Eesti keel IV klass, 175 tundi
Õpitulemused

Õppesisu, praktiline tegevus ja IKT
Õpilane:
Teema: Suuline ja kirjalik suhtlus
1) Kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud Hääliku pikkuste eristamine.
sõnumi või juhendite järgi;
Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu
2) annab lühidalt edasi kuuldu sisu;
põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine.
3) väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja
Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste
arusaadavalt koolis, avalikus kohas,
mõistete ja seoste leidmine. Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte
eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes;
sõnastamine. Kuuldud teabe rühmitamine skeemi, märksõnade
4) esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;
jm alusel.
5) väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms).
ja ühemõtteliselt;
Lavastuse, kuuldud proosa-, luule- ja ainetekstide sisu
6) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid
ümberjutustamine.
lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades
Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus.
sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi;
Fakt ja arvamus.
7) kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;
Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega.
8) esitab peast luuletuse või rolliteksti;
Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus
kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes, suulises
kõnes ja kirjalikus tekstis.
Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus,
tutvustus. Erinevate käitumisviiside ja koostöövormide
võrdlemine. Oma arvamuse avaldamine, seisukoha
põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. Lisateabe
otsimine.
Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine
ning mõtete sobiv sõnastamine (sõnavalik, parasiitkeelendite
vältimine, mõtte lõpuleviimine).
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine.
Pantomiim. Rollimäng.
Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt
võrdlemine, kirjeldamine). Eritüübiliste küsimuste

Õpilane
1) loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult;
mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;
2) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb
endale selgeks nende tähenduse;
3) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele
tekstinäidete või oma sõnadega, koostab teksti
kohta küsimusi;
4) leiab teksti peamõtte;
5) kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta
ja tegelasi;
6) leiab tekstist vajalikku infot;
7) tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi,
muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu,
kirja;
8) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast
väärtkirjandusteost (raamatut);
9) tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi
ning kõneleb loetust;

moodustamine (nt intervjuu tegemiseks).
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine
õpetaja juhiste alusel.
Teema: Teksti vastuvõtt
Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine.
Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine,
pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine; lugemist hõlbustavad
võtted. Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine.
Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud
lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart jm). Tekstide
võrdlemine etteantud ülesande piires.
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus
(piltlik väljend). Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide,
remarkide, üksiksõnade jm alusel. Enne lugemist
olemasolevate teemakohaste teadmiste ja kogemuste
väljaselgitamine, oma küsimuste esitamine ning uute teadmiste
vastu huvi äratamine (mida tean, mida tahaksin teada).
Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht, aeg ja
tegelased. Sündmuste järjekord. Arutlemine tekstis käsitletud
teema üle. Tegelaste käitumise motiivide analüüs. Oma
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele
vastamine tekstinäidetega või oma sõnadega. Töö tekstiga:
tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete tegemine
loetu põhjal, märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava
kohta kava, skeemi/kaardi koostamine. Rollimäng.
Dramatiseering.
Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide
leidmine ja loomine, riimuvate sõnade toel värsside loomine.
Luuletuse ja proosateksti mõtestatud esitamine (meeleolu,
laad).
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja
vajaliku teabe leidmine.

Õpilane
1) jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud
sündmusest;
2) jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult
kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja küsimuste
toel;
3) kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest;
4) kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja
arvutiga eakohaseid tekste vastavalt kirjutamise
eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile;
5) kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a
ümberjutustusi) küsimuste, pildi, pildiseeria,
märksõnaskeemi või kava toel;
6) teeb oma tekstiga tööd;

Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku
info leidmine. Loetud raamatu sisu ja tegelaste tutvustamine
klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine
klassikaaslastele. Loetud raamatust jutustamine, loetule
emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust lühikokkuvõtte
tegemine.
Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või eotsingut kasutades.
Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, luuletus, näidend,
vanasõna, kõnekäänd, kiri
Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja
aimekirjandus loomadest, seiklusjutt, näidend, rahvaluule,
värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud.
Teema: Tekstiloome
Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine:
tekstilähedane, kokkuvõtlik, loov, valikuline kavapunktide järgi,
märksõnade ja küsimuste toel. Aheljutustamine.
Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega.
Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme, olendi,
inimese kirjeldamine. Iseloomulike tunnuste esitamine.
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui
ka suuliselt.
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks
kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni
valimine; õige hingamine ja kehahoid.
Jutustus pildi või pildiseeria põhjal, küsimuste, skeemi, kaardi
või kava toel, fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri,
tarbetekstid (juhend, nimekiri, retsept, e-kiri, teade),
ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuulutus,
reklaam, arvamuslugu).
Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad,
idee- või mõtteskeem, tsentriline kaart, sündmuste kaart,

