
R-õpe 

3. klassi ainekava 

Teemad  koostöö 

Kaart ja leppemärgid 

Orienteerumine kaardi järgi 

Plaani joonistamine  

loodus- ja inimeseõpetus: 

plaan ja kaart 

eesti keel: skeemi/kaardi 

koostamine 

õuesõpe: orienteerumine 

vanalinnas 

Kompostimine 

Prügi sorteerimine ja kompostimine 
 

Digipädevus: MS Excel- 

andmete sisestamine 

tabelisse; diagrammid, 

andmete analüüs 

Mürgised taimed ja seened 

Tutvumine mürgiste taimede ja seentega 

 

loodus- ja inimeseõpetus: 

taimede ja seente 

mitmekesisus 

Digipädevus: MS PowerPoint - 

programmi avamine, slaidi 

lisamine, teksti ja pildi 

lisamine, salvestamine, 

klassikaaslastele esitamine 

 

Kompass 

Kompassi meisterdamine  

loodus- ja inimeseõpetus: 

kompass 

iPad: Compass HD 

Elekter 

Elektrilised hüpikmehed 

Vooluringi kokku panemine 

 

loodus- ja ińimeseõpetus: 

elekter 

Magnet 

Magnetauto tegemine 
 

looduse- ja inimeseõpetus: 

magnet 

Õpioskused 

Küsimustele vastuste otsimine ja nuputamisülesanded 

 

eesti keel: sõnastiku iseseisev 

kasutamine 

iPad: Chess, Didakto Lite, 

Wilde animals, tangram, 1000 

Sudoku 

Digipädevus: Interneti 

otsingumootori kasutamine 

Mets 

Jalutusukäik talvises metsas. Iseseisev vaatluslehe täitmine. 
 

 

Jõud 

Kraana ehitamine  

loodus- ja inimeseõpetus: jõud 

liikumise põhjusena 

iPad: Gravity HD 

Keemia   
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Huvitavad katsed 

Hallitus 

Kasvatame hallitust. 
 

 

Õppekäik Energiakeskusesse   

Ohhoo-päev 

Leiutiste ja katsete esitlemine teistele õpilastele 
 

eesti keel: eneseväljendus 

Õpitulemused: 

R-õpe taotleb, et õpilane: 

● oskab vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; 

● oskab mõõta tulemusi; 

● oskab vaatlus- ja mõõtmistulemusi kanda tabelisse; 

● 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 vast 
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