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Loodusõpetus – I kooliaste 

Loodusõpetuse nädalatundide jaotumine I kooliastmes 

 

1. klassis 1 tund nädalas 

2. klassis 1 tund nädalas 

3. klassis 1 tund nädalas 

 

Õppeaine kirjeldus I kooliastmes 

 

I kooliastmes õpitakse tundma põhiliselt lähiümbrust ning igapäevaelu nähtusi.  

Uusi teadmisi ja oskusi kujundades keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele ning praktilisele tegevusele.  

Kooliastme lõpuks jõutakse loodusnähtuste kirjeldamiselt lihtsamate seoste loomiseni ja järelduste tegemiseni. 

Kujuneb huvi looduse vastu ning oskus looduses käituda. 

I kooliastmes võib kasutada aineõpetusliku tööviisi kõrval üld - ja aineõpetuse kombineeritud varianti. Uurimuslikke ülesandeid saab täita 

õppekäikudel, välitundides või kodutööna. 

 

Läbivad teemad ja ainetevaheline lõiming I kooliastmes 

 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: huvi tekitamine looduse ja loodusõpetuse vastu 

Teabekeskkond: eri infoallikatest teabe kogumine ning kasutamine, hindama kogutud informatsiooni usaldusväärsust 

Tehnoloogia ja innovatsioon: IKT rakendamine aineõpetuses 

Tervis ja ohutus: aitab õpilasel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid 

Väärtused ja kõlblus: loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad väärtushinnangud 

Kodaniku algatus ja ettevõtlikus: algatusvõime ja koostöö toetamine 

Lõiming emakeelega: Areneb kirjutamise, lugemise, teksti mõistmise ning nii suulise kui kirjaliku teksti loomise oskus. 

Lõiming matemaatikaga: Õpitakse mõõtma, järjestama, rühmitama, teavet kvantitatiivselt esitama ja tõlgendama eakohases vormis. 

Lõiming kunstiõpetusega: Mitmekesised võimalused kunstiliseks tegevuseks - maalimine, joonistamine, meisterdamine, kleepimine, voltimine 

jne. 

Lõiming muusika ja kehalise kasvatusega:  Loodusõpetuslikel eesmärkidel saab kasutada muusikale ja kehalisele kasvatusele iseloomulikke 

töövõtteid. 
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Hindamine – loodusõpetus I kooliaste 

 

Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Motiveerijaks ei tohi kujuneda hinne. Märksa olulisem on näidata, 

kuidas õpitu praegu ja tulevikus õpilase enda eluga seotud on – kuidas õpitut kasutada saab. 

Õpitulemusi hinnatakse selle vanuseastme hindamispõhimõtete järgi. Hinnangute andmisel ja numbrilisel hindamisel võetakse aluseks 

ainekavaga määratletud õpitulemused ning nende sõnastamiseks kasutatavad tegevused.  

Kujundavalt hinnatakse õppe kestel toimuvat ja keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside 

antakse õigeaegselt ja täpselt ning kirjeldatakse õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi. Esitatakse ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis 

toetavad õpilase arengut. Kujundavas hindamises on tähtis koht õpilase enesehinnangul.  

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase õpitulemusi tema õppe aluseks olevas kooli ainekavas toodud oodatavate tulemustega. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.  

Uurimuslike tööde puhul ei hinnata ainult lõpptulemust, vaid ka protsessi. Arvestatakse uurimisküsimuse sõnastamise/esitamise oskust, 

uurimistööde tegemise korrektsust, mõõtmise täpsust, juhendi ja ohutusnõuete järgimist, kogutud andmete töötlemise (kirjeldamine, võrdlemine 

jne) ning tulemuste vormistamise õigsust ja korrektsust ning tulemuste üldistamist oma teadmiste taustal.  

Käitumisele (nagu huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine ning käitumine laboratooriumis ja looduses) 

antakse hinnanguid.  
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I klass – loodusõpetus 

INIMESE MEELED JA AVASTAMINE (15)  

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Teema suunab õpilasi märkama ja uurima ümbritsevat maailma, arendab õpilaste 

keskkonnatundlikkust, mis on keskkonnateadlikkuse oluliseks komponendiks. 

Kasutades erinevaid meeli (kuulmine, nägemine, kompimine, maitsmine, haistmine), 

õpitakse vaatlema, võrdlema ja rühmitama erinevaid elus- ja eluta looduse objekte, 

nende omadusi. 

Õppesisu: 

Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta. Asjad ja materjalid.  

Põhimõisted: omadus, meeled, elus, eluta, elusolend, looduslik, tehislik, tahke, vedel. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses.  

2. Elus- ja eluta looduse objektide rühmitamine. 

3. Õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks. 

4. Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine.  

5. Looduslike ja tehismaterjalide/objektide rühmitamine.     

Õpitulemused: 
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Õpilane  

1) teab erinevaid omadusi; 

2) oskab oma meelte abil omadusi määrata;   

3) teab, et taimed, loomad ja seened on elusolendid; 

4) teab nimetada elusa ja eluta looduse objekte ja nende omadusi; 

5) viib läbi lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 

6) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, 

kirjeldab ja rühmitab neid; 

7) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult; 

8) teab, et on olemas looduslikud ja inimese tehtud asjad ning materjalid; 

9) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe 

alusel; 

10) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide 

omadusi;  

11) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete 

suhtes; 

12) eristab inimese valmistatut looduslikust;   

13) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja 

fantaasiat;  

14) märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab oma kodukoha elurikkust ja 

maastikulist mitmekesisust; 

15) väärtustab maailma tunnetamist oma meelte kaudu; 

16) tunneb rõõmu looduses viibimisest; 

17) väärtustab nii looduslikku kui inimese loodut ning suhtub kõigesse sellesse 

säästvalt; 

18) väärtustab enda ja teiste tööd. 

 

Lõiming:  



 

8 

 

Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja matemaatikapädevust. 

Teemal on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ elluviimisel. Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud 

väärtushinnangud aitavad ellu rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“.  

Eesti keel: lugemispalad; muusika: kuulamisega seotud mängud; kehaline kasvatus: liikumismängud, kasutades erinevaid meeli; tööõpetus: 

käeline tegevus; kunstiõpetus: joonistamine, värvimine.  

 

AASTAAJAD (20 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Aastaajaliste muutustega ja nende tekkepõhjustega tutvumine suunab õpilasi märkama 

ja uurima looduses toimuvaid protsesse, nende põhjusi ja tagajärgi ning mõju 

inimesele. 

Õppesisu: Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. 

Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline 

mitmekesisus. 

Põhimõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, 

veekogu, maastik, loomastik, taimestik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus. 
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2. Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine. 