Õpilane
1) märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täisja kaashäälikuid;
2) märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit;
3) kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja
võõrsõnade algusse;
4) pöörab tegusõnu olevikus;
5) moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja
minevikku;
6) poolitab sõnu (õpitud reeglite piires);
7) kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas
vastavalt suhtlemise eesmärgile, funktsioonile ja
suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud
ortograafiareegleid;
8) kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed ja
väike algustähega õppeainete, kuude,
nädalapäevade, ilmakaarte nimetused;
9) tunneb ära liitsõna;
10) leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud
keelendite piires; parandab leitud vead
sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase ja/või
õpetaja abiga.
11) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40–
60 sõna, 20 ortogrammi).

muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide kirjutamine,
viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.
Teema: Õigekeelsus ja keelehoole
Üldteemad
Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.
Häälikuõpetus ja õigekiri
Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud.
Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja
kaashäälikuühend.
Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval (nt jalgsi, kärbsed).
h õigekiri.
i ja j õigekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga.
Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).
Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja
õigekiri.
Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri.
Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja
üldnimetused.
Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt. Etteütlemise järgi
kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (40–60 sõna, 20
ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine.
Sõnavaraõpetus
Sünonüümid. Antonüümid.
Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhisõna, liitsõna
tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused.
Vormiõpetus
Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava
kõne kasutamine. Tegusõna pööramine ainsuses ja mitmuses.
Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Nimisõnade kokku- ja
lahkukirjutamine. Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite
kirjutamine.

Lauseõpetus
Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause.
Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid
ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause.
Koostaja: Kristina Luhaäär

Inglise keel IV klass, 105 tundi
Õpitulemused
Õpilane
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja
lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste
väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli)
kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja
korraldustele;
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast
ja kultuurist;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist)
võõrkeele õppimiseks;
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka
rühmas
Koostaja: Anu Ruus

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT
Teemad:
Mina ja teised
Enese ja kaaslaste tutvustus.
Kodu ja lähiümbrus
Pereliikmed, kodu asukoht.
Kodukoht Eesti
Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö
Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega
seotud vahendid.
Vaba aeg
Lemmiktegevused ja eelistused.
http://www.keeleveeb.ee/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/aisle?q=aisle
https://www.youtube.com/
http://www.maplord.com/new-york/manhattan-street-view

Matemaatika IV klass, 140 tundi
Õpitulemused

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT

Õpilane
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni
miljardini);
2) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste
seoseid;
3) kirjutab naturaalarve järkarvude summana, arvutab peast
ja kirjalikult, rakendab tehete järjekorda;
4) eristab paaris- ja paarituid arve;
5) leiab arvu ruudu;
6) tunneb harilikku murdu ning kujutab joonisel harilikku
murdu osana, tervikust;
7) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme
nii õpetaja juhendusel kui ka iseseisvalt.

Teema: Arvutamine
Naturaalarvud 0–1 000 000 000 ja nende esitus (järguühikud,
järkarvud).
Paaris- ja paaritud arvud.
Rooma numbrite lugemine ja kirjutamine.
Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.

Õpilane
1) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning
kontrollib ja hindab tulemust;
2) loeb temperatuuri graafikut;
3) arvutab tähtavaldise väärtuse;
4) leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab
lihtsamaid võrrandeid;
5) kogub lihtsa andmestiku.

Teema: Andmed ja algebra
Temperatuuri graafik. Kiirus.
Arv- ja tähtavaldis.
Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Valem.
Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine nõutavate oskuste
harjutamiseks.

Õpilane
1) teab ning teisendab pikkus-, pindala- ja ajaühikuid;
2) joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, ruudu,
ristküliku, kolmnurga;
3) toob näiteid õpitud geomeetriliste kujunditekohta
arhitektuurist ja kujutavas kunstist, kasutades IKT
võimalusi (internetiotsing, pildistamine);
4) arvutab ruudu ning ristküliku pindala ja ümbermõõdu.
Koostaja: Tiia Liivak

Teema: Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine
Lihtsamad geomeetrilised kujundid (punkt, sirge, lõik, kiir).
Kolmnurk ja selle elemendid.
Ruut ja ristkülik.

