Kehaline kasvatus 2010.aasta õppekavas
Kokkulepped RÕK arendamiseks
o Eraldi õppekavad põhikoolile ja gümnaasiumile
o Õppekava on valitsuse määrus
o Aluseks nii TÜ kui REKK poolt seni tehtud töö ning 2002 RÕK ja riiklikud
strateegiad jm dokumendid
o Kooliastmed ja tunnijaotuskava põhikoolis jäävad muutmata
o Tunnijaotuskava gümnaasiumi osas muutub
Üldharidussüsteemi vajadused
o Koolist väljalangevuse vähendamine ja hariduslike erivajadustega (sh andekad)
laste toetamine
o Turvalise koolikeskkonna saavutamine
o Suurem kompetents ja huvi kasvatamine täppis- ja loodusteaduste ning
tehnika/tehnoloogia valdkondades
o Eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete kodanike kujundamise toetamine
o Eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga õpilaste toetamine
o Infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine õppetöös
Lähteülesanded ja taotlused
o Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained koondati ainevaldkondadeks
o Taotleti ainevaldkondade ainekavade suuremat sidusust omavahel ja üldosaga (nt
eesmärgid, üldpädevused, läbivad teemad)
o Tänapäevastati õpitulemusi ja õppesisu
o Täpsustati õpitulemusi eesmärgiga vähendada õpilaste õpikoormust
o Täpsustati õppetegevuse kirjeldust, sh rõhutati aktiivõppemeetodite kasutamist
Ainekavade arenduse protsess
o valdkonna ainerühmade tööd suunas ja koordineeris valdkonnajuht (REKK-is), uue
kehalise kasvatuse ainekava tegemisele oli kaasatud lisaks töörühma liikmetele
eelkõige koolis töötavaid kehalise kasvatuse õpetajaid, kuid samas ka kõrgkoolide
õppejõude, treenereid ja kõiki teisi asjast huvitatuid
o ainekavade tööversioone hindasid retsensendid, tagasisidet saadi ka üksikisikutelt,
ainealaliitudelt jm ühendustelt
Ainevaldkonna struktuur
o Valdkonnapädevus (põhikooli/gümnaasiumi lõpetamisel). Valdkonnapädevuse
kujunemist toetavad:
- õppeainete eesmärgid, õppesisu ja õpitulemused
- läbivad teemad
- tunni- ja kooliväline tegevus

o Ainevaldkonna õppeaine: kehaline kasvatus
o Ainevaldkonna kirjeldus: kontseptsioon, rõhuasetused
o Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
o Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
o Lõiming läbivate teemadega
Iseasi kui palju kehalise õpetajal teadmisest lõimingute kohta praktilist kasu on.
Ainevaldkonna kirjeldus
Ainevaldkonda kuuluv kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava eluviisi
kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused
on aluseks õpilase iseseisvale liikumisharrastusele. Koolis kogetud liikumisrõõm
soodustab huvi spordi- ja tantsusündmuste vastu, innustab õpilast neid jälgima ning neis
osalema. Kehalise kasvatuse õppekorraldus, mis tagab õpilase kehalise/liigutusliku,
kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu, toetab tema kujunemist terviklikuks isiksuseks.
Pädevused
Kehalises kasvatuses toetatakse väärtuspädevuse kujunemist tervist ning jätkusuutlikku
eluviisi tähtsustava õppega. Arusaam, et tervist tuleb kaitsta ja tugevdada, aitab õpilasel
teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ning inimeste loodud
materiaalsete väärtuste vastu soodustab keskkonda säästvat liikumist/sportimist.
Abivalmis ja sõbralik suhtumine oma kaaslastesse ning ausa mängu põhimõtete
tähtsustamine sportlikes tegevustes toetavad kõlbelise isiksuse kujunemist.
Õpipädevuse arengut soodustab õpilase oskus analüüsida ja hinnata oma
liigutusoskuste ja kehaliste võimete taset ning kavandada meetmeid nende täiustamiseks.
Koolis tekkinud huvi liikumise/sportimise vastu loob aluse õppida uusi ja sobivaid
liikumisviise.
Sotsiaalne pädevus tähendab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist
kaaslastesse. Koostöö liikudes/sportides õpetab inimeste erinevusi aktsepteerima, neid
suhtlemisel arvestama, ent ka ennast kehtestama.
Enesemääratluspädevus on oskus hinnata oma kehalisi võimeid ning valmisolek neid
arendada, samuti suutlikkus jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida terveid eluviise
ning vältida ohuolukordi.
Ettevõtlikkuspädevust kujundab õpilase oskus näha probleeme ja leida neile lahendusi,
seada eesmärke, genereerida ideid ning leida sobivaid vahendeid ja meetodeid nende
teostamiseks. Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma kehaliste võimete ja
liigutusoskuste taset, kavandama tegevusi ning tegutsema sihipäraselt tervise
tugevdamise ja töövõime parandamise nimel. Koostöö kaaslastega sportimisel/liikumisel
kujundab toimetulekuoskust ja riskeerimisjulgust.

Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste
dünaamika selgitamine eeldavad õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, meetodite
jms kasutamise oskust ning toetavad matemaatikapädevuse kujunemist.
Keelepädevus on seotud spordi ja tantsu oskussõnavara kasutamisega,
eneseväljendusoskuse arendamisega ning teabe- ja tarbetekstide
lugemisega/mõistmisega.
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Emakeelepädevust kujundame kehalises kasvatuses teksti mõistmise, suulise ja kirjaliku
teksti loomise ning eneseväljendusoskuse kaudu.
Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevatest võõrkeelsetest
teabeallikatest vajaliku info leidmine. Eri spordialades/liikumisviisides kasutatakse
võõrsõnu, mille tähendust on vaja selgitada.
Kunstipädevuse kujunemist toetab spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline
käsitlus, valmisolek leida erinevatele ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi ning oskus
märgata ümbritsevas ilu.
Sotsiaalne pädevus. Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning
rahvusvahelisest liikumis- ja spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi. Tervist
väärtustava eluviisi omaksvõtmine ja teadlikkus soodustavad õpilase kujunemist
aktiivseks ning vastutustundlikuks kodanikuks.
Tehnoloogiline pädevus võimaldab rakendada teaduse ja tehnika saavutusi erinevates
spordialades/liikumisviisides (spordialade tehnika, spordivarustus ja -vahendid) ning
järgida tervisliku toitumise põhitõdesid.
Loodusteaduslikku pädevust toetab keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel.
Kehalise kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud
inimeseõpetuses, bioloogias, füüsikas ja geograafias.
Lõiming läbivate teemadega
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.
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.
Läbivat teemat „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ aitab kehalises
kasvatuses ellu viia väljas (looduses) harrastatavate spordialadega tegelemine, mis
väärtustab ümbritsevat ning soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise
harrastajaks.
Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ toetatakse õpilaste organiseeritud
tunnivälise liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused,
võistlused, õpilaste juhendamisel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms).
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.
Läbiv teema „Teabekeskkond“ toetab õpilast vajaliku info leidmisel.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ rakendamine kehalises kasvatuses
seostub antud ülesande jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega.
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
Ainekava struktuur
Üldalused
o Õppe- ja kasvatuseesmärgid
o Õppeaine kirjeldus
o Õpitulemused kooliastmeti
o Õppetegevus:
Õppetegevust kavandades ja korraldades: (üldine, ainespetsiifiline,
kooliastmespetsiifiline)
Nt 1)
lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste
õppeainete ja läbivate teemadega;
jne …
o Hindamine: (üldine, ainespetsiifiline, kooliastmespetsiifiline)
Nt
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja/või numbriliste hinnetega. Kirjalikke
ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Jne…

Kooli õppekava uuendamine
Kuni uuenenud kooli õppekava järkjärgulise valmimiseni toimub kooli õppe- ja
kasvatustegevus 2002. a Vabariigi Valitsuse kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku
õppekava alusel.
Määruse rakendamine
Kool viib õppe- ja kasvatustegevuse ning kooli õppekava käesoleva määrusega kooskõlla:
o 1., 4. ja 7. klassi puhul hiljemalt 1. sept 2011. a;
o 2., 5. ja 8. klassi puhul hiljemalt 1. sept 2012. a;
o 3., 6. ja 9. klassi ja gümnaasiumi puhul hiljemalt 1. sept 2013. a.
Õpetaja töökava
Juhendmaterjalid: õppeprotsessi kirjeldus, aineraamat
www.oppekava.ee

Õppeaine kirjeldus
Kehaline kasvatus on õppeaine, mis toetab tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste,
oskuste ja harjumuste omandamist. Siin õpitakse uute ja täiustatakse varem omandatud
spordialade ja liikumisviiside tehnikat, arendatakse kehalist võimekust, juhitakse õpilast
oma kehalise vormisoleku taset jälgima ning omandatakse vajalikke teadmisi iseseisvaks
liikumisharrastuseks.
Õppe- ja kasvatustööeesmärgid
Põhikooli kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane
o soovib olla terve ja rühikas;
o mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse
liikumisharrastuse vajalikkust;
o tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja
liikumist iseseisvalt harrastama.
o omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika;
o täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid;
o jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse
treeninguga;
o õpib kaaslastega koostööd tegema, kokku lepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima
ja ausa mängu olemust mõistma;
o tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu;
Õppeaine kirjeldus
o Kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava eluviisi kujunemisel.
o Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused on
aluseks õpilase iseseisvale liikumisharrastusele.
o Koolis kogetud liikumisrõõm soodustab huvi spordi- ja tantsusündmuste vastu,
innustab õpilast neid jälgima ning neis osalema.

