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Maidla Huvikooli jalgpalli õppekava 

 

§ 1. ÜLDOSA  

(1)Tulenevalt Erakooliseadusest ja Huvikooli seadusest on õppekava Maidla Huvikooli 

jalgpalli õppe alusdokument, mis määrab kindlaks:  

1) õppe eesmärgid ja õppeaja kestvuse;  

2) õpingute alustamise tingimused;  

3) õppeainete loendi ja mahu ainetundides ja aastates;  

4) ainekavad;  

5) õppeainete valiku võimalused ja tingimused;  

6) õppeetappide (rühm, klass, kursus vms) ja erakooli lõpetamise nõuded.  

 

(2) Õppekavas teeb muudatusi ja kinnitab hoolekogu õpetajate ettepanekul. 

 

(3) Õppekava aluseks on võetud laste-noorte spordikoolide ning pedagoogide töökogemused 

ja vastavad teaduslikud uurimused.  

 

(4) Maidla Huvikooli jalgpalli õppe põhiülesanne on kehaliselt ja vaimselt arenenud 

noorsportlaste kasvatamine. Peatingimuseks on  sihikindel õppe-treeningtöö noorte 

jalgpallurite kasvatamisel, mis näeb ette:  

1) noorte vabaaja sisustamine jalgpallialase tegevusega;  

2) professionaalsete jalgpallialaste teadmiste ja oskuste õpetamine;  

3) võistlemisvõimaluste loomine ja pakkumine;  

4) sportimisharjumuste ja eluterve ellusuhtumise kujundamine; 

5) tahtejõuliste, julgete, sihikindlate, tervislikest eluviisidest lugupidavate õppursportlaste 

ettevalmistust; 

6) noortesporti toetavate inimeste kasvatamist; 

7) jalgpallikohtunike ettevalmistust. 

 

(5) Jalgpalli õppe tegevuse efektiivsuse põhinäitajaks on õpilaste erialane vaimne ja kehaline 

ettevalmistustase. Ettevalmistuse tase väljendub õpilase vaimses ja spetsiifilises kehalises 

arengus, tehnilises, taktilises, mängulises ja teoreetilises ettevalmistuses.  
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(6) Õpilasi jaotatakse kahte vanuserühma 1.-4. klass ja 5.-9.klass 

 

§ 2. ÕPPE-TREENINGTÖÖ KORRALDUS  

(1) Õppe-treeningtöö korraldus näeb ette: 

1) jalgpalli tehnika ja taktika omandamise ja täiustamise;  

2) mitmekülgse kehalise ettevalmistuse tagamise;  

3) oskusliku õppe- ja kontrollmängude kavandamisega tagada terviklik tehniline, taktikaline 

ja kehaline ettevalmistus. 

(2) Treeningtunnid toimuvad septembrist kuni juunini, kuni kaks korda nädalas 1,5 tundi. 

§ 3. ÕPPEKAVA 

(1) Õppekava on koostatud eeldusel, et aastatepikkuse ettevalmistuse suund on õpetamine ja 

et mitmeaastase tegevuse eesmärgiks on mitmekülgselt arenenud noorte ettevalmistus. 

(2) Igas õpperühma ülesanded on ülesseatud arvestades spordiala spetsiifikat, õpilaste vanust, 

ja nende võimeid.  

(3) Jalgpalli õppe õppeaasta algab septembris ja lõppeb juunis.  

(4) Soovituslik õppematerjal on lisas 1.  

 

§ 4. AINEKAVA EESMÄRGID ERINEVATES FAASIDES  

(1) Vanus 7 – 10 eluaastat  

1) Selles vanuses on põhirõhk kahel elemendil Tehnika ja Taktika, samuti tuleb arendada 

edasi Sotsiaalset/vaimset ning Füüsilist ettevalmistamist.  

2) 7 – 10. eluaastaks lõpeb käimis- ja jooksukoordinatsiooni areng.  

3) 7 – 8. eluaastal täheldatakse lastel jooksukoordinatsiooni-võime bioloogiliselt eriti kõrget 

taset, mistõttu just selles vanuses on kõige hõlpsam omandada ratsionaalne jooksutehnika. 

Seega tuleb selles vanuses samuti pöörata palju rõhku jooksutehnika arendamisele. Tuleb 

hakata arendama mängijate sitkust ja tugevust  läbi osaliste jõuharjutuste (kasutades oma 

keharaskust) ja vastupidavust (läbi palliga harjutuste).  
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3) Oluline on arendada laste sotsiaalset ehk vaimset tasandit. See näeb ette teadmiste 

kogumist jalgpalli põhireeglitest, julgust kasutada õpitut ning aktiivsust nii treeningul kui ka 

vabal ajal.  

4) Samuti on olulisel kohal ausa mängu põhimõtte tutvustamine spordis ning ühiskonnas 

laiemalt.  

5) Taktikaliselt on eesmärgiks kõige lihtsamate mänguolukordade mõistmine ning optimaalne 

– lihtne/üldine treening kaitses ja rünnakul.  

6) Koostöö õpetamine kõige lähima mängijaga. Treeningutes kasutada palju SSG ehk 1vs1 

kuni 3vs3 mänge, harvemini ka 5vs5 mänge, peamiseks mänguskeemiks on võistlustel 7vs7.  

7) Treeningute arv selles vanuses kuni 2 korda nädalas.  