www.miksike.ee
www.koolielu.edu.ee/tuulikodukas/Matem.htm

www.miksike.ee

www.miksike.ee
www.koolielu.edu.ee/tuulikodukas/Matem.htm

Loodusõpetus IV klass, 70 tundi
Õpitulemused

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT

Õpilane
1) tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu;
2) märkab tähistaeva ilu;
3) nimetab Päikesesüsteemi planeedid;
4) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
5) kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal
Päikese ning planeetide suhtelisi suurusi ja omavahelisi
kaugusi;
6) mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa;
7) mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese;
8) mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja
valgusti (taskulambi) abil öö ja päeva vaheldumist Maal;
9) kirjeldab tähtede asetust galaktikas;
10) teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega
Linnutee;
11) jutustab müüti Suurest Vankrist;
12) leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja
Põhjanaela ning määrab põhjasuuna;
13) teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi;
14) eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui
inimeste uskumist;

Teema: Maailmaruum 14 tundi
Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur
Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. Astronoomia.
Põhimõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine,
pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet, satelliit,
Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika,
astronoomia.
Mudeli valmistamine Päikese ja planeetide suuruse ning
omavahelise kauguse kujutamiseks.
Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine.
Maa tiirlemise mudeldamine.
Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas
http://www.purposegames.com/game/meie-paikesesusteem-quiz
http://www.fearofphysics.com/SunMoon/sunmoon1.html
http://www.getwapps.com/merli#List=UAL000006947
http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/8kll6tssisu.htm

Õpilane
1) huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende
toimumise põhjustest ja tagajärgedest;
2) kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine,
leppemärkide tähendus;
3) teab, mida tähendab väljend „poliitiline kaart“;
4) nimetab riigi geograafilise asendi tunnused;

Teema: Planeet Maa 10 tundi
Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad
kaardid. Mandrid ja ookeanid. Suuremad riigid Euroopa kaardil.
Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend Euroopas.
Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid,
üleujutused.
Põhimõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart,

5) iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud
riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
6) leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu
koha;
7) kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid,
laavavoolud) ja sellega kaasnevaid ohtusid loodusele, sh
inimesele. Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, kus
kivimid pole kõvad.
8) toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning
iseloomustab nende mõju loodusele ja inimeste
tegevusele.
Õpilane
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
2) märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab bioloogilist
mitmekesisust;
3) märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab neid oma
igapäevaelus;
4) oskab kasutada valgusmikroskoopi;
5) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
6) nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja
inimese elus;
7) võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite
eluavaldusi;
8) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta
kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning jäävööndis;
9) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
10) teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal;
11) nimetab organismide eluavaldused.

kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja lõunapoolkera, põhja- ja
lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir,
naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, orkaanid, üleujutused.
Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine.
Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.
Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate
koostamiseks looduskatastroofide kohta
http://www.fearofphysics.com/SunMoon/sunmoon1.html
http://www.getwapps.com/merli#List=UAL000006947
http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/8kll6tssisu.htm
Teema: Elu mitmekesisus maal 26 tundi
Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid.
Organismide eluavaldused: toitumine, hingamine, paljunemine,
kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele.
Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal.
Põhimõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne
organism, toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine,
arenemine, keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik,
jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused.
Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine.
Raku mudeli ehitamine või uurimine multimeedia materjalide
abil.
Seemnete idanemise uurimine erinevates
keskkonnatingimustes.
Taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates
keskkonnatingimustes.
Organismide eluavalduste uurimine looduses.
http://www.loodusmuuseum.ee,
http://www.ut.ee/BGGM/
http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/8kll6tssisu.htm

Õpilane
1) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervislikke
eluviise;
2) mõistab, et inimene on looduse osa ning tema elu sõltub
loodusest;
3) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab
tervislikku toitu;
4) kirjeldab inimese elundkondade ülesandeid ja talitluse
üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
5) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende
funktsioonidega;
6) võrdleb inimest selgroogsete loomadega
7) analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või
elundkonna talitust;
8) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite
tähtsuse kohta inimese elus;
9) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab
tervisliku päevamenüü;
10) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid;
11) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
12) teab, et paljude loomade ja inimese ehituses on
sarnaseid jooni;
13) teab erinevate elusorganismide tähtsust inimese elus
Koostaja: Maimu Lass

Teema: Inimene 20 tundi
Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade
ülesanded. Organismi terviklikkus. Tervislikud eluviisid. Inimese
põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete loomadega. Taimed,
loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses.
Põhimõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik,
süda, veresoon, arter, veen, kopsud, maks, magu, soolestik,
peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju,
seljaaju, munandid, munasarjad, emakas, viljastumine,
näärmed, neerud.
Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine.
Katsed ja laboritööd inimese elundite talituse uurimiseks.
Ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma-,
seeneliigi või bakterirühmaga.
Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest
(http://www.tervishoiumuuseum.ee/
http://www.ampser.ee/
http://bio.edu.ee/noor/
http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/8kll6tssisu.htm

