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Mida me tundide jooksul teeme?
1. nädal: Mina ja minu tegevused. TR lk 4-7.
2. nädal: Enda kohta tutvustuse koostamine ja selle esitamine klassikaaslastele.
3. nädal: Mina ja teised: erinevused ja sarnasused.
4. nädal: Head kombed. Rollimäng. TR lk 13-14.
5. nädal: Minu kodu ja pere. TR lk 16-18.
6. nädal: Minu kodu ja pere. TR lk 16-18.
7. nädal: Pidupäevad peres. Oma peretraditsioonidest jutustamine. TR lk 22.
8. nädal: Mardipäeva traditsioonid: luuletused, laulud, kombestik.
9. nädal: Eesti rahvatähtpäevad, mardipäevaks valmistumine.
10. nädal: Kordamine. TR lk 23.
11. nädal: Ohud kodus. TR lk 24-25.
12. nädal: Häire koolis, evakuatsioon. Evakueerumise harjutamine. TR lk 26-27.
13. nädal: Ohud ümbruses, kordamine. TR lk 28-29.
14. nädal: Jõulud. TR lk 30-33.
15. nädal: Jõulud. Teemakohased rollimängud, oma peretraditsioonidest jutustamine.
Õppekava toetavad tegevused:
Võistumarditamine – Õpilane kirjeldab mardipäeva rahvakombeid, selgitab oma arvamust
tähtpäevadest ja suhtumist neisse.

Teatriskäik – Õpilane mõistab viisaka käitumise vajalikkust ja toob näiteid viisakast käitumisest
koolis, kodus ja kogukonnas.
Milliseid oskusi õpilane saab?
I Mina
Õpilane: 1) kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha;
2) teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad sugupooled;
3) nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest;
4) väärtustab iseennast ja teisi;
5) mõistab viisaka käitumise vajalikkust
II Mina ja minu pere
Õpilane: 1) kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad;
2) väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres;
3) teab oma kohustusi peres;
4) selgitab lähemaid sugulussuhteid;
5) kirjeldab pereliikmete erinevaid rolle kodus;
6) teab inimeste erinevaid töid ja töökohti;
7) kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes;
8) jutustab oma peretraditsioonidest;
9) oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult;

10) kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja kodu ümbruses ning valib ohutu tee
sihtpunkti;
11) väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu.
Hindamine
Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. 2.
Klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse nii sõnalisi kui ka numbrilisi hinnanguid.
Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on
õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks. Õpilased saavad tagasisidet selle kohta,
mis õnnestus ja mis vajab veel harjutamist. Sõnalisi hinnanguid saavad õpilased terve
õppeprotsessi vältel. Numbriliste hinnangute andmisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis
(kajastuvad eKoolis).
Hindelised kokkuvõtvad tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"
Tegemata või ebaõnnestunud tööde puhul kasutatakse märget “!”. Sellisel juhul on õpilasel
kohustus tööd käesoleva õppeveerandi jooksul parandada. Õpiabi ja järelvastamine toimub
kokkuleppel õpetajaga.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunni töö,
vihiku ja töölehtede täitmine, kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi lõpul.
Tundides täidetud töölehed, tunnikontrollid ja kontrolltööd koguvad õpilased õpimappidesse, mis
poolaasta lõpus koju viiakse.