 

(2) Vanus 11 – 15 eluaastat  

1) Treeningutes tuleb suuremat tähelepanu pöörata Tehnika, Taktika ja Sotsiaalse/vaimse 

arengu koostööd, samuti tuleb jätkata kerget Füüsilist ettevalmistamist.  

2) Kõige kiiremini areneb poistel vastupidavus vanuses 12 – 14 ja tüdrukutel 11 – 13, mistõttu 

tuleb treeningutes füüsilise poole arendamisel rohkem aeroobse suunitlusega harjutusi 

kasutada. 3) Aeroobne treening peab toimuma peamiselt palliga, kuid tuleb sisse viia ka ilma 

pallita vastupidavustreeninguid, et südame-vere- soonkond areneks optimaalselt. Samuti 

arendada edasi jõudu (kasutades oma keharaskust) ja kiirust lisades ka plahvatusliku jõu 

arendamine (sammusageduse harjutused, lühikesed spurdid, hüpped).  

4) Lisandub Sotsiaalse/vaimse poole jalgpallispetsiifiline õpetamine, mis tähendab 

meeskonnasisest kommunikatsiooni mängu ajal, individuaalset vaimset valmidust mänguks 

just läbi julguse kasutada oma oskusi mängus. 

5)  Eesmärk on õpetada lapsi mängu ajal üksteist abistama ning jagama jalgpallispetsiifilist 

informatsiooni, mis aitaks igal individuaalsel mängijal oma oskusi optimaalselt rakendada.  

6) Selles eas on peamiseks mänguskeemiks treeningutel SSG ehk väikeste arvudega 

mängud(1vs1 kuni 3vs3) kombineeritult 5vs5 kuni 7vs7 mängudega.  

7) Samuti arendatakse selles vanuses jalgpallispetsiifilist automaatikat, mis muudab mängu 

kiiremaks ning viib laste oskuste taseme kõrgemaks.  

8) Treeningute arv selles vanuses kuni 2 korda nädalas.  
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 § 5. ÕPPEAINETE VALIKU VÕIMALUSED JA TINGIMUSED 

(1) Maidla Huvikooli jalgpalli õppe on õpilasel võimalik õppida ainult ühte õppeainet jalgpall. 

(2) Sõltuvalt vanusest saab valida treeninggruppi. 

(3) Vanuse ületamisel viiakse üle järgmisesse vanusegruppi või lõpetab kooli. 

 

§ 6. LÕPPSÄTTED 

(1) Õppekava kehtestab direktor käskkirjaga, eelnevalt kuulates ära hoolekogu arvamuse. 

(2) Muudatused õppekavas viiakse sisse vastavalt vajadusele analoogselt õppekava 

kehtestamisega. 
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Lisa 1 

 

Õppematerjal kõikidele õpperühmadele / treeneri valikul/: 

Üldkehaline ettevalmistus: kiiruse, vastupidavuse, jõu, osavuse, painduvuse 

arendamine. 

- võimlemisharjutused erinevatele lihasegruppidele 

- liikumismängud 

- akrobaatikaharjutused 

- jooksud, hüpped, visked-heited kergejõustiku harjutusvarast 

- lihtsustatud sportmängud-korvpall, väravpall /7:7/, võrkpall 

- suusatamine 

- ujumine 

Spetsiaalkehaline ettevalmistus: 

- harjutused reaktsiooni kiiruse arendamisele 

- harjutused kiirusliku jõu arendamisele 

- harjutused hüppevõime arendamisele 

- harjutused palli vastuvõtu ja söödutehnika omandamiseks 

- harjutused audivisketehnika omandamiseks 

- harjutused ründelöökide ja karistuslöökide omandamiseks 

- harjutused spetsiaalse kaitsetegevuse õppimiseks-täiustamiseks 

Psühholoogiline ettevalmistus: 

- „ausa mängu” põhimõtete kasvatamine 

- tahteomaduste kasvatamine 

- võistkonnatunde ja -teadvuse kasvatamine 

- mängueelne analüüs 

- mängujärgne analüüs 

Tehniline ettevalmistus: 

- ründetehnika- lähteasendid ja liikumised 

- ründetehnika-tegevused palliga 

- söödutehnika variandid 

- kaitsetehnika-lähteasendid ja liikumised 

- palli vastuvõtutehnika 

- kaitsetaktika 

Taktikaline ettevalmistus: 
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- koha valik rünnakul 

- löögikohakoha valik 

- löögipositsiooni valik 

- ründetaktikad 

- koostöö rünnakul 

- koha valik kaitses 

- vastuvõtutehnikad kaitses 

- kaitsetaktikad 

- koostöö kaitses 

- õppevõistlused 

Teoreetiline ettevalmistus: 

- jalgpallimängu omapära, jalgpall Eestis 

- harjutuste ja jalgpallimängu mõju tervisele ja kehalisele võimekusele 

- teadmised isiklikust hügieenist, päevareziimist, tervise karastamisest 

- korra- ja hügieeninõuded treeningpaikades 

- üleväsimus, töö- ja puhkereziim, enesetunne, arstlik kontroll 

- sporditraumad, põhjused, profülaktika 

- sporditraumad jalgpallis 

- jalgpalli tehnika ja jalgpalli taktikad 

- vahetused 

- jalgpalluri õpetamise ja treenimise metoodilised alused 

- võistluse eesmärgistamine, võistlustulemuse analüüs, hinnang 

- taastumisvahendid 

- vitamiinid ja toidulisandid 

- võistlusmäärused 

- võistlust organiseerimise ja kohtunikutöö alused 