3. Tutvumine aastaajaliste muutustega veebipõhiselt.  

4. Tutvumine kooli ümbrusega õppekäikudel. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab, et looduses aset leiduvad muutused sõltuvalt aastaaegadest ning 

valgusest ja soojusest; 

2) märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega, 

kirjeldab aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades);  

3) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese 

elus;  

4) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, kannab vaatlusinfo tabelisse, jutustab 

vaatlusinfo/tabeli põhjal ilma muutumisest; 

5) teeb soojuse ja valguse peegeldumise kohta katseid, sõnastab järeldused;  

6) oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest; 

7) teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest;  

8) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste 

kohta erinevatel aastaaegadel; 

9) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult; 

10) tunneb kodu- ja kooliümbrust,  teab kodu- ja kooliümbruse tüüpilisemaid 

taimi ja loomi;  

11) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 

12) oskab vaadelda, nimetada, rühmitada ja kirjeldada kodukoha, kooliümbruse 

elusa ja eluta looduse objekte; 

13) oskab käituda veekogudel;  

14) teab tuntumaid kodukoha/kooliümbruse vaatamisväärsusi; 

15) mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu; 

16) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu; 

17) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib 
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koostegutsemise reegleid; 

18) tunneb huvi oma kodukoha, inimeste/ajaloo/looduse vastu;  

19) hoiab oma kodukoha loodust ja ehitisi. 

 

Lõiming:  

Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja matemaatikapädevust. Teemat saab lõimida 

kunstiõpetusega, kujutades loodust erinevatel aastaaegadel; eesti keelega: lugemispalad; kehalise kasvatusega: liikumismängud tuule tugevuse 

määramiseks ja tunnetamiseks; käelise tegevusega: tuulelipu, termomeetri ja termomeetri ümbrise valmistamine, jms.Teemal on oluline roll 

läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ elluviimisel. Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu 

rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“. 

Kasutatav õppevara 

 

H. Karik, A. Saar, K. Sirel "Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile".  

 

Soovitatav lisamaterjal: 

M. Loks "Sinasõbraks loodusega".  

H. Karik, A. Saar, K. Sirel "Loodusõpetus 1. klassis". Õpetajaraamat. 

 

http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304 
www.miksike.ee 

www.koolielu.ee 

Lasteentsüklopeedia 

 

 

 

http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304
http://www.miksike.ee/
http://www.koolielu.ee/
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II klass – loodusõpetus 

Loodusõpetuse nädalatundide jaotumine 

2. klassis 1 tund nädalas (35 tundi) 

 

Hindamine 

Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekavaga nõutavatest teadmistest ja 

oskustest. 

Õppeaine sisu 2. klassis 

Organismid ja elupaigad (15 tundi) 

Maismaataimed ja -loomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -

loomade erinevus maismaa organismidest. 

Mõisted: puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad, saba, kael, tiivad, nokk, suled, karvad, toitumine, kasvamine, elupaik, 

kasvukoht, metsloom, koduloom, lemmikloom, soomused, uimed, lõpused, ujulestad.  

 Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Loodusvaatlused: taimede välisehitus, loomade välisehitus. 
2. Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine. 
3. Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest. 
4. Loomaaia või loomapargi külastus  
5. Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades. 
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Inimene (9 tundi) 

Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. Hügieen kui tervist hoidev tegevus. Inimese elukeskkond. 

Mõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asula (linn, alev, küla) 

 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Enesevaatlus, mõõtmine. 
2. Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine.  
3. Õppekäik: asula kui inimese elukeskkond. 

Mõõtmine ja võrdlemine (5 tundi) 

Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine. 

Mõisted: mõõtühik, termomeeter, temperatuur, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Kehade kaalumine.  
2. Õpilaste pikkuste võrdlemine ja mõõtmine.  
3. Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades. 

Ilm (6 tundi) 

Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused 
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Mõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Ilma vaatlemine. 
2. Õhutemperatuuri mõõtmine. 
3. Ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine. 

 

Õpitulemused 2. klassi lõpus 

Organismid ja elupaigad  

2. klassi õpilane: 

1) teab õpitud maismaaloomi ja -taimi, teab loomade ja taimedega seotud ohtusid ning looduslikke ohte; 
2) oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike; 
3) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes;  
4) kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, seostab selle elupaiga ja kasvukohaga ning toob näiteid nende tähtsusest looduses;   
5) oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi; 
6) teab, et organism hingab, toitub, kasvab, paljuneb;  
7) kirjeldab õpitud maismaaloomade välisehitust, toitumist ja kasvamist, seostab neid elupaigaga;  
8) kirjeldab taimede välisehitust, märkab ja kirjeldab taimede arengut; 
9) eristab mets- ja koduloomi; 
10) teab, miks peetakse koduloomi, ja oskab nimetada nende vajadusi;  
11) teab koduloomadega seotud ohtusid; 
12) oskab märgata ja kirjeldada koduloomade arengut;  
13) teab õpitud veetaimi ja -loomi; 
14)  teab, et on olemas erinevad elupaigad, et erinevatel organismidel on erinevad nõuded elukeskkonnale;  
15) teab maismaa- ja veetaimede põhierinevusi; 
16) vaatleb taimi ja loomi erinevates elukeskkondades; 
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17) suhtub hoolivalt elusolenditesse ja nende  vajadustesse; 
18) väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja tähtsust looduses; 
19) suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei jäta koduloomi hoolitsuseta; 
20) väärtustab uurimuslikku tegevust. 

Inimene  

2. klassi õpilane: 

1) teab kehaosade nimetusi; 
2) näitab ja nimetab kehaosi;  
3) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;  
4) teab, et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning regulaarselt ja et väär toitumine toob kaasa tervisehäireid;   
5) teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud;  
6) oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid; 
7) oskab leida toiduainete pakenditelt talle vajalikku teavet; 
8) teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, hambaid; 
9) teab, kelle poole tervisemurega pöörduda;  
10) järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha puhtuse eest; 
11) oskab näha ohtu tundmatutes esemetes, eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke tegevusi;   
12) teab, et inimesed elavad erinevates elukeskkondades;  
13) toob näiteid, kuidas inimene oma tegevusega muudab loodust; 
14) teab, et oma tegevuses tuleb teistega arvestada; 
15) tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt; 
16) võrdleb inimeste elu maal ja linnas;  
17) väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervist. 
18) väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja puhtust;  
19) püüab vältida enda ja teiste tervise kahjustamist; 
20) väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi. 
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Mõõtmine ja võrdlemine  

2. klassi õpilane: 

1) teab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga;   
2) viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;  
3) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid; 
4) mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et mõõtmine peab olema täpne. 

 

Ilm  

2. klassi õpilane: 

1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma; 
2) teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub vastavalt;  
3) tunneb huvi uurimusliku tegevuse vastu. 
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III klass – loodusõpetus 

Loodusõpetuse nädalatundide jaotumine 

3. klassis 1 tund nädalas (35 tundi) 

Hindamine 

Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekavaga nõutavatest 

teadmistest ja oskustest. 

 

Õppeaine sisu 3. klassis 

Organismide rühmad ja kooselu (16 tundi) 

Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Liik, kooslus, toiduahel. 

Mõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu, käbi, sõnajalg, sammal, selgroogsed, kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad, soomused, 

selgrootud, ussid, putukad, ämblikud, seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, liik, kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, 

toiduahel. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Mõne taime kasvamise uurimine.  

