
 Audentese Erakool 
Põhikool 

  

Õppeaine: KEHALINE KASVATUS I KOOLIASTE 
Tundide arv:  8 (1.-3.kl. 2 kehalist kasvatust +1tantsutund 2. ja 3. 
klassis) 
 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
 
1.1 Eesmärgid 

Õpilane: 
* mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust 
* soovib olla terve ja rühikas 
* täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid 
* harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides; oskab iseseisvalt ja koos kaaslastega 
ohutult mängida liikumismänge; tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise. 
* tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja 
liikumist iseseisvalt harrastama 
* sooritab õpetaja juhendamisel kontrollharjutusi; annab hinnangu oma sooritusele ja 
kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske) 
*tunneb huvi Eestis toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

 
1.2 Ülesanded ja õppetegevused  

I  kooliastme õppetegevused on: 
1) organiseeritud praktiline harjutamine tundides; organiseeritud liikumine ja mängimine 
tunnivälise tegevusena; 
2) üldiste kehaliste võimete: kiiruse, painduvuse, osavus ja koordinatsiooni arendamine 
spordialadeks jaotamata 
3) eluks vajalikke liigutusoskuste ja –vilumuste (kõnd, jooks, hüpped, visked, ronimine ja 
roomamine; ujumine) omandamine 

      4) oma tegevuse/soorituse kommenteerimine ning kaaslase tegevuse kirjeldamine; 
5) kontrollharjutuste sooritamine; oma tulemuste kogumine ja võrdlemine. 
6) loovuse ja tahteomaduste arendamine 
 

 
2. LÄBIVAD TEEMAD JA AINETEVAHELINE LÕIMING 

* „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ - Liikumine looduses, erinevate puude, põõsaste ja 
taimede tundmine ning leidmine looduses; õpilase kujundamine keskkonnateadlikuks 
looduses liikujaks. 
* „Tervis ja ohutus“- Tervislikeks eluviisideks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja 
kogemuste omandamine nii aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses. 
* „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“- Õpilaste innustamine sooviga olla terve ning 
kanda ka ise hoolt oma töövõime suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise korral 
mõne spordi- ja/või liikumisharrastuse vastu juhitakse õpilast selle alaga süvendatult 
tegelema. 
*„Väärtused ja kõlblus“ – ausa mängu põhimõtete - järgimine kehalises kasvatuses ning  
tunnivälises sportlikus tegevuses. Sportlikus tegevuses kehtivate reeglite mõistmine ja 
nende järgimine toetab õpilase kujunemist kõlbeliseks isiksuseks 
* Erinevate liikumismängude kaudu arendada laste lugemis- ja arvutamisoskust, mängude 
kirjeldusest arusaamine ja väljendusoskus ise kirjeldada mängureegleid 
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3. AINESISU KLASSIDE KAUPA 

 
3.1 ÕPPESISU 1. KLASSIS. 
 
3.1.1.Võimlemise põhiasendid ja –liikumised 

Algseis, harkseis, kükk, kägar  
Iste, toengiste, harkiste, kägariste 
Käte asendid: all, ees, ülal, kõrval, puusal, õlgadel, pihkseongus 
Jalgade asendid: ees, taga, kõrval 
Matkimisharjutused, harjutused vahenditega: pallid, võimlemiskepid, hüpitsad, hoonöör, 
rõngad. 

3.1.2 Rivi- ja korraharjutused 
Rivistus, mille viib läbi õpetaja, tervitamine, loendamine. 
Rivistumine ühte viirgu, kolonni, pihkseongus ringi moodustamine 
Liikumise alustamine ja lõpetamine 
Pöörded paigal 

3.1.3 Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 
Matkivad kõnni (jooksu) harjutused, kägarkõnd, tagurpidi kõnd (jooks), juurdevõtusamm, 
kõnd (jooks) takistuste vahel, kiirenev kõnd üleminekuga jooksule. 
Jooksu alustamine ja lõpetamine, jooks “kitsas koridoris”, õige jooksuasendi õpetamine, 
teatejooksud eri vahendite kasutamisega, võidujooks 20m distantsil, kestvusjooks 
maastikul (kuni 2min.jooksu vahelduvalt kõnniga) 
Sulg-, harki- ja käärishüplemine, hüplemine ühel jalal (paigal), harkishüplemine, matkivad 
hüplemisharjutused, hüplemine vahendite vahel ja üle, eri suundades. 
Juurdeviivad harjutused hüplemiseks hüpitsa tiirutamisega ette, hüplemine paigal. 
Hüplemine üle kiikuva hoonööri, läbijooks tiirutatava hoonööri alt. 

3.1.4 Rakendusvõimlemine 
Väikeinventari ja mattide kandmine ja paigutamine 
Toengute kasutamine matkimisharjutustena ja mänguvormis (“konnahüpped”, 
“vähikõnd”) 
Rippseis, ripe köiel või latil. 
Ronimine ja roomamine takistuste üle ja alt 
Üleshüpped kahe jala tõukelt, pealehüpped pehmele alusele hoojooksult. 

3.1.5 Akrobaatika 
Veered: veere kõrvale (“niidirull”), veere taha kägarasendis (“kiikhobu”), kukerpall, 
turiseis (“küünal”) abistamisega. 

3.1.6 Tasakaaluharjutused 
Kõnd mööda joont, kõnd maha asetatud nööril, võimlemispingil, päkk-kõnd mööda joont, 
kõnniharjutused erinevate käteasenditega joonel, võimlemispingil, latil, kõnd astumisega 
rõngast rõngasse, klotsidel. 

3.1.7 Viskeharjutused ja visked 
Palli hoie ja viskeliigutus 
Palli (eri suurustega) ja teiste viskevahendite (käbid looduses) viskamine vasaku ja 
parema käega kaugusesse ja vastu seina, üle nööri, üle takistuste. 
Märkivisked (tähise kaugus 4m, kõrgus 2m, läbimõõt 1m) 
Erinevate (suurus, raskus) pallide veeretamine, viskamine ja püüdmine 

3.1.8 Liikumismängud 
Matkimismängud ja erinevad liikumismängud kõnni-, jooksu-, hüplemis- ja viskeoskuste 
arendamiseks 
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Rahvastepalliks ja jalgpalliks ettevalmistavad harjutused ja mängud (“veeremäng” “pall 
läbi rõnga” „jahimees“ jne.), paigaloleva palli löömine ja palli vedamine jalaga ühe tähise 
juurest teiseni, selg ees jooks ja peatumine signaali järgi rahvastepalli väljaku piirides. 

3.1.9 Loodusliikumine 
Ettevalmistus maastikumängudeks, erinevate maastikuobjektide (puud, põõsad, kraavid, 
tiigid, künkad, lohud) märkamine ja äratundmine lähimatkadel ja õuetundides. Õpetaja 
seletuse järgi nende leidmine gruppides. 

3.1.10 Suusatamine ja uisutamine 
Käitumine ja ohutustehnika suusaradadel, suusavarustuse kasutamine ja transport, 
suuskade hoidmine ja hooldus. 
Astesamm ja libisamm keppideta 
Lehvikpööre paigal, kukkumine ja tõusmine suuskadel 
Laskumine kõrgasendis keppideta 
Tasakaalu ja osavusmängud suuskadel keppideta. 
Tasakaaluharjutused uiskudel, seis ja kõnd jääl, libisemine jääl ühel jalal teise jala tõukest.  

3.1.11  Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele.  
Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele, käitumisreeglid kehalise kasvatuse tunnis;      
ohutu ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja liikumisviisidega tegeldes; 
ohutu liikumine/liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. 

