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2015. aasta PISA testi tulemused kinnitavad: Eesti kool on maailma kõige 

teravamas tipus. Siin töötavad fantastilised õpetajad, kellele on kogu 

maailmast raske võrdväärseid leida

Üheski teises eluvaldkonnas pole me nii kaugele jõudnud. Maailma 

tippude hulka ei kuulu Eesti majandus, sport ega põllupidamine. 

Haridus kuulub

Eesti hariduse globaalsest liidrirollist pole me veel täiel määral aru 

saanud ega oska selle üle uhked olla. Erinevalt soomlastest, kes 

uhkustavad mõnuga. Mis sest, et PISA puhul hakkavad nad meist maha 

jääma
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Paradoks

 Õpetajate ja koolijuhtidega rääkides hakkab veerema murejutt – ikka palk, maine ja 

läbipõlemine. Ka õppurite silmist ei paista veendumust «mina tulen maailma parimast koolist», 

koormus surub ja koolirõõmuga on kehvasti. Kui maailma parim viieteistaastane mõne aja 

pärast ülikooli jõuab, ei muhele ka professorid.Arvutamine on kehv ja tüvitekstid läbi 

lugemata, julgusest ja sõnaosavusest rääkimata.

 Lisaks tööandja, kelle meelest õpetatakse Eestis liiga palju teooriat ja vähe praktilisi oskusi. 

Murelike koori lõpetavad poliitikud, kes ei jõua ära oodata, millal maailma parim haridus 

hakkab targaks ja kiiresti kasvavaks majanduseks konverteeruma. Selle asemel rebime 

majandustabelite kolmandas liigas koos lätlaste ja leedukatega

 Midagi on valesti. PISA järgi on Eestis juba mõnda aega kasutada parim hariduslik ressurss, 

paraku ei anna see aga loodetud siirdeid haridusvälisesse maailma. Kui väline vaatleja ütleb: 

teil on imeline haridussüsteem, siis sisemine küsib: kust see välja paistab?
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Sel kevadel pani Maailma Majandusfoorum lauale uuringu, mille käigus 

küsitleti 371 globaalse haardega korporatsiooni juhti. Foorum tahtis 

teada, milliste oskustega töötajad on lähiaja töömaailmas kõige nõutumad 

Tipptegijate sõnum oli selline: «... kokkuvõtlikult, sotsiaalsed oskused –

veenmisoskus, emotsioonide juhtimine, õppimisvõime – saavad 

tööstussektoris olema suurema nõudlusega kui kitsad tehnilised oskused, 

sellised nagu programmeerimine või tehniliste süsteemide juhtimine. 

Võtmetähtsusega on, et tehnilistele oskustele lisanduks töötajate oluliselt 

tugevam sotsiaalne ja koostöövõimekus.» Sellist juttu ei aja 

humanitaarid ega kasvatusteadlased, seda räägivad tööstushaid. Ju 

siis king pigistab
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Andke meile liidrivõimetega eestvedajaid ja läbimurdjaid, tehnikaga 

saame ise hakkama – selliseid mõtteavaldusi tuleb uksest ja aknast 

Koolikeelde tõlgituna on sõnum selline: eduks nii töömaailmas kui elus 

üldse ei piisa pelgalt ainealastest teadmistest. Ei piisa hästi ära õpitud 

matemaatikast, ajaloost või hiina keelest 

Elus hakkamasaamiseks on järjest olulisemad nn pehmed oskused: 

oskus suhelda ja inimesi motiveerida, eneseusk ja julgus eksida, 

suur pilt ja nutikus näha seoseid eluvaldkondade vahel. Tark nohik ei 

pane majandust kasvama ega vea elu edasi
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 Väljendusoskus ja -julgus tulevad siis, kui noor inimene saab maast madalast ise 

öelda ja arvata, kui tema mõtteid võetakse tõsiselt ning tunnustatakse, selmet

neid maha suruda. Koostöövõimekus kleepub külge, kui kooliaja rutiin pole mitte 

omaette nohistamine, vaid ühine õppimine ning koolitööde koos kaaslastega läbi 

vaidlemine. Vastutustunne kujuneb, kui õppur peab ise otsustama ning oma 

otsuste eest ka vastutama. Enesekindlust ei osteta internetipoest, see on 

peegeldus kasvuaja suhetest kaaslaste ja õpetajatega

 Kõik see kokku ongi koolikultuur, kus eesmärk pole mitte pelgalt aine ära õppida ja 

köstrile üles öelda, vaid see, et igaühest kujuneks väärikas ja elus hakkama saav 

