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I KOOLIASTE 

Õppeaine nimi: Inimeseõpetus 2.klass 

(35 undi, 1 tund õppenädalas) 

 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

2. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et: 

• õpilane väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud 

ja väärtused on erinevad; 

• väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

• väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid; 

• teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist; 

• mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas 

ohuolukorras abi kutsuda;  

• teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa; 

• mõistab vastutust oma tegude eest; 

• oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, teab, et tunnete 

väljendamiseks on erinevaid viise; 

• teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid. 

• teab erinevaid suhtlemisprobleemide lahendamise viise. 

 

2. ÕPITULEMUSED 

2.klassi õpilane: 

• kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha; 

• eristab sootunnuseid; 

• nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest; 

• väärtustab iseennast ja teisi; 

• mõistab viisaka käitumise vajalikkust. 

• kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda; 

• kirjeldab tervet ja haiget inimest; 

• teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte; 

• teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese 

tervisele ohtlikud; 

• mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni, puhkus ja liikumine 
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ning sport; 

• demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt 

haav, kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, 

põletus ja rästikuhammustus);  

• teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

• kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad; 

• väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres; 

• teab oma kohustusi peres; 

• selgitab lähemaid sugulussuhteid; 

• kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus; 

• teab inimeste erinevaid töid ja töökohti; 

• kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes; 

• jutustab oma pere traditsioonidest; 

• oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult; 

• kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja koduümbruses ning valib ohutu tee 

sihtpunkti; 

• väärtustab peret ja kodu. 

• eristab, mis on aja kulg ja seis; 

• oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist; 

• väärtustab oma tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks; 

• selgitab asjade väärtust;  

• oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta; 

• väärtustab ausust asjade jagamisel. 

• tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi; 

• oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti; 

• leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha; 

• tunneb kodukoha sümboolikat; 

• nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning väärtustab kodukohta; 

• kirjeldab mardi- ja kadripäeva, jõulude ning lihavõttepühade rahvakombeid; 

• väärtustab Eestit, oma kodumaad. 

• teab, et probleemidel võib olla palju erinevaid põhjuseid ja oskab neid põhjuseid välja 

selgitada; 
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• oskab probleemidele lahendusi otsida ja tagajärgedega arvestada. 

 

3. ÕPPESISU 

3.1. Mina 

Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus. 

Viisakas käitumine. Suhtumine endasse ja teistesse. Sotsiaalsete probleemilahendamise 

oskuste õpe (SPLO programm). 

 

3.2.Mina ja tervis 

Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid. Tervislik eluviis: 

mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja sport. Abi saamise võimalused. 

Esmaabi. Arsti juures. Keha puhtus ja selle eest hoolitsemine. 

 

3.3.Mina ja minu pere 

Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja teised sugulased. 

Pereliikmete tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Abivalmidus, 

kohuse- ja vastutustunne. Kodu traditsioonid. Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras 

ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja koduümbruses. Kodutus. Lastekodu. 

Turvakodu. Sugupuu. Pereliikme lahkumine ja lein. Uus pereliige. 

 

3.4.Mina: aeg ja asjad 

Aeg. Aja planeerimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus. Minu oma, 

tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas. Hinnangu 

andmine oma tegevusele. Kokkuhoid. Suhtumine asjadesse ja teiste töösse. 

 

3.5.Mina ja kodumaa 

Eesti – minu kodumaa. Kodukoht. Eesti rikkus. Rahvakalendri tähtpäevad. Oma kooli tavad ja 

kombed. Eesti rahva tavad ja kombed. Kodukoha ja Eesti riigi tuntud inimesed. 