       Hügieenireeglid kehalisi harjutusi tehes. Teadmised ilmastikule ja spordialale vastavast 
       riietumisest. Pesemise vajalikkus kehaliste harjutuste tegemise järel. 
       Elementaarsed teadmised spordialadest ja Eesti sportlastest.  
 
3.2 ÕPPESISU 2. KLASSIS 
3.2.1 Võimlemise põhiasendid ja –liikumised 

Sulgseis, päkkseis, põlvitus, toengpõlvitus 
Kägariste, harkiste, toengharkiste 
Käte asendid: ees-all, kõrval-all, ees-ülal, kõrval-ülal 
Vabaharjutused, harjutused vahenditega: pallid, topispallid, rõngad, hüpitsad, hoonöör, 
võimlemispingid, varbsein. 
Õpetaja poolt koostatud 8-taktine hommikvõimlemise kava. 

3.2.2 Rivi- ja korraharjutused 
Rivistumine õpetaja käskluste järgi, loendamine üheks, kaheks, kolmeks jne. 
Harvenemine  ja koondumine juurdevõtusammudega 
Pöörded paigal 
Liikumine vastukäiguga ja “maona” 

3.2.3 Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 
Kõnd (jooks) erinevas tempos ja erineva sammupikkusega, põlvetõste-, jalatõste- ja 
sääretõstekõnd, kõnd (jooks) erinevate käteasenditega 
Jooks suuna muutmisega, pendelteatejooks käteplaksuga, jooks kraavide ja madalate 
takistuste ületamisega, kestvusjooks(2 min), võidujooks 30m distantsil 
Sulghüplemine vahehüpisega, hüplemine ühel jalal liikumisega pehmel pinnasel, 
käärishüplemine jalavahetusega, hüplemisharjutused erinevate käteasenditega. 
Hüpitsaga hüplemine paigal ja liikudes edasi hüpitsa tiirutamisega ette 
Hüplemine üle tiirutatava hoonööri 

3.2.4 Rakendusvõimlemine 
Rippes (varbseinal, redelil, madalal kangil) jalgade kõverdamine, sirutamine, hargitamine. 
Ronimise eri variandid varbseinal, redelil, kaldpinnal. 
Toengud, segatoengud matkimisharjutustes ja mängudes (“käru”, “hülgeroomamine”) 
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Sügavushüpped (kuni 40cm) õige maandumisasendi õpetamiseks, hüpped üle “kraavi” 
kahe ja ühe jala tõukelt maandumisega kahele jalale. 

3.2.5 Akrobaatika 
Veered taha ja kõrvale erinevatest lähteasenditest ja erinevate käteasenditega(kägaras, 
selili, käed all, ülal)  
Tirel ette, tirel ette hoojooksult pehmele, kõrgemale matile, tirel ette kaldpinnal 
Turiseis abistamisega. 

3.2.6 Tasakaaluharjutused 
Seis ühel jalal, teine jalg tõstetud ette, kõrvale, taha 
Päkkseis suletud silmadega 
Kõnd ristsammudega ette üle maas asetseva nööri, üle joone 
Kõnd võimlemispingil takistustest üleastumisega 

3.2.7 Viskeharjutused ja visked 
Viskeharjutused paigalt eri suuruste pallidega vastu seina (kaugus 5m), palli viskamine ja   
püüdmine paarides, palli püüdmine kahe käega sülle                                                                                                                                                  
Korvpalli põrgatamine kahe ja ühe käega                                                           
Topispallide veeretamine ja viskamine. 

3.2.8 Liikumismängud 
Jooksu-, hüppe- ja viskemängud kiiruse, osavuse ja reaktsiooni arendamiseks 
Mitmesugused teatevõistlused vahenditega ja teatepulgaga 
Rahvastepalliks ettevalmistavad mängud eesmärgiga õpetada liikumust mänguväljakul ja 
palli eest põiklemist. 
Jalgpalliks ettevalmistavad harjutused (palli vedamine jalaga takistuste vahel, paarilisele 
söötmine) ja mängud (“slaalom”, “jalgpalli kull” jne.) 

3.2.9 Loodusliikumine ja orienteerumine 
Erinevate maastikuobjektide juurde tähiste asetamine (koos õpetajaga), nende leidmine 
hiljem gruppides ja paaris.  
Klassi, koolimaja ja pargi plaani järgi oma asukoha leidmine 
Kontrolltähiste leidmine õpetaja seletuste ja üleskirjutuste järgi 

3.2.10  Suusatamine ja uisutamine 
Ohutusnõuded mäel, ilmastiku arvestamine riietumisel ja suuskade määrimisel, kaaslase 
abistamine 
Kepitõuke sooritamine, libisamm keppidega 
Laskumine põhiasendis, tasakaalu- ja osavusharjutused laugel nõlval, ebatasasuste 
(kraavid, lohud, kühmud) ületamine 
Uisutamine: ohutustehnika jääl, kukkumine ja tõusmine, tõuge ja liuglemine parema ja 
vasaku jalaga, liuglemine mõlemal uisul. 

3.2.11 Ujumine 
Ohutusnõuded ja kord basseinides ja ujumispaikades, hügieeninõuded 
Veega kohanemine, vette väljahingamine, veepinnal lamamine (“meritäht”,”kork”) 
Veepinnal libisemine, “pimekrool”, käte ja jalgade koostöö. 
Koerkrool, liikumismängud vees ujumise algõpetus abivahenditega. 
Mängud vees 

3.2.12 Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
       Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele.  

Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, oma kaaslase soorituse kirjeldamine ning 
hinnangu andmine. 
Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele, käitumisreeglid kehalise kasvatuse tunnis;      
ohutu ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja liikumisviisidega tegeldes; 
ohutu liikumine/liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. 
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       Hügieenireeglid kehalisi harjutusi tehes. Teadmised ilmastikule ja spordialale vastavast 
       riietumisest. Pesemise vajalikkus kehaliste harjutuste tegemise järel. 
       Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti sportlastest ning Eestis toimuvatest 
       spordivõistlustest ja tantsuüritustest.. 
 
 
3.3 ÕPPESISU 3. KLASSIS 
3.3.1 Võimlemise põhiasendid ja –liikumised 

Põlvitus ja põlvitusiste, poolkükk, väljaaste ja väljaseade 
Käte asendid: õlavars- ja küünarvarsseong 
Jalgade asendid: ees-all, kõrval-all, taga-all 
Vabaharjutused rütmi järgi, harjutused vahenditega kõikidele lihasrühmadele, vahenditeks 
rõngad, hüpitsad, eri suuruse ja raskusega pallid, hoonöör. 
Õpetaja poolt koostatud 16-taktine kava vahendiga (pall, rõngas) 

3.3.2 Rivi- ja korraharjutused 
Harvenemine ja koondumine 
Rivinemine kahte, kolme viirgu 
Pöörded liikumisel 
Liikumine avatud silmusena 
Ümberrivistumine ringjoonele. 

3.3.3 Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 
Kõnni (jooksu) harjutused takistuste vahel ja üle 
Kõnd (jooks) kindla rütmi järgi 
Liikumine ristsammuga ette, taha, kõrvale, põlvetõste- ja sääretõstejooks 
Kõnni- ja jooksuharjutuste seosed, jooksusuuna muutmine eri signaalide järgi 
Kükkishüplemine, sulghüplemine pöörete- ja poolpööretega mõlemale poole 
Koordinatsioonihüplemine 
Hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette ja taha 
Hüplemine üle tiirutatava hoonööri koos järgneva väljajooksuga 

3.3.4 Rakendusvõimlemine 
Ronimine toengpõlvituses ja käpili, rippkükk 
Ronimine varbseinal liikumisega rippseisus ja rippkükis juurdevõtusammudega kõrvale, 
liikumine kõrvale rippes, ripplamangus käte kõverdamine 
Sügavushüpped (kuni 60cm) vetruva maandumisega erinevate käteasenditega, muude 
lisaülesannetega. 