2. Looma välisehituse ja eluviisi uurimine. 

3. Seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine. 

4. Liikide võrdlus. 
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Liikumine (4 tundi) 

 

Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena (katseliselt). Liiklusohutus.    

Mõisted: liikumine, kiirus, jõud. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Oma keha jõu tunnetamine liikumise alustamiseks ja peatamiseks.   

2. Liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine. 

 

 

Elekter ja magnetism (5 tundi) 

 

Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. Magnetnähtused. Kompass. 

Mõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, ohutus, magnetpoolus, lõunapoolus, põhjapoolus, kompass, ilmakaared. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Lihtsa vooluringi koostamine (lüliti vajalikkuse kindlakstegemine, võrdlemine, omakoostatud vooluringi võrdlemine klassis kasutatava 

vooluringiga, järeldamine).  

2. Ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine (Õpilane teeb katseliselt kindlaks, kas aine juhib elektrit või mitte). Koduse elektritarbimisega 

tutvumine, elektri säästmise võimalustega tutvumine. 

3. Püsimagnetitega tutvumine. Välitöö õues: põhja- ja lõunasuuna kindlakstegemine kompassi abil. 

 

Plaan ja kaart (10 tundi) 

Kooli- või koduümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Tuntumad kõrgustikud, madalikud saared, 

poolsaared, lahed, järved, jõed ja asulad Eesti kaardil. 
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Mõisted: plaan, pealtvaade, legend, leppemärk, leppevärv, kaart, kaardi legend, põhi- ja vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, 

järv, jõgi, asulad. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Pildi järgi plaani koostamine. 

2. Plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine.  

3. Eesti kaardi tundmaõppimine Eesti kaardi põhiste lauamängude või pusle abil. 

4. Ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi.  

 

 

 

 

 

Õpitulemused 3. klassi lõpus 

Organismide rühmad ja kooselu 

3.klassi õpilane: 

1) teab, et taimed vajavad päikesevalgust ning toodavad seente ja loomade poolt kasutatavaid toitaineid ja hapnikku;  

2) nimetab ja oskab näidata taimeosi, leida tunnuseid, mille abil taimi rühmitada;  

3) teab, et loomade hulka kuuluvad putukad, ämblikud, ussid, kalad, konnad, maod, linnud ja imetajad;  

4) teab, et ühte rühma kuuluvatel loomadel on sarnased tunnused;   

5) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat;  

6) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;   

7) oskab seostada loomade ehituslikke ja käitumuslikke eripärasid nende elukeskkonnaga;   
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8) tunneb ära õpitud loomi piltide järgi ja looduses;  

9) väldib loomadega seotud ohte (mürgiseid ja ohtlikke loomi);  

10) teab seente mitmekesisust ja seda, et seened elavad mullas ja teistes organismides;  

11) teab, et mõningaid seeni kasutatakse toiduainete valmistamiseks ning pagaritööstuses; 

12) eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni;  

13) oskab vältida mürgiste seentega (sh hallitusseentega) seotud ohtusid; 

14) eristab seeni taimedest ja loomadest;  

15) tunneb õpitud seeni piltide järgi ja looduses; 

16) teab, et igal liigil on nimi;  

17) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;  

18) teab, et looduses on kõik omavahel seotud, et toiduvõrgustike abil saab iseloomustada organismidevahelisi suhteid;  

19) koostab õpitud liikidest lihtsamaid toiduahelaid; 

20) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki,  tuginedes koostatud uurimusülevaatele; 

21) mõistab, et (liiki)de mitmekesisus on üks loodusrikkusi; 

22) mõistab, et iga organism on looduses tähtis; 

23) saab aru, et kõik taimed ja loomad on vajalikud, et nad on osa loodusest ja neid peab kaitsma; 

24) mõistab, et seened on elusorganismid ning neid tuleb kaitsta nagu teisigi organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikumine 

3.klassi õpilane: 

1) teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes; 
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2) eristab liikumist ja paigalseisu;     

3) teab, et keha ei saa hetkeliselt liikuma panna ega peatada;  

4) teab, et pidurdamisel läbib keha teatud teepikkuse;  

5) teab, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja tee pikkus (kiirus, teekatte libedus); 

6) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi, 

7) oskab tänavat (teed) ohutult ületada;  

8) oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;  

9) oskab valida jalgrattaga, rulaga ja rulluiskudega sõitmiseks turvalise koha ja sobiva kiiruse;  

10) oskab kasutada turvavahendeid;  

11) suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse.   

 

 

 

Elekter ja magnetism 

3.klassi õpilane: 

1) teab lüliti osa vooluringis; 

2) teab, et mõned ained juhivad elektrivoolu ja teised ei juhi; 

3) teab, et niiske keskkond juhib elektrivoolu ja et elekter võib olla ka ohtlik;  

4) oskab pistikut pistikupeast õigesti välja tõmmata;  

5) eristab töötavat ja mittetöötavat vooluringi; 

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel;  

7) kasutab elektrit säästlikult; oskab käsitseda majapidamis- ja olmeelektroonikat ning elektroonikaseadmeid; 

8) saab aru elektri säästmise vajalikkusest; 

9) saab aru, et koduses majapidamises kasutatav elekter on inimesele ohtlik ja sellega ei tohi mängida. 
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Plaan ja kaart 

 

3.klassi õpilane: 

1) teab, et kaart on suurema maa-ala mudel ja et värvused ja märgid kaardil on leppemärgid;  

2) saab aru lihtsast plaanist või kaardist, leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte;   

3) kirjeldab kaardi abil tegelikke objekte, tunneb kaardil värvide järgi ära maismaa ja veekogud; 

4) mõistab, et kaardi abil on võimalik tegelikkust tundma õppida;  

5) teab põhiilmakaari ja vaheilmakaari;  

6) teab õpitud kaardiobjekte ja oma kodukoha asukohta kaardil;  

7) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari; 

8) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda;  

9) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, madalikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvesid ja linnu; 

10) seostab kaardiobjektid ilmakaartega (nt Valga asub Lõuna-Eestis) 

11) saab aru, et ilmakaarte tundmine ning nende määramisoskus on elus vajalik;   

12) mõistab, et kaardi järgi on võimalik maastikul orienteeruda;  

13) mõistab, et kaartide kasutamine on vajalik ja uurimine põnev;  

14) saab aru kaardi legendi ja leppemärkide tundmise vajalikkusest ja sellest, et kaardi või plaani (mudeli) abil on tegelikkust parem tundma 

õppida.  

 

 

 

 



 

22 

 

Loodusõpetus – II kooliaste 

Õppeaine kirjeldus II kooliastmes 

Teises kooliastmes tuginetakse esimesel kooliastmel saavutatud õpitulemustele. 

II kooliastmes arendatakse edasi loodusteaduslikke uurimisoskusi. Kujuneb oskus teaduslikult ja 

loovalt mõelda ning probleeme lahendada, sõnastada katse abil kontrollitavaid väiksema mahuga 

teadusküsimusi või -hüpoteese. Kujunevad keskkonnahoiakud. 