o Kehalise kasvatuse õppekorraldus, mis tagab õpilase kehalise/liigutusliku,
kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu, toetab tema kujunemist terviklikuks
isiksuseks.
Muutused õppeaine kirjelduses. Kõikides kooliastmetes on põhialadeks võimlemine,
kergejõustik (I kooliastme õpitulemustes ja õppesisus esitatud põhiliikumisviisidena jooks,
hüpped ja visked), liikumis- ja sportmängud (korv-, võrk- ja jalgpall - koolil on kohustus
õpetada neist omal valikul kahte), tantsuline liikumine, talialad (suusatamine ja uisutamine
- koolil on kohustus õpetada neist üht) ning orienteerumine (II, III aste). I või II kooliastmes
läbivad õpilased ujumise algõpetuse kursuse. Tantsuline liikumine võib olla integreeritud
kehalise kasvatuse tundides teiste spordialade ja liikumisviisidega.
Teadmisi spordist ja liikumisest/sportimisest edastatakse kehalise kasvatuse tundides
praktilises tegevuses ja/või õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates. Veerandi
lõpus olevaid kehalise kasvatuse tunde võiks sisustada harivate loengutega kehalise
kasvatuse- ja spordi teooriast.
Et koolidel oleks võimalik kehalist kasvatust korraldades arvestada õpilaste huve, kooli
ja/või paikkonna spordi- või liikumisharrastuse traditsioone, ent ka olemasolevaid
sportimistingimusi, järgiti õppesisu ja õpitulemuste juures põhimõtet, et ainekavva kuuluva
materjali suudaksid õpilased omandada 75-80% kehalisele kasvatusele ettenähtud
tundide jooksul. 20–25% kehalisele kasvatusele ette nähtud tundide mahust võivad koolid
kasutada ainekavva mittekuuluvate spordialade ja liikumisviiside (ujumine, käsipall,
saalihoki, pesapall, sulgpall, erinevad tantsustiilid jm) õpetamiseks, ainekavva kuuluvate
põhialade oskuste kinnistamiseks või põhialade süvendatud õppeks.
Õppesisu ja õpitulemused.
o Uus valdkond on teadmised spordist/liikumisest ja kehaliste harjutustega
tegelemisest, mis edastatakse praktilise õppe käigus või õpilasi iseseisvale tööle
suunates.
o Valdkonna sisu kooskõlastati kehalises kasvatuses kujundatavate pädevuste,
õppeaine eesmärkide ja õpitulemustega.
o Õppesisu ja õpitulemuste määratlemisel lähtuti õpilase iseseisva liikumisharrastuse
vajadustest. Õppesisu ja õpitulemused on kõikides spordi- ja liikumisaladel
omavahel kooskõlas.
o Uues õppekavas olev õppesisu ja õpitulemused on praktikas täies mahus
täidetavad eeldusel, et koolil on olemas õppetööks vajalik füüsiline õpikeskkond.
Spordialade/liikumisviiside õppesisu ja õpitulemustega tutvumisel võiks arvestada, et:
o püüdsime varasemas klassis õpitut uuesti mõne hilisema klassi õppesisusse mitte
sisse kirjutada;

o spordiala või liikumisviisi tehnika element peaks olema omandatud seal klassis,
kus ta on õppesisusse sisse kirjutatud, kuid keegi ei keela soovi korral selle
õpetamist varasemas klassis;
o hindamisel on jäetud koolil ja õpetajal suhteliselt vabad käed kontrollharjutuse
moodustamiseks (eriti sportmängudes);
o taotlus oli, et põhikooli kehalise kasvatuse tundidega omandaks õpilane
sportmängudes nende tehnika põhitõed mängimaks neid mänge ka peale
kooliaega (mitte kõik õpilased ei jätka õpinguid gümnaasiumis);
Õppetegevustena nähakse ette organiseeritud ja iseseisvat praktilist harjutamist, enda
kehaliste võimete arengu jälgimist ning tulemustele hinnangu andmist, enda ja kaaslaste
tegevuse/soorituse kirjeldamist, kommenteerimist, analüüsimist ning arutelu.
Uudse aspektina on kehalises kasvatuses esile toodud liikumis-, spordi- ja
terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine; osalemine
spordivõistlustel ja/või tantsuüritustel võistlejana, osalejana, abilisena. Spordi- ja/või
tantsürituste jälgimine erinevate meediakanalite vahendusel.
Kuna õpilase kehaline aktiivsus on efektiivseim viis hoida tervist, arendada ning säilitada
üldist töövõimet, kehalist vormisolekut ja vaimset tasakaalu, on soovitatav pakkuda
vabade tundide arvelt lisatunde liikumiseks ja/või sportimiseks.
I kooliastme õppetegevused on:
o organiseeritud praktiline harjutamine tundides; organiseeritud liikumine ja
mängimine tunnivälise tegevusena;
o oma tegevuse/soorituse kommenteerimine ning kaaslase tegevuse kirjeldamine;
o kontrollharjutuste sooritamine; oma tulemuste kogumine ja võrdlemine.
II kooliastme õppetegevused on:
o organiseeritud praktiline harjutamine tundides ja tunnivälise tegevusena; iseseisev
liikumine ning mängimine tunnivälise (vaba aja) tegevusena;
o kontrollharjutuste sooritamine, oma kehaliste võimete kontrollimine ning
tulemustele hinnangu andmine;
o oma ja/või kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine ning arutelu; spordi-,
liikumis- ja terviseteemaliste materjalide lugemine;
o spordivõistlustest ja/või tantsuüritustest osavõtt võistlejana/osalejana;
o spordi- ja/või tantsuürituste jälgimine TVst.
III kooliastme õppetegevused on:
o organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine;
o kontrollharjutuste sooritamine ja oma kehaliste võimete kontrollimine ning
tulemustele hinnangu andmine;
o oma ja kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine; sõnalised aruanded;
vestlused;
o liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine;

