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Ma kuulen ja ma unustan, 

Ma näen ja mulle jääb meelde, 

Ma teen ise ja ma saan aru! 

(Hiina vanasõna)  

 

See vanasõna ütleb küll palju, kuid eelkõige on see siiski vaid avaldus ühe võimaliku 

õppimisviisi kohta. See on üldtuntud tõde, et inimesed ei õpi ühtmoodi. Mõned õpivad paremini 

vaadates, teised aga kuulates, mõned õpivad kogemuslikult, teised jällegi läbi liikumise ning 

isetegemise. 

 

Lapse jaoks on liikumine esimeseks ja olulisimaks suhtlemise ning emotsioonide väljendamise 

vahendiks. Liikumine kui keel on loomulik ja võimas vahend enese ideede väljendamiseks ja 

arusaamise demonstreerimiseks. Lapse võimekus kasutada liikumist kui suhtlus- ja 

õppimisvahendit, on otseselt seotud tema liikumiskogemusega. Selleks kohaks, kus lapsed 

saavad hankida neid olulisi liikumiskogemusi, mis suurendavad võimekust õppida nii 

keerulisemaid liigutusoskusi kui ka mõnede teiste õppeainete teemasid läbi liikumise, on kooli 

kehaline kasvatus. 

 

Õppeprogrammid, mis rõhutavad liikumise ning kehaliste harjutuste osatähtsust, kirjeldavad 

järgmist: 

- Liikumise kasutamine soodustab aktiivset osalemist õppimises (vs passiivne õppimine), 

mis viib parema mõistmise ja arusaamiseni. 

- Laste jaoks on liikumine loomulikuks õppimise meediumiks ehk kanaliks. Kui lapsed 

õpivad fundamentaalseid mõisteid nagu pikkus, distants, aeg, raskus, suurus, asend või 

kuju, siis just liikumine annab abstraktsetele kõnesümbolitele selge tähenduse. 

- Liikumine stimuleerib nii liikumisaparaadi kui ka närvisüsteemi arengut. 

- Liikumist kogetakse kui väljendus- ja suhtlusvahendit. 

- Erinevad liigutustegevused on laste jaoks motiveerivad ja köidavad nende huvi. 
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Käesolev artikkel on eelkõige suunatud kehalise kasvatuse õpetajatele abistava materjalina ainete 

lõimimisel. Alustuseks on põgusalt käsitletud võimalusi, kuidas kehalise kasvatuse õpetaja saab 

õpilaste sisemise lõimingu loomisele kaasa aidata. Edasi on esitatud ülevaade välise lõimingu 

võimalustest, mille eesmärgiks on õpilaste sisemise lõimingu soodustamine. Välise lõimingu 

peatükis leiab alapeatükkidena käsitlust vertikaalne ehk kehalise kasvatuse ainekava sisene 

lõiming ning kehalise kasvatuse horisontaalne lõiming ehk lõiming teiste ainetega. Teiste 

ainetega lõimimise alapeatükis on eraldi esitatud rida ainealaseid lõimingunäiteid, mis on 

õpetajatele tunni tasemel kasutamiseks lahtikirjutatud. Peatükk lõpeb lõimingukohtade 

esitamisega õppekava üldpädevuskomponentide ja läbivate teemadega. 
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1. Sisemise lõimingu loomise võimalusi 
 

Nagu õppekava lõimingu üldteoreetilisest osast (vt Tiina Kuuse artiklit) selgus, on õpetuse üks 

olulisemaid ülesandeid siduda teadmised indiviidi ehk õppijaga. Ollakse arvamusel, et teadmised 

on rakendatavad vaid juhul, kui need on isiksuslikult integreeritud. Kehalises kasvatuses 

omandatud oskuseid (põhiliigutusoskused I kooliastmes, spetsiifiliste spordialade oskused II 

kooliastmes ja kehaliste võimete arendamist soodustavad oskused III kooliastmes) saavad 

õpilased kasutada kooliväliselt, oma vaba aja tegevustes. Kehalise kasvatuse õpetajal on sisemise 

lõimingu loomisel suur roll. Põhjendades kehaliste harjutuste osa tervislikus eluviisis, seostavad 

õpilased kehalise aktiivsuse enda tervisega ning loovad seeläbi kujutluspildi endast kui kehaliselt 

aktiivsest kodanikust. Õpilase arusaamine ja seose loomine, et kehalises kasvatuses omandatud 

oskused ja teadmised on tema hea tervisliku seisundi säilitamisel vajalikud, on sisemise lõimingu 

olemasolu indikaatoriks. 

 

Kehalise kasvatusega seotud õpilaste sisemise lõimingu loomist soodustavad ka teistes ainetes, 

näiteks inimeseõpetuse ja bioloogia tundides omandatud teadmised. Kui õpilane suudab seostada 

ja enesega siduda inimeseõpetuses omandatud teadmised tervisliku toitumise põhimõtetest, 

bioloogias omandatud teadmised südame- ja veresoonkonnahaiguste tekkepõhjustest ja kehalises 

kasvatuses omandatud teadmised sobivatest kehaliste võimete arendamise meetoditest, siis 

näitab see oodatud sisemise lõimingu olemasolu. Õpilaste seesuguse sisemise lõimingu 

saavutamiseks saavad erinevate ainete õpetajad kaasa aidata vaid omavahel tihedalt koostööd 

tehes. 
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2. Väline lõiming 
 

2.1. Vertikaalne lõiming 

 

Õppeprotsess kehalises kasvatuses, nagu teisteski õppeainetes, on üles ehitatud üldisi 

pedagoogilisi printsiipe silmas pidades – eakohasus, järkjärgulisus, kordamine, süstemaatilisus jt. 

Vertikaalsest ehk ainesisesest lõimingust annab ülevaate põhikooli kehalise kasvatuse ainekava 

juurde kuuluv õppeprotsessi kirjeldus klassiti (vt: 

https://www.oppekava.ee/pk_l_v/ainekavad_kehaline_kasvatus), mis on õpetajale abiks oma 

tegevuste planeerimisel. 

 

Tuues esile siinkohal vaid kehalise kasvatuse ainekava praktilise väljundi, siis I kooliastmes on 

rõhuasetus põhiliigutusoskuste (s.o kõnd, jooks, hüpped, viskamine, ronimine, roomamine) 

omandamisel, mis on spetsiifilisemate oskuste omandamise eelduseks järgmistes kooliastmetes. 

II kooliastmes keskendutakse uute liigutuslike vilumuste omandamisele spetsiifiliste spordialade 

näitel, kuivõrd see on parim aeg kehaliste harjutuste ja spordialade tehnika õppimiseks. III 

kooliastmes suunatakse õpilasi arendama kehalisi võimeid ning jälgima enda sooritusvõime 

paranemist ja individuaalset arengut, toetudes juba omandatud praktilistele oskustele ja 

huvialaharrastuse valikutele. 

 

Nagu üldteoreetilises osas (vt Tiina Kuuse artiklit) kirjeldati, on ainekava lõimingu 

organiseerimise keskseteks momentideks selle sidusus ja järgnevus. Sidususe all mõistetakse 

oskuste kordumist ainekavas ning seda, et nende õppimiseks peaks olema jätkuvalt võimalusi. 