 

Läbivad teemad ja ainetevaheline lõiming II kooliastmes 

 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: huvi tekitamine looduse ja loodusõpetuse, hiljem ka geograafia, füüsika ning keemia vastu 

Teabekeskkond: eri infoallikatest teabe kogumine, teabe kriitiline hindamine ning kasutamine 

Tehnoloogia ja innovatsioon: IKT rakendamine aineõpetuses 

Tervis ja ohutus: aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid. 

Väärtused ja kõlblus: loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

 

Lõiming emakeelega 
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Loodusaineid õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja 

kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

 

Lõiming matemaatikaga 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad loodusained eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 

arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil ja 

tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

 

Lõiming kunstiõpetusega 

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine 

kunstiajaloos, õppekäikudel jms. 

 

Lõiming võõrkeeltega 

Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevate võõrkeelsete teatmeallikate 

kasutamine, et leida vajalikku infot. Loodusteadulikud ained kasutavad võõrsõnu, mille algkeele 

tähendus on vaja teadvustada. 
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Hindamine – loodusõpetus II kooliaste 

 

Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa 

ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 

Uurimisoskusi hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, 

andmete kogumisele ja esitamisele, andmete analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti 

hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse 

tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. 

Hinnatakse oskust sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse 

väljendamist ning põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema 

mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 
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IV klass – loodusõpetus 

Loodusõpetus - 4.klassis 2 tundi nädalas (70 tundi) 

Maailmaruum (14 tundi) 

Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. 

Astronoomia. 

Mõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet, 

satelliit, Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika, astronoomia. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Mudeli valmistamine Päikese ning planeetide suuruse ja omavahelise kauguse kujutamiseks. 

2. Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine. 

3. Maa tiirlemise mudeldamine. 

4. Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas. 

 

Planeet Maa (10 tundi) 

Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Mandrid ja ookeanid. 

Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend Euroopas. 

Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused. 
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Mõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja 

lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir, 

naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, orkaanid, üleujutused. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine. 

2. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile. 

3. Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate koostamiseks looduskatastroofide 

kohta. 

 

 Elu mitmekesisus Maal (26 tundi) 

Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused: toitumine, 

hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele. Elu 

erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal. 

Mõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne organism, toitumine, hingamine, 

paljunemine, kasvamine, arenemine, keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik, jäävöönd, 

kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused. 

Praktilised tööd 
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1. Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine. 

2. Raku mudeli ehitamine või uurimine multimeedia materjalide abil iseseisvalt. 

3. Seemnete idanemise uurimine erinevates keskkonnatingimustes. 

4. Taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates keskkonnatingimustes. 

5. Organismide eluavalduste uurimine looduses. 

 

Inimene (20 tundi) 

Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi terviklikkus. 

Tervislikud eluviisid. Inimese põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete loomadega. Taimed, 

loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses. 

Mõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, süda, veresoon, arter, veen, kopsud, 

maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, seljaaju, 

munandid, munasarjad, emakas, viljastumine, näärmed, neerud. 

Praktilised tööd 

1. Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine. 

2. Katsed ja laboritööd inimese elundite talituse uurimiseks. 

3. Ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma-, seeneliigi või bakterirühmaga. 
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4. Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. 

 

 

Õpitulemused 4.klassi lõpus 

 

Maailmaruum 

4.klassi õpilane: 

1) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust; 

2) põhjendab mudeli abil öö ja päeva vaheldumist Maal; 

3) leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna; 

4) leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate. 

 

Planeet Maa 

4.klassi õpilane: 

1) iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 

2) teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike; 

3) leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha; 
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4) toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju loodusele 

ja inimeste tegevusele. 

 

Elu mitmekesisus Maal 

4.klassi õpilane: 

1) oskab kasutada valgusmikroskoopi; 

2) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest; 

3) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust; 

4) nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus; 

5) võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi; 

6) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning 

jäävööndis. 

 

Inimene 

4.klassi õpilane: 

1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja talitluse 

üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid; 
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2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki; 

3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega; 

4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega; 

5) analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust; 

6) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus; 

7) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü. 
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V klass – loodusõpetus 

Õppeaastas on 70 ainetundi 

EESMÄRGID: 

 õpilaste loodusteadusliku maailmapildi süstemaatiline kujundamine 

 õpilane oskab väärtustada teadmisi ja õppimist 

 õpilane tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest 

 õpilane omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest 

 õpilane mõistab elusa ja eluta looduse seoseid 

 õpilane oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid, esitada tulemusi 

 mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi 

elusolendite suhtes 

 oskab püstitada hüpoteese ja kontrollida neid katseandmete põhjal 

 oskab lugeda, mõtestada ja luua lihtsat loodusteaduslikku teksti 

 õpib läbi viima katseid ennast ja teisi ohustamata 

 suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat arengut 

  

 

N

R 

T 

AR

V 

TEEMA ÕPPESISU INTE

GR. 

LÄBIV 

TEEMA 

1 11 ÕHK. Õhu koostis. Õhu omadused. Õhu 

soojuspaisumine. Soojusülekanne õhu 

kaudu. Õhu liikumine ja tuul. Atmosfäär – 

Maa kaitsekiht. Hapniku tähtsus looduslikes 

Matem

. 

Tervis

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 
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protsessides: hingamine ja põlemine. Õhk 

elukeskkonnana. Õhu tähtsus 

organismidele. Organismide levik õhu 

kaudu. Saastunud õhu ohtlikkus ja õhu 

saastumise vältimine. 

eõp. Tervis ja ohutus. 

2 14 VESI Vee omadused. Märgumine ja 

mittemärgumine. Vee soojenemine ja 

jahtumine. Vee olekud ja nende muutumine. 

Ainete segunemine ja lahustumine. 

Õhuniiskus. Vee ringkäik looduses. 

Sademed ja nende tekkimine. Sademete 

tähtsus looduses. Vee jaotumine Maal. 

Põhjavesi. Vesi elukeskkonnana. Taimede 

ja loomade kohastumine eluks vees. 

Reostunud vee ohtlikkus ja vee 

puhastamine. 

Tervis

eõp. 

Keskkond, turvalisus 

3 10 MULD Mulla koostis. Mulla tekkimine. Vee 

liikumine mullas. Muld elukeskkonnana. 

Mullaorganismid. Mulla osa taimede elus. 

Organismide elu mullas suvel ja talvel. 

Mulla Inimtegevuse mõju mullale. 

reostumise ja hävimise ohtlikkus. Mulla 

kaitse. 

 Keskkond  

4 7 TAASTUVAD 

JA 

Päikeseenergia: tuule-, vee-, kütuste 

energia. Inimese mõju keskkonnale. 

Tervis Keskkond, 

turvalisus, 
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TAASTUMAT

UD 

LOODUSVA

RAD 

Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse 

tulemusena. Tehiskeskkond. Kodukoha 

keskkonnaprobleemid. Jätkusuutlik areng. 