3.3.5 Akrobaatika 
Tirel ette, hüppetirel ette, harktirel ette, tirel taha kaldpinnal, abistamisega 
Turiseis, üleminek turiseisust poolspagaati 
Kaarsild selililamangust abistamisega 
Püramiidid 

3.3.6 Tasakaaluharjutused 
Rõhtseis (“pääsuke”) 
Kõnd võimlemispingil takistustest üleastumisega, vahendite ümbertõstmisega, kõnd 
lisaülesannetega, erinevate käteasenditega 
Pöörded päkkadel 90* ja 180* maas, joonel, võimlemispingil 

3.3.7 Jooks, hüpped ja visked 
Jooks. Jooksuasend, jooksuliigutused, jooksu alustamine ja lõpetamine, jooks erinevatest 
lähteasenditest, mitmesugused jooksuharjutused, jooks erinevas tempos. Kiirendusjooks, 
kestvusjooks (kuni 3min rahulikus tempos), võimetekohase jooksutempo valimine. 
Püstistart koos stardikäsklustega. 
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Teatevahetuse õppimine lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks teatepulgaga. 
Hüpped. Paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. Hüpped hoojooksult, et 
omandada jooksu ja hüppe ühendamise oskus.  
Kaugushüpe hoojooksult paku tabamiseta.  
Madalatest takistustest ülehüpped parema ja vasaku jalaga.  
Kõrgushüpe otsehoolt. 
Visked. Õige viskeasend, viskeliigutus tennispalliga, rahvastepalliga 
Õige püüdmisasend, palli viskamine ja püüdmine paarides, rünnakvise jalgadesse, sööt üle 
väljaku, rahvastepalli vise jooksult, viskemängud (“pallikull”) 
Tennispalli vise  täpsusele ja kaugusele; tennispalli vise kolme sammulise hooga.  

3.3.8 Liikumismängud 
Ettevalmistavad mängud ja harjutused jalgpalliks: palli vedamine jalaga takistuste vahel, 
veereva palli peatamine jala siseküljega, pallitunnetuse arendamine 
Keskmise suurusega palli viskamine püüdmine, põrgatamine kahe ja ühe käega, nende 
harjutuste kasutamine teatevõistlustes 
Erinevad rahvastepalli variandid eesmärgiga kõiki õpilasi mängus hoida, mäng reeglite 
järgi  

3.3.9 Loodusliikumine ja orienteerumine 
Tähistatud kontrollpunktide leidmine gruppides ja paaris õpetaja poolt märgistatud rajal, 
ülesannete täitmine kontrollpunktides 
Erinevate plaanide (klassi, koolimaja, koolipark) koostamine, orienteerumiskaardiga 
tutvumine. 

3.3.10   Suusatamine ja uisutamine       
      Libisemine ühel suusal, paaristõukeline sammuta sõiduviis 

Vahelduvtõukeline 2-sammuline sõiduviis 
      Laskumine laugjal nõlval madalasendis asendi muutusega, trepp- ja käärtõus,  

Astepööre laskumisel 
Tasakaaluharjutused jääl, uisutamine suure raadiusega ringi mööda 

3.3.11  Ujumine       
Krooliujumine, selili krool, stardihüpped,  
Rinnuliujumise algõpetus ja pöörded vees 
Ohutustehnika ja mängud vees 

3.3.12  Teadmised spordist ja liikumisviisidest        
       Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele.  
       Liikumissoovitused I kooliastme õpilasele. 

Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, oma kaaslase soorituse kirjeldamine ning    
hinnangu andmine. 
Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele, käitumisreeglid kehalise kasvatuse tunnis;      
ohutu ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja liikumisviisidega tegeldes; 
ohutu liikumine/liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. 

       Hügieenireeglid kehalisi harjutusi tehes. Teadmised ilmastikule ja spordialale vastavast 
       riietumisest. Pesemise vajalikkus kehaliste harjutuste tegemise järel. 
       Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti sportlastest ning Eestis toimuvatest 
       spordivõistlustest ja tantsuüritustest. 

 
4.  ÕPITULEMUSED I kooliastmel  
I kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 
3. klassi õpilane: 
1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks õpilane 
peab olema kehaliselt aktiivne; 
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2) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides; oskab iseseisvalt ja koos kaaslastega 
ohutult mängida liikumismänge; tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise. 
3) omandab kooliastme ainekavva kuuluvate liikumisviiside/kehaliste harjutuste tehnika 
(vt alade õpitulemused õppesisu juures); sooritab põhiliikumisviise liigutusoskuste tasemel; 
4.1 Võimlemine 
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). 
4.2  Jooks, hüpped, visked 
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 kolmesammulise hooga; 
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta. 
4.3  Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes ning 
mängib nendega liikumismänge; 
2) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab 
kohtuniku otsust. 
4.4  Suusatamine 
Õpilane: 
1) suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise kahesammulise 
sõiduviisiga; 
2) laskub mäest põhiasendis; 
3) läbib järjest suusatades 2 km (T) / 3 km (P) distantsi. 
4.5  Uisutamine 
Õpilane: 
1) libiseb jalgade tõukega paralleelsetel uiskudel; 
2) oskab sõitu alustada ja lõpetada; 
3) uisutab järjest 4 minutit. 
4.6  Loodusliikumine ja orienteerumine 
Õpilane: 
1)leiab klassi, koolimaja ja pargi plaani järgi oma asukoha 
2) jookseb läbi 1000m tähistatud raja ja leiab kontrolltähisd õpetaja seletuste järg 
3)tunned erinevaid maastikuobjekte ja oskab neid seletada ja leiab need üles  
4.7  Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks ta       
peab olema kehaliselt aktiivne; 
2) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, liikudes/sportides erinevates sportimispaikades 
ning liigeldes tänaval; järgib õpetaja seatud reegleid ja ohutusnõudeid; täidab 
mängureegleid; teab ja täidab (õpetaja seatud) hügieeninõudeid; 
3) annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske); 
4) loetleb spordialasid ja nimetab tuntud Eesti sportlasi. 
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5.  HINDAMINE 
 
* I kooliastmes hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi, aktiivsust ja kaasatöötamist tunnis, 
tegevuse või   harjutuse omandamiseks tehtud pingutust ning püüdlikkust; reeglite, hügieeni- 
ja ohutusnõuete järgimist. 
* Õpitulemustena esitatud liigutusoskusi hinnates arvestatakse nii saavutatud taset kui ka 
õpilase poolt tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd. 
* Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 
* Õpitulemusi hinnatakse 1.ja 2.klassis sõnaliste hinnangutega ja 3.klassis numbriliste 
hinnetega.  
* Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise 
kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilase teadmisi spordist, liikumisest ja kehaliste harjutuste 
tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust seisundist – õpilane 
sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante või oma raviarsti määratud 
harjutusi. 
Juhul kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, koostatakse 
talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse kehalise kasvatuse õppe eesmärk, õppesisu, 
õpitulemused ning nende hindamise vormid. 
 
