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Aeroobika 

Üldalused.  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikursusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab kehalise vormisoleku olulisust inimese tervisele ja töövõimele ning liikumis-
oskuste osa selle saavutamises; 

2) analüüsib oma kehalist võimekust ja kasutab aeroobikat teadlikult oma tervise 
tugevdamiseks ja töövõime tõstmiseks; 

3) arendab koostööoskusi kaaslastega; 
4) omandab algteadmised erinevatest aeroobikastiilidest (põhisammud, kombinatsioonide 

koostamine, treeningu ülesehituse ja muusika valiku põhimõtted). 

Kursuse lühikirjeldus 
Kursusel keskendub õpilane oma kehalise vormisoleku arendamisele ja motoorsete oskuste 
täiustamisele. Oskab hinnata oma füüsilist seisundit ja selle parandamise/arendamise 
võimalusi/ vajadust.  Tutvub erinevate aeroobika stiilidega. Tunneb treeningu ülesehitust ja on 
suuteline läbi viima ettevalmistavat osa. 

Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppesisu 
Teadmised kehalise töövõime arendamiseks ja liikumisoskuste õppimiseks.  
Kehalise treeningu kavandamine (treeningplaanide koostamine): eesmärkide seadmine, 
vahendite ja meetodite valik. 
Kehaliste võimete arendamine. Aeroobse vastupidavuse, lihasjõu, painduvuse ja 
koordinatsiooni arendamine ja harjutamise metoodika. 
Liikumine ja tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded  treenimisel. Enese analüüs ja sobiva 
treeningkoormuse leidmine. Lihashooldus. Esmaabi. 
 
Õppetegevus 
Aeroobikatundides osalemine ja püstitatud eesmärkide saavutamine.  
Teoreetiliste teadmiste omandamine teooriatundides (aeroobikastiilid, harjutusvara 
kirjeldamine, kehalise koormuse mõju organismile, esmaabi). 
 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) omab ülevaadet  aeroobika stiilidest (step-aeroobika, body-aeroobika, ringtreening), oskab 

kirjeldada harjutusvara, suudab läbi viia ettevalmistava osa treeningul. Tunneb ja oskab 
kasutada põhisammude terminoloogiat; 

2) analüüsib oma kehalise töövõime ja motoorsete oskuste taset ning kavandab treeningu 
nende edendamiseks;  



3) teab, kuidas käituda ja abistada õnnetusjuhtumite, traumade jms puhul; 
4) teeb koostööd kaaslastega.  

 
Füüsiline õpikeskkond 
Tundide läbiviimiseks vastavalt ainekavale on vajalik inventar ja sisseseade nii koolis kui 
spordihoones (ujula, jõusaal). On olemas rõivistud ja pesemisruumid. Teooriatundideks 
kasutatakse nii isiklikke nutivahendeid kui kooli arvuti- ja multimeedia kabinetti. 
  
Hindamise alused 

Kursuse hinne kujuneb: 
1) osalemisest iseseisvates treeningutes või  ühistes tundides  

„5“   90 – 100% kursuse tundide üldarvust (32 – 35 h) 
„4“   75 – 90%   kursuse tundide üldarvust (26 – 31 h) 
„3“  50 – 75%   kursuse tundide üldarvust (18 – 24 h); 

2) jõuharjutustest koosneva harjutusvara koostamisest tulenevalt oma rühi ja füüsilise 
võimekuse testi analüüsi tulemustele (iseseisvaks harjutamiseks); 

3) tunni ettevalmistava osa läbiviimisest. 
 
 
 
 