Keskkond ja tervis. 

eõp. tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 

ÕPITULEMUSED:   

oskab nimetada eluks vajalikke tingimusi 

tunneb huvi loodusteaduste vastu 

väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning säästvat eluviisi 

märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema keskkonnakaitse üritustes 

eristab erinevaid elukeskkondi 

teab inimese kasutatavaid energialiike 

teab, millist rolli etendavad õhk ja vesi organismide elus 

oskab seletada veeringet ja teab vee tähtsust looduses 

teab, kuidas õhk mõjutab ilmastiku kujunemist, oskab seda põhjendada õhu omadustega 

teab, kuidas vesi mõjutab ilmastiku kujunemist, oskab seda põhjendada vee omadustega 

tunneb mulla kui elukeskkonna omadusi 

oskab tuua näiteid inimtegevuse mõjust keskkonnale 

oskab märgata õhu, vee ja mulla saastumist ja teab, kuidas neid kaitstakse saastamise eest 

oskab teha vaatlusi ja lihtsamaid katseid 

oskab teha praktilisi töid 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS: Loodusõpetus V klassile I ja II osa, loodusõpetuse töövihik V klassile I ja II osa, KOOLIBRI 

 

HINDAMINE: Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Hinne pannakse välja 4 korda õppeaastas. 

Arvestuslik hinne saadakse iga teema kokkuvõtva kontrolltöö või testide eest. Arvestusliku hinde annab ka referaat. Samuti saab hinde TV 

täitmise, kontuurkaartidei täitmise ja konspekti esitamise eest. Hinnatakse ka õpitulemusi praktiliste tööde ning tegevuste alusel, arvestades 
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õpilase individuaalseid iseärasusi. Käitumisele antakse hinnanguid. Protsessi hinneteks on suulised vastused, esitlused, arvutitestid  ja 

tunnikontrollid. Arvestuslikud tööd peavad olema tehtud õigeaegselt. Kui õpilane puudus, tuleb töö järele teha 10 päeva jooksul. 

 

 

TUNNIS KASUTATAVAD MEETODID: Vaatlemine 

 Võrdlemine 

 Küsimuste esitamine 

 Küsimustele vastamine 

 Mõõtmine 

 Hüpoteeside püstitamine 

 Katsed hüpoteeside kontrollimiseks 

 Vestlus 

 Rühmatöö 

 Uurimustöö koostamine kirjanduse põhjal 

 Diskussioonid 

 Andmete analüüsimine 

 Järelduste tegemine 
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 Informatsiooni leidmine erinevatest kanalitest 

 Katsed 

 Välitööd 

 Õppekäigud 

 Arvuti õpikeskkonnana 
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VI klass – loodusõpetus  

105 ainetundi on õppeaastas 

EESMÄRGID: 

omandab teadmisi erinevatest looduslikest süsteemidest, nende struktuurist ja vastastikest mõjudest; 

õpib tundma levinumaid Eesti elukooslusi 

teab Eesti põhilisi pinnavorme ja omab ettekujutust nende tekkimisest; 

teab Eesti loodusvarasid, nende paiknemist ja kasutamist; 

saab ettekujutuse Eesti haldusjaotusest; 

oskab vaadelda loodusobjekte ja väljendada vaadeldavat oma sõnadega; 

oskab mõõta; 

oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku infot; 

väärtustab loodusteaduslikke teadmisi ja tajub vajadust õppida loodusõpetust. 

 

N

R 

T 

A

R

V 

TEEMA ÕPPESISU INTEGR. LÄBIV 

TEEMA 

1 3 EESTI 

ASEND 

Piirid ja suurus. Naaberriigid. Eesti 

maakonnad. 

 Infotehnoloogia  

2 6 ASULAD Maa-asulad ja sealne keskkond. Linnad 

ja linnakeskkond. Linn kui 

ökosüsteem. Keskkond ja tervis. 

Terviseõp

. 

Keskkond ja 

säästev areng 
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3 8 EESTI 

PINNAMOOD 

Pinnamood ja pinnavormid. Pinnamoe 

kujutamine ja lugemine kaardil. 

Absoluutne ja suhteline kõrgus. 

Suurpinnavormid: kõrgustik, madalik, 

tasandik, Põhja-Eesti paekallas. 

Mandrijää osa Eesti pinnamoe 

kujunemises. 

Matem.  

4 8 EESTI 

ILMASTIK 

Ilm, ilmastik, kliima. Ilmaelemendid: 

temperatuur, õhurõhk, tuul, sademed. 

Ilmavaatlusjaamad ja ilmaennustused. 

Läänemere mõju Eesti kliimale, Lääne- 

ja Ida-Eesti kliimaerinevused. Kliima 

mõju elusloodusele. Ilma mõju 

inimtegevusele. 

Matem. Turvalisus  

5 8 AED 

ELUKESKKO

NNANA 

Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed, park. 

Loodus- ja tehiskeskkonna vahekord. 

Aiataimed. 

Terviseõp

. 

Turvalisus  

6 9 PÕLD 

ELUKESKKO

NNANA 

Põllustatud alad. Põldude tekkelugu. 

Mulla viljakus. Keemilise tõrje mõju 

loodusele. Mahepõllundus. 

Terviseõp

. Ajalugu 

Keskkond ja 

säästev areng 

7 9 NIIT 

ELUKESKKO

NNANA 

Looduslikud ja inimtekkelised niidud. 

Erinevad niidutüübid. Elutingimused ja 

organismidevahelised suhted niidul. 

Tavalisemad taimed ja loomad. 

 Keskkond ja 

säästev areng 



 

38 

 

Toiduahelad, toiduvõrgustik. Niitude 

kaitse. 

8 9 METS 

ELUKESKKO

NNANA 

Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, 

palu-, laane- ja salumets, nende 

bioloogiline ja majanduslik 

iseloomustus. Metsade tähtsus ja 

kasutamine. Inimmõju metsale. 

Metsade kaitse. 

Terviseõp

. 

Keskkond ja 

säästev areng 

9 9 SOO 

ELUKESKKO

NNANA 

Soode teke ja levik. Soode areng – 

madalsoo ja raba. Soo kui veekogu. 

Elutingimused soos. Soode elustik. 

Organismidevahelised suhted. 

Toiduahelad. Soode tähtsus ja 

kasutamine. Soode kaitse. 

 Keskkond ja 

säästev areng 

1

0 

9 JÄRV 

ELUKESKKO

NNANA 

Järvevee omadused. Toitainete sisaldus 

järvede vees. Järvede üldiseloomustus. 

Elutingimused järves. Elustik. 

Toiduahelad. Eesti järved. Järvede 

tähtsus, kasutamine ja kaitse. 

Terviseõp

. 

Keskkond ja 

säästev areng 

1

1 

9 JÕGI 

ELUKESKKO

NNANA 

Jõevee omadused. Vee voolamine jões. 

Elutingimused jões. Elustik. 

Toiduahelad. Jõgede üldiseloomustus. 

