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Õpitulemused 

INIMESEÕPETUS 

 

2.klass 

 

MINA JA MEIE 

 Tavasituatsioonides suhtlemisel tervitab, palub, tänab, vabandab; 

 teab oma vanust, sünnipäeva ja kodust aadressi; 

 alustab ja jätkab dialoogi tuttavates situatsioonides; 

 kutsub õpetaja suunamisel kaaslasi tuttavat (õppe)mängu mängima, valib ja jagab rolle ning 

mänguasju; 

 nimetab näoilmele ja hääletoonile vastava emotsiooni (4 erinevat); 

 hindab õpetaja abiga kaaslaste igapäevaseid käitumisakte õige/vale-, meeldib /ei meeldi tasandil; 

 tunneb ära situatsiooni, kus kedagi kiusatakse; 

 demonstreerib õpisituatsioonis vabandamist ja sellele positiivset vastust; 

 teab koolitöötajate ameteid. 

MINA JA TERVIS 

 Kirjeldab ja järgib õpetaja meeldetuletusel hügieeninõudeid igapäevaste tegevuste käigus, nohu/köha 

korral (käte pesemine, taskuräti kasutamine jms); 

 kirjeldab pildile toetudes hammaste tervishoidu; 

 väärtustab liikumist ja aktiivseid tegevusi oma päevakavas; 

 nimetab illustratsioonidele toetudes vajalikke toidukordi ja tervisele kasulikke toite; 

 käitub söögilauas viisakalt (palub, tänab, räägib vaikse häälega, hoiab puhtust). 

MINA JA PERE 

 Kirjeldab üksteisega arvestamise võimalusi peres; 

 selgitab lähemaid sugulussuhteid; 

 teab oma vanemate ameteid. 

MINA JA MINU KODU 

 Teab peast oma aadressi; 

 kirjeldab ja väärtustab oma kodu; 

 kirjeldab pildile toetudes tähtsamate pühade tähistamist. 

MINA JA AEG 

 Määrab aega täistundides; 

 kirjeldab ja väärtustab oma tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks; 

 kirjeldab piltidele toetudes oma päevakava. 
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MINA JA ASJAD 

 Eristab oma, võõrast ja ühist asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta; 

 väärtustab ausust asjade jagamisel; 

 kirjeldab erinevaid võimalusi kodust kooli jõudmiseks; 

 käitub tänaval ja liiklusvahendis viisakalt; 

 demonstreerib õpisituatsioonis viisakat telefonivestlust. 

MINA JA TURVALISUS 

 Teab sagedasemaid ohtusid kooliteel liiklemisel ja võõraste inimestega; 

 suhtlemisel, oskab pöörduda täiskasvanu poole abi saamiseks; 

 kirjeldab pildile toetudes õnnetusi vältivat käitumist; 

 demonstreerib õpisituatsioonis käitumist võõraste inimestega; 

 demonstreerib õpisituatsioonis käitumist võõras ümbruses. 

 

Lihtsustatud õppe läbiviimisel onl aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel 
avaldatud lihtsustatud õppe ainekavad muutmata kujul:  

http://www.hm.ee/et/search/gss/lihtsustatud%20%C3%B5pe 

http://www.hm.ee/et/search/gss/lihtsustatud%20%C3%B5pe

