
KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA     III KOOLIASTE 9. KLASS  
 
Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid 
1) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu.  
1) kirjeldab kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele ning selgitab regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust, analüüsib enda igapäevast kehalist aktiivsust, sh 
liikumisharrastust ning annab sellele hinnangu; 2) omandab põhikooli ainekavva kuuluvate 
spordialade/liikumisviiside tehnika (vt alade õpitulemusi õppesisu alt), suudab õpitud 
spordialasid/liikumisviise iseseisvalt sooritada; 3) järgib ohutus- ja hügieeninõudeid kehalise 
kasvatuse tundides, tunnivälistel spordiüritustel ning iseseisvalt liikudes, sportides ja liigeldes, 
oskab vältida ohuolukordi ning teab, mida teha liikudes/sportides juhtuda võivate õnnetuste 
korral; 4) sooritab kontrollharjutusi ja kehaliste võimete testi harjutusi (sh lihtsamaid 
enesekontrolli teste) ning annab oma tulemustele hinnangu, teab, mis harjutused ja meetodid 
sobivad kehalise võimekuse parandamiseks, ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 5) järgib 
sportides/liikudes reegleid ja võistlusmäärusi, liigub/spordib keskkonda hoides, oma kaaslasi 
austades ja nendega koostööd tehes, selgitab ausa mängu põhimõtete realiseerimist spordis ja 
elus; 6) kirjeldab oskussõnu kasutades erinevate spordialade võistlusi ja/või tantsuüritusi ning 
muljeid nendest, kirjeldab lemmikspordiala (või tantsustiili), loetleb sel alal toimuvaid 
võistlusi/üritusi ning ala tuntumaid esindajaid Eestis ja maailmas, teab olulisemaid fakte 
antiik- ja nüüdisolümpiamängudest ning Eesti sportlaste saavutustest olümpiamängudel, 
oskab nimetada Eesti üld- ja noorte tantsupidude tähtsamaid sündmusi, tunneb Eesti üld- ja 
noorte tantsupidude traditsiooni; 7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, tunneb 
huvi koolis ja/või väljaspool toimuvate spordi- ja tantsuürituste vastu, võtab neist osa 
võistleja, osaleja, pealtvaataja, kohtuniku või korraldajate abilisena; 8) harrastab 
liikumist/sportimist iseseisvalt ja/või koos kaaslastega, soovib õppida (sh iseseisvalt) uusi 
kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning omandada iseseisvaks liikumisharrastuseks vajalikke 
teadmisi, hindab oma võimeid ja huvisid ning mõistab, kuidas huvi, võimed ja oskused 
võimaldavad kujundada püsiva harrastuse ning võivad tulla kasuks tulevikus ameti valikul; 9) 
teab tervise ja kehakultuuri valdkonnaga seotud ameteid/elukutseid, selle töö eripära ning 
edasiõppimisvõimalusi. 
ÕPPETEGEVUS ja LÄBIVAD TEEMAD 
Kokkuleppemärgid läbivate teemade puhul: 

1) Tervis ja ohutus -  TO 
2) Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- EÕ 
3) Keskkond ja jätkusuutlik areng - KK 
4) Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus  - KE 
5) Kultuuriline identiteet - KI 
6) Teabekeskkond - TK 
7) Tehnoloogia ja innovatsion - TI 

 Väärtused ja kõlblus –VK   
 
 Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa.    
Tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist 
toetatakse nii aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja sotsiaalse 
õpikeskkonna loomise kaudu. TO 

Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ toetatakse kehalises kasvatuses 
õpilaste innustamisega olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas hoolt 
oma töövõime suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise korral mõne spordi- ja/või 
liikumisharrastuse vastu juhitakse õpilast selle alaga süvendatult tegelema. EÕ 



Läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ aitab kehalises kasvatuses ellu viia väljas 
(looduses) harrastatavate spordialadega tegelemine, mis väärtustab ümbritsevat ning 
soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks.KK 

Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ toetatakse õpilaste organiseeritud 
tunnivälise liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, võistlused, 
õpilaste juhendamisel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms).KE 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates 
spordialades/liikumisviisides, mis tutvustavad rahvuslikku ja teiste maade liikumiskultuuri 
ning aitavad õpilasel kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust 
väärtustavaks) ühiskonnaliikmeks.KI 

