
 

 

KEHALISED VÕIMED JA LIIKUMISOSKUS GÜMNAASIUMILE 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) omab ülevaadet tervise aluseks olevatest kehalistest võimetest (kehalise võimekuse 

liikidest) ja tunneb nende arendamise metoodikat 

2) analüüsib oma kehalise töövõime ja motoorsete oskuste taset, kavandab treeningu 

nende edendamiseks 

3) parandab kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste raames omandatud motoorseid 

oskusi, õpib süvendatult sooritama ühte uut kehalist tegevust/ liikumisviisi 

4) kinnistab kehalist töövõimet parandava liikumise/sportimise ohutuse- ja 

hügieeninõuetega seotud teadmisi; teab, kuidas käituda esineda võivate 

5) õnnetusjuhtumite, traumade jms) puhul 

6) spordialade õppimisel/ kehalise treeningu ajal teeb koostööd kaaslastega, selle käigus 

abistab, julgestab ja juhendab neid 

7) osaleb aktiivselt valikkursuse tundides; leiab endakehalise töövõime parandamiseks 

sobiva liikumisviisi/spordiala ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatuse tunde; 

 

 ÕPPESISU  JA ÕPITUEMUSED TEEMAVALDKONDADE LÕIKES 

INIMESE LIHASED JA KEHALISED VÕIMED 

ÕPITULEMUSED 
1) Teab ja oskab kasutada temaatilist sõnavara. 

2) Oskab näidata ja nimetada erinevaid liasegruppe ja lihaseid 

3) Tunneb, mille eest vastutab milline lihase grupp 

4) Oskab selgitada, mis on kehalised võimed. 

ÕPPESISU   
Inimese lihased, lihasgrupid, kehalised võimed 

  



 

 
 

 INIMESE KEHALISED VÕIMED JA NENDE ARENDAMINE 

 

ÕPITULEMUSED 
1) Teab, mis on kiirus ja kiirendus. 

2) Oskab nimetada kiirusvõimete põhitegureid. 

3) Oskab seletada, kuidas saab kiirusomadusi arendada. 

4) Teab, missugused harjutused tuleb teha, et arendada kiirusvõimet. 

5) Teab, kuidas jõudu arendada. 

6) Oskab nimetada jõutreeningu plusse. 

7) Teab, millal saab jõutreeninguga alustada. 

8) Oskab koostada kava kodus treenimiseks. 

9) Oskab seletada, kuidas toimub kiire jõu arendamine. 

10) Oskab seletada, mis on vastupidavus ja kuidas selle arendamine toimub. 

11) Teab, mis on vastupidavustreeningu eesmärk. 

12) Oskab seletada, mis on painduvus. 

13) Teab, mis on painduvuse arendamise vahendid. 

14) Teab, mis on venitus. 

15) Teab, mis on streching. 

16) Oskab seletada, mis on tasakaal ja nimetada selle liigid. 

17) Teab, kuidas toimub tasakaalu arendamine. 

18) Oskab seletada, mis on koordinatsioon ja kuidas toimub selle arendamine. 

19) Oskab nimetada koordinatsiooni liike 

20) Oskab näidata harjutusi, mis arendavad koordinatsiooni. 

21) Teab, kuidas liikumine on seotud tervisega. 

22) Teab, mis on vormi komponendid ja kuidas on vaja töötada välja strateegia 

pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks 

ÕPPESISU   
Kiiruse arendamine; jõu arndamine; painduvuse arendamine; vastupidavuse arendamine; 

tasakaalu arendamine; koordinatsiooni arendamine;vormi komponendid 

  



 

 
 

TERVISLIK ELUVIIS 

ÕPITULEMUSED 
1) Teab, mison tervisesport ja kes on terve inimene. 

2) Teab, mis tähendab olla heas vormis. 

3) Teab, miks jooksmine on kujunenud üheks populaarsemaks spordialaks 

tervisesportlaste seas. 

4) Teab, mida on vaja jälgida jooksujalatsite ostmisel. 

5) Teab, mida on vaja jälgida jooksmisel. 

6) Teab, kuidas keppikõnd mõjutab organismi. 

7) Teab, missugused peavad olema kepikõnnil kepid. 

8) Oskab koostada optimaalse treeningkoormusega programmi 

9) Teab, kuidas on vaja õigesti toituda 

10) Teab, mis on spordijook ja mis on energiajook. 

11) Teab, mis on treeningpäevik ja milleks on seda täita. 

12) Teab, mis on spordiuuringu peamiseks ülesandeks. 

13) Teab, mis on koormustest. 

14) Teab, kus saab terviseuuringu teha. 

15) Oskab koostada oma treeningplaani. 

16) Teab, kuidas ohutult spordiga tegeleda. 

 

ÕPPESISU   
Tervisespordi algusaastad; jooksmine; kepikõnd; õige toitumine; oma treeningplaani 

koostamine ohutusnõuded 

 

 


