
R-õpe 

1. klassi ainekava 

Teemad  koostöö 

Puud 

Lehesooned 

Leheraamatu koostamine ja esitlemine 

Puuoksa uurimine- vaatlusˇ 

Õppekäik parki talvel ja kevadel. 

 

loodus- ja 

inimeseõpetus:  taimede 

jälgimine erinevatel 

aastaaegadel 

kunsti- ja tööõpetus: lehetrükk 

matemaatika: sentimeeter, 

meeter 

iPad: EestiFloora 

 

 

Seened 

Seenenäitus. 

Seente voolimine, joonistamine 

 

kunsti- ja tööõpetus: 

ümarplastikas figuurid, 

ümbritseva elu ja looduse 

vaatlemisel saadud muljete 

edasiandmine 

õppekäik: loodusmuuseum 

Geomeetrilised kujundid 

Geomeetrilistest kujunditest meisterdamine  

matemaatika: kolmnurk, 

nelinurk, ring 

iPad: Tangram 

Ilm 

Lihtsamad põhitõed jailmavaatlus 

  

kunsti- ja tööõpetus: 

ümbritseva elu ja looduse 

vaatlemisel saadud 

muljete edasiandmine 

õuesõpe: uurime taevast ja 

pilvi 

Mis on keemia? 

Mis on keemia- huvitavate katsete tund 
 

 

Vesi 

Pilvevabrik- vee kolm olekut, huvitavad faktid vee kohta 
 

 

Tervislik toitumine. Tervishoiumuuseum.   

Õpioskused 

Küsimustele vastuste otsimine raamatutest ja Internetist 

Nuputamisülesanded 
 

eesti keel: küsimusele vastuse 

leidmine tekstist 

Digipädevus: Interneti 

otsingumootori kasutamine 

Taimed 

Murupeetsu valmistamine 

Katse: kuidas lilled värvi muudavad 

 

 

OHHOO-päev 

Leiutiste ja katsete esitlemine teistele õpilastele 
 

 

Õpitulemused: 

● oskab vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; 

● oskab mõõta tulemusi; 

● oskab vaatlus- ja mõõtmistulemusi kanda tabelisse; 
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● oskab võrrelda ja võrdlemistulemuste põhjal rühmitada, järjestada; 

● õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktueerima; 

● saab aru tööjuhisest; 

● õpib töötama teksti ja jooniste toel; 

● õpib hankima vastuseid küsimustele, 

● oskab leida vajalikku teavet erinevatest allikatest; 

● õpib kavandama ja teostama oma ideid, endale ülesandeid võtma ja neid loovalt lahendama; 

● õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 

● suudab kriitiliselt ja loovalt mõelda; 

● oskab iseseisvalt töötada, 

● oskab teha koostööd; 

● suudab täita rühmas erinevaid rolle; 

● oskab oma arvamust põhjendada ja kaitsta, vajadusel muuta; 

● oskab anda hinnangut oma ja teiste tegevusele; 

● oskab planeerida oma aega ja tegevusi; 

● suudab läbi viia katseid ennast ja teisi ohustamata; 

● oskab looduses käituda; 

● tunneb huvi reaal- ja loodusainete ning tehnoloogia vastu 

 