Läbiv teema „Teabekeskkond“ toetab õpilast vajaliku info leidmisel.Läbiva teema 
„Tehnoloogia ja innovatsioon“ rakendamine kehalises kasvatuses seostub antud ülesande 
jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega.TK 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ seostub spordi ülima aate – ausa mängu põhimõtete – 
järgimisega kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses. Sportlikus tegevuses 
kehtivate reeglite mõistmine ja nende järgimine toetab õpilase kujunemist kõlbeliseks 
isiksuseks. VK 

ÕPPETEGEVUSED.  
Õppetegevust kavandades ja korraldades: 
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 
teemadega; 
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 
ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 
3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et 
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 
6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, kooliõu jne; 
7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, projektõpe, 
õpimapi ja uurimistöö koostamine jne. 
 
9 klassi õppetegevused:  
1) organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine; põhitähelepanu on järgmistel läbivatel         
teemadel:  TO,EÕ,VK 
2) kontrollharjutuste sooritamine, oma kehaliste võimete kontrollimine ning tulemustele 
hinnangu andmine; põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel: TK, TO 
3) oma ja/ või kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine ning arutelu, sõnalised    
aruanded, vestlused; põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel: VK                       
4)  spordivõistlustel ja/ või tantsuüritustel käimine, neist osavõtt võistleja või abilisena        
osalejana; spordi- ja/või tantsuürituste jälgimine erinevate meediakanalite vahendusel; 
põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel: KI,   TO 



5) spordi-, liikumis-ja terviseteemaliste materjalide lugemine; põhitähelepanu on järgmistel 
läbivatel teemadel: TK 

 
ÕPPESISU JA ÜLDPÄDEVUSED, LÕIMINGUD 

       Kokkuleppemärgid üldpädevuste puhul: 
1)  Väärtuspädevus – V 
2)  Sotsiaalne pädevus – So 
3)  Eesemääratluspädevus – Em 
4)  Õpipädevus – Õ 
5)  Suhtluspädevus – M 
1) Ettevõtlikkuspädevus  

Väärtuspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses tervist ja jätkusuutlikku eluviisi 
tähtsustava õppega. Tervis on inimese üheks hinnalisemaks eluväärtuseks, mille hoidmise 
nime tuleb õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ja teiste poolt 
loodud materiaalsete väärtuste vastu õpetab säästvat suhtumist keskkonda. 
Sportlikus tegevuses järgib õpilane ise ja nõuab oma kaaslastelt võistlusmääruste 
täitmist.Ausa mängu põhimõtete tähtsustamine ja järgimine kõiges ja kõikjal toetavad 
humaanse, kõlbeliseisiksuse kujunemist.  Kehalises kasvatuses omandatud teadmised 
rahvuslikust ning rahvusvahelisest liikumis- jaspordikultuurist avardavad õpilase silmaringi.V  
 
Sotsiaalne pädevus on õpilase oskus mõista oma tegevuse võimalikke tagajärgi ning 
jälgida/kontrollida oma käitumist: vältida ohuolukordi, olla kaaslaste suhtes viisakas, 
tähelepanelik, abivalmis jne. Emotsionaalsetes võistlussituatsioonides õpib õpilane oma 
võidurõõmu või kaotusekibedust sobival viisil väljendama. 
Koostöö kaaslastega õpetab õpilast inimestevahelisi erinevusi aktsepteerima, neid suhtlemisel 
arvestama, aga ka ennast kehtestama. 
Kehalises kasvatuses toimub ühistegevuse kaudu õpilase võimekuse esiletoomine ja oskuste 
arendamine. Areneb õpilase kohanemisevõime, koostööoskus, empaatia, tahte omadused, 
eneseväljendusoskus ning distsipliin. So 
 
Enesemääratluspädevus on oskus hinnata oma kehalisi võimeid ning valmisolek neid 
arendada,samuti suutlikkus jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida terveid eluviise ning 
vältida ohuolukordi.Em 
 