o spordivõistlustel ja/või tantsuüritustel käimine, neist osavõtt võistleja, osaleja või
abilisena; spordi- ja/või tantsürituste jälgimine erinevate meediakanalite
vahendusel.
Õppeprotsessist näited
Õppesisu
4.klass:
21-24 tundi
Palli hoie, palli põrgatamine ja
söötmine liikumisel.
Korvpalli ettevalmistavad
liikumismängud; teatevõistlused
pallidega.
5.klass:
A sportmäng - 15-18 tundi
B sportmäng - 9-12 tundi
Korvpall. Palli hoie söötmisel,
püüdmisel ja pealeviskel. Palli
põrgatamine, söötmine ja vise
korvile. Sammudelt vise korvile.

Õpitulemus

Metoodilised soovitused

6.klassi õpilane
Liikumismängud
sooritab sportmänge
ettevalmistavaid liikumismänge
ja teatevõistlusi palliga;
Korvpall
1) sooritab põrgatused takistuste
vahelt ja sammudelt viske
korvile;
2) mängib korvpalli lihtsustatud
reeglite järgi ja/või sooritab
õpetaja poolt koostatud
kontrollharjutuse.

Individuaalne ja rühmatöö;
õpetamine ja vestlus,
demonstratsioon, praktiline
harjutamine.
Kõikide õpilaste võimalikult suur
kaasamine tegelemaks
korvpalliga arvestades nende
võimeid ja huve.

6.klass:
A sportmäng - 10-12 tundi
B sportmäng - 6- 8 tundi
Korvpall. Palli põrgatamine,
söötmine ja sammudelt vise
korvile. Mängija kaitseasend
(mees-mehe kaitse).
Korvpallireeglite tutvustamine.
Mäng lihtsustatud reeglite järgi.

Võimlemine - Mare
TANTS – Sööt ????
Motiveerimaks õpilast tegelema erinevate spordialade ja liikumisviisidega, on tähtis
ainesisust tulenev füüsiline õpikeskkond, kuhu kuuluvad erinevad spordibaasid, (võimla
ja staadion koos vajaliku sisseseadega ainekavakohasteks õppetegevusteks). Samuti
peab olema võimalus kasutada suusarada ja/või uisuväljakut, terviserada ning ujulat.
Hügieeniharjumuste kujundamiseks peavad olema koolis rõivistud ning pesemisruumid.
Füüsilise õpikeskkonna nõuete täitmine võib antud ajahetkel osadel koolidel olla
raskendatud - puudub mõni loetelus nimetatud spordibaas või vajalik inventar tundide
läbiviimiseks.

Oluliseks peetakse, et alates II kooliastmest (4.klass) toimuks poiste ja tüdrukute kehalise
kasvatuse tundide läbiviimine eraldi.
Klasse ei liideta kui liidetavate klasside õpilaste arv ületab 14 õpilast.
Hindamisel peetakse oluliseks, et õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse,
milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on hindamise kriteeriumid.
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi, aktiivsust ja kaasatöötamist tunnis,
tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud pingutust ning püüdlikkust kirjalike ja/või
praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste
vastavust ainekava eesmärkidele ning õpitulemustele.
Tervisest tingitud erivajadustega õpilaste hindamisel arvestatakse nende osavõttu
kehalise kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilaste teadmisi spordist, liikumisest ja
kehaliste harjutuste tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust
seisundist – õpilane sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante või
oma raviarsti määratud harjutusi. Juhul kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise
kasvatuse ainekava täita, koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse
kehalise kasvatuse õppeeesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid.
I kooliastmes hinnatakse õpilase tegevust tundides (aktiivsus, kaasatöötamine,
püüdlikkus, reeglite, hügieeni- ja ohutusnõuete järgimine jms). Õpitulemustena esitatud
liigutusoskusi hinnates arvestatakse nii saavutatud taset kui ka õpilase poolt
tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd.
II kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist, teadmiste rakendamist ning
õpilaste koostööoskust. Kehalistele võimetele hinnangut andes peab tulemuse kõrval
arvestama õpilase arengut ning tema tehtud tööd tulemuse saavutamise nimel. Hinnata
tuleb ka õpilase tunnivälist kehalist aktiivsust ning oma klassi ja/või kooli esindamist
spordivõistlustel, tantsuüritustel jm.
III kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist ning nende seostamist
kehalise aktiivsusega kehalise kasvatuse tundides ja tunnivälises tegevuses. Õpilase
teadmistele hinnangut andes tuleks eelkõige arvestada õpilase võimet rakendada
omandatud teadmisi reaalses praktilises tegevuses. Kehalistele võimetele hinnangut
andes peab tulemuse kõrval arvestama õpilase arengut ning õpilase tehtud tööd tulemuse
saavutamise nimel. Kehalisele võimekusele hinnangut andes rakendatakse ka õpilase
enesehindamist.
Mõtteid - soovitusi:
Kuidas aga vastata küsimusele, kas normatiivid on või ei? Vastus on jah ja ei.
Ei - puudub ühtne hindeskaala/normatiiv kõikidele klassi õpilastele.
Jah - õpilase arengu hindamiseks tuleb sooritada teste või täita normatiive.