ühiskonnaliige. Filosoofid ja kasvatusteadlased on sellist pööret juba sajandi jagu 

tagant tõuganud, nüüd hakkavad ka äritipud samasse paati tulema
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Pehme tarkuse rõhutamine ei lükka aineõpet välja ega kõrvale, see 
on lisaks. Teaduspõhine ainetundmine on jätkuvalt tarkuste tuum ja maailmapildi 

kese. Aineteadmistes maailma tippu jõuda on hämmastav saavutus. Tundub, et h-

Eestil – hariduse Eestil – on praegu rohkem sisu kui e-Eestil. Eesti koolil on 

õnnestunud kokku panna asju, mille liitmine teistel üle jõu käib

 Meil on kokku viidud eesti perede püsiv hariduslembus õpetajate nõudliku 

professionaalsusega, eesti kool on suutnud ühendada väärika traditsiooni 

kaalutletud uuendusmeelsusega. Maarjamaal sündinud haridusmudelit tuleb 

maailmas selgitada ja levitada. Tegelikult on meil lausa kohustus pakkuda 

haridusnäljas maailmale uurida ja katsetada üht väga hästi töötavat haridusmudelit.

 Kodus valmistame aga samal ajal ette järgmist sammu, lisades maailma parimale 

PISA-le juurde pehmeid tarkusi. Teades seejuures, et alates 2018. aastast plaanib 

PISA just neidsamu koolihariduse pehmeid väljundeid ka mõõtma hakata
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Pehmel buketil on veel üks oluline lisaväärtus – see paneb 

õppurite silmad särama. Silmasära pole olnud eesti kooli ega 

ka eesti elu tugev külg, nii koolistress kui läbipõlemine 

on veskikivid maailma parima kooli kaelas

Pehmel pöördel võiks olla seetõttu veel täiendav, rahvuslikku 

mentaliteeti kohendav motiiv. Eesti noor põlvkond väärib liikumist 

tarkade murelike maailmast tarkade särasilmade riiki! See on 

laiahaardeline väljakutse, millele tasub õlg alla panna



Õppekava üldpädevused

Pädevused (8)

(1)Riikliku õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste 

teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum (väärtushoiakud ja 

uskumused), mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -

valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida 

(2)Eristatakse üldpädevusi, valdkonnapädevusi ja kooliastmes 

taotletavaid pädevusi



Õppekava üldpädevused

(3) Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on olulised 

inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. 

Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu ning tunni- ja 

koolivälises tegevuses. Üldpädevuste kujunemist jälgivad ja suunavad 

õpetajad omavahelises koostöös ning kooli ja kodu kaudu.



Õpilaste koostöö ja 

esitlused



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Kultuuri- ja väärtuspädevus - praktilise tegevuse kaudu kujundame õpilaste 

tööalaseid positiivseid hoiakuid. Igat õpilast tunnustatakse tema 

tegutsemispüüdlustes loomaks kiirelt sõitvat hüdrokopterit.

Disainiprotessis väärtustame üldkehtivaid eetilisi norme ning kujundame seeläbi 

õpilaste tööalaseid hoiakuid. Üldkehtivate moraalinormide arvestamine

Sotsiaalne ja kodanikupädevus - tööprotsessis õpivad õpilased ennast 

teostama, teistega arvestama, järgima ühiseid käitumisreegleid, oma arvamusi 

esitlema ja põhjendama

Oluline on, et õpitakse teineteisega koostöös ülesandeid lahendama, 

argumenteeritakse omi valikuid ja kuulatakse ning mõeldakse teiste väljaöeldu 

üle



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Enesemääratluspädevus - õpilane saab valida hüdrokopteri

valmistamiseks vastavalt oma võimetele sobiva valmistamisviis (kas 

töödelda materjali saega, noaga või CNC freespingis, või). See loob aluse 

mõista ja hinnata iseenda võimeid ning otsustada sobivate 

lahendusvalikute üle

Erinevate õppeülesannete kaudu avanevad õpilaste mitmesugused 

oskused ja teadmised ning võimed, mis loob aluse mõista ja hinna 

iseennast, lahendada inimsuhetes tekkivaid probleeme



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Õpipädevus - õpilane planeerib oma tööd, hangib teavet 

veesõidukite kohta

Õpilane analüüsib materjalide omadusi ja valib vastavaid 

töötlemisviise. Seejärel põhjendab toote valmistamise üksikute 

tööetappide järjekorda ning esitleb valminud tööd. Läbi selle 

tegevuse areneb ja kinnistub arusaam toote loomisprotsessist. 