Eesti jõed. Jõgede tähtsus ja kaitse. 

 Keskkond ja 

säästev areng 
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1

2 

9 LÄÄNEMERI 

ELUKESKKO

NNANA 

Suuremad lahed, väinad, saared, 

poolsaared. Rannik. Ranniku 

pinnavormid. Elutingimused 

Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte 

elustik. Organismide omavahelised 

suhted meres ja kaldaaladel. 

Toiduahelad. Mere mõju 

inimtegevusele ja ranna-asustuse 

kujunemisele. Läänemere reostumine 

ja kaitse.  

Terviseõp

. 

Keskkond ja 

säästev areng 

 

ÕPITULEMUSED:  

• oskab näidata Eestit gloobusel ja maailmakaardil, oskab kasutada Eesti kaarti ja atlast; 

• teab ja oskab näidata Eesti kaardilt tähtsamaid suurpinnavorme, veekogusid, linnu; 

• teab tähtsamaid Eesti loodusvarasid ja nende kasutamisvõimalusi; 

• oskab selgitada Eesti kliima põhijooni; 

• eristab erinevaid elukeskkondi; 

• teab peamisi Eesti elukooslusi; oskab nimetada erinevate koosluste tüüpilisi liike ja teab nendevahelisi seoseid; 

• oskab analüüsida lihtsamat loodusteaduslikku teksti, teha järeldusi ja vormistada referaati; 

• mõistab loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid; 

• väärtustab säästvat eluviisi. 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS:  Loodusõpetus VI klassile I ja II osa, loodusõpetuse tv VI klassile I ja II osa, KOOLIBRI 
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HINDAMINE: : Hinne pannakse välja 4 korda õppeaastas.Arvestuslik hinne saadakse iga teema kokkuvõtva kontrolltöö või testide eest. 

Arvestusliku hinde annab ka referaat. Samuti TV täitmise, kontuurkaardi täitmise ja konspekti esitamise eest. Protsessi hinneteks on suulised 

vastused, rühmatööd ja tunnikontrollid. Arvestuslikud tööd peavad olema tehtud õigeaegselt. Kui õpilane puudus, tuleb töö järele teha 10 päeva 

jooksul. 

 

 

TUNNIS KASUTATAVAD MEETODID: Vaatlemine 

 Võrdlemine 

 Küsimuste esitamine 

 Küsimustele vastamine 

 Mõõtmine 

 Hüpoteeside püstitamine 

 Katsed hüpoteeside kontrollimiseks 

 Vestlus 

 Rühmatöö 

 Uurimustöö koostamine kirjanduse põhjal 

 Diskussioonid 
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 Andmete analüüsimine 

 Järelduste tegemine 

 Informatsiooni leidmine erinevatest kanalitest 

 Katsed 

 Välitööd 

 Õppekäigud 
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VII klass – loodusõpetus 

Õpitulemused ja õppesisu 

 
1. Sissejuhatus 

Õpitulemused 
Õpilane nimetab loodusteadusliku uurimismeetodi etappe. 

Õppesisu 
Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas. Loodusteaduslik uurimismeetod. 

 

2. Kehade kvantitatiivne kirjeldamine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab kehade omaduste iseloomustamist arvuliselt ja mõõtmise abil; 

2) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi ja aine tihedust. 

Õppesisu 

Keha. Kehade omadusi. Mõõtmine. Mõõtemääramatus. Pikkuse, pindala ja ruumala mõõtmine.Kaalumine, mass. Aine tihedus. Näiteid kauguse 

mõõtmise kohta. Näiteid tihedusest põhjustatud nähtuste kohta. 

Põhimõisted: mõõtmine, mõõtühik, mõõteriist, füüsikaline suurus, mõõtesilinder, pikkus, pindala, ruumala, mass, tihedus, gradueerimine. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Pikkuse mõõtmine. 

2. Korrapärase kujuga keha pindala ja ruumala määramine mõõtmiste ja arvutuste kaudu. 

3. Mittekorrapärase kujuga keha pindala määramine ühikruudu meetodil. 

4. Mõõtenõu gradueerimine. 

5. Mittekorrapärase kujuga keha ruumala määramine sukeldusmeetodil. 

6. Kaalumine (massi mõõtmine). 

7. Aine tiheduse määramine. 

3. Ained ja segud 
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Õpitulemused 
Õpilane: 

1) teab, et kõik ained koosnevad osakestest: aatomitest, ioonidest või molekulidest ning 

molekulid koosnevad aatomitest; 

2) oskab valmistada lahust ja kirjeldada aine lahustumist vees; toob näiteid lahustuvatest 

ainetest ja lahustest ning teab lahuste tähtsust looduses; 

3) kirjeldab segude lahutamise võimalusi ja põhjendab valitud meetodeid. 

Õppesisu 
Ained ja materjalid, nende omadused. Ainete koosnemine osakestest. Aatomi ja aatomituuma 

ehitus. Keemilised elemendid. Liht- ja liitained: nt vesinik, hapnik, süsinik, vesi ja süsihappegaas ning nende sümbolid ja molekulivalemid. 

Keemiline reaktsioon – uute ainete tekke protsess. Puhas aine. Ainete segu. Segud ja lahused: õhk kui segu, segunevad ja mittesegunevad 

vedelikud, tahkete ja gaasiliste ainete lahustumine vedelikes. Segust või lahusest ainete eraldamine. Tutvustada kasutatavaid laborinõusid ja 

vajalikku ohutustehnikat. 

Põhimõisted: aineosake, molekul, aatom, elektronkate, aatomituum, elektron, prooton, neutron, puhas aine, ainete segu, lahus, küllastunud lahus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Keemilise reaktsiooni tunnustega tutvumine vee elektrolüüsi kaudu. 

2. Küllastunud lahuse valmistamine, segu lahutamine koostisosadeks. 

4. Liikumine ja jõud 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab mehaanilist liikumist trajektoori ja kiiruse järgi, määrab keha liikumise kiiruse 

ning toob näiteid kehade liikumise kohta keskkonnas; 

2) mõõdab või määrab keha kiirust ja keskmist kiirust, läbitud teepikkust ning raskusjõudu; 

3) põhjendab keha liikumise kiiruse ja suuna muutumist jõu olemasoluga, toob näiteid 

igapäevaelust; põhjendab raskusjõust põhjustatud nähtusi; 

4) esitab teepikkuse sõltuvuse ajast graafiliselt, eristades põhjuse-tagajärje seost. 

Õppesisu 
Nähtus. Nähtuste kvantitatiivne kirjeldamine. Mehaaniline liikumine. Ühtlane ja mitteühtlane 

liikumine. Graafik st-teljestikus. Jõud ja kehade liikumine. Raskusjõu ja massi seos. Põhjusetagajärje 

seos ja selle esitamine graafikul. Võrdeline sõltuvus matemaatikas (y = ax) ja 
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loodusteadustes (F = mg). Dünamomeetri tööpõhimõte: vedru pikenemise ja jõu võrdelisus. 