Õpilase arengu objektiivseks hindamiseks peab tal olema võrdlusmaterjal, ehk õpilaste
eelmistel aastatel sooritatud tagajärjed.
o Ühtseid normatiive iga klassi tarbeks pole, kuid õpilasi testima peab - muidu pole
midagi millegagi võrrelda.
o Hindamisel peab arvestama õpilase arengut, suhtumist, tehtud tööd eesmärgi
saavutamiseks jne (st selleks peavad õpetajatel olema olemas õpilaste
varasemate aastate tulemused ja nende eest saadud hinded).
o Hügieeninõuete järgimist võiks vajadusel hinnata kas või igal veerandil ja seda nii I
kui II kooliastmes, kuni õpilastel tekib harjumus selle nõude täitmiseks.
o Veerandi lõpus olevaid kehalise kasvatuse tunde võiks sisustada harivate
loengutega kehalise kasvatuse ja spordi teooriast.
Lapsed ei ole “õppetöö” vahendid
ja õpe ei ole mõeldud õppekava täitmiseks,
vaid õpilaste arenguks.

Muutustest gümnaasiumi kehalise kasvatuse ainekavas
Lisandunud on ainevaldkonda kirjeldav tekst, õppeaine seostamine võtmepädevustega,
lõiming ainevaldkondade ja läbivate teemadega.

Suurimaks muutuseks on kohustuslike kursuste vähenemine. 2002. aastal oli
kohustuslikke kursusi 6, uues õppekavas - 5 kursust, millele võib lisanduda kaks
valikkursust „Kehalised võimed ja liikumisoskused” ning „Liikumine välistingimustes”.
Kohustuslike kursuste osas on täpsemalt lahti kirjutatud spordialade õpitulemused ja
õppesisu.
Ainevaldkonna kirjeldus
Ainevaldkonda kuuluv õppeaine kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava,
kehaliselt aktiivse eluviisi kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud
teadmised, oskused ja kogemused võimaldavad õpilasel regulaarset liikumist/sportimist
oma tervise tugevdamiseks teadlikult kasutada. Koolis kujunenud arusaam kehakultuurist
ühiskonna kultuuri osana soodustab õpilastes spordi- ja kultuurisündmuste jälgimise ja
neis osalemise huvi tekkimist. Kehalise kasvatuse õppekorraldus toetab õpilase
kehalist/liigutuslikku, kõlbelist, sotsiaalset ja esteetilist arengut.
Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Väärtuspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses tervist ja jätkusuutlikku
eluviisi tähtsustava õppega. Tervis on inimese üheks hinnalisemaks eluväärtuseks, mille
hoidmise nimel tuleb õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse
ja teiste poolt loodud materiaalsete väärtuste vastu õpetab säästvat suhtumist
ümbritsevasse keskkonda.
Sportlikus tegevuses järgib õpilane ise ja nõuab oma kaaslastelt võistlusmääruste täitmist.
Ausa mängu põhimõtete tähtsustamine ja järgimine kõiges ja kõikjal toetavad humaanse,
kõlbelise isiksuse kujunemist .
Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest liikumisja spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi.
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 läbi ühistegevuse õpilase võimekuse esiletoomine ja
oskuste arendamine. Areneb õpilase kohanemisevõime, koostööoskus, empaatia, tahte
omadused, eneseväljendusoskus ning distsipliin.
Enesemääratluspädevus on oskus hinnata oma kehalisi võimeid ning valmisolek neid
arendada, samuti suutlikkus jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida terveid eluviise
ning vältida ohuolukordi.