Järgnevus tähendab seda, et ainekava peaks sisaldama oskuste jätkuvat arenemist ning et iga 

järgnev kogemus toetuks eelnevale, olles laiem ja sügavam. Ainekava sidususe ja järgnevuse 

printsiipi arvestades tuleb oskuste edasiarendamisel kehalises kasvatuses eelnevalt selgitada, kas 

õpilastel on vajalikud eel- ehk algteadmised korrektselt omandatud. Juhul kui õpilasel on 

algteadmised ebakorrektsed, tuleb need enne oskuse edasiarendamist korrigeerida. Näiteks enne 

kaugushüppe õpetamist täishoolt koos paku tabamisega (6. klass, vt tabel 1) tuleks õpetajal 

veenduda, et õpilastel on 5. klassis paku tabamine kaugushüppes korrektselt omandatud. 

 

Tabelis 1 on esitatud õppesisu väljavõttena näide kehalise kasvatuse ainekava sidususest ja 

järgnevusest hüpete õpetamisel põhikoolis. Tabelis on esitatud eraldi tulpadena õppesisu 

järgnevus rõhuasetusega kaugushüppe ja kõrgushüppe omandamiseks. Õppesisu, mis abistab nii 

kaugus- kui kõrgushüppe omandamist, on tabelis esitatud üle mõlema tulba. Nagu tabelist näha 
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sisaldab ainekava hüppeoskuse jätkuvat arenemist läbi kooliastmete. 

 

Tabel 1. Kehalise kasvatuse õppesisu järgnevus hüpete õpetamisel rõhuasetusega kaugus- ja 

kõrgushüppe omandamiseks 
 

Klass 
 

Õppesisu rõhuasetusega  
kaugushüppe 

omandamiseks 

 
Õppesisu rõhuasetusega  

kõrgushüppe 
omandamiseks 

 
Kommentaar 

1. klass Hüpped paigalt ja 
hoojooksult vetruva 
maandumisega.  

Takistustest ülehüpped.  

2. klass Hüpped hoojooksult, et omandada jooksu ja hüppe 
ühendamise oskus. 

 

Paigalt kaugushüpe, 
maandumine kaugushüppes. 

Madalatest takistustest 
ülehüpped parema ja vasaku 
jalaga 

3. klass Kaugushüpe hoojooksuga 
paku tabamiseta.  

Madalatest takistustest 
ülehüpped parema ja vasaku 
jalaga.  
Kõrgushüpe otsehoolt. 

Lati või kummilindi 
ületamine 
kõrgushüppes otsehoolt 
ei nõua erilist tehnikat.  
 
Kõrgushüppe 
üleastumistehnika 
nõuab aga kaarekujulist 
hoojooksu ning latil 
jalgadega üleastuvaid 
liigutusi. 

4. klass Mitmesugused hüppe- ja hüplemisharjutused. 
Kaugushüpe paku 
tabamiseta.  

Kõrgushüpe 
üleastumistehnikaga. 

5. klass Sammhüpped. Kaugushüpe 
paku tabamisega. 
Kaugushüppe tulemuse 
mõõtmine.  

Kõrgushüpe üle kummilindi ja 
lati. 

6. klass Kaugushüpe täishoolt paku 
tabamisega.  

Kõrgushüpe 
(üleastumishüpe). 

7. klass Kaugushüppe 
eelsoojendusharjutused. 
Kaugushüpe.  

Kõrgushüpe 
(üleastumishüpe). 

8. klass Kaugushüpe.  Kõrgushüppe 
eelsoojendusharjutused. 
Flopphüppe (3- ja 5-
sammuliselt hoojooksult) 
tutvustamine. 

Flopphüpe nõuab 
äratõukel kehale pöörde 
andmist, lati ületamist 
selg lati poole pöörates 
ning maandudes 
õlgadele, seljale. 9. klass Kaugushüpe.  Kõrgushüpe: flopptehnika 

täishoolt (tutvustamine). 
 

 

2.2. Kehalise kasvatuse horisontaalse lõimingu viisid 

 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade kolmest õpetamise mudelist, mis käsitlevad teiste 

õppeainete lõimingut kehalise kasvatusega (Cone jt 2008). Oma keerukuselt saab need mudelid 

asetada vastavale kontiiniumile ehk järgnevusele alates lihtsast kuni keeruliseni (Joonis 1).  

 

Lihtsaimaks ja ühtlasi kõige madalama taseme lõiminguks, paiknedes antud järgnevuse ühes 
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otsas, võib pidada ainetevahelisi seoseid rakendavat õpetamise mudelit. Selle järgnevuse teises 

otsas paikneb aga keerulisim ja ühtlasi kõrgeima taseme lõiminguviis teemakeskne ehk 

multidistsiplinaarne õpetamise mudel. Nimetatud kahe õpetamise mudeli vahele jääb ajaliselt 

kooskõlastatud õpetamise mudel. Edasi kirjeldatakse täpsemalt antud õpetamise mudelite 

toimimist kahe või enama aine lõimingul kehalise kasvatusega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Õppeainete lõiminguks mõeldud rakenduslikud õpetamise mudelid kehalises 

kasvatuses Cone, Werner, Cone (2008) järgi 

 

Ainetevahelisi seoseid rakendav õpetamise mudel kasutab lihtsat lähenemist, milles ühe aine sisu 

kasutatakse täiendavalt teise aine omandamisel. Antud lõimimisviisi puhul (vt Joonis 2) on 

kehalise kasvatuse ainekavas olev oskus, mõiste või teema õpetamise peamiseks fookuseks ning 

mõnes teises aines (nt matemaatika) õpitud oskust kasutatakse antud õpikogemuse 

täiendamiseks. 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Ainetevahelisi seoseid rakendav õpetamise mudel kehalise kasvatuse näitel 

Ainetevahelisi seoseid rakendava õpetamise mudeli kasutamine on hõlbus, kuna see võimaldab 

kehalise kasvatuse õpetajal iseseisvalt planeerida nii aega kui ka teemat kahe õppeaine 
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seostamisel ehk lõimimisel. Seda õpetamise mudelit saab kehalise kasvatuse õpetaja rakendada 

näiteks järgmiselt: 

Kui kehalise kasvatuse õpetaja õpetab tunnis uut oskust, siis on tal võimalik kasutada mõne teise 

õppeaine sisu selleks, et antud oskuse õpetamist selgitada või illustreerida. Näiteks kui kehalise 

kasvatuse õpetaja tutvustab 3. klassi tunnis ühe eesti traditsioonilise pärimustantsu Kolga-Jaani 

Siiripolka põhisammu, siis õpetaja saab Eesti kaardilt näidata, kus Kolga-Jaani alevik asub, 

seostades sedasi kehalise kasvatuse loodusõpetusega. Kehalises kasvatuses õpetatavad 

tantsuoskused ja tantsualased mõisted seostuvad lisaks veel tihedalt ka muusikaõpetusega. 

Kehalise kasvatuse õpetaja saab kasutada ainetevahelisi seoseid selleks, et rikastada oma tundi 

mõnes teises õppeaines omandatud oskusi rakendades. Näiteks, õpilased on kehalise kasvatuses 

just omandanud paigalt kaugushüppe tehnika. Kehalise kasvatuse õpetaja saab nüüd innustada 

õpilasi kasutama matemaatika tunnis õpitud oskusi oma hüpete pikkuse mõõtmisel.  

Kehalise kasvatuse õpisisu on võimalik rakendada ka selleks, et täiendada oskuste omandamist 

mõnes teises õppeaines. Kehalises kasvatuses võimlemiselementide õppimist käsitlevat tundi 

saab seostada näiteks eesti keele tunniga, kus õpilastel palutakse moodustada lauseid, kasutades 

võimlemistermineid nagu näiteks tirel ette, tirel taha, tiritamm, kaarsild, ratas kõrvale, kätelseis, 

upp-, tiri- ja kinnerripe jne.  

 

Ajaliselt kooskõlastatud õpetamise mudeli idee on lõimida kaks või enamat õppeainet omavahel 

nende õppesisus sisalduvate sarnaste oskuste, mõistete või teemade kaudu (vt Joonis 3). 