 

3.6. Lõiming 

Matemaatika: aeg, aja planeerimine, oma tegevuste kavandamine; 

Loodusõpetus: ümbruskond, kodukoht, Eesti ja oma kodukoha leidmine kaardilt; 

Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

Kehaline kasvatus: tervis ja selle eest hoolitsemine, tervislik eluviis. 
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3.7. Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: teab inimeste erinevaid töid ja töökohti; 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: vaba aja veetmine, meeskonnatöö ja tööjaotus; 

Kultuuriline identiteet: Eestimaa meie kodumaa, kodu traditsioonid, Eesti rahvusliku ja 

riikliku  sümboolika, eesti rahvakombed, kodumaa väärtustamine; 

Teabekeskkond: teave ja teabeallikad, nende kasutamine; 

Tervis ja ohutus: tervis ja tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis, esmaabi, abi kutsumine 

ohuolukordade puhul, ohud tervisele, ennastkahjustavast käitumisest hoidumine; 

Väärtused ja kõlblus: iga inimese väärtus, viisakas käitumine, kodu ja perekond, abivalmidus 

ja kohusetunne, ausus, õiglus, kodumaa, erinevused, sallivus, toetavad inimsuhted ja 

vägivallatus, vastutustunne ja südametunnistus, käitumisreeglid ja nende vajalikkus, hoolivus, 

ausus, õiglus. 

 

 

Õppeaine nimi: Inimeseõpetus 3.klass 

(35 tundi, 1 tund õppenädalas) 

 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

3. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et: 

• õpilane väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud 

ja väärtused on erinevad; 

• väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

• väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse 

allikana; 

• teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist; 

• mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas 

ohuolukorras abi kutsuda;  

• teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa; 

• teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike;  

• kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning 

planeerib oma aega ja igapäevaseid tegevusi; 

• oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, ning sõnastab oma tundeid 
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ja teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise; 

• teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja 

ebaõiglane käitumine. 

 

2. ÕPITULEMUSED 

3.klassi õpilane: 

• võrdleb oma välimust, huve ja tugevusi kaasõpilaste omadega; 

• väärtustab inimese õigust olla erinev; 

• selgitab endasse positiivse suhtumise tähtsust;  

• nimetab enda õigusi ja kohustusi; 

• teab, et õigustega kaasnevad kohustused. 

• kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: mitmekesine toitumine, uni ja puhkus 

ning liikumine; 

• eristab vaimset ja füüsilist tervist; 

• kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda tegevusest, mis kahjustab tema 

tervist; 

• nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral; 

• väärtustab tervislikku eluviisi; 

• nimetab inimese eluks olulisi vajadusi ja võrdleb enda vajadusi teiste omadega; 

• kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, hindab ennast nende omaduste järgi; 

• väärtustab sõprust; 

• teab, kuidas olla hea kaaslane ning kuidas teha koostööd; 

• eristab enda head ja halba käitumist; 

• kirjeldab oma käitumise tagajärgi ning annab neile hinnangu; 

• väärtustab leppimise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes;  

• nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob näiteid olukordadest, kus 

need tekivad, ja leiab erinevaid viise nendega toimetulekuks; 

• demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennastkahjustavast tegevusest; 

• teab abi saamise võimalusi kiusamise ja vägivalla korral; 

• mõistab, et kiusamine ei ole tunnustatud käitumine; 

• kirjeldab oma sõnadega, mida tähendavad vastustundlikkus ja südametunnistus; 

• väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist; 

• kirjeldab oma tegevuse planeerimist nädalas; 
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• nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja põhjendab nende vajalikkust; 

• teab liiklusreegleid, mis tagavad tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda 

liikluses turvaliselt; 

• eristab tööd ja mängu; 

• selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, kuidas õppimine aitab 

igapäevaelus paremini hakkama saada; 

• teab tegureid, mis soodustavad või takistavad keskendumist õppimisel; 

• väärtustab lubadustest kinnipidamist ja vastutust. 

• kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid;  

• selgitab, kuidas reklaamid võivad mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid; 

• teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning et raha teenitakse tööga; 

• mõistab oma vastutust asjade hoidmisel ja laenamisel; 

• selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, kulutamine ja 

laenamine; 

• kirjeldab, milliseid vajadusi tuleb arvestada taskuraha kulutades ja säästes. 

• selgitab skeemi järgi haldusüksuste seoseid oma kodukohas; 

• leiab Euroopa kaardilt Eesti ja tema naaberriigid; 

• nimetab Eesti rahvuslikke ja riiklikke sümboleid; 

• kirjeldab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid;  

• väärtustab oma kodumaad. 