Näiteid liikumise ja raskusjõuga seotud nähtuste kohta. Kehade elektriseerimine. Positiivne ja 

negatiivne elektrilaeng. 

Põhimõisted: mehaaniline liikumine, trajektoor, teepikkus, aeg, kiirus, keskmine kiirus, 

spidomeeter, jõud, dünamomeeter, raskusjõud, elektrilaeng, elektrijõud. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Reaktsiooniaja määramine. 

2. Keha keskmise kiiruse määramine. 

3. Dünamomeetri gradueerimine. 

4. Raskusjõu ja massi seose uurimine. 

5. Kehade elektriseerimine ja laetud kehade vastastikmõju. 

5. Tahkis, vedelik, gaas 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga tahkiste kuju säilivust ja kõvadust, vedelike 

voolavust ning gaaside lenduvust; 

2) põhjendab ainete iseeneslikku segunemist ja toob näiteid ainete iseenesliku segunemise 

kohta looduses; 

3) kirjeldab soojuspaisumise olemust ning toob näiteid soojuspaisumise rakenduste ja 

tähtsuse kohta looduses. 

Õppesisu 
Aine olekud. Aineosakeste liikumine – soojusliikumine. Ainete iseeneslik segunemine. 

Aineosakeste vastastikmõju. Soojuspaisumine. Temperatuuri mõõtmine. Soojuspaisumine ja aine 

tihedus. Soojuspaisumine ja loodusnähtused. Soojuspaisumise arvestamine tehnoloogias. 

Põhimõisted: tahkis, vedelik, gaas, soojusliikumine, soojuspaisumine, termomeeter, temperatuuri 

püsipunkt, Celsiuse temperatuuriskaala. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Ainete iseenesliku segunemise uurimine. 

2. Soojuspaisumise uurimine. Aine tiheduse muutumine soojuspaisumisel. 

3. Termomeetri gradueerimine. 
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6. Mehaaniline töö ja energia 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) vormistab ja lahendab arvutusülesandeid töö ja energia arvutamiseks, teisendades 

valemeid; 

2) toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta; 

3) määrab energiat ja tööd. 

Õppesisu 
Mehaaniline töö ja energia. Mehaanilise energia muundumine ja jäävus. 

Põhimõisted: mehaaniline töö, mehaaniline energia, kineetiline energia, potentsiaalne energia. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Töö määramine trepist ülesminekul. 

2. Kineetilise ja potentsiaalse energia määramine. 

7. Soojusülekanne 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) põhjendab soojuse kandumist ühelt kehalt teisele soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja 

kiirguse abil, toob näiteid soojusülekande praktilise rakenduse ja esinemise kohta looduses; 

2) seostab aineosakeste soojusliikumist ja temperatuuri; 

3) põhjendab energiasäästu vajadust ning toob näiteid soojuskao vähendamise võimaluste 

kohta; 

4) toob näiteid päikesekiirguse kui alternatiivenergia kasutamise kohta. 

Õppesisu 
Keha siseenergia. Soojuse eraldumine põlemisel. Aineosakeste soojusliikumise ja temperatuuri seos. Soojusülekande liigid: soojusjuhtivus, 

konvektsioon, soojuskiirgus. Soojuslik tasakaal. 

Päikesekiirgus. Õhutemperatuuri ööpäevase muutumise põhjused. Soojusülekanne looduses ja 

inimtegevuses. 

Põhimõisted: keha siseenergia, põlemine, soojusülekanne, soojusjuhtivus, konvektsioon, 

soojuskiirgus, soojuslik tasakaal. 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Soojuse eraldumine põlemisel. 

2. Vee soojenemise uurimine. 

3. Päikesekollektori mudeli ehitamine. 

4. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine eri aastaaegadel (veebipõhine, ilmajaama andmete 

analüüs). 

 

8. Aine olekute muutumine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab kaste, udu ja härmatise tekkimist; 

2) rakendab seaduspärasusi: aine sulamiseks, aurumiseks ja sublimeerumiseks kulub soojust; 

tahkumisel, kondenseerumisel ja härmastumisel vabaneb soojust. 

Õppesisu 
Sulamine ja tahkumine. Aurumine ja kondenseerumine. Veeaur õhus. Küllastunud niiskus. 

Sublimeerumine ja härmastumine. Kaste, udu ja härmatis. Siseenergia muutumine aine oleku 

muutumisel. Vee paisumine külmumisel ja sellega seotud nähtused looduses. 

Põhimõisted: sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur, aurumine, keemine, keemistemperatuur, 

küllastunud olek, kondenseerumine, destilleerimine, sublimatsioon, härmastumine. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Soojuse kulumine aine sulamiseks ja aurumiseks. 

2. Keemise vaatlemine. 

. 

 Hindamine 

 
Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Hindamisel 

lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike 

ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 

Uurimuslikke töid hinnates arvestatakse uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamise korrektsust, mudeli ning katse vastavust 

uurimisküsimusele ja hüpoteesile, katse tegemise korrektsust, mõõtmise täpsust, juhendi ja ohutusnõuete järgimist, tulemuste vormistamise 
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õigsust ja korrektsust, hüpoteesi hindamist ning tulemuste tõlgendamist teoreetiliste teadmiste taustal. Käitumisele (nagu huvi tundmine, 

tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine ning käitumine laboratooriumis ja looduses) antakse hinnanguid. Õpitulemusi 

hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses 

õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 
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VII klass – geograafia 

Õpitulemused ja õppesisu 

1. Kaardiõpetus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit; 

2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 

3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses 

sammupaari abil; 

4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha; 

5) määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse maakera eri kohtades; 

6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 

7) kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et 

leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi. 

Õppesisu 

Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid, 

sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. 

41 

Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. 

Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. 

Põhimõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, 

satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart, 

kaardi üldistamine, poolus, paralleel, ekvaator, meridiaan, algmeridiaan, geograafiline laius, 

geograafiline pikkus, geograafilised koordinaadid, kaardivõrk, ajavöönd, maailmaaeg, vööndiaeg, 

kohalik päikeseaeg, kuupäevaraja. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Praktilised ülesanded kooliümbruse kaardiga. Ilmakaarte ja asimuudi määramine kompassiga. 

Kaardi järgi objektide leidmine ja asukohta kirjeldamine ning sammupaariga vahemaade 

mõõtmine. 

2. Info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi järgi otsing, 
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koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine). 

Hindamine 

Kaart, mõõtkava, asinuut – kontrolltöö 

Koordinaadid - tunnikontroll 

2. Geoloogia 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimalustest; 

2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade 

servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja 

kivimite teket ning muutumist; 

3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi 

esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda; 

4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes 

piirkondades; 

5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja 

tardkivimite teket; 

6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, 

liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta; 

7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst. 

Õppesisu 

Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste elu ja 

majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades. Kivimid ja nende teke. 

Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, 

magma, vulkaan, magmakolle, vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja kustunud vulkaan, 

kuumaveeallikas, geiser, maavärin, murrang, seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami, 

murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) 

iseloomustamine ning võrdlemine. 