Lõimingutsentriteks on seega mõiste, oskus või teema. Antud mudeli rakendamine õppetöös 

eeldab õpetajate omavahelist kokkulepet nii oskuse, mõiste või teema kui ka õpetamise ajalise 

aspekti osas. Eri õppeaine õpetajad võivad kokkulepitud oskust, mõistet või teemat käsitleda 

samaaegselt või väikese ajanihkega. Seesugune õppeainete lõiming aitab õpilastel paremini 

mõista, kuidas üks oskus, mõiste või teema võib läbida mitmeid õppeaineid, hõlbustades seeläbi 

antud oskuse, mõiste või teema omandamist. 

 

Sellist õpetamise mudelit saab kehalise kasvatuse õpetaja rakendada näiteks järgmiselt: 

Esimese sammuna tuleb õpetajatel omavahel arutada õppesisu, mis on neil plaanis õppeaasta 

jooksul läbi võtta. Leidnud ühised oskused, mõisted või teemad, tuleb paika panna ajagraafik, et 

sarnase teemaga tunnid toimuksid enam-vähem samal ajal. Näiteks samal ajal ühiskonnaõpetuse 

teemaga sotsiaalsed suhted, mis sisaldab endas alateemasid inimesed meie ümber, kogukonnad, 

sallivus saab kehalises kasvatuses õpilastele selgitada hea käitumise, reeglite järgimise, 

ümbritsevat keskkonda säästva suhtumise ja koostöö tegemise vajalikkust sportimisel ja 

liikumisel. Õppeained seega jagavad ühist kontseptsiooni, kuidas inimesed koos tegutsevad ja 
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teineteist toetavad ning ülesannete lahendamisel aitavad. 

 

Üheks läbipõimunud teemaks põhikooli kehalises kasvatuses ja inimeseõpetuses on tervislikud 

eluviisid ning liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele. Põhikooli kehalise kasvatusega 

taotletakse, et õpilane soovib olla terve ja rühikas ning mõistab regulaarse liikumisharrastuse 

vajalikkust ning kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele. Samal ajal põhikooli 

inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning 

sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist muuhulgas 

valdkonnas nagu tervis ja tervislik eluviis (vt Joonis 3C).  

 

Paljudes liikumismängudes nagu tagaajamismängud ja teatevõistlused on võimalik kasutada 

loodusteadustes käsitletavaid mõisteid, ideid ja kontseptsioone (nt erinevate loomade liikumist 

jäljendavad tegevused; jõudu ja liikumist kirjeldavad mõisted; päikesesüsteemi motiiv jne). 
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Joonis 3. Ajaliselt kooskõlastatud õpetamise mudeli kolm näidet, kasutades kahe aine 

lõimingutsentritena oskust (A), mõistet (B) ja teemat (C) 

 

Teemakeskset ehk multidistsiplinaarset õpetamise mudelit illustreerib Joonis 4. Joonisel 

kujutatakse ideed, kuidas antud õpetamise mudelit saab kasutada ühe kindla temaatika nagu 

näiteks Olümpiamängud süvendatud käsitlemisel koolis. Mitme õppeaine õpetajad valivad ühise 

teema kas klassikomplekti, kooliastme piires või kaasates projekti terve kooli õpilased. Sellist 

ühist käsitlemist leidvat teemat nimetatakse metateemaks (vt Tiina Kuuse artiklit teoreetilises 

osas). Erinevate õppeainete õpetajad leiavad mooduse, kuidas antud temaatikat oma tundides 

käsitleda. Kunsti ja/või tööõpetuse õpetajad paluvad õpilastel meisterdada traadist või puidust 
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erinevate spordialade esindajate kujusid ning poisid treivad tööõpetuse tunnis sobivast 

materjalist medaleid. Eesti keele tundides loevad õpilased lugusid olümpiasangaritest ning 

koostavad seinalehe nii kaasaegsetest kui antiik-olümpiamängudest. Ajaloo õpetaja käsitleb 

Vana-Kreeka kultuurist ja eluolust rääkides põhjalikumalt antiik-olümpiamänge. Kehalises 

kasvatuses lihvitakse ringteatejooksu teatevahetust, kuivõrd teatejooksud on alati olnud 

suurvõistluste kergejõustiku programmi väga huvipakkuvaks finaaliks. Metateema ühiseks 

kulmineeruvaks tegevuseks võiks olla omaenda kooliolümpiamängud. Seesugune üritus nõuab 

üldjuhul kogu koolikollektiivi koostööd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Teemakeskne ehk multidistsiplinaarne lõiming nelja õppeaine näitel kasutades ühist 

temaatikat Olümpiamängud 

 

 

2.3. Näiteid kehalise kasvatuse lõimingust teiste õppeainetega 

 

Järgnevalt esitatud näited teiste õppeainete lõimimiseks kehalise kasvatusega on avatud tunnis 

kasutamise tasemel. Järgnev ei ole täielik loend kehalise kasvatuse lõimingu võimalustest teiste 

õppeainetega, vaid ennekõike põgus abimaterjal kehalise kasvatuse õpetajatele ideede 

genereerimisel senisest veelgi süstemaatilisemaks mõistete ja teemade lõimimiseks oma 

tundides. 

 

2.3.1. Kehalise kasvatuse lõiming eesti keele ja kirjandusega 

 

Kehalises kasvatuses omandab õpilane spordi- ja tantsualase oskussõnavara, mis toetab tema 

suutlikkust lugeda ja mõista spordialaseid tekste, väljendada end asjakohaselt nii kõnes kui kirjas 

Kunst 
Traadist skulptuurid  

erinevate spordialade 
esindajatest 

Kehaline kasvatus  
 

Nt ringteatejooksu  
teatevahetus 

Ajalugu 
Vana-Kreeka kultuur 

(antiik-
olümpiamängud) 

Eesti keel  
Tekstid olümpia- 

võitjatest 

OLÜMPIAMÄNGUD



Kehaline kasvatus 
 

spordi ja sportimisega seotud situatsioonides. Erinevatel sporditeemadel (nt aus mäng, 

olümpialiikumise ideaalid, enda võistlus- ja treeningkogemused, Eesti Spordimuuseumi külastus 

jne) võib näiteks kirjutada kirjandeid, esseesid, artikleid, luuletusi – võimalusi on palju. See kõik 

aitab emakeele ja kehalise kasvatuse tunnis tehtavat omavahel siduda. Kirjandus pakub lisaks 

võimalusi mitmete edukate sportlaste lugude lugemist. Nende lugemisel saab empaatiaga kaasa 

elada sportlaste üleelamistele ning samas endale ka eeskujusid leida.  

 

Näide 1. Lõiming eesti keelega õppevaldkonna õigekeelsus ja keelehoole kaudu 

 

Spordialaste terminite tundmisel tähtsustuvad sõltuvalt alast ka erinevad keeled, kuna palju 

spordispetsiifilisi termineid on laenatud näiteks inglise keelest. Kehalise kasvatuse tunde on aga 

võimalik osaliselt või täielikult läbi viia võõrkeeles. See on iseäranis kasulik võõrkeele õppe 

algetapis. Kehalises kasvatuses on võimalik toetada numbrite loendamise, kehaosade nimetuste, 

suundade (otse, paremale, tagasi jne) võõrkeelset omandamist. Vanemates klassides saab eelpool 

loetelu kinnistada ja täiendada, minnes näiteks kehaosade võõrkeelsel nimetamisel juba 

täpsemaks (ranne, küünarvars jne). Kehalise kasvatuse ja võõrkeele lõimimisel on soovitav 

mängude ja rütmika puhul kasutada võõrkeelse tekstiga muusikat. Ka võõrkeelsed laulumängud 

on suurepäraseks vahendiks sõnavara omandamisel ja kinnistamisel. 