 
6. KASUTATAV KIRJANDUS 
 
• Mängima! Endel Isop Tln. 1987 „Eesti Raamat“ 
• Kergejõustiku alused. G Carr. 2001 A/s Pakett 
• Aardeotsija, orienteerumise töövihik nr.1, Anne ja Erik Keeberg, Saaremaa 1992 
• Rajaleidja, orienteerumise töövihik nr.2, Anne ja Erik Keeberg, Saaremaa 1992 
• Juku suusakool 
• Üldarendavad harjutused mattidel ja võimlemisriistadel. Uno Sahva , Tln. 1991 
• Akrobaatika ja sportvõimlemise esinemiskavasid. E.Roodas, Tln 1983 
• Võimlemis- ja suusarivi koolis. Endel Isop, Tln. 1995 
• Valik kehalisi harjutusi laste- ja noorte liikumistundides kasutamiseks, Kai Randrüüt, 

Tln.2003 
 
                     

 
Õppeaine nimetus: KEHALINE KASVATUS II  KOOLIASTE  
Tundide arv : 7 (2 tundi 4. ja 6.klassis, 3 tundi 5.klassis) 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED. 
 
1.1.Eesmärgid: 

Õpilane: 
1) soovib olla terve ja rühikas; 
2) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust; 
3) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja 
liikumist iseseisvalt harrastama; 
4) omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
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5) täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid; 
6) jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga; 
7) õpib kaaslastega koostööd tegema, kokku lepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima ja 
ausa mängu olemust mõistma; 
8) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu 
 

1.2 Ülesanded: 
1)arendada kehalisi võimeid: eeskätt kiirust, samuti vastupidavust, painduvust ja osavust 
2)õpetada kehaliste harjutuste tehnikat 
3)kujundada rikkalik mängude ja liigutusoskuste pagas 
4)suunata õpilaste vaba aja sportlikku sisustamist 
5)anda teadmisi kehaliste harjutuste mõjust organismile 
6)kujundada korraharjumusi ja tahteomadusi 
7)anda teoreetilisi teadmisi erinevatest spordialadest, võistlusmäärustest; erinevate 
spordialade mõjust organismile. 
8)viia läbi liigutusoskuste kontrollharjutused ja kehaliste võimete testid, mille kaudu on 
võimalik anda tagasisidet õpilase arengule. 
II kooliastme õppetegevused on: 
1) organiseeritud praktiline harjutamine tundides ja tunnivälise tegevusena; iseseisev 
liikumine ning mängimine tunnivälise (vaba aja) tegevusena; 
2) kontrollharjutuste sooritamine, oma kehaliste võimete kontrollimine ning tulemustele 
hinnangu andmine; 
3) oma ja/või kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine ning arutelu; 
4) spordi-, liikumis- ja terviseteemaliste materjalide lugemine; 
5) spordivõistlustest ja/või tantsuüritustest osavõtt võistlejana/osalejana; spordi- ja/või 
tantsuürituste jälgimine TVst. 

 
2. LÄBIVAD TEEMAD JA LÕIMUMINE: 

• Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. 
Tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste 
omandamist toetatakse nii aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja 
sotsiaalse õpikeskkonna loomise kaudu. 

• Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ toetatakse kehalises 
kasvatuses õpilaste innustamisega olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas hoolt oma töövõime suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise 
korral mõne spordi- ja/või liikumisharrastuse vastu juhitakse õpilast selle alaga 
süvendatult tegelema. 

• Läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ aitab kehalises kasvatuses ellu viia 
väljas (looduses) harrastatavate spordialadega tegelemine, mis väärtustab ümbritsevat 
ning soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks. 

• Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ toetatakse õpilaste organiseeritud 
tunnivälise liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, 
võistlused, õpilaste juhendamisel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms). 

• Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates 
• spordialades/liikumisviisides, mis tutvustavad rahvuslikku ja teiste maade 

liikumiskultuuri ning aitavad õpilasel kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja 
kultuurilist mitmekesisust väärtustavaks) ühiskonnaliikmeks. 

• Läbiv teema „Teabekeskkond“ toetab õpilast vajaliku info leidmisel. 
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• Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ rakendamine kehalises kasvatuses 

seostub antud ülesande jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega. 
• Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ seostub spordi ülima aate – ausa mängu 

põhimõtete – järgimisega kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses. 
Sportlikus tegevuses kehtivate reeglite mõistmine ja nende järgimine toetab õpilase 
kujunemist kõlbeliseks isiksuseks. 

 
Kehalise kasvatuse lõimimine teiste valdkondadega 

• Emakeelepädevust kujundatakse kehalises kasvatuses spordi- ja liikumisalaste 
oskussõnade ja teksti mõistmise ning eneseväljendusoskuse kaudu. 

• Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa eri spordialades ja 
liikumisviisides kasutatavate võõrsõnade tähenduse mõistmine. 

• Kunstipädevuse kujunemist toetab meelte tegevus, loovuse, tunnetuse ja vilumuste 
arendamine, isikupärane ja loominguline käsitlus, valmisolek leida erinevatele 
ülesannetele omanäolisi lahendusi, rütmi ja liikumise seostamine, ilu märkamine 
liikumises ja enda ümber looduses. 

• Sotsiaalne pädevus. Kehalises kasvatuses omandatud teadmised liikumis- ja 
spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi: seoste loomine harjutuste sooritamisel, 
spordireeglite järgimine; teadmised õppekäikudelt; tervislikuks eluviisiks vajalike 
teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamine läbi ajaloo, inimese- ja loodusõpetuse.  
Teadlikult tervist väärtustava eluviisi omaksvõtmine soodustab õpilase kujunemist 
vastutustundlikuks kodanikuks. 

• Tehnoloogiline pädevus võimaldab rakendada teaduse ja tehnika saavutusi erinevates 
spordialades/liikumisviisides (spordialade tehnika, spordivarustus ja -vahendid) ning 
järgida tervisliku toitumise põhitõdesid. 

• Loodusteaduslikku pädevust toetab keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel. 
Kehalise kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud 
inimeseõpetuses, bioloogias, füüsikas ja geograafias. 

 
3. AINESISU KLASSIDE KAUPA. 

 
3.1  ÕPPESISU 4. KLASSIS 
3.1.1  Võimlemise põhiasendid- ja liikumised 

Väljaaste, väljaseade, erinevad põlvitusasendid, käte ja jalgade hood, kerepöörded 
Õpetaja poolt koostatud vabaharjutused ja harjutused vahendiga, 12-taktilise vabakava 
esitamine kindla rütmi (muusika) järgi. 

3.1.2 Rivi- ja korraharjutused 
Rivistus ja raport (teostab õpilane) 
Liikumine kahekaupa kolonnis vastukäiguga välja ja sisse 
Liikumine suletud silmusena 

3.1.3 Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 
Mitmesugused kõnni- ja jooksuharjutuste seosed, kõnd (jooks) erinevate kujundliikumistega 

Koordinatsioonihüplemine, sulghüplemine poolpööretega (45, 90, 135 kraadi) 
Harkhüpe, kägarhüpe, hoojooksult sulghüpe, sirutushüpe 
Hüpitsaga hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette ja taha, hüplemine jalalt jalale, ühel jalal 
Hüplemine üle tiirutatava hoonööri üksikult, paaris, kolmikutes 

3.1.4 Rakendusvõimlemin 
Riistastiku (hoolaud, poom, kits, hobune) kandmine ja paigutus 
Pealt-, alt- ja segahoie, kätte kõverdamine rippes (P), ripplamangus (T) 
Ronimine köiel 
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Vibutushooglemine (kangil, rõngastel) 
Toeng ja tagatoeng, hüpe toengusse mitmesugustel vahenditel 
Sügavushüpped (kuni 80cm) vetruva maandumisega poolkükki käed ees (kõrval-ülal), 
sirutusmahahüpe 