 

3. ÕPPESISU 

3.1. Mina 

Mina. Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Mina ja endasse suhtumine. Lapse õigused ja 

kohustused. Lapse kaitse. Lapse turvalisus. 

 

3.2. Mina ja tervis 

Vaimne ja füüsiline tervis. Tervislik eluviis. Ohud tervisele ja toimetulek ohuolukorras. 

Liikumine ja tervis. Kahjulikud harjumused. Tervislik toitumine. 

 

3.3. Mina ja meie 

Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest hoolitsemine ja 

teiste abistamine. 
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Ausus ja õiglus. Leppimine. Vabandamine. Oma muredest rääkimine ja tunnete väljendamine. 

Oskus panna end teise inimese olukorda. Keeldumine kahjulikust tegevusest. 

Minu hea ja halb käitumine. Südametunnistus. Käitumisreeglid. Minu käitumise mõju ja 

tagajärjed. 

Liiklusreeglid. Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus. 

Viisakusreeglid. 

Oma vigade ja süü tunnistamine. 

Käitumisnormide tähendus ja vajalikkus koolis, kodus ja koduümbruses. 

 

3.4. Mina: teave ja asjad 

Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaami mõju.  

Raha. Raha teenimine, kulutamine ja laenamine. Vastutus. Oma kulutuste planeerimine.   

Fantaasia ja reaalsuse eristamine. Reklaami ja meediaga seonduvad ohud. Heategevus 

 

3.5. Mina ja kodumaa 

Küla, vald, linn, maakond. Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid. Eesti vabariigi ja kodukoha 

sümbolid. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus. Erinevad kultuurid ja rahvused 

Eestis. Tavad, kombed ja tähtpäevad 

 

3.6. Lõiming 

Matemaatika: oma tegevuste kavandamine, oma kulutuste planeerimine; 

Loodusõpetus: ümbruskond, kodukoht, Eesti ja oma kodukoha leidmine kaardilt; 

Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

Kehaline kasvatus: tervis ja selle eest hoolitsemine, tervislik eluviis. 

 

3.7. Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine: koostöö ja tööjaotus; 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: asjade väärtus ja hind, asjade väärtus teiste 

väärtuste seas, vastutus enda ja teiste asjade hoidmise ees, oma kulutuste planeerimine; 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: Eestimaa meie kodumaa, Eesti rahvusliku ja riikliku  

sümboolika, lapse õigused ja kohustused, vaba aja veetmine, meeskonnatöö ja tööjaotus; 

kultuuriline identiteet: kodu traditsioonid, Eesti rahvusliku ja riikliku  sümboolika, eesti 

rahvakombed, kodumaa väärtustamine, erinevate rahvaste tavad ja kombed; 

Teabekeskkond: teabeallikate kasutamine, reklaamide mõju; 
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Tervis ja ohutus: tervis ja tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis, esmaabi, abi kutsumine 

ohuolukordade puhul, ohud tervisele, ennastkahjustavast käitumisest hoidumine, 

liiklusreeglid; 

Väärtused ja kõlblus: iga inimese väärtus, viisakas käitumine, kodu ja perekond, abivalmidus 

ja kohusetunne, ausus, õiglus,  kodumaa, erinevused, sallivus, toetavad inimsuhted ja 

vägivallatus, vastutustunne ja südametunnistus, käitumisreeglid ja nende vajalikkus, hoolivus, 

ausus, õiglus. 

 

4. HINDAMINE 

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang. Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, 

väärtustamine, vajaduste arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet.  

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid, oluline on kujundav hindamine, 

mis keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.  