Õpipädevuse arengut soodustavad õpilase oskus analüüsida ja hinnata oma liigutusoskuste ja 
kehaliste võimete taset ning seada eesmärke ja valida tundides õpitud alade/harjutuste seast 
sobivaimad liigutusoskuste ja kehalise töövõime täiustamiseks. Koolis tekkinud spordihuvi 
toetab valmisolekut õppida uusi liikumisviise ja suunab õpilasi sellekohast infot hankima. Õ 
 
Suhtluspädevuse arengut soodustab spordi- ja liikumisalase oskussõnavara kasutamine, 
sõnaline eneseväljendusoskus ning teabe- ja tarbetekstide lugemine/mõistmine. 
Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste dünaamika 
selgitamine eeldavad õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, meetodite jms kasutamise 
oskust ning toetavad matemaatikapädevuse kujunemist. M 
 
Ettevõtlikkuspädevuse arengut soodustab oskus näha probleeme ja leida neile lahendusi; 
püstitada eesmärke, genereerida ideid ning sobivaid vahendeid ning meetodeid kasutades 
leida teostusviise. 
Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma tervislikku seisukorda ja töövõimet, 



kavandama ja realiseerima tegevusi tervise tugevdamiseks ja töövõime parandamiseks. 
Sportlikustegevuses aset leidev koostöö õpetab õpilast arukaid riske võttes toime tulema. Ev 

Kehalise kasvatuse lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Sporti ja tervist käsitlevate eriotstarbeliste ja eriliigiliste 
tekstide (nt võistlusprotokollid, spordiuudised, terviseteave jne) lugemise ja kuulamise kaudu 
arendatakse oskust mõista nii suulist kui ka kirjalikku teksti. Kujundatakse oskust väljendada 
ennast selgelt ja asjakohaselt, kasutades kohaseid keelevahendeid ja ainealast terminoloogiat. 
Spordi- ja terviseteemaliste võõrkeelsete tekstide lugemine toetab võõrkeelte omandamist. 
Matemaatika. Kõikide kehalise kasvatuse osaoskuste arendamisel rakendatakse 
matemaatikas omandatud oskusi (arvutamine, loendamine, võrdlemine, mõõtmine) ja 
mõisteid (geomeetrilised kujundid, mõõtühikud, koordinaadid). 
Loodusained. Kehalist kasvatust toetab keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel. 
Kehalise kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud 
inimeseõpetuses, bioloogias, füüsikas ja geograafias. 
Sotsiaalained. Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest 
liikumis- ja spordikultuurist avardavad õpilaste silmaringi. Tervisliku eluviisi omaksvõtmine 
aitab õpilastel kujuneda aktiivseteks ning vastutustundlikeks kodanikeks. 
Tehnoloogia. Teaduse ja tehnika saavutused on rakendatavad erinevatel 
spordialadel/liikumisviisidel (spordialade tehnika, spordivarustus ja -vahendid) ning tervisliku 
toitumise põhitõdede järgimisel. 
Kunst ja muusika. Õpilaste tähelepanu juhitakse spordi ja kehakultuuri kujutamis- ning 
avaldumisvõimalustele kujutavas kunstis ja muusikas, spordialade/liikumisviiside, sh tantsu 
isikupärasele ja loomingulisele käsitlusele. Samuti kujundatakse valmisolekut leida 
ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi ning oskust märgata ilu ümbritsevas elukeskkonnas 