3.1.5 Akrobaatik 
Tirel taha, kaarsild selililamangust, tiritamm abilisega kõverdatud jalgadega 

3.1.6 Tasakaaluharjutused 
Madalal poomil varem omandatud kõnniharjutused, nende kombinatsioonid, laskumine 
kükki, põlvitusse ja tõusmine 
Rühmaharjutused viirus ja kolonnis 
360 kraadine pööre päkkadel maas (väikeste sammudega, ristsammudega), sama joonel, 
võimlemispingil 
Väljaastekõnd võimlemispingil, rühmaharjutused võimlemispingil 

3.1.7 Kergejõustik 
•  Jooks: erinevatest lähteasenditest liikumiskiiruse arendamiseks (ka paarides) 

        Kiirendusjooksud 50-60m, püstilähe ühe käe toetusel 
        Pendelteatejooksud, ringteatejooksu tutvustamine 

          Kestvusjooks maastikul 
• Hüpped: kõrgushüpe (üleastumishüpe) 

        Kaugushüpe täishoolt täpsustamata äratõuke kohaga 
        Ridahüpped jalalt jalale 

• Visked: märkivisked horisontaalsesse ja vertikaalsesse märki (kaugus 6m, kõrgus    
         5m, läbimõõt 1m) 

        Liikuva märklaua tabamine väikese palliga 
        Teatevõistlused ja mängud topispallidega 

3.1.8 Sportmängud 
•  Jalgpall: paigaloleva palli löömine ja söötmine,  

         palli veeretamine vasaku ja parema jalaga takistuste vahel 
• Korvpall: palli põrgatamine paigal ja liikumisel parema ja vasaku käega 

          põrgatamine lisaülesannetega 
• Rahvastepall: mäng erinevate variantide järgi eesmärgiga hoida kõiki lapsi  

          mängus, mängutehnika ja –taktika 
3.1.9  Orienteerumine   
       Maastikuga kohanemine, seal esinevate objektide eristamine ja piltlik kujutamine, 
       Klassi, koolimaja ja kooliümbruse plaani joonistamine, individuaalne         
       Maastikumäng 
3.1.10  Suusatamine 
       Laskumine laugel nõlval asendi muutmisega, ebatasasuste ületamine 
       Paaristõukeline sammuta sõiduviis, poolkäärtõus 
3.1.11 Liikumismängud 
        Ettevalmistavad mängud kergejõustiku ja sportmängude õpetamiseks 
        Mitmesugused teatevõistlused 
3.1.12  Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 

• Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline   
komponent. 

• Ohutu ümbrust säästev liikumine harjutuspaikades ja looduses. Teadmised käitumisest 
ohuolukordades. Lihtsad esmaabivõtted. 

• Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel 
• Ausa mängu põhimõtted spordis. 
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• Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 
• võistlusmäärused.  
• Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ning liigeldes. 
• Tuntumad Eesti ja maailma sportlased jms 
• Teadmised olümpiamängudest. 

 

3.2  ÕPPESISU 5. KLASSIS 
 
3.2.1  Võimlemise põhiharjutused ja –liikumised 
      Erinevad isted: uppiste, nurkiste, tõkkeiste,  
      Poolspagaat, toenglamang, toengpõlvitus, toengrõhtpõlvitus, väljaseade- 
      põlvitus kõrvale 
      Pinge- ja lõdvestusharjutused 
      Õpetaja poolt koostatud 8-12 taktilised harjutuskombinatsioonid ja harjutused 
      Vahenditega. 
3.2.2  Rivi- ja korraharjutused 
      Rivistumine korrapidaja õpilase poolt antud käskluste järgi ja raport 
      Harvenemine ja koondumine (kaartena ette ja taha) 
      Liikumine ristlemisega 
      Liikumine diagonaalselt, “teona” 
3.2.3  Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 
      Kõnd erinevate käteasendite ja –liigutustega rütmi järgi 
      Jooks kujundliikumisega 
      Juurdevõtusamm ja sammhüpe, sirutushüpe 
      Hüplemine hüpitsa ja hoonööriga: hüpitsa tiirutamine silmusena ette ja taha, 
      Sissejooks tiirleva hoonööri alla, hüplemine koos järgneva väljajooksuga. 
3.2.4  Rakendusvõimlemine 
      Ripnemine horisontaalredelil, käte haare juurdevõtuga, ronimine köiel 
      Toenghüpe üle kaaslase, hoojooksult hüpe kitsele (hobusele või võimlemiskastile) 
      toengkägarasse, sirutusmahahüpe 
      Kang: vibutushooglemine rippes, ripe kõverdatud kätega 
      Erikõrgusega rööbaspuud: rippkükk(pöidade toetamisega alumisele rööpale), 
      ripplamang alumisel rööpal 
      Poiste rööbaspuud: hooglemine toengus, mahahüpe ettepoolt 
      Kaaslase kandmine põimseongus. 
3.2.5  Akrobaatika 
      Hüppetirel ette, tirel taha, tiritamm, kätelseis abistamisega 
3.3.6  Tasakaaluharjutused 
      Põlvetõste- ja päkkkõnd poomil, sirutusmahahüpe maandumisasendi  
      fikseerimisega, pööre poomil poolkükis 180 kraadi, takistuste ületamine 
      poomil 
3.2.7  Kergejõustik 

• Jooks: erialane soojendus, lähtekäsklused, lähtejooks, finiś, jooks erinevatel 
distantsidel, määrustepärane pendelteatejooks, ringteatejooks,  
 Cooperi test 

• Hüpped: kaugushüpe (sammhüpe) täishoolt, õige maandumisasendiga laiema  
          äratõukekoha tabamisega 
          kõrgushüpe- üleastumishüpe täishoolt, eelharjutused flopphüppeks 

• Visked: palliviske tehnika 3-sammuliselt hoolt, visked märki ja tsoonidesse, 
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          kaugvisked, ohutustehnika palliviskel 
3.2.8  Sportmängud 

• Jalgpall: veereva palli peatamine, löök pöia siseküljega täpsusele, palli löömine 
           paarilisele, palli vedamine pöia sise- ja välisküljega kiiruse ja   
           liikumissuuna muutmisega 

• Rahvastepall: reeglitepärane mäng 
• Võrkpall: ettevalmistavad mängud ja teatevõistlused , palli hoie, mängija asend                   

ja peatumine, liikumisviisid hüppe-, juurdevõtu- ja ristsammudega, 
ülalt- ja alt sööt (P) 

• Korvpall: põrgatamine parema ja vasaku käega paigal ja liikumisel, mängija 
kehaasend ja liikumistehnika, pallihoid, sööt rinnalt kahe käega (T), ülalt ühe käega 
(P), kahe käe vise rinnalt  

3.2.9  Orienteerumine 
Kaardi värvid, lihtsamad leppemärgid, maastikuobjektide kujutamine      leppemärkidega, 
maastikumängude organiseerimine ja raja mahapanek gruppides 

3.2.10 Suusatamine  
      Suusavarustuse hoidmine, hooldamine, suuskade määrimine 
      Paaristõukeline ühesammuline sõiduviis,  
      Pooluisusamm laugel laskumisel, sahkpidurdus 
      Tõste- ja hüppepöörded paigal, uisusammpööre 
3.2.11 Liikumismängud 
      Ettevalmistavad mängud kergejõustiku ja sportmängude õpetamiseks 
3.2.12  Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 

• Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline   
komponent. 

• Ohutu ümbrust säästev liikumine harjutuspaikades ja looduses. Teadmised käitumisest 
ohuolukordades. Lihtsad esmaabivõtted. 

• Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel 
• Ausa mängu põhimõtted spordis. 
• Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 
• võistlusmäärused.  
• Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ning liigeldes. 
• Teadmised spordialadest/liikumisviisidest, suurvõistlused ja/või üritused Eestis ning 

maailmas 
• tuntumad Eesti ja maailma sportlased jms 
• Teadmised antiikolümpiamängudest. 

 
3.3  ÕPPESISU 6. KLASSIS 
3.3.1  Võimlemise põhiharjutused ja –liikumised 
      Seljati-selitsi, küljeti-külitsi, rinnati-rinnutsi, toengnurkiste, külgtoenglamang, 
      tagatoenglamang 
      Erinevad vabaharjutused ning harjutused vahenditega, õpetaja poolt koostatud 
      16.-taktilised harjutuskombinatsioonid 
3.3.2  Rivi- ja korraharjutused 
      Pöörded sammuliikumiselt 
      Erinevate rivistumiste ja ümberrivistumiste kordamine 
      Liikumine siksakina ja möödakäiguga 
3.3.3  Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused 
      Jalatõstehüpe ette, taha ja kõrvale, koordinatsioonihüplemised, sammhüpe 



 Audentese Erakool 
Põhikool 

  
      Kombineeritud hüplemised: põlvetõstehüpe, käed avaringselt ees järgneva 
      jalatõstehüppega taha, käed kõrvale (T) 
      Hüplemine hüpitsa tiirutamisega silmusena taha, hüplemine ajale,  
      hüplemisharjutused paaris ja rühmas 
      Hüplemine üle hoonööri üksikult ja paaris tulemusele 
3.3.4  Rakendusvõimlemine 
      Ronimine latil (3m), köiel 
      Uppripe, tiriripe, kinnerripe; kaaslase kandmine seljas, “ratsavõte” 
      Erikõrgusega rööbaspuud: rippkükist ühe jala hoo ja teise tõukega tireltõus  
      lumisele rööpale 
      poiste rööbaspuud: mahahüpe ette- ja taha hoolt, harkiste 
      Kang: jalgade hood üle käärtoengusse, käärripe, tagaoleva jala hoog üle,  
      mahahüpe pöördega 90 kraadi, tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega. 
      Harkhüpe: (T) kits risti 80-100cm 
                        (P) kits risti 90-100cm 
3.3.5  Akrobaatika 
      Kätelseis abistamisega, vastu seina, “palgiveeretamine”, “mustlasmaadlus” 
      Kaarsild ülalt abistamisega (T) 
      Ratas kõrvale 
      Hüppetirel hoojooksult üle takistuse 
      Akrobaatilise harjutuskombinatsiooni koostamine ja esitamine. 
3.3.6  Tasakaaluharjutused 
      Poomil(T): hüpe jalgade vahetusega, pööre kükkis 180 kraadi, vetruv samm ja  
      Valsisamm 
3.3.7   Kergejõustik 

• Jooks: tõkkejooksu tutvustamine ja juurdeviivad harjutused 
                    võistluseelne soojendus,  ringteatejooks, teatepulga vahetusala 

• Hüpped: kaugushüpe täishoolt õige äratõuke kohaga, hoojooksu mõõtmine 
                    kõrgushüpe üleastumishüpe täishoolt, flopphüppe juurdeviivad  
         harjutused. 

• Visked: pallivise täishoolt,  
                    juurdeviivad harjutused kuulitõukeks topispallidega  
3.3.8  Sportmängud 

• Korvpall: söödud liikumiselt, põrgatamine takistusest möödumisel tempo ja  
     palli põrkekõrguse muutmisega, pöörded põrgatamisel 
     pealevisked liikumiselt põrgatusest ja peale söödu saamist 
     kahe käega rinnaltvise (T) ja ühe käega ülaltvise (P) tugiasendist, mäng lihtsustatud 
reeglitega, individuaalne kaitsemäng.                                       

• Võrkpall: ülaltsöödu õpetamine kasutades viset, põrgatust, vahesöötu, 
                     ülaltsööt paarides, altsöödu tutvustamine, palling alt 
                     “Pioneeripall” 

• Jalgpall: liikuva palli löömine pöia siseküljega ja jalapealsega 
                  langeva palli “surmamine” jala siseküljega 

            õppemäng lihtsustatud reeglitega, võistlusmäärused 
3.3.9   Orienteerumine 
      Kompassi ehitus ja kasutamine, kaardi mõõtkava, ilmakaared, lähimatkadel 
      mööda joonorientiire kaardi ja maastiku võrdlemine, oma asukoha määramine, 
      tingmärkidega tutvumine, maastikujooks 
3.3.10  Suusatamine  
      Uisusamm keppide tõuketa, vahelduvtõukeline kahesammuline sõiduviis, 
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      Põiki laskumine, pidurdus ja pööre poolsaha abil 
      Võistlusmäärused 
3.3.11  Liikumismängud 
      Erinevad liikumismängud kergejõustiku ja sportmängude õpetamiseks 
      Mitmesugused teatevõistlused kiiruse ja osavuse arendamiseks 
3.3.12  Ujumine 

Rinnulikrooli käte- ja jalgade koordineeritud töö, harjutused abivahenditega.  
Ujumisoskuse täiustamine, teateujumine 

 3.3.13  Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 
• Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline   

komponent. 
• Liikumissoovitused II kooliastme õpilasele 
• Teadmised iseseisvaks harjutamiseks: kuidas sooritada soojendusharjutusi ja 

rühiharjutusi; kuidas sooritada kehaliste võimete teste ning treenida  (õpetaja toel 
valitud harjutusi kasutades) oma kehalisi võimeid ja rühti. 

• Ohutu ümbrust säästev liikumine harjutuspaikades ja looduses. Teadmised käitumisest 
ohuolukordades. Lihtsad esmaabivõtted. 

• Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel 
• Ausa mängu põhimõtted spordis. 
• Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 
• võistlusmäärused.  
• Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ning liigeldes. 
• Teadmised spordialadest/liikumisviisidest, suurvõistlused ja/või üritused Eestis ning 

maailmas 
• tuntumad Eesti ja maailma sportlased jms 
• Teadmised antiikolümpiamängudest. 

 
 
4. ÕPITULEMUSED II KOOLIASTMEL 
4.1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli 
tervislikus eluviisis ning oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust; 
2) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ning järgib neid kehalise kasvatuse 
tundides ja tunnivälises tegevuses; teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes, sportides ja 
liigeldes ning mida teha õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral; 
3) suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi; oskab 
sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid, kokku leppida 
mängureegleid jne; 
4) sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele hinnangu võrreldes eelmistel aastatel 
saavutatuga; valib õpetaja juhtimisel harjutusi oma kehalise võimekuse arendamiseks ning 
sooritab neid; 
5) tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide oskussõnu, kasutab neid sündmuste kirjeldamisel 
ning oskab käituda spordivõistlustel ja tantsuüritustel; 
6) teab, mida tähendab aus mäng spordis; 
7) valdab teadmisi õpitud spordialadest/liikumisviisidest, nimetab Eestis ja maailmas 
toimuvaid suurvõistlusi, tuntud sportlasi ja võistkondi; teab tähtsamaid fakte 
antiikolümpiamängudest. 
4.2  Võimlemine 
Õpilane: 
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1) sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 takti) saatelugemise või muusika 
saatel; 
2) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes; 
3) sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T); 
4) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja rööbaspuudel; 
5) sooritab harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja kangil (P); 
6) sooritab õpitud toenghüppe (hark- või kägarhüpe). 
4.3  Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige teatevahetuse ringteatejooksus; 
2) sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe; 
3) sooritab hoojooksult palliviske; 
4) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
5) jookseb järjest 9 minutit. 
4.4  Liikumis- ja sportmängud 
4.4.1  Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja teatevõistlusi palliga; 
2) mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib kohtuniku otsuseid. 
4.4.2  Sportmängud (kooli valikul õpetatakse kolmest sportmängust kahte) 
Õpilane: 
1) sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudelt viske korvile korvpallis; 
2) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest pallingu võrkpallis; 
3) sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis; 
4) mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud reeglite järgi. 
4.5   Suusatamine 
Õpilane: 
1) suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga, vahelduvtõukelise kahesammulise 
sõiduviisiga ja paaristõukelise kahesammulise uisusamm-sõiduviisiga; 
2) sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis; 
3) sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde; 
4) sooritab teatevahetuse teatesuusatamises; 
5) läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi. 
4.6  Orienteerumine 
Õpilane: 
1) oskab orienteeruda kaardi järgi ja kasutada kompassi; 
2) teab põhileppemärke (10–15); 
3) orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või 
tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas; 
4) arvestab liikumistempot valides erinevaid pinnasetüüpe, reljeefivorme ja takistusi; 
5) oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga ja kaardita. 
4.7   Ujumine (kohustuslik algõpetus I, kordamine II kooliastmes) 
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 200 meetrit. 
 