 

5. MEETODID JA TÖÖVIISID 

• iseseisva töö oskus 

• rühmatöö 

• paaristöö 

• dramatiseerimine 

• rollimängud 

• loovtööd 

• improvisatsioon 

• elulised suhtlusolukorrad 

• loovmeetodid 

• situatsioonianalüüs 

 

Õppeaine nimi: Inimeseõpetus 5.klass 
Tundide arv: 35 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
 
1.1 Eesmärgid: 
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele 
ja sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 
valdkondades: 
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1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
3) tervis ja tervislik eluviis;. 
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
5) üldinimlikud väärtused:ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus 

 
1.2 Ülesanded: 
Õppeainega taotletakse, et õpilane 

1) omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 
tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava 
käitumise ning tervislikku eluviisi; 

2) omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest 
ja mõjust; 

3) mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna 
jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi; 

4) hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 
sallivus, vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teist inimeste ja 
keskkonna vastu. 

 
 
2. LÄBIVAD TEEMAD 
 
„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas. 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks. 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” toetab õpilase kujunemist aktiivseks ning 
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks. 
„Kultuuriline identiteet” toetab õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks. 
„Teabekeskkond” toetab õpilase kujunemist infoteadlikuks inimseks, kes tajub ja teadvustab 
infokeskkonda ja suudab seda kriitiliselt analüüsida. 
„Tehnoloogia ja innovatsioon” toetab õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid 
tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. 
„Tevis ja ohutus” toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks. 
„Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks. 
 
 
3. AINESISU KLASSIDE KAUPA 
3.1. Tervis.  
Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad 
tegurid. Strewss olemus, hea ja halb stress. Stressiga toimetulek ja stressireaktsioonid. Pingete 
maandamise võimalused. 
 
3.2. Tervislik eluviis.  
Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted, 
toitumist mõjutavad tegurid. Kehaline aktiivsus. Kehalise aktiivsuse vormid. Tervistava 
kehalise aktiivsuse põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. 
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3.3. Murdeiga ja kehalised muutused. 
Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas. Suhtumine 
kehasse ja oma keha eest hooolitsemine. Suguline küpsus ja soojätkamine. 
 
3.4. Turvalisus ja riskikäitumine. 
Turvaline ja ohutu käitumine koolis, kodus ja tänaval. Eakaaslaste ja meedia mõju tervise ja 
ohukäitumise alaseid valikuid tehes, isiklik vastutus, vahendatud suhtlemine. Tõhusad 
enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega seotud situatsioonides. Valikud ja vastutus 
seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastute tarbimisega seonduvad riskid 
tervisele. 
 
3.5. Haigused ja esmaabi. 
Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine. 
HIV, selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused.AIDS. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi 
erinevates olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumite korral. 
 
3.6. Keskkond ja tervis. 
Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 
 

 
4.  ÕPITULEMUSED  
 
1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist; teab põhilisi tervisenäitajaid; 
2) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi, selgitab mõju tervise 
erinevatele aspektidele; 
3) teab stressireaktsioone ja stressiga toimetuleku võimalusi. 
4) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus; 
5) teab, kuidas toitumine mõjutab tervist; 
6) teab kehalise aktiivsuse mõju tervisele, 
7) kirjeldab murdeiga inimese elukaares ja teab muutusi, mis temaga toimuvad; 
8) teab suguküpsuse tunnuseid  
9) oskab anda esmast esmaabi ja käituda hädaolukorras. 
10) teab tervisliku elukeskkonna tähtsust tervisele. 
 
5.  HINDAMINE 
 
Hinne kujuneb kontrolltööde hinnetest ja loovtööde hinnetest. 
 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
 
K.Lepik. Tervist, tervis. 5.klassi inimeseõpetuse õpik.                   
K.Lepik. Tervist, tervis. 5.klassi inimeseõpetuse töövihik.                  
 
 
 
Õppeaine nimi: Inimeseõpetus 6.klass 
Tundide arv: 35 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
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1.1. Eesmärgid: 
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele 
ja sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 
valdkondades: 

6) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 
7) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
8) tervis ja tervislik eluviis;. 
9) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
10) üldinimlikud väärtused:ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus 

 
1.2. Ülesanded: 
Õppeainega taotletakse, et õpilane 

5) omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 
tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava 
käitumise ning tervislikku eluviisi; 

6) omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest 
ja mõjust; 

7) mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna 
jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi; 

8) hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 
sallivus, vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teist inimeste ja 
keskkonna vastu. 