Kunstiõpetus IV klass, 70 tundi
Õpitulemused

Õpilane
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT
Teema: Uurimine, avastamine, ideede arendamine
tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve; väljendab
Uurimuslik ja loov koostöö. Teoste esitlemine, valikute
visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja
põhjendamine.
teadmisi; loovülesandeid lahendades visandab ja
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi.
kavandab;
Kavandamine kui protsess ideede arendamiseks.
kujutab ja kujundab nii vaatluste kui ka oma ideede
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted.
põhjal, kasutades visuaalse kompositsiooni
Liikumise kujutamine.
baasoskusi;
Teema: Pildiline ja ruumiline väljendus
rakendab erinevaid kunstitehnikaid (maal, joonistus,
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja
kollaaž, skulptuur, foto, video, digitaalgraafika,
abstraktne kunstis.
animatsioon jne);
Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit.
analüüsib nüüdiskunsti teoseid, märkab erinevaid
Teema: Disain ja keskkond
vorme ja sõnumeid, leiab seoseid tänapäeva eluga
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis.
ning on avatud erinevate kultuuriilmingute suhtes;
Eesti rahvakunst ja ehituskultuur.
mõistab tehismaailma ja selle kasutaja suhet; peab
Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna
silmas eesmärgipärasust, uuenduslikkust, esteetilisust parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu.
ja ökoloogilisust;
Probleemipõhised lähteülesanded.
mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse
Teema: Meedia ja kommunikatsioon
olulisust;
Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide jne vaatlemine,
leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest,
nende üle arutlemine, kirjeldamine, eelistuste põhjendamine.
uurib ja võrdleb eri ajastute kunstiteoseid;
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite
märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami;
kasutamine meedias ja reklaamis.
arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid
ruumilises ja virtuaalses keskkonnas. Tegutseb
muistsetest aegadest tänapäevani.
eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes
http://www.youtube.com/
kultuurikeskkondades.
http://www.koolielu.ee/
Teema: Kunstikultuur
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eesti ja maailmas,
näited õpetaja valikul.

Kunstiteose analüüs.
Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.
http://www.muuseum.ee/et/muuseumid/
http://www.kunstikeskus.ee/
http://www.ekm.ee/kumu.php
Teema: Materjalid, tehnikad
Visandamine ja kavandamine. Eksperimenteerimine kujutamise
reeglitega.
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni,
foto, video, digitaalgraafika ja animatsiooni tehnikad ning
töövõtted.
Koostaja: Helle Huul

Muusikaõpetus IV klass, 70 tundi
Õpitulemused

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT

Õpilane
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik häälehoiu
vajadusest;
2) laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a cappella ja
saatega;
3) rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika
väljendusvahendeid üksi ja rühmas lauldes;
4) kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;
5) laulab koolikooris õpetaja valikul ja/või erinevates vokaalinstrumentaalkoosseisudes tunnis ning tunnivälises
tegevuses; mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust;
6) laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi kasutades
käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi ja
noodijoonestikul erinevates kõrguspositsioonides
(SO, MI, RA, JO, RAı, SOı, JO¹, LE, NA, DI);
7) duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolmkõla seoses
lauludega;

Teema: Laulmine
Ühe- ja kahehäälsuse rakendamine laulmisel.
Kahe- või kolmehäälne laulmine koolikooris.
Relatiivsete helikõrguste (astmete) kasutamine laulude
õppimisel
Relatiivne meetod –laulmine astmetrepi, käemärkide, rändnoodi,
rütmistatud astmete ja noodi järgi; *mudellaulude laulmine.
Kajamängud, rütmilis-meloodilised
Küsimus-vastus motiivid.
Õpilaste muusikaliste võimete arvestamine ja arendamine
individuaalsel ja rühmas laulmisel (ansamblid, koor).
Laulude õppimine: noodi järgi astmenimedega, kuulmise ja
noodi järgi astmenimedega, kuulmise järgi.
Vestlus (laulu sisu, helilooja, teksti autor, muusika
väljendusvahendid).

Õpilane
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või
ostinato’des;
2) rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või
plokkflöödi mänguvõtteid;
3) seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga.

Teema: Pilimäng
Pillimänguoskuste arendamine ja rakendamine erinevates
pillikoosseisudes.
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, meloodilisrütmilised improvisatsioonid.
Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-meloodilised
küsimus-vastus motiivid.
Absoluutse süsteemi kasutamine pillimängus.

