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Värska Gümnaasiumi ainekava põhikooli 2. kooliastmele 

Ainevaldkond:  Sotsiaalained 

Õppeaine: INIMESEÕPETUS 

Klass:   5. klass 

Tundide arv õppeaastas: 35 tundi 

Rakendumine: 1.09.2012, täiendatud 1.09.2020 

Koostamise alus: põhikooli riiklik õppekava; Värska Gümnaasiumi põhikooli 
õppekava 

1. Õppeaine kirjeldus  

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike 
toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, 
sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust, vastutustunnet ning 
õiglust. Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut 
eakaaslaste hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt 
küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse kaudu kujundatakse esmased 
teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas. 

2. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

5. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane   

1) õpib väärtustama tervise erinevaid aspekte;  
2) õpib väärtustama tervislikku eluviisi;  
3) õpib tundma end erinevates suhtlusolukordades;  
4) õpib hoiduma alkoholist, narkootikumidest ja suitsetamisest;  
5) õpib tundma psüühilisi ja füsioloogilisi muutusi murdeeas;  
6) õpib abistama end ja oma kaaslasi õnnetuste korral. 

3. Õpitulemused ja õppesisu 

1. TERVIS  

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest 
mõistetest lähtuvalt; 
2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid ning oskab mõõta ja hinnata kehakaalu, kehapikkust, 
kehatemperatuuri ning pulsisagedust; 
3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju 



2 
 

inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele; 
4) kirjeldab üldisi stressi tunnuseid ja stressiga toimetuleku võimalusi.  

Õppesisu: 

Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad 
tegurid. Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused. 

2. TERVISLIK ELUVIIS  

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus; 
2) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid; 
3) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid; 
4) oskab plaanida oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest; 
5) väärtustab tervislikku eluviisi. 

Õppesisu: 

Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. 
Toitumist mõjutavad tegurid. Kehalise aktiivsuse vormid ja põhimõtted. Päevakava ning töö 
ja puhkuse vaheldumine. Uni. 

3. MURDEIGA JA KEHALISED MUUTUSED 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha 
ning tunnetega; 
2) aktseptib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda; 
3) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo; 
4) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega. 

Õppesisu: 

Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas. Kehaliste 
muutuste erinev tempo murdeeas. Suhtumine kehasse ja oma keha eest hoolitsemine. 
Suguline küpsus ja soojätkamine. 

4. TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE  

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid; 
2) selgitab, miks on liikluseeskiri kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida; 
3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning oskab abi kutsuda; 
4) mõistab meedia kaudu suhtlemisel ohtusid oma käitumisele ja suhetele ning vastutust 
oma sõnade ja tegude eest;  
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5) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid 
oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek, 
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlusoskus; 
6) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile; 
7) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist; 

Õppesisu: 

Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues. Eakaaslaste ning meedia mõju tervise ja 
ohukäitumise alaseid valikud tehes; iseenda vastutus. Vahendatud suhtlemine. Tõhusad 
enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega seotud situatsioonides. Valikud ja vastutus 
seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastite tarbimisega seonduvad riskid 
tervisele. 

5.HAIGUSED JA ESMAABI  

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi; 
2) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest; 
3) kirjeldab, kuidas hoida ära õnnetusjuhtumeid ning kuidas ennast ja teisi abistada 
õnnetusjuhtumi korral; 
4) teab, kuidas ohuolukorras turvaliselt käituda ja abi kutsuda, ning demonstreerib 
õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, minestamine, 
nihestus, peapõrutus, palavik, päikesepiste jm); 
5) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid kasutada. 

Õppesisu: 

Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine. 
HIV, selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused. AIDS. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi 
erinevates olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi korral. 

6. KESKKOND JA TERVIS  

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast; 
2) toob näiteid tegurite kohta, mis mõjutavad elukeskkonna turvalisust ja tervislikkust; 
3) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele. 

Õppesisu: 

Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 

5. Õppetegevus 

5. klassis on keskmes õpilase sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase tervist 
tugevdav ja väärtustav eluviis. 
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Õppetegevuses taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ja 
jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt. Võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos 
teistega, selleks kasutatakse ülesandeid, mida õpilane saab täita kas iseseisvalt, paaris- või 
rühmatööna. Selline tegevuse organiseerimine toetab õpilaste kujunemist aktiivseteks ning 
iseseisvateks õppijateks. Teemast lähtuvalt rakendatakse nüüdisaegseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid info otsimiseks-leidmiseks. 

Arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 
kujundamisel. 

6. Hindamise põhimõtted 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.  

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esitluste ning kirjalike tööde alusel, 
arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele ning 
õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemise arengut. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval 
antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning hoiakute kohta.  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ja Värska 
Gümnaasiumi hindamisjuhendist. 

7. Füüsiline õppekeskkond, õppekäigud   

Õpikeskkond valitakse vastavast teemast lähtudes ja selleks võib olla klass, arvutiklass, 
õppekäik. 

8. Õppematerjal 

1) 5.kl. inimeseõpetuse õpik; 
2) õpetaja poolt koostatud töölehed; 
3) internetiallikad, digitaalsed õpikeskkonnad (opiq.ee). 

9. Üldpädevuste 
kujundamine 

1) kultuuri- ja 
väärtuspädevus  

2) sotsiaalne ja 
kodanikupädevus 

3) enesemääratluspädevus  
4) õpipädevus  
5) suhtluspädevus 
6) matemaatikapädevus 
7) ettevõtlikkuspädevus  
8) digipädevus 

10. Lõiming ainevaldkondadega 
1) keel ja kirjandus 
2) inglise keel 
3) matemaatika 
4) loodusained (bioloogia, 

loodusõpetus)  
5) ajalugu 
6)  ühiskonnaõpetus 
7)  kunstiained 
8) kehaline kasvatus 
9) arvutiõpetus 

 

11. Läbivad teemad 
1) elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 
2) keskkond ja jätkusuutlik areng 
3) kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
4) kultuuriline identiteet 
5) teabekeskkond 
6) tehnoloogia ja innovatsioon 
7) tervis ja ohutus 
8) väärtused ja kõlblus 

 