 
2.  LÄBIVAD TEEMAD 
„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas. 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks. 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” toetab õpilase kujunemist aktiivseks ning 
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks. 
„Kultuuriline identiteet” toetab õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks. 
„Teabekeskkond” toetab õpilase kujunemist infoteadlikuks inimseks, kes tajub ja teadvustab 
infokeskkonda ja suudab seda kriitiliselt analüüsida. 
„Tehnoloogia ja innovatsioon” toetab õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid 
tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. 
„Tevis ja ohutus” toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks. 
„Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks. 
 
3. AINESISU KLASSIDE KAUPA 
 
3.1. Mina ja suhtlemine. 
Suhtlemine ja vajadused. Suhtlemine ja väärtused. Enesehinnang ja eneseanalüüs. Minapilt ja 
eneseusk.  
 
3.2. Suhtlemine teistega. 
Minu ja teiste vajadused. Vajaduste hierarhia. Kõlblusnormid ja käitumisreeglid. Verbaalne ja 
mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine ja tunnete väljendamine. Teiste tejumine ja 
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mõjutamine. Erinevuste arvestamine ja sallivus. Kehtestav, alistuv ja agressiivne kältumine. 
EI ütlemine seoses ennast ja teisi kahjustava käitumisega. 
 
3.3. Suhted teistega. 
Tõhusad sotsiaalsed ja enesekohased oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja 
hoolitsemine. Sallivus enda ja teiste vastu. Sõprussuhted ja usaldus. Empaatia. Kaaslaste mõju 
ja surve. Soolised erinevused. 
 
3.4. Konfliktid. 
Konflikti olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamisel. Konflikti 
head ja halvad küljed. 
 
3.5. Otsustamine ja probleemilahendus. 
Otsustamine ja probleemide lahendamine. Probleemilahenduse astmed ja erinevad strateegiad.  
Põhjus-tagajärg seoste mõistmine. 
 
3.6. Positiivne mõtlemine.  
Positiivne mõtlemine. Subjekti ja objekti mõistest arusaamine.  

 
 

4.  ÕPITULEMUSED  
 
6.klassi lõpetaja: 
1) kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli  ja eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust 
igapäevasuhetes; väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada, demonstreerides 
seda õpisituatsioonis; 
2) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ning omadusi ja sõprust ja armastust 
vastastikuse toetuse ja usalduse allikana; 
3) väärtustab ausust, õiglust , hoolivust ja vastutustunnet ning teadvustab tõhusaid sotsiaalseid 
oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd: 
4) teab muutusi murdeeas, aktsepteerib enda ja teiste individuaalsust; 
5) teab konflikti võimalikke põhjuseid ning oskab eristada tõhusaid ja mittetõhusaid konflikti 
lahendamise viise; demonstreerib õpisituatsioonis tunnete tõhusa väljendamise oskusi, oskab 
olla aktiivne kuulaja ja kehtestavalt käituda; 
6)teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel; 
 
 
5.  HINDAMINE 
Hinne kujuneb loovtöödest iga teema kohta, eneseanalüütilistest töödest ja tunnist aktiivse 
osavõtu hindest. 
 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
    
 M.Kagadze. K.Kullasepp. Suhtlemine on lahe. Inimeseõpetuse õpik.                  
M.Kagadze. K.Kullasepp. Suhtlemine on lahe. Inimeseõpetuse töövihik. 
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Õppeaine nimi Inimeseõpetus 7.klass 
Tundide arv 35 
 

1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
 
1.1. Eesmärgid: 
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele 
ja sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 
valdkondades: 

11) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 
12) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
13) tervis ja tervislik eluviis;. 
14) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
15) üldinimlikud väärtused:ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus 

 
1.2. Ülesanded: 
Õppeainega taotletakse, et õpilane 

9) omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 
tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava 
käitumise ning tervislikku eluviisi; 

10) omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest 
ja mõjust; 

11) mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna 
jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi; 

12) hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 
sallivus, vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teist inimeste ja 
keskkonna vastu. 

