4. klassi
valikainete tutvustused

Hea Rakvere Reaalkooli 2022/23. õppeaasta 4. klassi õpilane!
Alates järgmisest õppeaastast sisaldab 4. klassi õppeprogramm lisaks põhiainetele kaht valikaine
kursust, üks kummalgi poolaastal. Need saad Sa oma huvist lähtudes valida seitsme kursuse
hulgast.
Valik on lai – astronoomiast terviseohutuse ja teatriklubini välja. Muuhulgas on võimalik luua oma
minifirma. Et Sul oleks kergem valida, oleme iga kursuse kohta väikese sisututvustuse koostanud.
Loomulikult võid enne lõplikku valikut kodus vanematega nõu pidada. Kuigi iga õpilane läbib aasta
jooksul kaks valikaine kursust, vali palun enda jaoks esialgu välja kolm. Seda selleks, et oleks ka
üks varuvariant juhuks, kui mõni kursus peaks vähese huvi tõttu ära jääma.
Valikained on klasside ülesed ehk ühes valikaines on koos erinevate 4. klasside õpilased.
Endas selgusele jõudmiseks on Sul aega kuni 4. aprillini. Valikaine kursusele registreerimine toimub
pärast 4. aprilli koolis.
Head tutvumist ja valiku tegemist.

ASTRONOOMIA
õpetaja Agne Jõgis
grupi suurus 20 õpilast
Astronoomia kursus on mõeldud õpilastele, kellel on huvi kosmose vastu. Kursus on mõeldud
täiendama 4. klassi loodusõpetuse teemasid. Teemad on seotud Päikesesüsteemi ja erinevate
kosmosemissioonidega.
Õppimisel kasutame Euroopa Kosmoseagentuuri ja NASA õppematerjale mis on mõeldud
nooremale kooliastmele. Õppetöö toimub peamiselt läbi praktiliste tegevuste. Üheks ülesandeks on
näiteks kosmosemissiooni planeerimine. Teeme ja räägime läbi kõik etapid mis ühe missiooni
juurde käivad.
Õppetöö käigus tehakse võimalusel ka tutvust robootikaga, kasutades Lego roboteid ning nende
võimalusi.
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LEIUTAMINE
õpetaja Agne Jõgis
grupi suurus 16 õpilast
Leiutajate valikkursus pakub võimalust õpilasel oma loovust arendada. Lihtsate õpiülesannete
kaudu lahendame erinevaid probleeme ja unistame suurelt! Leiutamine aitab õpilasel oma ideedega
edasi minna, et tekiksid oskused unistusi ka reaalselt ellu viia.
Õppeaine eesmärk on suunata õpilasi ümbritsevat teadlikumalt märkama ja üles leidma seda, mida
võiks muuta ja uuendada. Samuti välja mõtlema midagi päris uut, mis meie igapäevase elu ja
ümbritseva aitaks paremaks muuta.
Kursuse lõpus õpilane:
•

teab ja oskab kasutada ohutult vajalikke tööriistu ja esmaabivahendeid;

•

oskab ära tunda erinevad ohud ja riskid ülesande täitmisel ja käitub vastavalt sellele;

•

oskab rühmatööd tehes arvestada nii enda kui ka kaaslastega;

•

mõistab oma tegevuse tähtsust meeskonnatöös.
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MINI-MINIFIRMA
õpetajad Kaire Pajanen, Moonika Aruvainu
grupi suurus 24 õpilast

NUPUTA + GEOMEETRIA
õpetaja Vivika Saare
grupi suurus 20 õpilast
Uurime arvude ajalugu. Kumb oli enne, kas pilt või number?
Kes leiutas arvelaua ja mis see on?
Mängime arvudega, koostame ning lahendame tehteid rooma numbritega.
Tehete koostamine ning lahendamine (rooma numbrid); maagilised kolmnurgad ning ruudud.
Uurime, miks on mõõtmise täpsus oluline.
Geomeetria kunstis: korduvad – tiirlevad – üksteise sisse seotud pildid. Neljast sarnasest kujundist
sama suurema versiooni moodustamine (4 – riplay)
Voldime ruumilisi tähti ja kuubikud.
Fraktaalne plaatimine ja geomeetria kunstis:
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TEADUSKLUBI
õpetaja Laura Herm
grupi suurus 20 õpilast
Selle valikaine raames teeme esimesed sammud põnevate teaduskatsete maailmas. Kursus sobib
hästi õpilasele, kes on huvitatud loodusest, teadusest, tehnoloogiast või kelle fantaasia on kõrge
lennuga ja käed sügelevad midagi põnevat ette võtma. Selle kursuse jooksul õpime, kuidas end
teaduskatsete ajal kaitsta, milliseid reegleid silmas pidada ja muidugi jõuame teha läbi erinevaid
lihtsamaid teaduskatseid veega, õliga, sooda ja äädikaga ning veel teistegi meie ümber leiduvate
ainetega, mis õiges kombinatsioonis kokku panduna nii katsete tegijad ise kui ka tulevase
potentsiaalse publiku ahhetama ja imetlema panevad. Teadusklubi on esimeseks astmeks suunal
teadusteatrisse, mille valikkursus algab 7. klassist.

