AINEPASS
Õppeaine: Loodusõpetus
Õpetaja: Evelin Tamm
Klass: 2.klass
Trimester: III
Teemad:
1. Ilm.




Ilma tunnused: Õhutemperatuur ja selle mõõtmine. Pilvisus. Sademed. Tuul.
Ilmastikunähtused Ilmavaatlused
Põhimõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi, lörts, rahe

2. Inimene












Inimese välisehitus.
Kehamõõtmed.
Toit ja toiduained. Kaalumine.
Toidupakendid.
Tervislik toitumine. Toidukorrad.
Käitumine söögilauas.
Pesemine. Puhkamine.
Kehatemperatuuri mõõtmine.
Inimese ja looduse seosed. Linnaelu ja maaelu erinevused.
Enesevaatlus, mõõtmine; tervisliku päevamenüü koostamine
Põhimõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asula (linn, alev, küla)

TAOTLETAVAD ÕPITULEMUSED:
 teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma;
 teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub vastavalt;
 tunneb huvi uurimusliku tegevuse vastu.
 teab kehaosade nimetusi;
 näitab ja nimetab kehaosi;
 kirjeldab inimese välisehitust kasutades mõõtmistulemusi;
 teab, et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning regulaarselt ja et väär toitumine toob
kaasa tervisehäireid;

 teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud;
 oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid;
 oskab leida toiduainete pakenditelt talle vajalikku teavet;
 teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, hambaid;
 teab, kelle poole oma tervisemurega pöörduda;
 järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha puhtuse eest;
 oskab näha ohtu tundmatutes esemetes; eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke tegevusi;
 teab, et inimesed elavad erinevates elukeskkondades;
 toob näiteid, kuidas inimene muudab oma tegevusega loodust;
 teab, et oma tegevuses tuleb teistega arvestada;
 tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning toimib keskkonda
hoidvalt;  võrdleb inimeste elu maal ja linnas;
 väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervist;
 väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja puhtust;
 püüab vältida enda ja teiste tervise kahjustamist;
 väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi.

HINDAMINE:
Õpitulemuste hindamisel lähtutakse Uulu Põhikooli hindamisjuhendist. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Hinnatakse riiklikus õppekavas
märgitud teadmiste ja oskuste omandatust, iseseisvalt ja rühmas töötamise oskust. Hinnatakse
suulist vastust, kontrolltöid ja tunnikontrolle, töövihiku harjutusi, projekte, rühmatööd, suulisi
esitlusi.

VAJALIKUD ÕPPEMATERJALID JA -VAHENDID:


M. Loks, Ü. Loks Loodusõpetuse tööraamat 2.klassile 2.osa Koolibri 2012



K. Sui Loodusõpetuse harjutuslehed 2.klassile Koolibri 2015



Kirjutusvahendid, värvipliiatsid, joonlaud, käärid, pulgaliim.

ÕPPEKÄIGUD: Õppekäik: Elu külas