 
2. LÄBIVAD TEEMAD 
„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas. 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks. 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” toetab õpilase kujunemist aktiivseks ning 
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks. 
„Kultuuriline identiteet” toetab õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks. 
„Teabekeskkond” toetab õpilase kujunemist infoteadlikuks inimseks, kes tajub ja teadvustab 
infokeskkonda ja suudab seda kriitiliselt analüüsida. 
„Tehnoloogia ja innovatsioon” toetab õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid 
tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. 
„Tevis ja ohutus” toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks. 
„Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks. 
 
3. AINESISU TEEMADE KAUPA 
 
3.1.Inimese elukaar ja murdeea koht selles. Areng ja kasvamine. Arengut ja kasvamist 

mõjutavad tegurid. Inimese elukaar. Murde-ja noorukiea koht elukaares. Inimen oma 
elutee kujundajana. Enesekasvatuse alused ja võimalused. Vastutusseoses valikutega. 
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3.2. Inimese mina. Minapilt ja enesehinnang. Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, huvide, 
võimete ja väärtuste määramine. Konfliktide vältmine j a lahnedamine. 
 
3.3. Inimene ja rühm. Erinevadrühmad ja rollid. Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus. 

Reeglid ja normid rühmas. Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. Rühma kuulumine, 
selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma surve ja toimetulek 
sellega. Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet. 

 
3.4.Turvalisus ja riskikäitumine. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, et vältida 

riskikäitumist; emotsionidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, 
probleemide lahendamine, suhtlusoskus. Hakkamasaamine kiusamise ja vägivallaga. 
Erinevad legaalsed  ja illegaalsed uimastid. Uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajaline 
mõju. 

3.5.Inimese mina ja murdeea muutused. Varane ja hiline küpsemine – igaühel oma tempo. 
Muutunud välimus. Nooruki põhimured küpsemisperioodil. Suguküpsus. Naiselikkus ja 
mehelikkus. Soorollid ja soostereotüübib. Lähedus suhetes. Sõprus. Armumine. Käimine. 
Lähedus ja seksuaalhuvi.vastutus seksuaalsuhetes ja turvaline seksuaalkäitumine. 

 
3.6.Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne ja rahulolu. 

 
 

4. ÕPITULEMUSED 
Põhikooli lõpetaja: 

1) teab ja oskab kasutada põhilisi ensekasvatuse viise ning analüüsib ennast, seostades 
seda oma valikutega elus ja väärtustades ennast; 

2) teab ja oskab igapäevaelus planeerida tervislikke valikuid seoses oma füüsilise, 
vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervisega ning analüüsibnvalikuid mõjutavaid 
tegureid ja oma vastutuse osa selles; 

3) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende 
rakendamise olulisust igapäevaelus; 

4) teab, millised arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära teiste 
eluperioodide seas; 

5) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse aregnu individuaalsust ning teab turvalise 
seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles ning väärtustab seksuaalõigusi; 

6) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid 
oskusi riskikäitumisega seotud olukordades; 

7) teab ja oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja –abi saamiseks, analüüsides 
nende kasutusvõimalusi, ning demonstreerib õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid 
ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 

8) kirjeldab stressi ja kriisi olemust inimsuhetes ning teab, kuidas luua ja säilitada 
toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ning armastust vastastikuse  toetuse 
allikana; 

9) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ja demonstreerib õpisituatsioonis oskust 
keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 

10) teab kooselu reegleid ja norme toetavatest inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust 
rühmas ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet. 

 
5. HINDAMINE 
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Hinne kujuneb teemakohastest kontrolltöödest, hindelistest tunni- ja kodutöödest ja 
enseanalüütilistest töödest 
 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
 
I.Kraav, K.Kõiv.2002. Inimeseõpetus. 7.klass. 
K.Kõiv.2008. Inimeseõpetuse töövihik. 
 