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.
Keelepädevuse 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.
Ettevõttlikkuspädevuse 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. Sportlikus tegevuses aset leidev koostöö
õpetab õpilast arukaid riske võttes toime tulema.
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Emakeelepädevust kujundame kehalises kasvatuses teksti mõistmise ning suulise ja
kirjaliku eneseväljendusoskuse kaudu.
Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevatest võõrkeelsetest
teabeallikatest vajaliku info leidmine. Eri spordialades/liikumisviisides kasutatakse
võõrsõnu ja mõisteid, mille tähendust on vaja selgitada.
Loodusteaduslikku pädevust toetab kehalises kasvatuses keskkonna väärtustamine
liikumisel/sportimisel. Kehalise kasvatuse kaudu kinnistuvad inimeseõpetuses, bioloogias,
geograafias ja füüsikas omandatud teadmised ja oskused.
Sotsiaalne pädevus on tihedalt seotud inimeseõpetuse, ajaloo, ühiskonnaõpetusega.
Kehaline kasvatus õpetab õpilast tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, oskuste ja
hoiakute kujunemisel. Koolis omandatud teadmised ja oskused võimaldavad õpilasel
kavandada ja korraldada enda liikumisharrastust.
Kunstipädevuse arengut kindlustab õpilase suutlikus seostada muusikat ja liikumist,
väljendada end loominguliselt liikumisega muusika saatel. Kunstipädevuse kujunemist
toetavad spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline käsitlus, valmisolek leida
erinevatele ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi, uurimistulemuste vormistamine ja

esitlemine, liikumis- ja spordiürituste külastamine jms, samuti oskus märgata ilu liikumises
ja enda ümber.
Lõiming läbivate teemadega
Läbivat teemat “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” toetatakse kehalises
kasvatuses õpilaste innustamisega olema terve, omandama järjepidevalt uusi
liikumisalaseid teadmisi ja oskusi ning tugevdama oma tervist ja parandama töövõimet.
Võimekuse ja sügavama huvi ilmnemisel spordi ja/või liikumisharrastuse vastu
suunatakse õpilast tema tulevase kutsevaliku tegemisel, tema karjääri kujundamisel.
Läbivat teemat “Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng” käsitlemist toetatakse
kehalises kasvatuses kohustuslike ja valikkursuste raames. Looduses harrastatavate
spordialade õppekorraldus väärtustab ümbritsevat keskkonda ning soodustab õpilase
kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ kaudu toetatakse õpilaste soovi
tunnivälise liikumisharrastuse kaudu organiseerida ja viia läbi spordi- ja liikumisüritusi ning
osaleda neis; suunatakse õpilaste juhendamisel tegutsevate liikumis- ja treeningrühmade
tegevust.
Läbiva teema “Kultuuriline identiteet” raames hoiab õpilane end kursis toimuvate
spordivõistluste ja tantsuüritustega, kehakultuuri arengulooga Eestis ja maailmas ning
mõistab Eesti sportlaste eduka esinemise tähtsust tippspordis rahvusliku identiteedi
kandjana. Õpib hindama Eesti tantsu, tunnetab oma kuuluvust Eesti kultuuri keskkonda ja
austab oma rahva kultuuri. Väärtustab noorte ja üldtantsupidude traditsiooni Eesti
kultuuripildis ning UNESCO maailmapärandi nimekirjas.
Teema “Teabekeskkond” kaudu suunatakse õpilast leidma, koguma ja analüüsima oma
tervise hoidmiseks/tugevdamiseks, iseseisva spordi- ja liikumisharrastuse kujundamiseks
ja teadlikuks treenimiseks vajalikku infot. Õpilases tekitatakse huvi jälgida erinevaid
infokanaleid, mille kaudu saab olla kursis spordi- ja tantsusündmustega.
Läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” rakendused seostuvad kehaliste võimete
näitajaid puudutavate materjalide kogumise, analüüsimise, võrdlemise ja järelduste
tegemisega, et selle kaudu leida õpilase arenguks sobivaid kaasaegseid lahendusi ja
vahendeid.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus” puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa.
Tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist
ning õpilase väärtushinnangute kujunemist toetatakse kohustuslike, valikkursuste ja
tunnivälise tegevuse kaudu. Kehaline tegevus toimub tervislikus ja turvalises

