
AINEVALDKOND KEHALINE KASVATUS 

Ainevaldkonna pädevused 

I KOOLIASTE 

kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele, nimetab põhjusi, miks peab olema 

kehaliselt aktiivne; omandab kooliastme ainekavva kuuluvate liikumisviiside / kehaliste 

harjutuste tehnika (vt alade õpitulemusi õppesisu alt), sooritab põhiliikumisviise liigutusoskuste 

tasemel; teab/kirjeldab, kuidas tuleb käituda kehalise kasvatuse tunnis (võimlas, staadionil, 

maastikul jne), täidab õpetaja seatud ohutusnõudeid ja hügieenireegleid, loetleb ohuallikaid 

liikumis- ja sportimispaikades ja kooliteel ning kirjeldab ohutu liikumise, sportimise ja 

liiklemise võimalusi;  

sooritab õpetaja juhendamisel kontrollharjutusi, annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud 

kehalisele koormusele (kerge/raske); teab, kuidas käituda kehalisi harjutusi sooritades (on 

viisakas, sõbralik ja abivalmis, täidab kokkulepitud (mängu) reegleid, kasutab 

heaperemehelikult kooli spordivahendeid ja -inventari);  

loetleb spordialasid ja nimetab Eesti tuntud sportlasi, nimetab Eestis toimuvaid spordivõistlusi 

ning tantsuüritusi; harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, oskab iseseisvalt ja koos 

kaaslastega ohutult mängida liikumismänge, tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja 

liikumisviise.  

 

II KOOLIASTE 

Selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust inimese tervisele ning kirjeldab kehalise 

aktiivsuse rolli tervislikus eluviisis, kirjeldab oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust; 

Omandab kooliastme ainekavva kuuluvate kehaliste harjutuste (spordialade/liikumisviiside) 

tehnika (vt alade õpitulemusi õppesisu alt), teab, kuidas õpitud alasid iseseisvalt sooritada, 

sooritab põhiliikumisviise liigutusvilumuste taseme l;  

Selgitab kehalise kasvatuse tundides kehtivate ohutus- ja hügieeninõuete ning iseseisva ohutu 

liikumisharrastuse/liiklemise vajalikkust, järgib ohutus- ja hügieenireegleid kehalise kasvatuse 

tundides ning tunnivälistel spordiüritustel;  

Sooritab kontrollharjutusi ja kehalise võimekuse katseid, võrdleb saavutatud tulemusi 

varasemate tulemustega, valib õpetaja juhendusel rühti ja kehalist võimekust parandavaid 

harjutusi ja sooritab neid;  

Mõistab hea käitumise, reeglite järgimise, keskkonda säästva suhtumise ja koostöö tegemise 

vajalikkust sportimisel/liikumisel, täidab reegleid ja võistlusmäärusi kehalisi harjutusi õppides 

ning liikudes, on valmis tegema koostööd (sooritama koos harjutusi, Kirjeldab sobivaid 

oskussõnu kasutades nähtud spordivõistlust ja/või tantsuüritust ning oma muljeid sellest, 

nimetab Eesti ja maailma tuntud sportlasi ning võistkondi, teab valdkonnaga seotud 

ameteid/elukutseid ja nende eripära, maailmas toimuvaid suurvõistlusi ja olulisemaid fakte 

antiikolümpiamängudest;  

Harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, tunneb huvi koolis toimuvate spordi- ja 

tantsuürituste vastu, võtab neist osa võistleja, osaleja või pealtvaatajana, oskab sportida/liikuda 

koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid, kokkuleppida mängureegleid jne, soovib õppida 

uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning omandada teadmisi iseseisvaks 

sportimiseks/liikumiseks, osaleb tervisespordiüritustel 



III KOOLIASTE 

kirjeldab kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töö võimele ning selgitab regulaarse 

liikumisharrastuse vajalikkust, analüüsib enda igapäevast kehalist aktiivsust, sh 

liikumisharrastust ning annab sellele hinnangu; omandab põhikooli ainekavva kuuluvate 

spordialade/liikumisviiside tehnika (vt alade õpitulemusi õppesisu alt), suudab õpitud 

spordialasid/liikumisviise iseseisvalt sooritada; 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; 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; 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; kirjeldab oskussõnu kasutades erinevate spordialadevõistlusi 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; 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; 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; teab tervise ja kehakultuuri valdkonnaga 

seotud ameteid/elukutseid, selle töö eripära ning edasiõppimisvõimalusi. 

 

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on: 
Kehaline kasvatus 

 

 

Kokku on kehalise kasvatuse nädalatunde kooliastmeti:  

I kooliastmes 

8 nädalatundi  

II kooliastmes 

8 nädalatundi 

III kooliastmes  

6 nädalatundi 

 

 



 