Süvendatult pilli õppinud õpilaste rakendamine musitseerimisel.
Õpilane
1) tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja
ülesehitust liikumise kaudu;
2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge.
3) tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat ning vormi;

Teema: Liikumine
Muusikapala meeleolu väljendamine liikumise kaudu
Orffi pedagoogika; rütmi, meloodia, dünaamika ja tempo
tajumine ja väljendamine liikumise kaudu.
Individuaalne, paaris- ja rühmatöö.

Õpilane
1) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge
ja/või ostinato’sid keha-, rütmi- ja plaatpillidel;
2) kasutab improvisatsioonides astmemudeleid;
3) loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne;
4) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks
loovliikumist.
5) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma
loovust nii sõnalises kui ka erinevates muusikalistes
eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi
kasutades;

Teema: Omalooming
Orffi pedagoogika –omaloomingulised kaasmängud, tekstid,
muusikaline liikumine; rütmilis-meloodilised improvisatsioonid.
Lihtsamate pillide valmistamine;
Kirjalik töö – töövihik.

Õpilane
1) kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran,
metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), kooriliike (laste-,
poiste-, mees-, nais-, segakoor); koore ja dirigente
kodukohas; tuntumaid Eesti koore; teab Eesti laulupidude
traditsiooni
2) kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja
omandatud muusika oskussõnade abil kuulatavat
muusikat; mõistab autorsuse tähendust
3) eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat

Teema: Muusika kuulamine
Kuulatud muusikapalade iseloomustamine muusika
oskussõnavara kasutades.
Orffi pedagoogika – visuaalne kunst, dramatiseering, liikumine
jne;
Kirjalik töö – töövihik.
Vestlus, arutelu, individuaalne ja rühmatöö: helilooja, teksti
autor, oskussõnad, muusika väljendusvahendid, vorm,
hääleliigid, instrumentaal- ja vokaalmuusika, pilliliigid, eesti
rahvamuusika, autorlus.

Õpilane
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside

Teema: Muusikaline kirjaoskus ja oskussõnad
Individuaalne, paaris- ja rühmatöö.

tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes:
2) noodivältused, paus, rütmifiguurid:

Kirjalik töö – töövihik.

3)
4) 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse mõistmine ja
arvestamine musitseerimisel;
5) 2-osaline lihtvorm,
Õpilane
1) huvitub muusikast nii koolis kui ka väljaspool kooli
2) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende
kohta arvamust suulisel või muul looval viisil;
3) kasutab arvamust väljendades muusikalist
oskussõnavara.

Koostaja: Heli Karu

Teema: Õppekäigud
Vestlus, arutelu, individuaalne, paaris- ja rühmatöö;
Muud loovad väljundid – visuaalne kunst, dramatiseering,
liikumine.
Kirjalik töö – töövihik.
Teatris, kontserdil ja muuseumis käimine ning õppekäigud
(helistuudiod, raamatukogud, muusikakoolid jne).

Käsitöö ja kodundus IV klass, 70 tundi
Õpitulemused
Õpilane
1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;
2) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilimaterjale;
3) oskab kavandamisel kasutada ainekirjandust ja
teabeallikaid.
Õpilane
1) kirjeldab looduslike kiudainete kuidainete saamist,
põhiomadusi;
2) seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga;
3) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
4) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
5) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust.
Õpilane
1) kasutab tekstiileset kaunistades üherealisi pisteid;
2) viimistleb oma töö;
3) traageldab ja õmbleb käsitsi lihtõmblust, viimistleb oma
töö;
4) koob parempidised ja pahempidised silmused,viimistleb
ja lõpetab kudumi;
5) heegeldab edasi-tagasi põhisilmused, viimistleb ja
hooldab heegeltööd;
6) mõistab täpsuse vajalikkust ja järgib seda tekstiilitöös.

