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MINA JA MINU 
VÄÄRTUSED 

PÄRIMUSED JA 
TRADITSIOONID 

KODUKOHT JA 
KODUMAA 

LOODUS JA 
KESKKOND 

AHHAALIK 
MAAILM 
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Kes olen mina? 
Milline on minu pere? 
Missugune kaaslane ma olen? 
Kuidas koolis  käituda? 
Koolitee ja kodutee  (liiklus). 
 
 

Kust ma tulin ja kuhu lähen? ( 
pärimuskultuur) Milliseid tähtpäevi 
me tänapäeval tähistame? Miks on 
traditsioonid olulised? Milliseid 
väärtusi mina (minu pere, klass, 
sõbrad) tähtsaks pean? 
Pime aeg( liikluses ohutus, 
küünlad, helkurid, libedus). 
 

Kus on minu kodu? 
Millised on riigi- ja 
rahvussümbolid? (Miks 
sellised? Kuidas 
kujunenud?)  
Milliseid Eesti tuntuid 
inimesi tean? 
Milliseid Eesti paiku 
tean? 

Miks Eestis on hea elada? 
(aastaajad, elukeskkonnad, 
liigirohkus,) 
Kas aeg on tähtis? ( kell) 
Missugune on mind 
ümbritsev loodus? 
 

Kuidas tajun maailma? 
(meeled) 
Mida tahame veel 
teada saada? 
(õppekäigud) 
Kuidas me ennast 
väljendame? (loovtöö) 
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Kuidas ma arvestan teistega? 
(reeglid, sõbrasuhted, 
evakuatsioon) 
Mina ja sügis (milline on sügis, 
sügise tunnused,  sügise 
sünnipäev) 
Mis on minu huvid? (raamatud, 
hobid) 
Missugune ma olen? 
(kehaosad, välimus,) 
Kuidas olla terve? (hügieen, 
tervislik eluviis ja toitumine) 

 (koolisünnipäev) 
Milliseid rahvakalendri tähtpäevi 
tähistavad eestlased? (tähtpäevade 
olemus, kombed, tavad) 
Talveks valmistumine, loomade 
sissejuhatus() 
Kuidas tähistatakse jõule? (siin ja 
mujal) 
 

loovtöö: rahvakalendri uurimine 
 

Missugune on Eesti 
Vabariigi sümboolika? 
(linnud, loomad, 
sümbolid jms) 
Kes elavad Eestimaa 
looduses? (imetajad, 
linnud, putukad, 
kahepaiksed, roomajad 
jm) 
 
 

Missuguseid taimi leiame 
Eesti looduses? (taimed) 
Kuidas mõjutab ilm meie 
keskkonda? (ilma tunnused, 
ilmavaatlus) 
Kuidas vähendada 
ökoloogilist jalajälge? (prügi 
sorteerimine, keskkonna 
teadlikkus, materjalid, 
taaskasutus) 
 

Kuidas planeerida 
aega? 
(ajaplaneerimine, 
päevaplaan) 
Kuidas me ennast 
väljendame? (loovtöö) 
Mida tahame veel 
teada saada? 
(õppekäigud) 
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 Millised on minu väärtused? 
(suhtumine iseendasse, 
individuaalsus, väärtused. 
millise lapsena ma ennast näen, 
millise sõbrana jms) Kuidas ma 
hoian oma tervist? (vaimne 
tervis, esmaabi, nutisõltuvus, 
haigused) (Kuidas ma hoian 
keskkonda? (prügi teema) 
 

 Kust ma pärinen? (sugupuu 
uurimus) 

 Kuidas elasid minu esivanemad? 
(elu Eestis vanal ajal, legendid, 
muistendid, muinasjutud) 

Ra Rahvakalendri tähtpäevad ja 
traditsioonid 

   Kus ma elan? 
(ilmakaared, 
naaberriigid, Eesti 
kaart, EL) 

   Missugune on minu 
kodumaa? (kodumaa 
üldiselt; loomad Eestis) 
 

      Kus asume? (kaart, 
kodukoht, linnad, jõed, 
järved, saared) 
 

 Kuidas ma säästan loodust? 
(elekter, vesi, magnet) 

 Mis toimub mind 
ümbritsevas looduses? 
(taimed ja loomad)  
 

Kuidas meedia 
mind      mõjutab? 

      Kuidas ma tahan 
elada? (Mismoodi 
mõjutab minu 
käitumine minu 
valikuid?) 
Kuidas me ennast 
väljendame? (loovtöö) 
Mida tahame veel 
teada saada? 
(õppekäigud) 
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SUUREMAD PROJEKTID ÕPPEAASTAS 
 
Igal õppeaastal teevad kõik klassid kaks suuremat projekti, millest üks on loovtöö. 1. 
ja 2.klassis on loovtöö teema vabalt valitud (etendus, raamat, katse vms), 3.klassis 
teevad õpilased uurimusliku loovtöö (ise esitavad küsimuse, uurivad seda, 
katsetavad ja teevad järeldused). Rõhk on praktilisusel. Õpetajad saavad klassiga ise 
valida, kas esitavad loovtööd I või II poolaastal (või mõlemal). 

1.KLASS 2.KLASS 3.KLASS 
1. Minu 

raamat 
2. Loovtöö 

 

1. Loovtöö  
2. Taime kasvatamine ja 

uurimine 

 

1. Sugupuu  
2. Uurimuslik 

loovtöö  

 