Tegevuse eesmärk: õppevaldkonna õigekeelsus ja keelehoole (II kooliaste) lõiming kehalise 
kasvatusega; toetada sõnaliikide õppimist läbi kehalise tegevuse. 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks:  
1. Koostab ise või palub õpilastel koostada huvipakkuval teemal lühikese teksti. 
2. Kirjutab plakatile iga sõnaliigi järele vastava kehalise tegevuse: 
a) nimisõna – 5 hüpet paremal jalal  
b) tegusõna – 5 hüpet vasakul kalal 
c) omadussõna – 3 täiskükki 
d) määrsõna – 2 toenglamangus kätekõverdust 
e) sidesõna – painutus ette 
f) asesõna – 5 puusaringi käed puusal 

 
Tegevus: 
1. Õpilased sörgivad aeglases tempos ringis või läbisegi. 
2. Õpetaja ütleb esimese sõna ettevalmistatud tekstist (nt korvpall). 
3. Kõik õpilased lõpetavad sörkimise ja sooritavad nimisõna jaoks etteantud tegevuse (so 5 hüpet 
paremal jalal) ning seejärel jätkavad sörkimist, oodates järgmist sõna. 
4. Selline tegevus jätkub kuni teksti lõpuni.  
 
Variatsioon: võib kasutada ka võõrkeelseid tekste.  



Kehaline kasvatus 
 

Näide 2. Lõiming eesti keelega õppevaldkonna kirjutamine kaudu 

 

Näide 3. Lõiming kirjandusega Eesti luulekirjanike loomingu kaudu  

 

Näide 4. Lõiming kirjandusega kirjandusteoste sisu kaudu 

 

Tegevuse eesmärk: õppevaldkonna kirjutamine (I kooliaste) lõiming kehalise kasvatusega; toetada 
õigekirja õppimist läbi kehalise tegevuse. 
Vahendid: pallid 
 
Tegevus:  
1. Moodustada 5-6 liikmelised grupid. Õpilased seisavad ringis.  
2. Õpetaja ütleb sõna. 
3. Palliga õpilane ütleb esimese tähe ning seejärel viskab kiiresti palli endast vasakul/paremal olevale 
õpilasele. 
4. Tegevus jätkub seni kuni sõna on lõpetatud või ilmneb õigekirjaviga.  
 
Variatsioon: Võib kasutada sõnavara arendamise eesmärgil. Esimene õpilane ütleb sõna ja viskab 
palli järgmisele, kes püüab anda sõnale definitsiooni. 

Tegevuse eesmärk: tutvustada Eesti luulekirjanike loomingut läbi kehalise kasvatuse. 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Asetab otsajoone taha ümberpööratult 
paberiribad, millel igale on trükitud vaid üks rida valitud luuletusest.  
 
Tegevus: 
1. Moodustada võrdarvulised võistkonnad. Otsajoone taga on iga võistkonna ees paberiribad 
ridadega valitud luuletusest. 
2. Õpilased hakkavad kordamööda joostes otsajoone tagant paberiribasid tooma. 
3. Need, kes parasjagu ei jookse, võivad juba luuleridu õigesse ritta sättida. 
4. Tegevus kestab seni kuni kõik luuleread on otsajoone tagant ära toodud ja õpilased on valmis 
luuletuse õiges järjekorras ette lugema.  
5. Küsida õpilaste käest luuletuse autori kohta. 
 
Märkus. Valides luuletuse vastavalt õpilaste vanusele, saab antud tegevust rakendada igas põhikooli 
astmes.  

Tegevuse eesmärk: toetada kirjandustundide raames läbivõetud teoste sisu analüüsi läbi kehalise 
kasvatuse.  
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Koostöös kirjanduse õpetajaga koostab rida 
väiteid (õigeid ja valesid) läbivõetud kirjandusteose kohta (nt William Golding „Kärbeste jumal”). 
 
Tegevus: 
1. Õpilased sörgivad aeglases tempos ringis või läbisegi. 
2. Õpetaja ütleb väite kirjandusteose kohta. 
3. Kui väide oli vale, siis õpilased jooksevad õpetaja juurde ja selgitavad, mis öeldud väite puhul vale 
oli. Kui väide oli tõene, siis hõikavad õpilased „Õige“ ja jätkavad sörkimist. 
 
Variatsioon: Õige väite puhul peavad õpilased sooritama etteantud või meelepärast kehalist harjutust. 
Märkus. Valides kirjandusteose vastavalt õpilaste vanusele, saab antud tegevust rakendada igas 
põhikooli astmes.  
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2.3.2. Kehalise kasvatuse lõiming inimeseõpetusega 

 

Kehaline kasvatus seostub inimeseõpetuse, füsioloogia tundmisega ning hügieeniharjumuste 

kujundamisega: kuidas treenida nii, et vältida vigastusi, kuidas toituda õigesti, kuidas taastuda 

pärast treeningut, kuidas arendada painduvust ja kiirust jne. 

 

Näide 5. Lõiming inimeseõpetusega tervisliku toitumise teema kaudu 

 

Tegevuse eesmärk: tervisliku toitumise väärtustamine läbi kehalise kasvatuse (II kooliaste). 
Vahendid: papptaldrik igale õpilasele ning kolm valget ja kolm kollast paberitükki iga taldriku kohta. 
Valged paberitükid tähendavad „head“ kolesterooli ja kollased paberitükid „halba“ kolesterooli*. 
 
Tegevus:  
1. Õpilased asetsevad suurel ringjoonel.  
2. Õpilastel on eesmärk enda taldrikult lahti saada „halvast“ kolesteroolist ja korjata taldrikule „head“ 
kolesterooli. 
3. Märguande peale võtavad õpilased ühe „halva“ kolesterooli oma taldrikult (so kollane paberitükk) 
ja viivad selle kaasõpilase taldrikule. Samal ajal toovad oma taldrikule ühe „hea“ kolesterooli (so 
valge paberitükk). 
4. Õpilased ei tohi oma taldrikut valvata, ega käia sama kaasõpilase taldriku juures järjest kaks 
korda. 
5. Õpilased peavad pidevalt liikuma (nt joostes). 
6. Teatud ettemääratud aja möödudes annab õpetaja lõpusignaali. 
7. Õpilased pöörduvad oma taldriku juurde ja hindavad, kas neil on taldrikul rohkem „head“ või 
„halba“ kolesterooli. 
8. Lühike arutelu „head“ ja „halba“ kolesterooli sisalduvate toiduainete üle.  
 
Variatsioon:  
- Olenevalt õpilaste arvust klassis võib moodustada paarid/kolmikud, kes tegutsevad kordamööda. 
- Muuta liikumisviisi. 
*„Hea“ kolesterool ehk HDL-kolesterool (HDL - inglise keeles High Density Lipoprotein, kõrge 
tihedusega lipoproteiin) ning “halb” kolesterool ehk LDL-kolesterool (LDL – inglise keeles Low 
Density Lipoprotein, madala tihedusega lipoproteiin). 



Kehaline kasvatus 
 

Näide 6. Lõiming inimeseõpetusega toitumise teema kaudu 

 

Näide 7. Lõiming inimeseõpetusega kehaliste harjutuste mõju organismile ja tervisele teema 

kaudu 

 

Tegevuse eesmärk: toetada õpilaste teadmisi erinevate kehaliste harjutuste mõjust organismile ja 
tervisele läbi kehalise kasvatuse (II kooliaste).  
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks:  
1. Koostab kehaliste harjutuste kaardid koos harjutuste täpse kirjelduse ja joonisega. 
2. Kirjutab plakatile kolm kehalist võimet: JÕUD, VASTUPIDAVUS, PAINDUVUS. 
 