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT
Teema: Töö kavandamine ja rahvakunst
Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades.
Kavandamise erinevad võimalused.
Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid kavandades
Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks
www.ideesahver.ee
Teema: Materjalid ja töö kulg
Looduslikud kiudained, nende saamine ja omadused.
Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad.
Töötamine suulise tööjuhendi järgi.
Ohutusnõuded ja töökoha korrashoid.
Ühise töö analüüsimine ja hindamine.'
Teema: Tööliigid
Tikkimine: töömaterjalid ja sobivad töövahendid, üherealised
pisted, tikandi viimistlemine ja hooldamine
http://wegawrk.wordpress.com/tooted
Õmblemine: töövahendid, täpsus õmblemisel, käsitsi
õmblemine, lõike paigutamine riidele, õmblusvarud, töö
viimistlemine http://isetegija.net ,
http://www.miksike.eedocuments/main/elehed/4klass
Kudumine: töövahendid ja sobivad materjalid, silmuste loomine,
parempidised ja pahemsilmused, kudumi lõpetamine
Heegeldamine: töövahendid ja sobivad meterjalid, põhisilmuste
heegeldamine, edasi-tagasi heegeldamine, heegeltöö
viimistlemine ja hooldamine
http://lemill.net/content/webpages/heegeldamine

Õpilane
1) teab erinevaid toiduainete rühmi ja tunneb nendesse
kuuluvaid toiduaineid;
2) oskab valida tervislikke toite, hindab oma
toitumusharjumuste vastavust tervisliku toitumise
põhitõdedele;
3) säilitab toiduained sobival viisil;
4) käitub keskkonnasõbraliku tarbijana.
Õpilane
1) kasutab mõõtenõusid ja kaalu;
2) valib töövahendid töö eesmärgi järgi ja kasutab neid
ohutusnõudeid arvestades;
3) lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande;
4) teostab töö õiges järjekorras;
5) valmistab lihtsamaid tervislikke toite;
6) järgib köögis töötades hügieenireegleid.
Õpilane
1) katab toidukorra järgi laua, valides sobivad nõud ja
kaunistused, hindab laua ja toitude kujundust;
2) peab kinni üldtuntud lauakommetest.
Õpilane
1) teeb korrastustöid kasutades sobivaid töövahendeid
2) planeerib räivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist
hooldusmärkide järgi,
3) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete
eeldust
Õpilane
1) valmistab või leiab üksi või koostöös teistega
ülesannetele ning probleemidele lahendusi;
2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste
arvamust;
3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöö

Teema: Toit ja toitumine, tarbijakasvatus
Toiduained ja toitained, toiduainerühmade üldiseloomustus:
teravili, piim, aedvili, liha, kala, muna , toidurasvad ja nende
saadusi.
Tervisliku toitumise pähitõed: www.ampser.ee toidupüramiid.
Toiduainete säilitamine.
Teadlik ja säästlik tarbimine.
Teema: Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen
Retsept, mõõtühikud.
Töövahendid köögis.
Töö jaotus rühmas ja ühistöö kavandamine.
Töö järjekord toidu valmistamisel, DVD Kokaaabits.
Võileivad, pudrud, külmad kastmed.
Nõude pesemine käsitsi, köögi korrashoid.
Teema: Lauakombed ja etikett
Lauakombed ning lauakatmise tavad, erinevad loomingulised
võimalused.
Sobivate nõude valimine serveerimiseks.
Teema: Kodu korrashoid
Puhastus- ja korrastustööd, töövahendid.
Rõivaste pesemine käsitsi ja masinaga, hooldusmärgid triikimine
jalanõude hooldamine.

Teema: Projektitööd
Projektitöö teema valimine.
Projektitöö teostamine.
Projektitöö esitlemine.

tegevuse osalisena;
4) osaleb koostöö ja suhtlusvormides;
5) väärtustab disainiprotsessi ning analüüsib täidetud
ülesandeid ja tagasisidet;
6) kujundab, esilleb ja põhjendab oma arvamust.
Õpilane
1) väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust
igapäevaelus;
2) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise
viise;
3) kavandab ja valmistab lihtsaid esemeid, kasutades
selleks sobivaid töövahendeid;
4) teadvustab ja järgib tervisekaitse- ja tööohutuse nõudeid.
Koostaja: Ann Järvsoo

Teema: Tehnoloogia vahetatud õpperühmades
Tehnoloogia olemus, tehnoloogia ja ühiskond.
Materjalide liigid ja nende omadused, materjalide töötlemise
viisid.
Esemete kavandamine ja valmistamine erinevatest materjalidest
valides sobivad töövahendid.
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemise ajal, ohutud
töövõtted.

Kehaline kasvatus IV klass, 105 tundi
Õpitulemused
Õpilane
1) oskab liikuda, kasutades rivisammu (P) ja
võimlejasammu (T);
2) sooritab põhivõimlemise harjutuste kombinatsiooni (16
takti) muusika või saatelugemise saatel;
3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt tireli taha;
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi jooksul
järjest).

