
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsekeskhariduse ja maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Statsionaarne 

 

Moodul nr 1  Üldtreening mooduli maht 6 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Aldo Reisberg 

Mooduli õpetajad: Aldo Reisberg  

Mooduli eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija tegeleb võimetekohaselt ja ohutult erinevate spordialadega, põhjendab kehalise aktiivsuse vajalikkust ja kasutab sportimist teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja üldise 
töövõime parandamiseks. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik õpitud teemad peavad olema omandatud lävenditasemel, kõik praktilised tööd peavad olema sooritatud.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. Väärtustab terviseteadliku käitumise põhimõtteid  Nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke vigastusi, kirjeldades nende reageerimist ning ennetamise võimalusi 

2. Hindab objektiivselt oma kehalisi võimeid, füüsilist vormi ja omab 
valmisolekut neid arendada 

 Hindab juhendi alusel oma kehalisi võimeid ning füüsilist vormi 

 Tunneb ja sooritab oma erialase kutsetöö spetsiifikat arvestades sobilikke rühi, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi, et vältida 
pingeolukorrast ja sundasenditest tulenevaid kutsehaigusi 

3. Tegeleb teadlikultvõimetekohaselt enda üldkehalise 
arendamisega, kasutades selleks sobivaid vahendeid ning 
meetodeid 

 Järgib koostatud treeningkava ja hindab selle mõju 

 Seab eesmärgid oma füüsilise vormi arendamiseks ja koostab juhendamisel sobiva treeningkava nende saavutamiseks, 
arvestades sealjuures kutsetöö spetsiifikast tulenevaid vajadusi 

 Arendab lihastreeningul lihastoonust, jõudu ja vastupidavust, mis aitab paremini hakkama saada igapäevaste tööülesannetega, 
raskuste tõstmisel kasutab ergonoomiliselt õigeid asendeid ja sobivaid liigutusi. 

4. Arendab sportliku ühistegevuse (pallimängud, 
rahvaspordiüritused) kaudu meeskonnatöökust ja distsipliini. Õpib 
aktsepteerima inimeste vahelisi erinevusi ja arvestama nendega 
erinevates suhtlussituatsioonides 

 Arendab sportliku ühistegevuse kaudu koordinatsiooni, reaktsiooni-, tunnetuslikku- ja otsusekiirust, õpib ka ennast kehtestama. 

Mooduli maht kokku 6 EKAPit ehk 156 tundi: sellest 130 tundi on kontaktõpe ja 26 tundi on iseseisev töö 
 

Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

      
1.Ergonoomika liigid, füüsilise ergonoomika 
põhialused. 
Staatilised ja dünaamilised venitusharjutused. 
Keret fikseerivadte lihaste treenimise metoodika. 
Õige kehahoiaku ja rühi kujundamine 

15 5   1-4  Loeng, videoesitlus, 
praktiliste harjutuste 
sooritamine 

Mitteeristuv Praktilised sooritused, esitlus, 
test 

Teab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvalt ergonoomiliselt õigesti 
kasutatavaid harjutusi nii treening tundides kui ka õppepraktikal raskuste 
tõstmisel, teisaldamisel. Oskab kasutada venitusharjutusi nii koormuste eelsel 
kui ka järgneval perioodil. 

2. Aeroobse vastupidavuse arendamine 40 10   1-4   Praktiline tegevus, 
orienteerumine, 
kiirrännak, 

Mitteeristuv Praktilised sooritused, päevik Teab aeroobse tegevuse pulsiparameetreid, oskab eristada aeroobse ja anaeroobse 
treeningu iseloomu. Esitab päeviku aeroobsetest tegevustest. 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

jooksumängud, 
jalgpall 

3. Jõuvastupidavuse ning üldise jõu arendamine 40 5   1-4  Paarisharjutused 
mattidel, 
individuaalne 
ringmeetodil ja 
kordusmeetodil 
treening jõusaalis. 
Praktiline tegevus. 
Klassikalise tõstmise 
tehnika põhialuste 
omandamine 

Mitteeristuv Individuaalse arengu testimine Teab harjutuste sooritamise tehnikat ja pingutuse ja puhkuse vahekorda erinevate 
jõualaste eesmärkida saavutamiseks.  

4.Kiiruse ja koordinatsiooni arendamine 25 3   1-4  Kiirjooksja erialsed 
harjutused. 
Teatejooksud, 
kordusjooksud, 
võrkpalli jakorvpalli 
tehnikaa praktilised 
sooritused 
treeningtundides. 

 Kontrollharjutused Teab ja oskab seletada spordimängude tehnika põhiolemust ja võistlusmäärusi 

5. Painduvuse arendamine. 
Staatiliste ja dünaamiliste venitusharjutuste 
kasutamine treeningutel 

10 3   1-4  Dünaamiliste 
venitusharjutuste 
kasutamine 
eelsoojendusharjutus
tena. Absoluutse 
painduvuse 
arendamine 
erinevate 
harjutustega. 
Koormusjärgne 
isomeetrilistevenitush
arjutuste sooritamine 
lihaskiudude 
elastsuse 
taastamiseks. 
Praktilise dsooritused  

 Kontrollharjutused Teab erinevusi dünaamiliste ja isomeetriliste venitusharjutuste osas. Oskab neid 
eesmärgipäraselt kasutada 
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