Õpilane saab esinemiskogemusi ning tal arendab 

väljendusoskust. Õpib analüüsima oma tegevust



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Suhtluspädevus - harjutatakse hüdrokopteri teostust esitlema 

teistele õpilastele ning põhjendama, miks valiti see või teine 

kopteri teostusviis jne

Õpilased saavad tundides suhelda, arutada, esitleda, põhjendada 

ja lahendada mitmeid ainealaseid ülesandeid. Toimub 

eneseväljendus, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogialane pädevus -

nt arvutakse välja vajalik materjalikogus hüdrokopteri

valmistamiseks

Õpilane kasutab tööprotsessis loogilist mõtlemist ja matemaatikale 

omast keelt, matemaatilisi sümboleid



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Ettevõtlikkuspädevus - õpilased mõtlevad välja uusi 

ideid ja lahendusi hüdrokopteri loomisel, õpilased 

võtavad riske ja vastutavad tulemuste eest

Õppetundides tuleb paljudel kordadel õpilastel endil 

mõelda välja uusi lahendusi ja võtteid mitmesuguste 

probleemide lahendamiseks. Soosime õpilaste 

omaalgatust ja leidlikkust ning uute ideede ellu 

rakendamist 



Üldpädevused, 

hüdrokopteri näitel

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat 

toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna 

tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada 

digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, 

multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja 

teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna 

ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, järgida digikeskkonnas 

samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.



Tehnoloogia valdkonna õppeained toovad üldpädevuste 

kujundamisse ühiste arutelude ja teoreetiliste teadmiste 

omandamise kõrval igapäevaeluga sarnanevaid 

olukordi, ühistööd ning erinevaid projekte



Õppekava läbivad teemad

(1) Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, 

õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning 

neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel

Läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad ühiskonnas 

tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua 

ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades 

õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates 

olukordades rakendada



Õppekava läbivad teemad

(2) Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige:

1) õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja 

füüsilise õppekeskkonna kujundamisel arvestatakse läbivate 

teemade sisu ja eesmärke;

2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse 

aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, 

viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi

projekte. Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt 

õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui 

tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga;



Õppekava läbivad teemad

3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade 

taotlusi;

4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas 

loovtöös – õpilased võivad läbivast teemast lähtuda selle loovtöö 

valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna;

5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, 

paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste 

ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja 

huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes 

ja rahvusvahelistes projektides



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine - nii mõnelgi 

noorel, kes on tutvust teinud veesõidukitega, või on 

õpilastega tehtud ühiskülastus sadamasse, võib tekkida 

edaspidine soov õppida merendusega seotud erialal

Lisaks. Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli 

muutumisega tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise 

vajadust. Õpilaste ideede rakendamiseks sobivate 

võimaluste valimine, tööprotsessi kavandamine ning üksi ja 

üheskoos töötamine aitab arendada ja analüüsida õpilaste 
tööalaseid võimeid



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

2) keskkond ja jätkusuutlik areng - tähtis on nii looduslike kui 

ka tehismaterjalide säästlik kasutamine toote valmistamisel, 

tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste 

kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja 

ressursside kokkuhoiuga seotud ülesannete lahendamine 

tundides aitab kinnistada ökoloogiateadmisi 

Lisaks. Käsitlemist leiab sünteetiliste ja looduslike materjalide 

omaduste võrdlemine, oluline on toodet valmistades kasutada 

säästlikult nii looduslikke kui ka tehismaterjale



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - oma ideede 

realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna 

õppeainete põhilisi eesmärke. Õpilased mõtlevad välja 

hüdrokopteri mudelitele erinevaid tehnilisi lahendusi.

Lisaks. Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 

tehnoloogiaõpetuse sisuga. Õpilaste ideede realiseerimise ja 

tööprotsessi korraldamise oskus on üks õppeaine põhilisi 

eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult läbi viidud 

ülesanded ja projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma 

võimeid proovida. 



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

4) kultuuriline identiteet - tutvumine esemelise 

kultuuriga, sh Eestimaal kasutatud paatide ja 

laevadega, loob võimaluse lisada ka traditsioonilisi 

lahendusi hüdrokopteri ehitusse.

Lisaks. Tutvumine kommete ja toitumistavadega annab 

võimaluse näha kultuuride erinevust maailma eri paigus 

ja teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente 

esemete disainimisel. 



