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Õpitulemused 2. klass

1) Abi saamise võimalused. 
Esmaabi. (2 tundi)

2) Ohud kodus ja 
koduümbruses. (2 tundi)

� Demonstreerib 
lihtsamaid esmaabi 
võtteid. 

� Teab hädaabi 
telefoninumbrit ja oskab telefoninumbrit ja oskab 
kutsuda abi.

� Kirjeldab ohtlikke kohti 
ja olukordi kooliteel ja 
koduümbruses ning 
valib ohutu tee 
sihtpunkti. 

Lihtsamad haavad, nende puhastamine ja 
nende sidumine kaaslasel ja endal? 
Sõrmeside, põlveside, plaastrite 
kasutamine?
Ninaverejooks?
Võõrkeha hingamisteedes?
Minestus?
Põletus?



2. klassi inimeseõpetuse õpikud 

� 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat. 2011 
� Loodus- ja inimeseõpetus. 2009
� Tööraamat 2. klassile I ja II osa

Loodus- ja inimeseõpetus. 2005, � Loodus- ja inimeseõpetus. 2005, 
Harjutusvihik 2. klassile



Õnnetusi saab ära hoida

� Miks õnnetused juhtuvad? 
� Missugused on sagedasemad õnnetused 

koolimajas? 
� Kus nad kõige sagedamini juhtuvad? � Kus nad kõige sagedamini juhtuvad? 
� Kas neid saab ära hoida? Kuidas?
� Miks ei tohi koolimajast luba küsimata 

lahkuda? Jne



Õnnetusi saab ära hoida

Õpetlikud lood: Näit. 
Uus 

ratas
Tarmo sai uue ratta ja 
otsustas seda tänavale 
katsetama minna. Ratas oli 
Tarmo jaoks pisut suur ja ta 

� MIKS JUHTUS? Sest ratas oli 
Tarmole suur, sest Tarmo ei 
olnud veel rattaga harjunud, 
sest ta ei tulnud ratta 
juhtimisega toime jne

� KAS ÕNNETUST OLEKS katsetama minna. Ratas oli 
Tarmo jaoks pisut suur ja ta 
ei tulnud selle juhtimisega 
toime. Pööramisel sõitis 
ratas vastu äärekivi.

� KAS ÕNNETUST OLEKS 
VÕINUD ÄRA HOIDA? Jah, 
kui Tarmo oleks palunud 
kellegi täiskasvanu abi (näi. 
sadula paigutamisel 
madalamale), kui ta poleks 
kohe tänavale sõitnud jne

� MIS JUHTUS?
� KUIDAS ABI ANTI?



� Loovtöö 
� Kirjelda ühte õnnetusjuhtumit oma elust 
� Vali üks õpetaja pakutud lugudest
(Miks õnnetus juhtus? Kas oleks võinud ära (Miks õnnetus juhtus? Kas oleks võinud ära 

hoida? Kuidas see lahenes? Kas teeksid 
midagi nüüd teisiti?)



Õpitulemused 3. klass

� Minu hea ja halb käitumine. 
Südametunnistus. 
Käitumisreeglid. Minu käitumise 
mõju ja tagajärjed. Vastutus.
Liiklusreeglid. (4 tundi) 

� Õpilane eristab enda head ja 
halba käitumist. 

� Õpilane kirjeldab oma sõnadega, 
mis tähendab vastustundlikkus ja 
südametunnistus.

� Õpilane nimetab üldtunnustatud 
käitumisreegleid ja põhjendab 
nende vajalikkust. nende vajalikkust. 

� Õpilane kirjeldab oma käitumise 
tagajärgi ja annab neile hinnangu. 

� Õpilane teab liikluseeskirju, mis 
tagavad tema turvalisuse ja 
kirjeldab, kuidas käituda turvaliselt 
liikluses.



5. klass
� Eakaaslaste ning meedia 

mõju tervise ja 
ohukäitumise alaseid 
valikud tehes; iseenda 
vastustus. Vahendatud 
suhtlemine (4 tundi) 

� Õpilane selgitab, miks
liikluseeskiri on kohustuslik 
kõigile, ning kirjeldab, kuidas 
seda järgida.

� Õpilane teab, et õnnetuse
korral ei tohi enda elu ohtu 
seada ning kuidas abi kutsuda.

� Õpilane nimetab meediast
tulenevaid riske oma tulenevaid riske oma 
käitumisele ja suhetele.

� Õpilane suheldes meedia
vahendusel, mõistab 
vahendatud suhtlemise 
olemust ning vastutust oma 
sõnade ja tegude eest.

� Õpilane väärtustab turvalisust 
ja ohutut käitumist.



5. klass

� Esmaabi põhimõtted. 
Esmaabi erinevates 
olukordades. Käitumine 
õnnetusjuhtumi korral. (5 
tundi)

� LT: Esmaabivahendid 
koduapteegis 

� Õpilane  kirjeldab, kuidas 
ennast ja teisi inimesi abistada 
õnnetusjuhtumi korral.

