Õppeaine: loodusõpetus 3. klass
Õpetaja: Kersti Kivi
Õppeaasta: 2016/2017
Õppekava: Põhikooli õppekava II poolaasta
Kestvus: 2 tundi nädalas
Mida me tundide jooksul teeme?
16. nädal: Seened, samblikud. Õ lk 52-55, TV lk 34-38. Katse: Kooliümbruse õhupuhtuse
hindamine.
17. nädal: Bakterid, Kordamine – Loomad, seened, samblikud, bakterid. Õ lk 56-59, TV lk
39-41.
18. nädal: Kontrolltöö – Loomad, seened, samblikud, bakterid. Loomade eluviis. Õ lk 60-63,
TV lk 41 lk 43.
19. nädal: Organismide kooselu, toiduahel, toiduvõrk. Õ lk 64-69, TV lk 43-49.
20. nädal: Liikumine, kiirus. Õ II osa lk 4-13. TV II osa lk 1-4.
21. nädal: Elekter, vooluring. Õ lk 14-25. TV lk 4-8. Katse: vooluringi koostamine.
22. nädal: Magnetid, kompass. Õ lk 26-29. TV lk 9-11. Õuetund.
23. nädal: Kordamine. Õ lk 30-31. Kontrolltöö – Kiirus, elekter, magnet, kompass.
24.-25. nädal: Ilmakaared. Õ lk 32-39. TV lk 12-19.
27. nädal: Plaan, leppemärgid. Õ lk 40-47. TV lk 19-27.
28.-29. nädal: Kaart, kaardi legend. Õ lk 48-51. TV lk 28-29.
30.-32. nädal: Eesti kaart. Õ lk 52-61. TV lk 31-36.
33. nädal: Kordamine. Õ lk 62-63. Kontrolltöö – Ilmakaared, plaan, kaart, Eesti kaart.
34. nädal: Kevadine õppekäik looduses. Vaatluslehe täitmine. TV lk 38-40.
35. nädal: II poolaasta kokkuvõte.

Õppekava toetavad tegevused:
Välitund kooli ümbruses – Õpilased määravad samblike abil kooliümbruse õhupuhtust.

Milliseid oskusi õpilane saab?
I Loodusnähtused
Õpilane:
1) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;
2) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga;
3) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi,
kasutades elektririistu ohutult;
4) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva keha
peatamiseaeg ja teepikkus.

II Organismide mitmekesisus ja elupaigad
Õpilane:
1) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest
lihtsamaid toiduahelaid;
2) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud uurimuslikule
ülevaatele.

III Plaan ja kaart. Minu kodumaa Eesti
Õpilane:
1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte;
2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkusttundma õppida;
3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid,
järvi ja linnu;
4) määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda;
5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti,kasutades ilmakaari .

Hindamine
Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. 3.
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, tunnitöö,
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.