                      
 
Õppeaine nimi: Inimeseõpetus 8.klass 
Tundide arv: 35 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
1.1.Eesmärgid: 
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele 
ja sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes 
valdkondades: 

16) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 
17) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
18) tervis ja tervislik eluviis;. 
19) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
üldinimlikud väärtused:ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus 

 
1.2.Ülesanded: 
Õppeainega taotletakse, et õpilane 

13) omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 
tervikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava 
käitumise ning tervislikku eluviisi; 

14) omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest 
ja mõjust; 

15) mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna 
jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi; 

16) hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 
sallivus, vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teist inimeste ja 
keskkonna vastu. 

 
2.  LÄBIVAD TEEMAD 
 
A„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas. 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks. 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” toetab õpilase kujunemist aktiivseks ning 
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks. 
„Kultuuriline identiteet” toetab õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks. 
„Teabekeskkond” toetab õpilase kujunemist infoteadlikuks inimseks, kes tajub ja teadvustab 
infokeskkonda ja suudab seda kriitiliselt analüüsida. 
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„Tehnoloogia ja innovatsioon” toetab õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid 
tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. 
„Tevis ja ohutus” toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks. 
„Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks. 
 
3. AINESISU KLASSIDE KAUPA 
3.1.Tervis.  
Tervis kui heaoluseisund. Tervise füüsiline-, vaimne-, emotsionaalne ja sotsiaalne aspekt ja 
nendevahelised seosed. Eesti rahva tervisenäitajad. Tervisealased infoallikad ja nende 
usaldusväärsus. Toitumise ja kehalise aktiivsuse mõju tervisele, valikuid mõjutavad tegurid. 
Vaimne tervis ja seda mõjutavad tegurid. Stress, selle põhjused aj abi saamise võimalused. 
Kriis ja kriisiabi. Esmaabi eriolukordades . Esmaabi põhimõtted. 
3.2.Suhted ja seksuaalsus. 
 Seksuaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, säilitamine ja katkestamine. Suhete 
väärtustamine. Armumise ja armastuse osa suhetes. Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, 
identiteet, nauding, reproduktiivsus ja areng. Seksuaalne sõnavara ja orientatsioon. Soorollide 
ja stereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele. Turvaline seksuaalkäitumine ja 
seksuaaleluga seonduvad õigused. Rasestumisvastased vahendid ja sugulisel teel levivad 
haigused, nende ennetamine. HIV ja Aids, abi ja nõustamine. 
3.3.Inimene ja valikud.  
Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. Edukus, väärtushinnangud ja prioriteedid elus. 
Inimeste väärtustamine.  

 
 

4.  ÕPITULEMUSED 
Põhikooli lõpetaja: 

11) teab ja oskab kasutada põhilisi ensekasvatuse viise ning analüüsib ennast, seostades 
seda oma valikutega elus ja väärtustades ennast; 

12) teab ja oskab igapäevaelus planeerida tervislikke valikuid seoses oma füüsilise, 
vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervisega ning analüüsibnvalikuid mõjutavaid 
tegureid ja oma vastutuse osa selles; 

13) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende 
rakendamise olulisust igapäevaelus; 

14) teab, millised arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära teiste 
eluperioodide seas; 

15) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse aregnu individuaalsust ning teab turvalise 
seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles ning väärtustab seksuaalõigusi; 

16) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid 
oskusi riskikäitumisega seotud olukordades; 

17) teab ja oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja –abi saamiseks, analüüsides 
nende kasutusvõimalusi, ning demonstreerib õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid 
ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 

18) kirjeldab stressi ja kriisi olemust inimsuhetes ning teab, kuidas luua ja säilitada 
toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ning armastust vastastikuse  toetuse 
allikana; 

19) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ja demonstreerib õpisituatsioonis oskust 
keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 
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20) teab kooselu reegleid ja norme toetavatest inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust 
rühmas ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet. 

 
 
5.  HINDAMINE 
Hinne kujuneb teemakohastest kontrolltöödest, hindelistest tunni- ja kodutöödest ja 
enseanalüütilistest töödest 
 
 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
M.Kull, K.Part,K.Kõiv,E.Kiive. Tervis-minu valikud. 8.klassi inimeseõpetuse õpik. 
M.Kull, K.Part,K.Kõiv,E.Kiive.Tervis-minu valikud.8.klassi inimeseõpetuse töövihik. 
                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