TEATRIKLUBI
õpetaja Tiina Kippel
grupi suurus 16 õpilast
Eesmärk on tutvustada teatrikunsti. Õppida loovalt mõtlema, fantaseerima, olema julge ja
mänguline. Õpime ise lugusid välja mõtlema, kirjutama, teeme lugudest näitemängud, proovime
meisterdada ise lavakujundust ja kõike seda, mis võiks vaja minna, et sünniks näitemäng. Suurim
rõõm on ikka isetegemise rõõm.
Räägime lahti: mis see teater siis ikkagi on? Vaatame lavale, lava taha, lava alla ja lavalt alla.
Räägime selgeks olulised mõisted. Mängime, uurime, meisterdame, joonistame, kirjutame jne.
Kutsume klubisse külla huvitavaid inimesi, võimalusel läheme ise külla ja kõige tähtsam, et
oskaksime märgata ja hinnata nende inimeste tööd, tänu kellele sünnib teatri võlumaailm.
Kui sulle meeldib kõik see, millest eelnevalt lugesid ja sa tahaksid rohkem teada saada ja ise
tegutseda, siis TEATRIKLUBI valikaine ootab sind tulevane 4. klassi õpilane.
Kohtumiseni!

TERVISEOHUTUS
õpetaja Annela Floren
grupi suurus 24 õpilast
Valikaine „Terviseohutus“ koolituse eesmärgiks on noore inimese kujundamine vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma
turvaliselt ning kaasa aitama turvalise elukeskkonna loomisele.
a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste arendamisel.
b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast
tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
Koolitusel osalenud noorte pädevused on järgmised:
Ø teab hädaabinumbrit, oskab edastada hädaabiteadet ning juhatada abistajatele teed;
Ø oskab aidata ohtu sattunud inimesi, nii et oleks tagatud iseenda ohutus;
Ø teab, kuidas tulekahju tekib ja areneb ning tulekahju ennetamise ja kustutamise põhireegleid;
Ø oskab tulekahju korral käituda ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
Ø teab suitsuanduri tööpõhimõtet, hooldamist;
Ø oskab kasutada ohutult lahtist tuld ruumis ja looduses;
Ø teab veeõnnetuste põhjuseid;
Ø teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab õigesti käituda lõhkekeha leiu korral;
Ø teab, et pommiähvarduse tegemine on kuritegu;
Ø teab, et alkoholi omamise, tarvitamise ja müügiga seotud seadused on loodud inimese tervise ja
turvalisuse kaitseks;
Ø teab alkoholi tarvitamise õiguslikke ja sotsiaalseid tagajärgi;
Ø oskab ära tunda alkoholist põhjustatud käitumist ning toetada kaaslast nende tarvitamisest
tulenevate probleemide ilmnemisel;
Ø teab jalakäija ja kaassõitja kohustusi ning õiguseid, käitub vastavalt neile;
Ø teab ja oskab kasutada turvavarustust;
Ø teab nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile;
Ø teab politsei lühinumbrit ja seda, millises olukorras seda kasutada;
Ø oskab peatada verejooksu;
Ø tunneb ära ja oskab abistada liigesevigastuse (luumurru) korral;
Ø oskab pöörata kannatanut püsivasse külili asendisse;
Ø oskab anda esmaabi põletuse korral;
Ø teab, kuidas hoida oma vaimset tervist ning märkab abivajajat teiste hulgas;

Ø teab tervisliku toitumise põhimõtteid;
Ø tunneb seksuaaltervise erinevaid aspekte.
Õpimeetodid:
Valikaine läbiviimisel kasutatakse eelkõige parimaid praktikaid ning meetoditest tooksin välja
järgnevad:
•

Viktoriin.

•

Õppefilmide vaatamine koos aruteluga.

•

Erinevad praktilised harjutused.

•

Võimalusel politseijaoskonna või päästekomando külastused.

•

Rühmatööd.

•

Plakatite valmistamine, loominguvõistlused.

•

Interaktiivsed lahendused.

•

Külalisesinejad.

•

Ristsõnade lahendamine jne.