 
5.  HINDAMINE 
 

• II kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist, teadmiste rakendamist,  
õpilaste koostööoskust ning aktiivsust ja püüdlikkust tunnis. 
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• Hinnatakse praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi õpitud spordialadel ning 

kontrollharjutuste sooritamist põhispordialadel (pallimängud, kergejõustik, 
võimlemine, sealhulgas akrobaatika ja vabakavad) 

• Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangutega ja numbriliselt viiepallisüsteemis. 
• Kehalistele võimetele hinnangut andes arvestatakse tulemuse kõrval õpilase arengut 

ning tema tehtud tööd tulemuse saavutamise nimel. 
•  Hinnatakse ka õpilase tunnivälist kehalist aktiivsust ning oma klassi ja/või kooli 

esindamist spordivõistlustel, tantsuüritustel jm. 
• Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu. 
• Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise 

kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilase teadmisi spordist, liikumisest ja kehaliste 
harjutuste tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust 
seisundist – õpilane sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante 
või oma raviarsti määratud harjutusi. 

• Juhul kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, 
koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse kehalise kasvatuse õppe 
eesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid. 
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Õppeaine nimi:  KEHALINE KASVATUS III KOOLIASTE 
Tundide arv:  6 (2 tundi igas klassis) 
 
1. ÕPETUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 
 
1.1. Eesmärgid: 

Põhikooli kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane: 
1) soovib olla terve ja rühikas; 
2) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust; 
3) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja 
liikumist iseseisvalt harrastama; 
4) omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
5) täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid; 
6) jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga; 
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7) õpib kaaslastega koostööd tegema, kokku lepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima ja 
ausa 
mängu olemust mõistma; 
8) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 
 

1.2. Ülesanded ja õppetegevus: 
III kooliastme õppetegevused on: 
1) organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine; 
2) kontrollharjutuste sooritamine ja oma kehaliste võimete kontrollimine ning tulemustele 
hinnangu andmine; 
3) oma ja kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine; sõnalised aruanded; vestlused; 
4) liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine; 
5) spordivõistlustel ja/või tantsuüritustel käimine, neist osavõtt võistleja, osaleja või 
abilisena; spordi- ja/või tantsürituste jälgimine erinevate meediakanalite vahendusel. 

 
 

2. LÄBIVAD TEEMAD 
• „Tervis ja ohutus“ puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. Tervislikuks 
eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist toetatakse nii 
aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna 
loomise kaudu. 
• „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ toetatakse kehalises kasvatuses õpilaste 
innustamisega olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas hoolt oma 
töövõime suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise korral mõne spordi- ja/või 
liikumisharrastuse vastu juhitakse õpilast selle alaga süvendatult tegelema. 
• „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ aitab kehalises kasvatuses ellu viia väljas 
(looduses) harrastatavate spordialadega tegelemine, mis väärtustab ümbritsevat ning 
soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks. 
• „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ toetatakse õpilaste organiseeritud tunnivälise 
liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, võistlused, õpilaste 
juhendamisel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms). 
• „Kultuuriline identiteet“ kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates 
spordialades/liikumisviisides, mis tutvustavad rahvuslikku ja teiste maade liikumiskultuuri 
ning aitavad õpilasel kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja kultuurilist 
mitmekesisust väärtustavaks) ühiskonnaliikmeks. 
• „Teabekeskkond“ toetab õpilast vajaliku info leidmisel. 
• „Tehnoloogia ja innovatsioon“ rakendamine kehalises kasvatuses seostub antud 
ülesande jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega. 
• „Väärtused ja kõlblus“ seostub spordi ülima aate – ausa mängu põhimõtete – 
ärgimisega kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses. Sportlikus 
tegevuses kehtivate reeglite mõistmine ja nende järgimine toetab õpilase kujunemist 
kõlbeliseks isiksuseks. 
 

 
3. AINESISU SPORDIALADE KAUPA 
 

3.1  Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 
* Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele, regulaarse liikumisharrastuse kui tervist ja 
töövõimet tagava tegevuse vajalikkus. Liikumissoovitused noorukitele ning täiskasvanutele. 
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* Ohutu liikumine ja liiklemine. Loodust säästev liikumine. Tegutsemine (spordi)traumade ja 
õnnetusjuhtumite korral. Esmaabivõtted. 
* Õpitud spordialade ja liikumisviiside oskussõnad ning harjutuste ja tegevuste kirjeldamine; 
õpitud spordialade võistlusmäärused. Aus mäng – ausus ja õiglus spordis ning elus. 
* Teadmised iseseisva liikumisharrastuse kohta (eesmärkide seadmine, spordiala/tegevuse 
valik, spordivarustuse valik, harjutamise põhimõtted jm).  
* Kehalise töövõime arendamine: erinevate kehaliste võimete arendamiseks sobivad 
harjutused, harjutamise metoodika.  
* Kehalise võimekuse testid ja enesekontrollivõtted, testitulemuste analüüs. 
* Teadmised õpitud spordialade/tantsustiilide tekkest, peetavatest (suur)võistlustest/üritustest 
ning tuntumatest sportlastest/tantsijatest Eestis ja maailmas. Teadmised olümpiamängudest 
(sh antiikolümpiamängudest) ja tuntumatest olümpiavõitjatest. 
* Teadmised spordiüritustest ning neil osalemise võimalustest. Liikumine „Sport kõigile“. 
 
3.2 Võimlemine 
* Rivikorra harjutused. Jagunemine ja liitumine, lahknemine ja ühinemine, ristlemine. 
* Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused. Harjutused vahendita ja 
vahenditega erinevate lihasrühmade treenimiseks, harjutuste valimine ja harjutuskomplekside 
koostamine, üldarendavate võimlemisharjutuste kirjeldamine. Üldarendavate 
võimlemisharjutuste kasutamine erinevate spordialade eelsoojendusharjutustena. 
 * Rühi arengut toetavad harjutused. Harjutused lülisamba vastupidavuse arendamiseks; 
jõuharjutused selja-, kõhu-, tuhara- ja abaluulähendajatele lihastele; venitusharjutused õla- ja 
puusaliigese liikuvuse arendamiseks. 
 *Iluvõimlemine (T). Harjutused rõnga, palli ja lindiga; harjutuskombinatsioon vahendiga 
muusika saatel. 
* Riistvõimlemine. Tireltõus rööbaspuudel ühe jala hoo ja teise tõukega (T); 
küünarvarstoengust hoogtõus taha ja harkistest tirel ette (P); kangil tireltõus jõuga; käärhöör 
(P). 
* Akrobaatika. Kaks ratast kõrvale; kätelseis. 
* Tasakaaluharjutused poomil (T). Erinevad sammukombinatsioonid; sammuga ette pööre 
1800; jala hooga taha pööre 180*; poolspagaadist tõus taga oleva jala sammuga ette; erinevaid 
mahahüppeid. 
 *Toenghüpe. Hark- ja/või kägarhüpe. 
* Aeroobika. Aeroobika põhisammud. Aeroobika tervisespordialana. 