Õpilane
1) jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklustega
2) läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km distantsi
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja
pendelteatejooksus;
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hooga;
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta.
Õpilane
1) sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades,
söötes, visates ja püüdes ning mängib nendega
liikumismänge;
2) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi, on

Õppesisu. Praktilised tööd ja IKT
Teema: Võimlemine 15-18 tundi
Rivi- ja korraharjutused: ümberrivistumised viirus ja kolonnis.
Rühiharjutused: kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust
kujundavad harjutused.
Põhivõimlemine: harjutuste kombinatsioonid saatelugemise
ja/või muusika saatel.
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: hüplemine hüpitsa
tiirutamisega ette paigal ja liikumisel.
Rakendusvõimlemine: kahe- ja kolmevõtteline ronimine; käte
erinevad haarded ja hoided; upp-, tiri- ja kinnerripe.
Akrobaatika: tirel ette ja taha, kaarsild (T), juurdeviivad
harjutused kätelseisuks.
Tasakaaluharjutused: harjutuste kombinatsioonid
võimlemispingil või madalal poomil.
Toenghüpe: hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge ja
toengkägar (kitsel, hobusel), ülesirutus-mahahüpe
maandumisasendi fikseerimisega.
Teema: Kergejõustik 15-18 tundi
Jooks: Erinevad jooksuharjutused: põlve- ja sääretõstejooks.
Pendelteatejooks. Kiirjooks stardikäsklustega. Kestvusjooks.
Maastikujooks.
Hüpped: Mitmesugused hüppe- ja hüplemisharjutused.
Kaugushüpe paku tabamiseta. Kõrgushüpe
üleastumistehnikaga.
Visked: Viskeharjutused: täpsusvisked vertikaalse märklaua
pihta. Pallivise paigalt ja neljasammu hooga.
Teema: Pallimängud 21-24 tundi
Palli hoie, palli põrgatamine ja söötmine liikumisel.
Korv-, jalg- ja võrkpalli ettevalmistavad liikumismängud;
teatevõistlused pallidega.
Rahvastepalli erinevad variandid.

kaasmängijatega sõbralik ning austab kohtuniku otsust.
Õpilane
1) suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja
vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga;
2) laskub mäest põhiasendis;
3) läbib järjest suusatades 3 km distantsi.

Õpilane
1) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge ja tantse;
2) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile.

Koostaja: Tiia Kroonmäe

Teema: Suusatamine 15-18 tundi
Pöörded paigal (hüppepööre).
Õpitud tõusu-, laskumis- ja sõiduviiside kordamine.
Vahelduvtõukeline kahesammuline astesamm-tõusuviis.
Põikilaskumine.
Laskumine põhi- ja puhkeasendis.
Astepööre laskumisel.
Ebatasasuste ületamine.
Sahkpidurdus.
Mängud suuskadel.
Teema: Rütmika/Tantsuline liikumine 6–8 tundi
Ruumitaju arendavad liikumised. Rütmitunnet ja koordinatsiooni
arendavad tantsukombinatsioonid.
Sise- ja välissõõr. Ahelsõõr. Polkasamm. Ruutrumba põhisamm.
Liikumise alustamine ja lõpetamine, hoog ja pidurdamine.
Eesti rahva- ja seltskonnatantsud, ka paarilise vahetusega.
Poiste ja tüdrukute vahelduvtegevused. Loovtantsu põhielement
keha. Tantsupidude traditsioon. Riietus, rahvarõivad.
Rühma koostöö tantsimisel.

Tehnoloogiaõpetus IV klass, 70 tundi
Õpitulemused
Õpilane
1) peab tähtsaks tehnoloogilist kirjaoskust igapäevaelus;
2) seosteb tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja
eluvaldkondadega.
Õpilane
1) disainib lihtsaid esemeid, kasutades selleks
ettenähtud materjale;
2) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi
lahendusi.

Õpilane
1) tunneb mõningaid materjale, nende olulisemaid
omadusi ja töötlemise viise;
2) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid
töötlusviise, töövahendeid ja materjale;
3) suudab valmistada jõukohaseid liiteid;
4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid esemeid (sh
mänguasju);
5) kasutab õppetöös puurpinki;
6) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja
tööohutusnõudeid;
7) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise;
8) kasutab materjale säästlikult.
Õpilane
1) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning
valmistab lihtsamaid toite;
2) teeb köögis põhilisi korrastustöid, kasutades sobivaid

Õppesisu, praktilised tööd ja IKT
Teema: Tehnoloogia igapäevaelus
Tehnoloogia olemus.
Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus.
Tehnoloogia ja teadused. Tehnoloogia, inimene ja keskkond.
Teema: Disain ja joonestamine
Eskiis.
Lihtsa eseme kavandamine.
Mõõtmed.
Disain.
Disaini elemendid.
Eseme viimistlemine.
Probleemide lahendamine.
Teema: Materjalid ja nende töötlemine
Materjalide liigid (puit, metall, plastid, elektroonika komponendid jne)
ja nende omadused.
Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne) ning
töövahendid (tööriistad ja masinad).
Levinumad käsi- ja elektrilised tööriistad. Puurpink.
Materjalide liited.
Tervisekaitse- ja ohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.

