
AINEKAART  

Õppeaine:   Loodusõpetus  

Klass: 1. klass  

Õpetaja: Kirsipuu, Lugima, Tomps  

Ainetüüp: Kohustuslik õppeaine põhikoolis  

Õpetamise aeg: 2022/23 

  

  

Õppekirjandus:  

  

Loodusõpetuse õpik, loodusõpetuse töövihik 1. klassile. Kirjastus Avita 

Opiq.ee  

  

  

Vajalikud õppevahendid:  

  

Harilik pliiats, liim, käärid, värvilised pliiatsid, joonlaud, õpimapp.  

  

  

  

Õppesisu:  

 

TERE – õpikutegelaste tutvustus.  

  

SÜGIS – aastaajad. Sügiskuud. Mis on erinevatele aastaaegadele iseloomulik? 

Sügis aias. Metsaannid. Puud sügisel. Järvselja metsas. Loomad sügisel. Linnud 

lendavad lõunamaale. Põhjarannikul. Ilmakaared.  

  

TALV -  Talvekuud. Talvele iseloomulikud ilmad. Talvine ilmavaatlus. Pikad ööd 

ja lühikesed päevad. Linnud ja loomad talvel. Loomade jäljed lumel. Tahke ja 

vedel. Jõulud metsas. Haanjas.  

 

MEELEELUNDID – nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine. Elus 

või eluta? Erinevad materjalid: liiv, klaas, puit, puidumass, lambavill, puuvill, 

kangas, paber. Asjad ja nende vajalikkus. Asjade sorteerimine. Mõõtmine ja 

kaalumine. Temperatuur – külm, soe, kuum. Temperatuuri vaheldumine 

looduses.  

 



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

Külviaeg. Taimed ja loomad kevadel. Matsalus. Linnud kevadel.   

 

SUVI – suvekuud. Suviste ilmade tunnused. Ohutu suvi: käitumine vee ääres ja 

looduses. Aasta kui tervik. Setomaal.   

  

Õpitulemused. Õppeaasta lõpul õpilane:  

  

oskab esitada küsimusi ja neile vastata;   
  
oskab jutustada pildi järgi;   

  
tunneb  levinumaid 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 levinumate loomade jälgi;   
  



teab, kuidas valmistuvad loomad ja linnud talveks;   
  
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  
  