� Õpilane teab, kuidas toimida 
turvaliselt ohuolukorras ja abi 
kutsuda, ning demonstreerib
õpisituatsioonis lihtsamaid
esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, 
külmumine, luumurd, 
minestamine, nihestus, koduapteegis minestamine, nihestus, 
peapõrutus, palavik ja 
päikesepiste).

� Õpilane nimetab 
esmaabivahendeid ja kirjeldab, 
kuidas neid praktikas 
kasutada.

� Õpilane väärtustab enda ja 
teiste inimeste elu. 



K. Lepik “Tervist,tervis!” 2012

5.3.Käitumine liiklusjuhtumi korral
� Äike
� Tulekahju

Liiklusõnnetus� Liiklusõnnetus
5.4 Esmaabi põhimõtted



Esmaabi võtted

5.5 Esmaabi erinevates 
olukordades

� Valu
� Hambatraumad
� Silmavigastused ja nende 

vältimine

� Šokk
� Lämbumine (võõrkeha 

ülemistes hingamisteedes)
� Päikesepiste
� Põletus (jahuta 15-20 min, 

I astme põletuste võib geeli vältimine
� Nikastus, nihestus
� Luumurrud
� Peapõrutus
� Püsiv küliliasend
� Suured välised verejooksud 

(ei ole vaja puhastada isegi 
mitte haavaümbrust, otsene 
surve haavale, rõhkside) 

I astme põletuste võib geeli 
panna)

� Külmumine ja allajahtumine
� Minestamine
� Hammustused
� Mürgistused
� Koduaapteek



Kordamine

� Jutusta kuidas oled andnud esmaabi
� Arutle, kuidas vältida põletusi, mürgistusi, 

silmavigastusi, loomahammustusi.
� Mida sisaldab pere koduapteek� Mida sisaldab pere koduapteek



6. klass

Harjutamine
� Sidumise reeglid
� Sidemete harjutamine
Teadmiste kontroll läbi praktiliste harjutusteTeadmiste kontroll läbi praktiliste harjutuste
Päästeameti KEAT ettevalmistus
http://www.ohutusope.ee/et/Kaitse-end-ja-

aita-teist/Kaitse-end-ja-aita-teist



Raplamaa Punane Risti esmaabi teemad 5.-
6. klassi õpilastele

� On juhtunud õnnetus
� Millest algab abistamine
� Kuidas reageerida 

õnnetuse korral
� Eneseohutus

Šokk

� Ninaverejooks
� Teadvuseta kannatanu 

abistamine (püsiv 
küliliasend

� Minestus
� Võõrkehad kurgus

� Šokk
� Esmaabi andmine
� Käe-, jalaluu on murdunud
� Põletused
� Ussi- ja 

putukahammustused
� Silmavigastused
� Välised verejooksud

� Võõrkehad kurgus
� Võõrkehad haavas
� Kuumarabandus
� Alajahtumine
� Harjutamine
� Sidumise reeglid
� Sidemete harjutamine
� Teadmiste kontroll läbi 

praktiliste harjutuste



8. klassi esmaabi teemad 

Esmaabi põhimõtted ja 
käitumine ohuolukordades 
(3 tundi)

� Teab, kuidas käituda 
turvaliselt ohuolukorras ning 
kutsuda abi allergia, astma, 
diabeedi, elektrišoki, 
epilepsia, lämbumise, 
mürgituse, palaviku ja valu mürgituse, palaviku ja valu 
korral.

� Demonstreerib 
õpisituatsioonis 
esmaabivõtteid 
kuumakahjustuse, 
teadvusekaotuse, 
südameseiskumise ja 
uppumise korral.



Visualiseerimiseks

� Videod:
� You Tube: 
British red cross first aid videos 
First aid education for children
�

+ lühikesed � + lühikesed 
� + konkreetsed
� - inglise keeles
� - esmaabi võib erineda sellest, mida õpetavad Eesti (Punase 

Risti) esmaabi õpetajad NB!  Näit. Põletused
� Red Cross Estonia
� Estonian Red Cross



Kasulikud lingid

� Eesti Punane Rist http://www.redcross.ee/
� Esmaabi lastele http://www.lastekas.ee/?go=esmaabi
� Eesti Haigekassa eluvoldik 

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/haigekassa_eluvoldik_w
eb.pdf

� Tule- ja veeohutus http://www.kustuti.ee/
http://www.veeohutus.ee/http://www.veeohutus.ee/

� Ohutusõpe http://www.ohutusope.ee/et/Opetajale

� Mürgistusteabekeskus http://www.16662.ee/

� Esmaabi koostanud Taimi Taimsalu
http://tthkkesmaabi.weebly.com/anafuumllaktiline-scaronokk-ja-

esmaabi.html