Teema: Kodundus vahetatud õpperühmades
Toiduained ja toitained.
Tervisliku toitumise põhitõed.
Toiduainete säilitamine.

3)
4)
5)
6)

töövahendeid;
teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis
töötades;
teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid;
katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest;
teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi
nõudeid.

Õpilane
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning
probleemidele lahendeid;
2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste
arvamust;
3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste
ühistööde osalisena;
4) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja
suhtlusvormides;
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;
6) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib saadud
tagasisidet.
Koostaja: Raine Savolainen

Hügieeninõuded köögis töötades.
Jäätmete sorteerimine.
Retsepti kasutamine, mõõtühikud.
Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine.
Võileibade ja alatite valmistamine.
Makaroniroad ja pudrud.
Magustoidud.
Külmad ja kuumad joogid.
Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad võimalused.
Puhastus- ja korrastustööd.
Rõivaste ja jalanõude hooldamine.
Tarbijainfo (pakendiinfo, kasutusjuhend jm).
Teadlik ja säästlik tarbimine.
Teema: Projektitööd
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad
õpilased vabalt valida õpperühma ja projekti.
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka
kodunduse valdkonnast.
Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja
klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste
koolidevaheliste ettevõtmistega.

Informaatika IV klass, 35 tundi
Õpitulemused
Õpilane
1) oskab käsitseda arvuti sisendseadmeid (hiir, klaviatuur),
väljundseadmeid (printer, monitor) ja püsimäluseadmeid
(diskett, CD-rom ja kõvaketas);
2) oskab avada dokumendifaile;
3) oskab õpitu põhjal kasutada drillprogramme ja eakohast
õpitarkvara;
4) kasutab kooli arvutiklassi arvuteid vastutustundlikult;
5) kavandab ja loob tekstiredaktoriga Microsoft Word õpetaja
abiga kui ka iseseisvalt koostöös kaasõpilastega
esteetiliselt vormistatud tekste, multimeedia esitlusi,
kutseid, kuulutusi jms;
6) teab infotehnoloogia rolli ühiskonnas;
7) kasutab infotehnoloogiat efektiivselt informatsiooni
hankimiseks ja õppimisega seotud eesmärkidel
suhtlemiseks;
8) mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust,
oskab hinnata leitud info sobilikkust.
9) Oskab kasutada eakohaseid õpitarkvarasid;
10) tunneb drill- ja praktikaprogramme
11) oskab kirjaprogrammiga
luua tekste;
12) oskab leida vajalikku infot kasutades elektroonilisi
katalooge;
13) oskab luua esitlusi oma tööde esitlemiseks
14) tunneb netiketti ja oskab kasutada Interneti lehitsemise
browsereid;
15) oskab kriitiliselt hinnata Internetis olevat infot
16) teab autorikaitse seaduse olemasolu

Õppesisu ja praktilised tööd ja IKT
Teemad:
Projekt- uurimustöö koostamine loodusõpetuses või eesti
keeles.
Tekstitöötlus, kujundus.
Internet info otsing WWW-s
PowerPoint esitlus uurimustöö ettekandmiseks.
Suhtlemine E-posti teel.
Kataloogi loomine kõvakettale ja salvestamine.
Tarkvaraprogrammide Lingua Land, Eesti selgroogsed,
Eesti taimed kasutamine.
Informatsiooni otsimine ja kasutamine
osalemine
Koolielu portaalist õppematerjalide kasutamine vastavalt
ainekavadele (www.koolielu.ee).
Ristsõna koostamine tarkvaraprogrammi abil
(http://puzzlemaker.school.discovery.com).
Microsoft Word Tekstitöötlus
Osalemine On-line viktoriinides (www.miksike)
Pranglimise võistluses osalemine

17) teab viiruste olemasolu
18) oskab kujundada lihtsamaid kutseid ja kuulutusi
19) oskab infot talletada arvutis;
20) oskab iseseisvalt õppida arvutit, kasutades arvutiabi
21) oskab suhelda elektroonselt (e-mail, foorumid, MSN) oma
eakaaslastega.
Koostaja: Maimu Lass