Tegevus: 
1. Iga õpilane saab paberi ühe kehalise harjutuse kirjeldusega. 
2. Esimene õpilane selgitab ja demonstreerib kaasõpilastele harjutust. 
3. Kõik õpilased sooritavad harjutust etteantud aja jooksul. 
4. Harjutust kirjeldanud õpilane liigitab harjutuse vastavalt sellele, kas see arendab jõudu, 
vastupidavust või painduvust ning asetab harjutuse kirjelduse teibiga plakatile vastava kehalise 
võime alla. 
 
Variatsioon: Harjutuste liigitamine vastava kehalise võime alla toimub koos teiste õpilastega. 

Tegevuse eesmärk: toetada toiduainete tundmist ja rõhutada mitmekesise toitumise olulisust läbi 
kehalise kasvatuse (I kooliaste). 
Vahendid: pallid 
 
Tegevus: 
1. Õpilased on jaotatud 6-liikmelistesse gruppidesse. Kõik grupid on moodustanud ringi. 
2. Igal grupil on üks pall. 
3. Õpetaja ütleb ühe toiduainete grupi (nt juurviljad). 
4. Enne palli viskamist kaaslasele, eks asetseb paremal/vasakul, peab õpilane nimetama ühe 
sellesse toiduainete gruppi kuuluva toiduaine.  
5. Enne järgmise toiduainete grupi nimetamist õpetaja poolt tunnustatakse kõige enam toiduaineid 
nimetanud õpilaste gruppi. Paluda õpilastel üle korrata toiduained, mida nad nimetasid. 
6. Õpetaja nimetab järgmise toiduainete grupi. 
 
Variatsioon: 
- Ilma pallita õpilased sooritavad sulghüppeid paigal. 
- Kogu tegevust võib sooritada paarides/kolmikutes. 
- Määrata ajalimiit, kui kaua võib palli käes hoida ja toiduainet mõelda (nt 5 sekundit). Ajalimiidi 
ületanud grupp langeb mängust välja, sooritades mängu lõpuni lisaülesannet 
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Näide 8. Lõiming inimeseõpetusega tervise teema kaudu 

 

2.3.3. Kehalise kasvatuse lõiming matemaatikaga 

 

Sporditulemuste dünaamika selgitamine kehalise kasvatuse tundides võimaldavad õpilastel 

kinnistada matemaatikale omase keele, seoste, meetodite jms kasutamise oskust. Matemaatika 

algõpetuses aitavad füüsiline tegevus ja liikumine kaasa põhimõistete omandamisele. Näiteks 

”liidame sellele kombinatsioonile palli töö” või ”teeme seda hüpet neli korda”. Geomeetria abil 

saab seletada nii kehaosade omavahelist asendit kui keha paiknemist ruumi või teiste kehade 

suhtes (nt “pool pööret parem pool” ehk pöördenurk on 45°, “teeme 180° pöörde”, “partnerid 

seisavad nurkselt 90°”, ”pöidadevaheline nurk 50-60°”). Samas annavad seletused 

geomeetrilistele terminitele praktilise rakenduse ja aitavad neid materialiseerida. Geomeetria 

aitab samuti selgitada nii keha kui ruumiga seonduvat (nt ”liigume diagonaalis/ringselt”) ning 

teiselt poolt geomeetriatermineid reaalse eluga seostada. Mõõtühikute kasutamine resultatiivsuse 

hindamisel. Liikumiseks kuluva aja ja vahemaa suhte selgitamine praktilise tegevuse kaudu. 

Tegevuse eesmärk: toetada regulaarse kehalise aktiivsuse, tervisliku toitumise ja muude tervisega 
seotud aspektide omandamist läbi kehalise kasvatuse. 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Koostöös inimeseõpetuse ja ka bioloogia 
õpetajaga koostab antud temaatikaga seotud väiteid (õigeid ja valesid). 
 
Tegevus: 
1. Õpilased sörgivad aeglases tempos ringis või läbisegi. 
2. Õpetaja ütleb järgmised väited: 

• Süda on lihas. (ÕIGE) 
• Sai on toitaineterikkam kui täistera leib. (VALE) 
• Kehaliste harjutustega tegelemine teeb südame tugevamaks. (ÕIGE) 
• Südame peamiseks ülesandeks on keha ja kehaosade hapnikuga varustamine. (ÕIGE) 
• Piim ei tee luid tugevamaks. (VALE) 
• Puu ja juurvilju tuleb süüa iga päev. (ÕIGE) 
• Veri ei transpordi hapnikku südamest teistesse kehaosadesse. (VALE) 
• Toiduvalkude peamiseks allikaks on liha, kala ja oad. (ÕIGE) 

3. Õpilased reageerivad õigele väitele 3 x täiskükist üles hüpates ja hõigates samal ajal 3 x „Õige“, 
jätkates seejärel sörkimist. Valele väitele reageerivad õpilased maha istudes, misjärel toimub lühike 
arutlus. 
 
Variatsioon:  
1. Muuta harjutust ja korduste arvu õigele väitele reageerimiseks. 
Märkus. Antud tegevust on võimalik rakendada erinevate inimeseõpetuse ja ka teiste valdkondade 
lõiminguks kehalise kasvatusega. Valides väited vastavalt õpilaste vanusele, saab antud tegevust 
rakendada igas põhikooli astmes. 
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Näide 9. Lõiming matemaatikaga peast arvutamise tegevuse kaudu 

 

Näide 10. Lõiming matemaatikaga peast arvutamise tegevuse kaudu 

 
2.3.4. Kehalise kasvatuse lõiming loodusainetega 

 

Õpilase loodusteadusliku pädevuse kujunemist saab kehalises kasvatuses toetada nii ümbritsevat 

keskkonda väärtustava sportimisega kui ka õpilase arusaama kujunemisega spordi ja ümbritseva 

keskkonna vahelistest seostest (nt inimeste spordiharrastus ja võimalikud keskkonnaprobleemid). 

Kehalises kasvatuses kinnistuvad õpilase bioloogias omandatud teadmised inimorganismi 

ehitusest ja talitlusest. Õpitavate spordialade tehnilise soorituse analüüsimine, kehaliste võimete 

nagu kiiruse ja jõu liikumisele toimimise mõistmine toetub füüsikas omandatud teadmistele.  

 

Tegevuse eesmärk: toetada peast arvutamise omandamist (liitmine/lahutamine, 
jagamine/korrutamine 100 piires; I kooliaste) läbi kehalise kasvatuse. 
 
Tegevus: 
1. Õpetaja demonstreerib harjutust. 
2. Õpetaja ütleb liitmis-, lahutamis-, jagamis- või korrutustehte. 
3. Õpilased peavad peast arvutades tehtele vastuse leidma ning sooritama vastava arvu kordi 
etteantud harjutust. 
 
Variatsioon: Õpetaja on eelnevalt ettevalmistanud nö jaamad ehk harjutuskohad. Kõikidele õpilastele 
selgitatakse ja demonstreeritakse jaamades sooritatavaid harjutusi. Õpilased jagatakse seejärel 
jaamadesse. Õpetajalt arvutustehte kuulnuna arvutavad õpilased peast tehte ja sooritavad harjutust 
vastava arvu kordi. Pärast harjutuse sooritamist liiguvad kõik ühe jaama võrra edasi. Õpetaja ütleb 
seejärel järgmise tehte. 