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

5) teabekeskkond - õpilane hangib hüdrokopteri loomisel 

infot erinevates allikatest, nt raamatutest ja Internetist. 

Lisaks. Õpilaste töö kavandamisel ja ainealaste projektide 

käigus info kogumiseks õpitakse kasutama erinevaid 

teabekanaleid ning hindama kogutud informatsiooni 

usaldusväärsust. Interneti kasutamine annab võimaluse 

kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite 

ja inseneride loominguga üle maailma. 



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

6) tehnoloogia ja innovatsioon - kasutatakse uudseid materjale ja 

töötlusviise. Õpitakse töötama 3D modelleerimisprogrammidega, 

mis võimaldab õpilastel tunnetada tänapäevaseid tehnoloogilisi 

võimalusi.

Lisaks. Tähelepanu all on kaasaegsele tehnoloogiale suunatud 

mõttemallide, ideaalide, väärtuste ja tööpõhimõtete teadvustamine. 

Oluline on, et noor mõistaks tehnoloogia toimimist, saaks ise selles 

osaleda ja ise luua uudset tehnoloogiat ning teha seda eale sobival 

moel. Tutvumine  arvuti abil juhitavate seadmetega ning võimalusel 

ka nendega töötamine aitab tunnetada tänapäevaseid 

tehnoloogilisi võimalusi. 



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

7) tervis ja ohutus – nt hüdrokopteri valmistamisel on vaja tutvuda 

tööohutusega ning arvestada ohutusnõudeid. Materjalide töötlemisel 

peetakse silmas õpperuumide (õppetöökoja) sisekorra eeskirju ja 

ohutustehnikat

Lisaks. Erinevate praktiliste tööde juures on oluline tutvuda 

tööohutusega ning arvestada ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate 

looduslike ja sünteetiliste materjalide omadustega aitab teha 

esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku 

toitumise põhitõdede omandamine ning tervislike toitude praktiline 

valmistamine aitab luua aluse terviseteadlikule käitumisele 



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel

8) väärtused ja kõlblus

Tehnoloogiaõpetuse tundides kujuneb väärtustav suhtumine 

töösse ja töö tegijasse. Rühmas töötamine annab väärtuslikke 

kogemusi üksteisega arvestamisel, organiseerimisoskuse 

arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. 

Kodunduse etiketi teemade kaudu kujundatakse praktilisi 

käitumisoskusi erinevates situatsioonides, õpitakse mõistma 

käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi



Lõimingunäited, 

katamaraan

Praktiline tööese -

katamaraan ehk hüdrokopter

Eksperimendid, probleemsed küsimused, arutelud ja 

vestlused



Ainekava teema

Osaoskus - tehnoloogia igapäevaelus,                               

õppesisu - transpordivahendid 



Läbivad teemad, 

hüdrokopteri näitel



Õppeaine - loodusõpetus

Materjali püsivus vees 

Missugustel tingimustel keha ujub, hulbib vees ja vajub põhja?

Archimedes (287–212) vähemalt kaks tema avastatud–

kirjeldatud füüsikaseadust kuuluvad tänapäevani üldfüüsika

põhikursusesse

Need on kangi seadus ja Archimedese seadus: iga keha

kaotab vette asetatuna osa oma kaalust, mis on võrdne keha

poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga



Õppeaine - loodusõpetus

Lainelaud, veesuusad, miks nendega saab vee peal sõita? Mis 

neid iseloomustab? 

Esimene katse - asetame mündi vette, mis mündiga juhtub?

Asetame küünla plekkümbrise vette, mis  

küünlaümbrisega  juhtub? 

Žilett, katse iseseisvalt teostada, ettevaatust!

Vee peal püsimine sõltub materjalist ja selle kujust ning 

suurusest



Õppeaine - loodusõpetus

Teine katse - puidust ratas/ketas, mis on 

valmistatud nt raudkasest või balsa puidust -

nendel materjalidel on erinev tihedus

Kolmas katse - asetame vahtplasti vette, mis 

plastiga vees juhtub?



Õppeaine – loodusõpetus, 

geograafia

Neljas katse – asetame kartuli vette, mis kartuliga juhtub?                     

Kui vesi on soolane ja kui tegemist tavalise veega?

Soolane vesi, Surnumeri (Vahemere ääres, Jeruusalemma 

ligidal Iisraeli ja Jordaania riikide vahel, selle ligidal on Juuda 

kõrb ja sellest mitte kaugel pole Süüria ja Damaskuse linn jne).

