liikumise tunnused, liiklusohutus. 

• Mõisted: liikumine, kiirus. 

• Praktilised tööd: 

• Liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine 

• liigub elukeskkonnas turvaliselt, kahjustamata iseennast 

ja keskkonda, 

• oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi, teab, 

millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja kiirus. 

 

ELEKTER ELEKTER 

• Elektrivool.  

• Elektri kasutamine ja säästmine.  

• Ohutusnõuded. 

• Mõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, ohutus. 

 

• järgib ohutusnõudeid elektririistade kasutamisel. 

MINU KODUMAA EESTI MINU KODUMAA EESTI 

• Eesti kaart. 

• Mõisted: kaart, leppemärk, leppevärv, kõrgustik, järv, jõgi, saar, asula. 

• mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma 

õppida, 
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• Praktilised tööd: 

• Õppereis oma maakonnaga tutvumiseks. 

 

• näitab Eesti kaardil oma kodukohta, linnu, kohti, kus on 

käinud. 

 

 