Tegevuse eesmärk: toetada peast arvutamise omandamist (liitmine/lahutamine, 
jagamine/korrutamine) läbi kehalise kasvatuse (I ja II kooliaste). 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Kirjutab plakatitele erinevaid 
arvutusülesandeid, mille vastus on vahemikus 1 - 10. Näiteks:  
(50 ÷ 10) + (2 x 2) = 9  
(49 + 71) – (32 + 82) = 6 
Vahendid: 10 tennisepalli või ajalehepaberist kokkukeeratud palli igale võistkonnale.  
 
Tegevus: 
1. Võrdarvulised võistkonnad seisavad kolonnis otsajoone taga. Iga kolonni lõpus maas on 10 palli. 
2. Õpetaja näitab plakatilt arvutusülesande.  
3. Õpilased arvutavad ühiselt peast ülesandele vastuse. Arvutamiseks võivad õpilased kolonnist 
välja astuda. Vastuse leidnuna moodustavad õpilased uuesti kolonni. 
4. Õpilased edastavad vastava arvu palle ükshaaval kolonni lõpust kolonni ette.  
5. Kui õige arv palle on kolonni ees maas, hakkavad õpilased palle ükshaaval joostes teise otsajoone 
taha toimetama. Võidab see võistkond, kes suudab kiiremini pallid otsajoone taha toimetada.  
Märkus. Arvutusülesande vastus ei tohi olla suurem kui 10.  
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Lõiming loodusõpetuse ja geograafiaga 

 

Näide 11. Lõiming geograafiaga kaardiõpetuse teema kaudu 

 

Näide 12. Lõiming loodusõpetusega ilmakaarte teema kaudu 

 

Näide 13. Lõiming loodusõpetusega ilmakaarte ning kompassi teemade kaudu 

 

Tegevuse eesmärk: toetada kaardiõpetust läbi kehalise kasvatuse (III kooliaste). 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Koostab plakati skaalaga, millel on märgitud 
tegevused ja nendele tegevustele vastav distantsi pikkus maakaardil (nt 1 samm = 1 km kaardil; 1 
väljaaste samm = 10 km kaardil; 1 paigalt hüpe = 100 km kaardil). 
Vahendid: koopiad maakaardist ja joonlaud õpilaste paarile. 
 
Tegevus:  
1. Õpilased on jagatud paaridesse. Igal paaril on maakaardi koopia ja joonlaud. 
2. Õpilased mõõdavad ja hindavad kaardil distantsi pikkuse kahe etteantud linna või riigi vahel.  
3. Kasutades plakatil etteantud tegevusi ja skaalat, identifitseerivad õpilased, milliseid tegevusi tuleb 
kasutada, et leitud vahemaa läbida (nt õpilased leidsid, et distants Tallinna ja Rooma vahel on 2120 
km, siis õpilased sooritavad 21 paigalt hüpet ja 2 väljaaste sammu). 
4. Õpilased sooritavad vastavad harjutused „distantsi läbimiseks kaardil“. 

Tegevuse eesmärk: toetada põhi- ja vaheilmakaarte õppimist läbi kehalise kasvatuse (I kooliaste). 
Vahendid: Eesti kaart seinale riputamiseks. 
 
Tegevus: 
1. Õpetaja nimetab linna Eesti kaardilt. 
2. Õpilased nimetavad ilmakaare ning hüppavad 5 hüpet vastavasse suunda. 
 
Variatsioon: Muuta liikumisviisi. 

Tegevuse eesmärk: toetada ilmkaarte õppimist ning kompassi kasutamist (II kooliaste). 
Vahendid: kompass. 
 
Tegevus:  
1. Õpilased või õpilaste paar tähistavad maastikul mingi tähisega oma asukoha.  
2. Õpilased astuvad kompassi jälgides kõigepealt 100 sammu põhja suunas, siis 100 sammu ida 
suunas, 100 sammu lõunasse ning 100 sammu läände.  
3. Õpilased kontrollivad, kas jõudsin oma esialgsesse asukohta. 
 
Variatsioon: Liikumisel kasutada lisaks põhiilmakaartele ka vaheilmakaari. 
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Näide 14. Lõiming loodusõpetusega looduskatastroofide teema kaudu 

 

Lõiming füüsikaga 

 

Näide 15. Lõiming füüsikaga teemade liikumine ja jõud ning kehade vastastikmõju kaudu 

 

Tegevuse eesmärk: toetada erinevate looduskatastroofide tekkemehhanismide ning nende mõju 
õppimist loodusele ja inimeste tegevusele läbi kehalise kasvatuse (II kooliaste). 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: 
1. Koostab koostöös loodusõpetuse õpetajaga väited erinevate looduskatastroofide (nt maavärin, 
orkaan, vulkaanipurse, üleujutus) kohta. 
2. Kirjutab plakatile järgmised mõisted ning nende järele kehalise tegevuse: 

a) vulkaanipurse – täiskükist üleshüpe koos sirutusega 
b) orkaan – jooks kaaslane kukil 
c) maavärin – 5 hüpet ühel jalal 

 
Tegevus: 
1. Õpilased sörgivad aeglases tempos või käivad ringis või läbisegi. 
2. Õpetaja loeb järgmisi väiteid: 

 Selle tugevust hinnatakse magnituudides (maavärin). 
 See nõrgeneb, kui liigub üle maa või jaheda veekogu (orkaan). 
 See juhtub siis, kui sulakivimeist koosnev mass, magma, jõuab maapinnani (vulkaan). 
 Jne. 

3. Õpilased peavad laskma õpetajal väite lõpuni lugeda ning alles seejärel otsustavad, millise 
looduskatastroofi kohta väide oli ja sooritavad teatud aja vältel etteantud tegevust. 

Tegevuse eesmärk: toetada teemade liikumine ja jõud ning kehade vastastikmõju omandamist läbi 
kehalise kasvatuse (III kooliaste) 
Vahendid: pallid 
 
Tegevus: 
1. Õpilased sooritavad iga alljärgnevat tegevust 1 minuti jooksul ning märgivad tulemuse paberile. 

a) viskavad palli õhku ja püüavad 
b) viskavad palli õhku ja püüavad, samal ajal paigal marssides 
c) viskavad palli õhku ja püüavad, samal ajal vasakul jalal hüpeldes  
d) viskavad palli õhku ja püüavad, samal ajal paremal jalal hüpeldes 
e) viskavad palli õhku ja püüavad, samal ajal paigal sörkides 

2. Õpilased võrdlevad iseenda tulemusi ning arutavad koos õpetajaga kehade liikumist ning 
vastastikmõju puudutavate seaduspärasuste üle: 

- Raskusjõud on jõud, millega Maa tõmbab enda poole kõiki tema lähedal asuvaid kehi 
- Kõik vabalt langevad kehad on kaaluta olekus (st tugi puudub) 
- Hõõrdejõud mõjub maapealsetes tingimustes kõikidele liikuvatele kehadele 
- Keha kiirendus on võrdeline sellele mõjuva jõuga ja pöördvõrdeline massiga 
- Vastasmõjude puudumisel või kui vastasmõjud on võrdsed, on keha kas paigal või liigub 

ühtlaselt ja sirgjooneliselt 
 
Variatsioon:  
- Õpilased sooritavad tegevust paaris/kolmikutes. 
- Arutada kehale mõjuvate jõudude üle päikesesüsteemi teistel planeetidel. 
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Näide 16. Lõiming füüsikaga erinevate läbivõetud teemade kaudu 

 

Lõiming bioloogiaga 

 