õpikeskkonnas. Nimetatud teema võimaldab õpilasel mõista kehalise aktiivsuse
(liikumise/sportimise) tähtsust tervisele ja kujundada oma liikumisharrastust.
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ seostub spordis ausa mängu põhimõtete
järgimisega kehalises kasvatuses ning tunnivälises tegevuses. Sportlikus tegevuses
kehtivate reeglite mõistmine ja järgimine igapäeva elus toetab kujunemist kõlbeliseks
isiksuseks.
Ainekava struktuur
Üldalused
o Õppe- ja kasvatuseesmärgid
o Õppeaine kirjeldus
o Õpitulemused kooliastmeti
o Õppetegevus
o Hindamine
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:
o tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt
vormis;
o mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise
tugevdamiseks;
o arendab oma liikumisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja
liikumisalasid;
o järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral;
o jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse
treeningu abil parandada;
o on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega
arvestav;
o väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana.
Õppeaine kirjeldus
Gümnaasiumi kehalises kasvatuses toimub põhikoolis omandatud teadmiste ja oskuste
süvendamine ja täiendamine. Õppesisu konkretiseerimisel, õppemeetodite ja -vormide
valikul lähtutakse vajadusest suunata õpilast tema elukestva liikumisharrastuse
kujunemisel.
Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmiste, oskuste ja kogemustega
soodustatakse õpilasele sobiva liikumisharrastuse leidmist ning luuakse valmidus jälgida
oma kehalise vormisoleku taset ja oskus seda arendada.
Teadmisi liikumisest/spordist ja nendega tegelemisest, s.h spordiajaloost,
liikumiskultuurist, liikumisharrastuse kavandamisest, enesekontrollist jms edastatakse
praktilistes tundides tegevuse käigus ja õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates.

Õppetegevus
Gümnaasiumi õppetegevused on:
o organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine;
o kontrollharjutuste sooritamine ja oma kehaliste võimete kontrollimine ning
tulemustele hinnangu andmine;
o oma ja kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine; sõnalised aruanded;
vestlused;
o liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine;
o spordivõistlustel ja/või liikumisüritustel käimine, neist osavõtt võistleja, osaleja või
abilisena; spordi- ja/või liikumisürituste jälgimine erinevate meediakanalite
vahendusel.
Kuna õpilase kehaline aktiivsus on efektiivseim viis, et hoida tervist, arendada ning
säilitada üldist töövõimet, kehalist vormisolekut ja vaimset tasakaalu, on soovitatav
pakkuda vabade tundide arvelt lisatunde liikumiseks ning sportimiseks.
Kohustuslike kursuste osas on täpsemalt lahti kirjutatud spordialade õpitulemused ja
õppesisu.
Kohtuslike kursuste raames õpetatakse võimlemist, kergejõustikku, sportmänge (korv-,
võrk- ja/või jalgpall - koolil on kohustus õpetada neist kahte), tantsulist liikumist,
orienteerumist, talialasid (suusatamine ja uisutamine - koolil on kohustus õpetada neist
ühte). Tants võib olla integreeritud kehalise kasvatuse tundides teiste spordi- ja
liikumisviisidega.
Ainekavas esitatud õpitulemused ja õppesisu on saavutatav 70-80% õppeks ettenähtud
tundide jooksul. Selleks, et koolid saaksid korraldada kehalise kasvatuse kohustuslike
kursuste raames läbiviidavat õpet lähtudes õpilaste huvidest, kooli ja/või paikkondlikest
spordi- ja/või liikumisharrastuse traditsioonidest, aga ka olemasolevatest
sportimistingimustest, on koolidel võimalus 20-30% ulatuses ettenähtud tundide mahust
tegeleda ainekavva mittekuuluvate spordi- ja/või liikumisalade (nt ujumine, erinevad
sportmängud – käsipall, saalihoki, pesapall, sulgpall, erinevad tantsustiilid jm)
õpetamisega, ainekavva kuuluvate põhialade oskuste kinnistamisega või põhialade alade
süvendatud õppega.
Klasse ei liideta kui liidetavate klasside õpilaste arv ületab 14 õpilast.
Kehalise kasvatuse valikkursused pakuvad võimalust süvendada õpilaste teadmisi ja
oskusi ning arendada nende kehalisi võimeid. Kehaline aktiivsus on efektiivseim viis
ennetada tervisehäireid, arendada/säilitada üldist töövõimet, kehalist vormiolekut ja
vaimset tasakaalu. Eelnevat arvestades on soovitav, et koolid looksid omal initsiatiivil

liikumise/sportimisega seotud valikkursusi ja pakuksid õpilastele võimalusi tegelemaks
spordi- ja liikumisharrastusega tunniväliselt.
Kehalise kasvatuse valikkursuste sisu konkretiseerimisel lähtuvad koolid ainekavas
esitatud nõuetest, arvestades ka õpilaste huve, kooli ja/või paikkondlikke
liikumisharrastuse traditsioone ja kooli sportimistingimusi.
Kursus I „Kehalised võimed ja liikumisoskused”
Kursusel keskendub õpilane oma kehalise võimekuse/ kehalise töövõime arendamisele ja
motoorsete oskuste täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase
tervise ja töövõime arengut, loovad alust elukestvale liikumisharrastusele.
Selle kursuse raames on võimalik anda ka nn teine traditsiooniline kehalise
kasvatuse tund nädalas (nagu 10. või 11.klassis)!
Miks mitte ka tantsulise liikumise kursus?
Kursus II „Liikumine välistingimustes”
Kursus toetab õpilast elukestvaks liikumisharrastuseks vajalike teadmiste ja oskuste
omandamisel, tervise tugevdamisel ning organismi karastamisel. Väljas, s.h looduses
liikumine pakub õpilasele võimaluse kehaliste võimete arendamiseks, rekreatsiooniks ja
keskkonnateadliku käitumise kujunemiseks.