Saab vabalt hõljuda ja lugeda lehte, ilma, et põhja vajuks.



Hüdrokopter



Õppeaine - loodusõpetus

Miks metallist valmistatud laevad ei vaju vette?

Mõõdame vedeliku hulga, mille laev pressib välja ehk kaalume 

laeva (laevakaal LK) poolt väljatõrjutud vedeliku hulga (VVK), 

juhul kui:

 VVK > LK, siis laev ujub;

 VVK < LK, siis laev vajub põhja e upub;

 VVK = LK, siis laev hõljub/heljub vee piiri peal, linnuke

Väljatõrjutud vedeliku ruumala on võrdne vedelikku uputatud 

keha ruumalaga



Õppeaine - loodusõpetus

Iga keha kaotab vette asetatuna osa oma kaalust, mis 

on võrdne keha poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga

Näide allveelaevadest ja põhjustest kuidas see vees 

sõidab



Hüdrokopter



Hüdrokopter

Mil viisil on võimalik panna hüdrokopter kiiresti vees 

sõitma? 

Hüdrokopteri valmistamiseks vajalike materjalide 

valimine ja nende omaduste väljaselgitamine

Sinise isolatsioonimaterjali omadused ja kasutusalad



Hüdrokopter



Hüdrokopter



Õppeaine – eesti keel

Merenduse vallast saame vestelda erinevatest laevade 

liikidest ja nende osadest jne

nt kaater, parv, parvlaev, purjekas.

nt tüür, ahter, vesiir

nt last, lossimine jne



Õppeaine - kunst

Hüdrokopterile sobiva kuju, vormi loomine

Hüdrokopterist kolmvaate valmistamine, sh joonis

Hüdrokopteri kujustamine, joonise värviline lahendus



Õppeaine -

tehnoloogiaõpetus

Hüdrokopteri valmistamine

Hüdrokopteri katsetamine vees ja vajadusel 

hüdrokopteri raskuskeskme ja püsivuse muutmine

Hüdrokopteri esitlemine koos tehniliste joonistega. 

Õpilaste tööst tulenevate vigade analüüs (õpilaste 

esitlused)



Õppeaine – kehaline 

kasvatus

Vesivõimlemine on harjutuste sooritamine vees. 

Veekeskkonnas võimlemisel on tavalise võimlemise ees

mitmeid eeliseid: vesi kergendab kaalu ja vabastab

liigesed koormusest, ta karastab ja ergutab. 

Vesivõimlemine sobib ka neile, kes ei oska ujuda. Vesi 

on umbes 800 korda suurema takistusega kui õhk, 

seega üks treeninguminut vees võrdub viieminutilise

treeninguga kuival maal. Ühte tundi tugevat

veetreeningut võib võrdsustada kahe tunni aeroobikaga



Õppeaine – kehaline 

kasvatus

Vees kehtib meile kõigile Archimedese seadus: igas vedelikus või

gaasis asetsevale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdeline

keha poolt välja tõrjutud vedeliku või gaasi kaaluga

Teisisõnu, keha kaotab oma kaalust sama palju, kui palju kaalub

tema poolt välja tõrjutud vedeliku hulk

Seega, 70-kilone inimene kaalub vees vaid 3-4 kg. Üleni vees olles

jääb kehakaalust alles umbes 3,5%, õlgadeni vees olles 6-7%, 

rinnuni 15-30% ja puusadeni 50-80%

Siin ongi põhjus, miks vees võimlemine sobib hästi ka 
ülekaalulistele



Õppeaine – kehaline 

kasvatus

Vesi juhib soojust 25 korda paremini kui õhk. Sellest tingituna

toimub ka organismi mahajahtumine sama palju kordi kiiremini. 

Külmem ja jahedam vesi nõuab kiiremat liigutamist, soe vesi 

soodustab lõdvestusharjutuste tegemist

Värskendav ja karastav temperatuur on 18-25 °C. See on 

suvel meie looduslikes veekogudes kõige tavalisem

temperatuur. Kui vesi on juba 18 kraadi soe, võib külma trotsiv

inimene alustada hommik-vesivõimlemisega ja lõpetada

sügisel, kui veetemperatuur on 16 °C



Artiklikogumik

 TÜ õppekava arenduskeskuse poolt loodud materjal

http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/l6imingukogumik.
pdf

http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/l6imingukogumik.pdf


Tänan kaasa mõtlemast!