. Õppesisu Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele. Regulaarse liikumisharrastuse 
kui tervist ja töövõimet tagava tegevuse vajalikkus. Liikumissoovitused noorukitele ning 
täiskasvanutele. Ohutu liikumine ja liiklemine. Loodust säästev liikumine. Tegutsemine 
(spordi)traumade ja õnnetusjuhtumite korral. Esmaabivõtted. Õpitud spordialade ja 
liikumisviiside oskussõnad ning harjutuste ja tegevuste kirjeldamine Õpitud spordialade 
võistlusmäärused. Aus mäng – ausus ja õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva 
liikumisharrastuse kohta (eesmärkide seadmine, spordiala/tegevuse valik, spordivarustuse 
valik, harjutamise põhimõtted jm). Kehalise töövõime arendamine: erinevate kehaliste 
võimete arendamiseks sobivad harjutused, harjutamise metoodika. Kehalise võimekuse testid 
ja enesekontrollivõtted, testitulemuste analüüs. Teadmised õpitud spordialade/tantsustiilide 
tekkest, (suur)võistlustest, üritustest, üld- ja noorte tantsupidudest ning tuntumatest 
sportlastest/tantsijatest Eestis ja maailmas. Teadmised olümpiamängudest (sh 
antiikolümpiamängudest) ja tuntumatest olümpiavõitjatest. Teadmised spordiüritustest ning 
neil osalemise võimalustest. Liikumine „Sport kõigile”. 
 VÕIMLEMINE . 
 Õppesisu 
Rivi- ja korraharjutused. Jagunemine ja liitumine. Lahknemine ja ühinemine. Ristlemine. 
Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused. Harjutused vahendita ja vahenditega 
erinevate lihasrühmade treenimiseks. Harjutuste valimine ja harjutuskomplekside koostamine. 
Üldarendavate võimlemisharjutuste kirjeldamine. Üldarendavate võimlemisharjutuste 
kasutamine erinevate spordialade eelsoojendusharjutustena. 
Rühi arengut toetavad harjutused. Harjutused lülisamba vastupidavuse arendamiseks. 
Jõuharjutused selja-, kõhu-, tuhara- ja abaluulähendajatele lihastele. Venitusharjutused õla- ja 
puusaliigese liikuvuse arendamiseks. 



Iluvõimlemine (T). Harjutused rõnga, palli ja lindiga. Harjutuskombinatsioon vahendiga 
muusika saatel. 
Riistvõimlemine. Tireltõus rööbaspuudel ühe jala hoo ja teise tõukega (T). 
Küünarvarstoengust hoogtõus taha ja harkistest tirel ette (P). Kangil tireltõus jõuga. Käärhöör 
(P). 
Akrobaatika. Kaks ratast kõrvale. Kätelseis. Tasakaaluharjutused poomil (T). Erinevad 
sammukombinatsioonid. Sammuga ette pööre 180o, jala hooga taha pööre 180o Poolspagaadist 
tõus taga oleva jala sammuga ette. Erinevad mahahüpped. 
Toenghüpe. Hark- ja/või kägarhüpe. 
Aeroobika. Aeroobika põhisammud. Aeroobika tervisespordialana. Põhitähelepanu on 
järgmistel pädevustel: V,So, Em, Õ, Ev 
 
TANTSULINE LIIKUMINE 
Õppesisu Tantsud õpetaja valikul vastavalt neidude ja noormeeste arvule klassis. Mõisted, 
oskussõnad, põhisammud ja kombinatsioonid. Soorollid tantsus Erinevate liikumiste ja stiilide 
loov kasutamine Traditsioonilisus ja nüüdisaegsus. Tants kui sport. Tants kui kunst ja kultuur. 
Tants kui meelelahutus 
 
 KERGEJÕUSTIK . 
 Õppesisu 
 Sprindi eelsoojendusharjutused. Ringteatejooks. Kestvusjooks. Kaugushüppe 
eelsoojendusharjutused. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. Kõrgushüppe 
eelsoojendusharjutused. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). Flopi tutvustamine. Kuulitõuke 
soojendusharjutused. Kuulitõuge. Põhitähelepanu on järgmistel pädevustel: V, So, Em, Õ, M, 
Ev .  
 
 SPORTMÄNGUD 
Õppesisu 
Korvpall. Palli põrgatamine, söötmine, püüdmine ja vise korvile liikumiselt. Läbimurded 
paigalt ja liikumiselt. Petted. Algteadmised kaitsemängust. Korvpalli võistlusmäärused. Mäng 
reeglite järgi. Mäng 3 : 3 ja 5 : 5. 
Võrkpall. Sööduharjutused paarides ja kolmikutes. Sööduharjutuste kombinatsioonid. Ülalt 
palling ja pallingu vastuvõtt. Ründelöök hüppeta ja hüppega (P) ning kaitsemäng. Mängijate 
asetus platsil ja liikumine pallingu sooritamiseks. Mäng reeglite järgi. 
Jalgpall. Jalgpallitehnika elementide täiustamine erinevate harjutuste ja kombinatsioonidega. 
Jalgpalluri erinevate positsioonide (kaitsja, poolkaitsja ja ründaja) ning nende ülesannete 
mõistmine. Mäng: V, So, Em, Õ, M, Ev. 
 