Õpitulemused
Gümnaasiumi lõpuks õpilane:
o mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning tegeleb
regulaarselt kehaliste harjutustega; on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest
ning kehalise koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele; leiab seoseid
isikliku tervisliku seisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;
o omandab ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnika, suudab
hinnata oma oskuste taset ja teab, kuidas seda täiustada ning uusi oskusi
omandada;
o järgib liikumisel/sportimisel ohutus- ja hügieeninõudeid; teab, kuidas toimida
sagedamini tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
o suhtub hoolivalt ümbritsevasse keskkonda, harjutuspaikadesse ja inventari;
o hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd
täites nii liidri kui alluva rolli; kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja
juhendab oma kaaslasi;
o analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ja
tegutseb kehalise vormisoleku parandamise nimel;

o tunneb rahvuslikku ja rahvusvahelist liikumiskultuuri: omab teadmisi õpitud spordija liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest ning tuntumatest sportlastest
Eestis ja maailmas.
Motiveerimaks õpilast tegelema erinevate spordialade ja liikumisviisidega, on tähtis
ainesisust tulenev füüsiline õpikeskkond, kuhu kuuluvad erinevad spordibaasid, (võimla
ja staadion koos vajaliku sisseseadega ainekavakohasteks õppetegevusteks). Samuti
peab olema võimalus kasutada suusarada ja/või uisuväljakut, terviserada.
Hügieeniharjumuste kujundamiseks peavad olema koolis rõivistud ning pesemisruumid.
Hindamisel peetakse oluliseks, et õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse,
milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on hindamise kriteeriumid.
Gümnaasiumi osas hinnatakse õpilase teadmisi, liigutusoskusi ja kehalist võimekust.
Õpitulemustena esitatud liigutusoskuste hindamisel arvestatakse nii saavutatud taset kui
õpilase poolt tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd. Oskuste taset hinnatakse
kontrollharjutuse soorituse põhjal.
Kehalistele võimetele hinnangu andmisel arvestatakse õpilase arengut (muutused
võrreldes varasemate sooritustega) ning tema poolt tehtud tööd tulemuse saavutamise
nimel. Kehalisele võimekusele hinnangu andmisel on soovitav rakendada õpilasepoolset
enesehindamist.
Õpilase teadmistele hinnangu andmisel arvestatakse õpilase võimet rakendada
omandatud teadmisi reaalses praktilises tegevuses. Teadmiste hindamise vormidena
kasutatakse ka suulist või kirjalikku küsitlust, liikumise- /sporditeemalise ettekande ja/või
kehalise kasvatuse õpimapi koostamist/esitamist, treeningpäeviku pidamist ja analüüsi
jms.
Kehalise ja sportimisaktiivsuse hindamisel arvestatakse õpilase aktiivsust (osavõtt,
kaasatöötamine, nõuete/reeglite järgimine, koostööoskused jms) kehalise kasvatuse
tundides, regulaarset treenimist (nii iseseisva kui organiseeritud liikumisharrastuse kujul),
võistlustest ja spordiüritustest osavõttu ja/või korraldamist jms.
Tervisest tingitud erivajadustega õpilaste hindamisel arvestatakse nende osavõttu
kehalise kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilaste teadmisi spordist, liikumisest ja
kehaliste harjutuste tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust
seisundist – õpilane sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante või
oma raviarsti määratud harjutusi. Juhul kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise
kasvatuse ainekava täita, koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse
kehalise kasvatuse õppeeesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid.
(ka arvestatud ja arvestamata).

Soovitusi
o Ühiseid normatiive klassides ei ole, hindamisel peab arvestama õpilase arengut,
suhtumist, tehtud tööd eesmärgi saavutamiseks jne (st õpetajatel peavad olema

olemas selle tarbeks õpilaste varasemate aastate tulemused ja nende eest
saavutatud hinne).
o Teadmisi spordist ja liikumisest/sportimisest edastatakse kehalise kasvatuse
tundides praktilises tegevuses ja/või õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele
suunates (nt veerandi lõpus olevaid kehalise kasvatuse tunde võiks sisustada
harivate loengutega kehalise kasvatuse ja spordi teooriast).
o Võimlemisveerandil õpetada õpilastele abistamist ja julgestamist, et nad oskaksid
ja abistaksid üksteist harjutuste sooritamisel aidata.
o Kasutada õpilasi abiks kohtunikuna nii hindamisel tunnis kui kooli võistlustel.
Lapsed ei ole “õppetöö” vahendid
ja õpe ei ole mõeldud õppekava täitmiseks,
vaid õpilaste arenguks.

