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ÕPPESISU ÕPITULEMUSED 

      INIMESE MEELED JA AVASTAMINE     INIMESE MEELED JA AVASTAMINE 

• Inimkeha. Uus elu. 

• Mõisted: kehaosad, aju, rakk, kude, elund, elundkond, lihased, luud, 

luustik, rasedus, sugurakud. 

• Praktilised tööd: 

• Inimese ja inimahvi võrdlus. 

• Inimese kehaosade näitamine ja nimetamine. 

 

• oskab inimese kehaosi nimetada ja näidata. 

• oskab nimetada inimese elundeid ja nende ülesandeid. 

• oskab võrrelda inimest ja inimahvi. 

• teab, kuidas inimene areneb. 

 

MÕÕTMINE MÕÕTMINE 

• pikkuste, massi ruumala mõõtmine, mõõtühikud. 

• Mõisted: pikkus, kõrgus, mass, ruumala, mõõteriistad. 

• Praktilised tööd:  

• erinevate esemete pikkuse, massi ja ruumala mõõtmine. 

 

• Oskab teostada lihtsamaid mõõtmisi kasutades sobivaid 

mõõteriistu ja mõõtühikuid. 

• Teab mõõtühikute vahelisi seoseid. 

 

ILMA ENNUSTAMINE ILMA ENNUSTAMINE 

• ilm, ilmamärgid, ilmastikunähtused, ilmavaatlused. 

• Mõisted: õhutemperatuur, tuul, päike, pilves, sajab, tuulemõõtja. 

Ilmavaatlusväljak, ilmamärgid, ilmastikunähtused- torm, äike, välk, 

udu. 

• Praktilised tööd: 

• oskab mõõta õhutemperatuuri ja lugeda termomeetri 

näitu. 

• oskab kirjeldada ilma, kasutades õpitud mõisteid. 

• oskab nimetada ilmastikunähtusi ja jutustada nende 

kahjulikust mõjust inimtegevusele. 
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• Õhutemperatuuri mõõtmine ruumis ja õues erinevatel aastaaegadel. 

• Ilmavaatlused erinevatel aastaaegadel. 

 

• oskab valida ilmastikule vastavat riietust. 

• tunneb ilmamärke. 

 

VEE RINGLEMINE VEE RINGLEMINE 

• Vee aurustumine, veekogud. 

• Mõisted: pilved, vihm, lumi, aurustumine, veeaur, loik, oja, allikas, 

jõgi, järv, meri, rand. 

• Praktilised tööd: 

• veeloigu tekke ja kadumise vaatlus. 

• õppekäik veekogu äärde. 

 

• oskab jutustada vee ringlemisest looduses. 

• eristab piltidelt veekogusid. 

• oskab nimetada ja näidata kaardilt Eest suurimaid 

veekogusid. 

• oskab veekogude ääres ohutult käituda. 

 

LOOMAD LOOMAD 

• Looma kirjeldamine. 

• Koduloomad.  

• Lemmikloomad.  

• Imetajad, putukad, linnud, kalad.  

• Loomapark, loomaaed. 

• Mõisted: Kehaosad: pea, kael, kere, jalad, tiivad, uimed, saba. 

Seljapool, kõhupool, eesmine, tagumine ots. 

• Praktilised tööd: 

• erinevate loomaliikide kirjeldamine piltide järgi. 

• oskab näidata looma kehaosi, kirjeldada loomi piltide 

järgi. 

• eristab putukat, lindu, kala, imetajat. 

• tunneb koduloomi, teab isas- ja emasloomade ning 

loomapoegade nimetusi, kasvatusvajadust. 

• tunneb lemmikloomi, oskab nende eest hoolitseda. 

• teab ohutusnõudeid loomaaias ja loomapargis käitumisel 
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• võimalusel õppekäik Tallinna loomaaeda või Elistvere loomaparki. 

 

ELUPAIK ELUPAIK 

• mets,  

• aed,  

• park,  

• soo, 

• põld,  

• veekogu. 

• Mõisted: Leht- ja okaspuud, põõsad, puhmad, puittaimed, rohttaimed, 

koor, puit, pung, juur, vars, leht, õis, vili, seeme, käbi, urb, marikäbi, 

sibul, maa- alune vars, igihaljas taim. Teraviljad, oras, teraviljatooted. 

Männik, kuusik, haavik, tammik, kaasik, segamets, taimtoiduline 

loom, kahjurid. 

• Praktilised tööd: 

• Õppekäigud erinevatesse elupaikadesse, taime- ja loomaliikide vaatlus, 

määramine. 

• Kooli aias kasvavate leht- ja okaspuude vaatlus erinevatel 

aastaaegadel. 

• Puu oksa ja koore uurimine. 

• tunneb Eesti levinumaid taime- ja loomaliike, oskab 

neid määrata kasutades „Looduse leksikoni“. 

• .oskab nimetada erinevaid elupaiku, seal elavaid loomi 

ja kasvavaid taimi. 

• oskab tuua välja kasvutingimuste mõju taimedele. 

• oskab jutustada inimtegevuse mõjust loodusele. 

• oskab koostada lihtsamat toiduahelat. 

• eristab okas- ja lehtpuud, põõsast, puud, puhmast, 

näidata ja nimetada taime osi. 

• teab teraviljatooteid ja Eestis kavatatavaid teravilu. 

• oskab hoolitseda toataimede eest. 

• oskab erinevates elupaikades ohutult ja loodushoidlikult 

käituda. 
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