 SUUSATAMINE   
Õppesisu Laskumine madalasendis. Libisamm-tõusuviis. Sahk-, uisusamm-, paralleel- ja 
käärpööre. Tõusu- ja laskumisviiside ning pidurduste kasutamine maastikul. 
Paaristõukeline ühe- ja kahesammuline sõiduviis. Üleminek paaristõukeliselt sõiduviisilt 
vahelduvtõukelisele ja vastupidi. Kepitõuketa uisusammu tempovariant. Õpitud sõiduviiside 
tehnikate täiustamine ja kinnistamine. Põhitäelepanu on järgmistel pädevustel: V, So, Em, Õ, 
M, Ev. 
 
ORIENTEERUMINE 
Õppesisu Üldsuuna ja täpse suuna (asimuudi) määramine. Orienteerumisharjutused kaardi ja 
kompassiga. Kaardi peenlugemine: väikeste objektide lugemine ja meeldejätmine. Sobivaima 
teevariandi valik. Orienteerumine maastikul kaardi ja kompassiga. Orienteerumisraja 



iseseisev läbimine. Läbitud tee ja kontrollpunktide mälu järgi kirjeldamine. Suund- ja 
valikorienteerumine. Sobiva koormuse ja liikumistempo valimine pinnasetüübi, reljeefivormi 
ja takistuste järg 
Põhitähelepanu on järgmistel pädevustel: V, Õ, M, So, Em, Ev.  
                                                                                                                         
UJUMINE .  
Õppesisu Krool ja selili ujmine. Ohutus ja kord basseinides ja ujumispaikades. 
Hügieeninõuded. 
 Krooli ujumisõpetus, treening abivahenditega. 
 Seliliujumise tehnika, treening abivahenditega Ujub vabalt valitud stiilis 25-50m.   
Põhitähelepanu on järgmistel pädevustel: V, So, Em, Õ, M, Ev.   
 
Õpitulemused  
Õpilane: 1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja 
töövõimele; 
 järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi, teab, 
kuidas toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetuste ja traumade puhul, oskab anda 
elementaarset esmaabi; 3) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi 
austades ja abistades ning keskkonda säästes; 4) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib enda 
kehalist vormisolekut, seab liikumisharrastusele eesmärgi, leiab endale sobiva (jõukohase) 
spordiala/liikumisviisi, õpib uusi liikumisoskusi ja arendab enda kehalisi võimeid; 5) osaleb 
aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt (tunniväliselt), 
käib spordi- ja tantsuüritustel, oskab tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 
 Võimlemine 
Õpitulemused Õpilane: 1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga harjutuskombinatsiooni 
muusika saatel; 2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas; 3) sooritab 
harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja poomil (T) / kangil (P); 4) sooritab õpitud 
toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe). 
2) julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 
3. Kergejõustik 
Õpitulemused Õpilane: 1) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe; 
2) sooritab paigalt ja hooga kuulitõuke; 3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 4) suudab 
joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P). 
4. Sportmängud 
Õpitulemused. Õpilane: 1) sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente; 2) 
sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted korvpallis; 3) sooritab ülalt pallingu, 
ründelöögi ja nende vastuvõtu võrkpallis; 4) mõistab erinevatel positsioonidel mängivate 
jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus;) 
5. Orienteerumine 
Õpitulemused Õpilane: 1) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt; 2) oskab määrata 
suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku; 3) oskab valida õige liikumistempo ja -viisi 
ning teevariandi maastikul; 4) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada 
6.1. Suusatamine 
Õpitulemused Õpilane: 1) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga; 2) 
suusatab kepitõuketa uisusammuga tempovarianti; 3) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km 
(P) distantsi. 
7. Tantsuline liikumine 
Õpitulemused Õpilane: 1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning kombinatsioone 
autoritantsudest; 2) arutleb eri tantsustiilide üle; 3) teab Eesti tantsupidude ja tantsukultuuri 
. 



8. Ujumine 
Õpitulemused 
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 50 meetrit. 
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