 
3.3  Kergejõustik 
*  Sprindi eelsoojendusharjutused. Ringteatejooks. 
*  Kestvusjooks. 
*  Kaugushüppe eelsoojendusharjutused. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. 
*  Kõrgushüppe eelsoojendusharjutused. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). Flopi tutvustamine. 
*  Pallivise hoojooksult (7. kl). 
*  Kuulitõuke soojendusharjutused. Kuulitõuge. 
 
3.4 Sportmängud 
*  Korvpall. Palli põrgatamine, söötmine, püüdmine ja vise korvile liikumiselt. Läbimurded 
paigalt ja liikumiselt. Petted. Algteadmised kaitsemängust. Korvpalli võistlusmäärused. Mäng 
reeglite järgi. Mäng 3 : 3 ja 5 : 5. 
*  Võrkpall. Sööduharjutused paarides ja kolmikutes. Sööduharjutuste kombinatsioonid. Ülalt 
palling ja pallingu vastuvõtt. Ründelöök hüppeta ja hüppega (P) ning kaitsemäng. Mängijate 
asetus platsil ja liikumine pallingu sooritamiseks. Mäng reeglite järgi. 
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 *Jalgpall. Jalgpallitehnika elementide täiustamine erinevate harjutuste ja 
kombinatsioonidega. Jalgpalluri erinevate positsioonide (kaitsja, poolkaitsja ja ründaja) ning 
nende ülesannete mõistmine. Mäng. 
 
3.5  Taliala: suusatamine 
*  Laskumine madalasendis. 
*  Libisamm-tõusuviis. Sahk-, uisusamm-, paralleel- ja käärpööre. 
*  Tõusu- ja laskumisviiside ning pidurduste kasutamine maastikul. 
*  Paaristõukeline ühe- ja kahesammuline sõiduviis. 
*  Üleminek paaristõukeliselt sõiduviisilt vahelduvtõukelisele ja vastupidi. 
*  Kepitõuketa uisusamm-sõiduviisi tempovariant. 
*  Õpitud sõiduviiside tehnikate täiustamine ja kinnistamine. 
 

3.6  Orienteerumine 
*  Üldsuuna ja täpse suuna (asimuudi) määramine. 
*  Orienteerumisharjutused kaardi ja kompassiga. Kaardi peenlugemine – väikeste objektide 
lugemine ja meeldejätmine. Sobivaima teevariandi valik. Orienteerumine maastikul kaardi ja 
kompassiga. 
 *Orienteerumisraja iseseisev läbimine. Läbitud tee ja kontrollpunktide mälu järgi 
kirjeldamine. 
*  Suund- ja valikorienteerumine. Sobiva koormuse ja liikumistempo valimine pinnasetüübi, 
reljeefivormi ja takistuste järgi. 
 
 
4.  ÕPITULEMUSED 
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 
4.1  Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Põhikooli lõpetaja: 
1) kirjeldab kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele ning selgitab regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust; analüüsib oma igapäevast kehalist aktiivsust, sh 
liikumisharrastust, ning annab sellele hinnangu; 
2) omandab põhikooli ainekavva kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika (vt alade 
õpitulemused õppesisu juures); suudab õpitud spordialasid/liikumisviise iseseisvalt 
sooritada; 
3) järgib ohutus- ja hügieeninõudeid kehalise kasvatuse tundides, tunnivälistel spordiüritustel 
ning iseseisvalt liikudes, sportides ja liigeldes; oskab vältida ohuolukordi ning teab, mida 
teha liikudes/sportides juhtuda võivate õnnetusjuhtumite korral; 
4) sooritab kontrollharjutusi ja kehaliste võimete testi harjutusi (sh lihtsamaid enesekontrolli 
teste) ning annab hinnangu oma tulemustele; teab, mis harjutused ja meetodid sobivad 
kehalise võimekus parandamiseks, ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 
5) järgib sportides/liikudes reegleid ja võistlusmäärusi; liigub/spordib keskkonda hoides, oma 
kaaslasi austades ja nendega koostööd tehes; selgitab ausa mängu põhimõtete realiseerimist 
spordis ja elus; 
6) kirjeldab oskussõnu kasutades nähtud võistlusi erinevatel spordialadel ja/või nähtud 
tantsuüritusi ning oma muljeid nendest; kirjeldab oma lemmikspordiala (või tantsustiili), 
loetleb sel alal toimuvaid võistlusi/üritusi ning ala tuntumaid esindajaid Eestis ja maailmas; 
valdab teadmisi antiik- ja nüüdisolümpiamängudest ning Eesti sportlaste saavutustest 
olümpiamängudel; 
7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides; tunneb huvi koolis ja/või väljaspool 
toimuvate spordi- ja tantsuürituste vastu, võtab neist osa võistleja (osaleja), pealtvaataja või 
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kohtuniku/korraldajate abilisena; harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt ja/või koos 
kaaslastega; soovib õppida (sh iseseisvalt) uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning 
omandada iseseisvaks liikumisharrastuseks vajalikke teadmisi. 
 
4.2  Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga harjutuskombinatsiooni muusika saatel; 
2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas; 
3) sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja poomil (T) / kangil (P); 
4) sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe). 
 

4.3  Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe; 
2) sooritab hoojooksult palliviske (7. kl) ning paigalt ja hooga kuulitõuke; 
3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P). 
 
4.4  Sportmängud  
Õpilane:  
1) sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente; 
2) sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted korvpallis; 
3) sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu võrkpallis; 
4) mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus; 
5) mängib kaht õpitud sportmängu (korvpall, võrkpall) reeglite järgi. 
 
4.5  Taliala, suusatamine 
Õpilane: 
1) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga; 
2) suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga tempovarianti; 
3) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi. 
 
4.6  Orienteerumine 
Õpilane: 
1) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt; 
2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku; 
3) oskab valida õiget liikumistempot ja -viisi ning teevarianti maastikul; 
4) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 
 
  
5.  HINDAMINE  
*  III kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist ning nende seostamist kehalise 
aktiivsusega kehalise kasvatuse tundides ja tunnivälises tegevuses.  
 *Õpilase teadmistele hinnangut andes tuleks eelkõige arvestada õpilase võimet rakendada 
omandatud teadmisi reaalses praktilises tegevuses.  
*  Kehalistele võimetele hinnangut andes arvestatakse õpilase arengut 
ning õpilase tehtud tööd tulemuse saavutamise nimel.  
 *Kehalisele võimekusele hinnangut andes rakendatakse ka õpilase enesehindamist. 
 *Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste 
kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab 
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teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on 
hindamise kriteeriumid.  
Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 
 *Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise 
kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilase teadmisi spordist, liikumisest ja kehaliste harjutuste 
tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust seisundist – õpilane 
sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante või oma raviarsti määratud 
harjutusi. 
 *Juhul kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, 
koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse kehalise kasvatuse õppe 
eesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid. 
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