Näide 17. Lõiming bioloogiaga treeningu mõju inimese tervisele selgitamise kaudu 

Tegevuse eesmärk: selgitada treeningu mõju südame tegevusele ja vereringeelundkonnale läbi 
kehalise kasvatuse (II, III kooliaste). 
Vahendid: stopperid, kirjutusvahendid, paber tulemuste märkimiseks ja graafiku joonistamiseks 
 
Tegevus: 
1. Õpetaja juhendab õpilasi pulsi leidmisel nii randme piirkonnas kui ka kaelal tuiksoonelt. 
2. Õpetaja annab seejärel järgmised juhised: 

 Leia pulss 
 Alusta pulsi lugemist 
 Stopp 
 Märgi pulsinäit paberile 

3. Õpilased istuvad vaikselt, loevad 1 minuti jooksul pulsinäidu ning märgivad selle paberile. See on 
puhkeoleku pulss. 
4. Õpilased sooritavad etteantud harjutust 1 minuti jooksul (nt jooksevad paigal). 
5. Õpilased loevad 1 minuti jooksul pulsinäidu ning märgivad selle paberile. 
6. Õpilased sooritavad 1 minuti jooksul järgmist harjutust (nt kükist üleshüpped) 
7. Õpilased loevad 1 minuti jooksul pulsinäidu ning märgivad selle paberile. 
8. Jätkata sarnaselt tegutsemist 10-15 minutit. 
9. Õpilased koostavad mõõdetud tulemuste alusel õpetaja juhendamisel graafiku isikliku 
pulsikõveraga. 
10. Lühike arutelu kehalise treeningu ehk sooritatud harjutuste mõjust südame tööle. 

Tegevuse eesmärk: toetada erinevate füüsika tundides läbivõetud teemade omandamist läbi 
kehalise kasvatuse. 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Koostab koostöös füüsika õpetajaga 
küsimusi füüsika tundides läbivõetud teemade ja valdkondade kohta. 
Vahendid: löögikurikas, švammipall 
 
Tegevus: 
1. Klass jaotatakse kaheks - üks võistkond on lööjad ja teine on väljakul püüdjad. 
2. Esimene lööja peab enne palli löömist vastama õpetaja poolt esitatud füüsika alasele küsimusele. 
3. Kui vastus on õige, siis saab ta palli lüüa. Kui vastus on vale, siis võib ta pöörduda abi saamiseks 
võistkonnakaaslaste poole. 
4. Peale palli löömist peavad lööja võistkonna liikmed kurikat teineteisele edasi andma käsi 
kasutamata.  
5. Väljakul olevad mängijad peavad palli kinni püüdes sooritama tegevuse “Ülevalt ja alt” (“Ülevalt ja 
alt” – õpilased moodustavad kiiresti kolonni; kolonni esimene annab palli järgmisele üle pea, kes 
omakorda annab palli edasi järgmisele jalgade vahelt jne; õpilased sooritavad tegevust seni, kuni 
pall on jõudnud kolonni viimasele). 
6. Kui püüdjad suudavad “Ülevalt ja alt” tegevuse sooritada kiiremini kui lööjad omavahel kurikat 
edasi anda, siis saavad püüdjad punkti. Kui ei, siis saavad lööjad punkti.  
7. Vahetada teatud aja möödudes osad. 
 
Märkus. Sarnast tegevuse ülesehitust on võimalik rakendada ka teiste õppeainete lõiminguks 
kehalisse kasvatusse. Selleks koostada vastava õppeaine teemat käsitlevad küsimused.  
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Näide 18. Lõiming muusikaõpetusega muusikaliste teadmiste kaudu 

 

Muusika ja kehaline kasvatus on eriti tihedalt seotud just I ja II kooliastmes. Kehalise kasvatuse 

lahutamatu osa on liikumine, tantsimine muusika ja laulu saatel (s.o laulumängud, ringmängud). 

Kui kehalise kasvatuse tundi saadab vokaalmuusika, siis on põimunud mitmed kunstiliigid. 

Laulumängudes on põimunud liikumine, laul ja muusika. Muusika abil väljendatakse oma 

loovust, meeleolude tajumist ja edasiandmist. Tantsulist liikumist tavaliikumisest aitab eristada 

meloodia kuulamine ja matkimine, selle väljendamine liigutuste ja kehaasenditega. Muusika 

kaasamine kehalisse kasvatusse aitab edukalt arendada õpilaste rütmitunnet. 

Tegevuse eesmärk: muusikaliste teadmiste toetamine läbi kehalise kasvatuse. 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistus tegevuseks: Valmistab ette harjutuskohad ehk nö jaamad 
(nt 4 jaama).  
Vahendid: hüppenöörid, koonused, pallid, pildid muusikaliste instrumentidega, ülesannete kaardid 
 
Tegevus: 
1. Õpilased on jagatud kuni 4 võrdarvuliseks võistkonnaks, kes asuvad tegevust alustades kolonnis 
otsajoone taga. Iga võistkonna ees on neljast jaamast koosnev takistusrada. Igas jaamas on õpilastel 
vaja sooritada üks kehaline harjutus ja lisaks üks akadeemiline ülesanne muusikaõpetusest.  
2. Õpilased läbivad takistusraja, sooritades nii kehalise harjutuse kui ka lahendades akadeemilise 
ülesande. Kehalisi harjutusi sooritavad võistkonna liikmed üheaegselt ja akadeemilisi ülesandeid 
lahendatakse koos.  
3. Sooritanud kehalise harjutuse, lahendavad õpilased akadeemilise ülesande ja võistkond, kes läbib 
takistusraja kiiremini koos õigete vastustega akadeemilisele ülesandele, on võitja. 
 

Esimene „jaam“ Kehaline harjutus: Õpilased sooritavad tegevuse “Ülevalt ja alt” topispalliga 
(“Ülevalt ja alt” tegevuse kirjeldust vaata ’Kehalise kasvatuse lõiming 
füüsikaga’ näide 2. alt).  
Akadeemiline ülesanne: Sobitada heliloojad ajastuga. 

Teine „jaam“ Kehaline harjutus: Õpilased sooritavad 50 hüpet hüppenööriga. 
Akadeemiline ülesanne: Sobitada muusikainstrumendid vastavatesse 
orkestritesse. 

Kolmas „jaam“ Kehaline harjutus: Õpilased jooksevad koonuste vahel slaalomit 10 ringi.  
Akadeemiline ülesanne: Kirjutada esimene salm Eesti hümnist ning 
nimetada viisi ja sõnade autori.  

Neljas „jaam“ Kehaline harjutus: Õpilased keerutavad hularõngast puusadel 50 ringi.  
Akadeemiline ülesanne: Sobitada muusikainstrument selle päritolumaaga.  

 
Variatsioon: 
1. Paluda õpilastel endal mõelda kehalised harjutused. 
2. Õpilased sooritavad igas jaamas kehalise harjutuse nii enne kui ka peale akadeemilise ülesande 
lahendamist.  
3. Mõõta aega. Iga vale vastus akadeemilisele ülesandele liidab lõppajale 10 sekundit.  
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3. Lõiming õppekava üldpädevustega 
 

Kehalisel kasvatusel on tugev roll õpilaste tervist väärtustava eluviisi kujunemisel. Kehalise 

kasvatuse tundides omandatud oskused, teadmised ning kogemused on aluseks õpilaste 

iseseisvale liikumisharrastusele väljaspool kooli nende vabal ajal. Koolis kogetud liikumisrõõm 

soodustab huvi spordi-, aga ka tantsusündmuste vastu, innustades õpilasi neid jälgima ning neis 

osalema. Kehalise kasvatuse õppekorraldus, mis kindlustab õpilase kehalise, kõlbelise, sotsiaalse 

ja esteetilise arengu, toetab tema kujunemist terviklikuks isiksuseks. Järgnevalt on esitatud 

võimalusi õppekava üldosas kirjeldatud üldpädevuskomponentide lõiminguks kehalise 

kasvatusega. 

