
AINEKAART 

Õppeaine: loodusõpetus  

Klass:1. A klass 

Õpetaja: Merje Morozova 

Ainetüüp: Kohustuslik õppeaine põhikoolis 

Õpetamise aeg 2017/2018 õppeaasta 

Õppekirjandus: Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile, eõpik.ee 

Vajalikud õppevahendid: Harilik pliiats, liim, käärid, värvilised pliiatsid, joonlaud, 

õpimapp. 

Õppesisu: 

 SÜGIS - Elus ja eluta loodus. Mälestusi suvest. Sügis. Kas tunned taimi? Linnud. Mis 

on sügisele iseloomulik? Loomad. 

 TALV- talve saabumine. Jõulukombed. Talvine ilmavaatlus. Loomad ja linnud talvel, 

loomade jäljed lumel. Taimed talvel. 

 TEMPERATUUR - külm, soe ja kuum. Temperatuuride vaheldumine looduses. 

Päike ja kosmos, päev ja öö. 

 VESI - vesi meie ümber. Vesi talvel ja suvel. Mõisted läbipaistev ja läbipaistmatu, 

hägune, sade. Mis juhtub veega seismisel? Veega kaasnevad ohud talvel ja suvel. Vesi 

ja jää. Ujub ja upub. 

 KEVAD - kevade algus, looduse muutumine kevadel, kevade tunnused. Loomad  ja 

taimed kevadel. Kuidas käituda looduses? Ohutu käitumine suvel. 

 MEELEELUNDID – nahk, silm, kõrv, keel, nina 

Õpitulemused 

 oskab esitada küsimusi ja neile vastata; 

 oskab jutustada pildi järgi; 

 tunneb puid 

 teab lehtpuu ja okaspuu erinevusi; 

 tunneb ära ja oskab pildi järgi nimetada aiasaadusi; 

 nimetab sügisele iseloomulikke tunnuseid; 

 nimetab ja tunneb pildi järgi ära loomi; 

 eristab elusat ja elutut; 

 teab, et nägemiselund on silm; oskab enda silmi hoida; 

 teab, et kuulmiselund on kõrv ning müra kahjustab kuulmist; 

 teab naha tähtsust ja naha puhtuse vajalikkus; 

 eristab mõistet lõhnav ja lõhnatu; teab, et lõhn võib olla meeldiv, ebameeldiv ja mürgine 

 teab, et maitset tuntakse keelega; nimetab tähtsamaid maitseid; 

 kirjeldab talvist ilma, vaatleb loodust; 

 tunneb loomade jälgi; 

 teab, kuidas valmistuvad loomad ja linnud talveks; 

 mõistab hoolitsemise vajalikkust; 

 teab vee kolme olekut; teab veega kaasnevaid ohtusid; 

 kirjeldab kevadist ilma; 

 tunneb tähtsamaid kevadisi taimi ja kevadel saabuvaid linde; 

 hoiab ja väärtustab loodust, oskab käituda looduses 

  

Hindamise kirjeldus: 

Kujundav hindamine 