 

Väärtuspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses tervist ja jätkusuutlikku (tervislik, 

turvaline ja keskkonda hoidev) eluviisi tähtsustava õppega. Arusaam, et enda tervist tuleb kaitsta 

ja tugevdada, aitab õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ja 

inimeste poolt loodud materiaalsete väärtuste vastu soodustavad ümbritsevat keskkonda säästvat 

sportimist. Abivalmis ja sõbralik suhtumine oma kaaslastesse, ausa mängu põhimõtete 

tähtsustamine ning oskus seista vastu reeglite rikkumisele sportlikus tegevuses toetavad kõlbelise 

isiksuse kujunemist. 

 

Sotsiaalse pädevuse arengut soodustavad kehalises kasvatuses omandatud teadmised nii 

rahvuslikust kui ka rahvusvahelisest liikumis- ja spordikultuurist. Tervist väärtustava eluviisi 

omaksvõtmine ja teadlikkus sporti ning sportimist reglementeerivatest õigusaktidest, 

ülemaailmsetest (tervise-)spordi liikumistest („Sport kõigile”) jms soodustavad õpilase 

kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kodanikuks.  

 

Enesemääratluspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses ennekõike oma 

liigutusoskuste ning kehalise võimekuse taseme analüüsi ning hindamise kaudu. Kogemused 

kehalises kasvatuses toetavad õpilaste adekvaatse kehalise minapildi kujunemist.  

 

Õpipädevuse arengut soodustavad õpilase oskus kavandada meetmeid (seada eesmärke ja valida 

õpitud spordialade ning harjutuste seast sobivaimad seatud eesmärkide saavutamiseks jms) 

liigutusoskuste ja kehalise töövõime täiustamiseks. Koolis tekkinud huvi liikumise ning 

sportimise vastu toetab valmisolekut õppida uusi liikumisviise ja suunab õpilast aktiivselt 

tegutsema ka vabal ajal väljaspool kooli. 
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Suhtluspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses õpilase suutlikkusega jälgida ja 

kontrollida oma käitumist: olla kaaslaste suhtes viisakas, tähelepanelik, abivalmis jne. 

Emotsionaalsetes (võistlus-)situatsioonides õpib õpilane oma võidurõõmu või kaotusekibedust 

sobival viisil väljendama. Koostöö kaaslastega spordialade ja tantsude õppimisel õpetab õpilast 

inimestevahelisi erinevusi aktsepteerima, neid suhtlemisel arvestama, aga ka ennast kehtestama. 

 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse kehalise kasvatuse tundides sellega, et 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid kasutatakse näiteks sporditehniliste oskuste 

analüüsil, sporditulemuste dünaamika ning kehalise töövõime näitajate kirjeldamisel ja 

selgitamisel. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse arengut soodustavad õpilase oskus näha ettetulnud probleemides peituvaid 

võimalusi, püstitada eesmärke, luua ideid ja neid sobivaid vahendeid ning meetodeid kasutades 

teostama. Kehalises kasvatuses õpib õpilane kriitiliselt hindama oma kehalise töövõime ja 

liigutusoskuste taset, kavandama tegevusi ja tegutsema sihipäraselt tervise tugevdamise ja 

töövõime parandamise nimel. Sportlikus tegevuses (oma meeskonna edu huvides) aset leidev 

koostöö õpetab õpilast võtma arukaid riske ja tulema toime ebakindlusega. 
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4. Lõiming läbivate teemadega 
 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. Tervislikuks ja 

turvaliseks eluviisiks vajalike teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamist toetatakse nii 

aineõppes kui tunnivälises tegevuses, aga ka füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna loomise kaudu. 

Kehalise kasvatuse tundides on võimalik käsitleda ohutust ja turvalisust vastavalt viljeldavatele 

spordialadele. Näiteks ujumise tundides tuleb käsitleda ohutust seoses ujumisega ja veekogude 

kasutamisega üldiselt. Selgitada, kuidas käituda võimalikus ohusituatsioonis ja vajadusel abi 

kutsuda. 

 

Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ toetatakse kehalises kasvatuses 

erinevaid elukutseid (nt kehalise kasvatuse õpetaja, treener, päästja jne) tutvustades, kelle 

tööülesanded nõuavad head füüsilist ettevalmistust ja põhjalikke teadmisi inimese arengust, 

spordist ja tervisest. Kehalise kasvatuse tunnid on heaks võimaluseks selgitada kehalise 

vormisoleku mõju tööturul kandideerimisel ja igapäevaste tööülesannete sooritamisel.  

 

Läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ aitab kehalises kasvatuses eelkõige kanda vaba 

aja ja loodusliikumisega seotud teemade käsitlemine. Kehalise kasvatuse tundide raames väljas 

(looduses) harrastatavate spordialade õppekorraldus, mis väärtustab ümbritsevat keskkonda, 

soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumiseharrastajaks. Seetõttu on vajalik 

aeg-ajalt viia kehalise kasvatuse tunde läbi erinevates kohtades – metsas, linnapargis, veekogu 

ääres. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ realiseerimist toetatakse kehalises kasvatuses, 

rõhutades koostöö harjutamist ning panustamist ühiste eesmärkide nimel meeskonnatöös. 

Õpilastel võimaldatakse meeskonnatöös osaledes kogeda nii liidri kui ka meeskonnaliikme rolli. 

Kehalises kasvatuses omandatud erinevate spordialade teadmised võimaldavad õpetajatel anda 

õpilastele suurema vastustuse tunniväliste spordivõistluste organiseerimisel, toetades seeläbi 

õpilaste ettevõtlikkuse arengut. 

 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates tantsudes 

ja spordialades, mis tutvustavad õpilast rahvusliku ja rahvusvahelise liikumiskultuuriga ning 

aitavad tal kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust väärtustavaks) 

ühiskonnaliikmeks. Õpilaste teadmiste ja oskuste tõstmine massispordiüritustel osalemiseks nii 

osaleja kui ka pealtvaatajana toetab õpilaste kujunemist kultuurseks sporditarbijaks. 
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Läbiva teema „Teabekeskkond“ realiseerimist toetatakse õpilaste suunamisega leidma ja 

kriitiliselt analüüsima oma tervise tugevdamiseks, isikliku liikumisharrastuse kujundamiseks, 

teadlikuks treenimiseks jms vajalikku infot.  

 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ rakendused kehalises kasvatuses seostuvad 

ettenähtud töö (nt oma kehalist töövõimet puudutava materjali kogumine, analüüs ja esitlemine) 

jaoks sobiva ning originaalse lahenduse ja tehnoloogilise vahendi leidmisega õpilase poolt. Seda 

tehes tuleb õpilasi suunata kriitiliselt analüüsima tehnoloogia mõju inimese kehalisele arengule.  

 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ seostub ennekõike spordi ülima aate, ausa mängu, 

põhimõtete järgimisega kehalises kasvatuses ja tunnivälises sportlikus tegevuses, olles 

salakavaluse, egoismi ja omakasupüüdlikkuse ennetusvahend. Mängureegleid ja juhiseid 

käsitletakse enesevalitsemise, julguse, otsustavuse ja teiste tahteomaduste kujundamise 

vahendina. Sportlikus tegevuses kehtivate reeglite vajalikkuse mõistmine ning tahe ja oskus 

vastu seista reeglite rikkumisele toetavad õpilase kujunemist kõlbeliseks isiksuseks.  
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