2. Teabeallikate põhjal lühiülevaate või esitluse koostamine ühest geoloogilisest nähtusest 
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(maavärinast või vulkaanist) või mõne piirkonna iseloomustamine geoloogilisest aspektist. 

Hindamine 

Kivimid – suuline vastamine näidiste tundmisega, tunnikontroll 

Maa siseehitus. Kivimid – kontrolltöö 

Geoloogilised protsessid - kontrolltöö 

3. Pinnamood 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema reljeefiga piirkondadest, nimetab 

ning leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud (kiltmaad, 

lauskmaad, madalikud, alamikud); 

2) iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi; 
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3) iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning pinnavorme; 

4) kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi ning seostab ookeani 

keskaheliku ja süvikute paiknemise laamade liikumisega; 

5) toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest erinevate tegurite (murenemise, tuule, 

vee, inimtegevuse) toimel; 

6) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes 

liikumisega kaasnevatest riskidest ning nende vältimise võimalustest. 

Õppesisu 

Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. Inimese elu 

ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja majandustegevus 

tasase pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja 

jooksul. 

Põhimõisted: pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon ehk horisontaal, absoluutne kõrgus, 

suhteline kõrgus, profiiljoon, pinnavorm, mägi, mäeahelik, mäestik, mägismaa, tasandik, kiltmaa, 

madalik, alamik, mandrilava, mandrinõlv, ookeani keskmäestik, süvik, erosioon, uhtorg. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse 

koostamine. 
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Hindamine 

Pinnavormide tundmine kaardil ja teoorias – kontrolltöö 

 

4. Rahvastik 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit; 

2) nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike ning linnu; 

3) toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ning väärtustab eri rahvaste keelt ja 

traditsioone; 

4) leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning 

iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigis; 

5) iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu muutumist; 

6) kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate 

probleemide kohta. 

Õppesisu 

Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku paiknemine ja tihedus. Maailma 

rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine. 

Põhimõisted: riik, poliitiline kaart, geograafiline asend, rahvastik, rass, rahvastiku tihedus, 

linnastumine, linn, linnastu. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi üldandmete ja sümboolika leidmine, geograafilise 

asendi ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine. 

Hindamine 

Euroopa riigid – kaardi vastamine 

Rahvastik – kontrolltöö Atlasega 

5. Kliima 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat; 
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2) leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi järeldusi 

oma tegevust ja riietust planeerides; 

3) selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade vaheldumise põhjusi; 

4) iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust; 

5) selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale; 
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6) leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise 

kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega; 

7) iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud kohtade 

kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi; 

8) toob näiteid ilma ja kliima mõjust inimtegevusele. 

Õppesisu 

Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse 

jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos. Üldine õhuringlus. 

Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale Ilma ja kliima mõju inimtegevusele. 

Põhimõisted: ilm, kliima, ilmakaart, kliimakaart, kliimadiagramm, kuu ja aasta keskmine 

temperatuur, päikesekiirgus, õhumass, passaadid, mandriline ja mereline kliima, briisid, 

lumepiir, tuulepealne ja tuulealune nõlv, kliimavööde. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Internetist ilma andmete leidmine ja nende põhjal ilma iseloomustamine etteantud kohas. 

2. Kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide järgi kahes etteantud kohas ning erinevuste 

selgitamine. 

Hindamine 

Kliima – kontrolltöö 

6. Veestik 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme muutused kliimaga; 

2) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob esile 

erinevuste põhjused; 

3) iseloomustab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide põhjal jõgesid ning 
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vee kulutavat, edasikandvat ja kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel; 

4) põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide abil veetaseme muutumist jões; 

5) iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja veehoidlad ning nende kasutamist; 

6) iseloomustab veeringet, selgitab vee ja veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning 

toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta. 

Õppesisu 

Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja 

jääolud maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele. 

Jõgede veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad. Veekogude kasutamine ja kaitse. 

Põhimõisted: veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin, sisemeri, ääremeri, vee soolsus, lang, 

voolukiirus, põrke- ja laugveer, soot, jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta, kõrgvesi, madalvesi, 

üleujutus, soolajärv. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide järgi vooluvee kulutava ja kuhjava tegevuse 

uurimine etteantud jõe erinevatel lõikudel. 

2. Teabeallikate järgi ülevaate koostamine etteantud mere kohta. 

Hindamine 

Jõed, järved, mered – kaardil 

Veestik – kontrolltöö 
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VII klass – bioloogia 

70 ainetundi on õppeaastas 

EESMÄRGID: 

tunneb huvi ja austust eluslooduse vastu; 

saab aru bioloogia õppimise vajadusest; 

omandab teadmisi eluslooduse objektidest 

omandab teadmisi erinevatest organismidest, nende ehitusest ja talitlusest; 

oskab vaadelda ja kirjeldada bioloogilisi objekte ja kasutada lihtsamaid uurimismeetodeid; 

oskab kasutada erinevaid allikaid bioloogiateabe otsimiseks 

väärtustab bioloogilist mitmekesisust; 

N

R 

T 

A

R

V 

TEEMA ÕPPESISU INTE

GR. 

LÄBIV 

TEEMA 

1 12 Elu 

tunnused 

 

Teema käsitleb elu tunnuseid; 

eluslooduse erinevust elutust; 

eluslooduse liigituse põhiseisukohti ja 

organismide peamisi eluavaldusi. 

 

 Keskkond  

2 34 Taimed meie 

ümber 

Teema käsitleb õistaimi, nende organeid 

ja ülesandeid, samuti õistaimede 

paljunemist ja arengut; 

paljasseemnetaimede erinevusi võrreldes 

õistaimedega, nende paljunemise ja 

arengu iseärasusi; sõnajalgtaimede 

Tervis

eõp. 

Keskkond, 

turvalisus 
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võrdlust paljasseemne- ja õistaimedega; 

sammaltaimi; taimede tähtsust loodusese 

ja inimese elus. 

 

3 34 Selgroogsed 

loomad 

Teema käsitleb luulise skeletiga 

loomorganisme: kalu, kahepaikseid, 

roomajaid, linde ja imetajaid. Õpitakse 

tundma nende välis- ja siseehitust, 

sigimist ja selle iseärasusi; eluviiside 

ning eluvormide mitmekesisust ning 

kohastumisi; loomade tähtsust looduses 

ja inimese elus.  

 

Geog. 

Tervis

eõp. 

Keskkond  

 

ÕPITULEMUSED:  

Õpilane teab:  

- elu tunnuseid ja organisatsioonitasemeid;  

- raku üldist ehitust ja talitlust;  

- organismide ehitust, peamisi talitluslikke protsesse ja elutegevuse iseärasusi;  

- tuntumaid organismirühmi;  

- seoseid ja erinevusi organismirühmade vahel;  

- organismide ja keskkonna vastastikuseid seoseid;  

- tervislikke eluviise. 
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Õpilane oskab: 

- eristada elusat elutust;  

- ära tunda õpitud bioloogilisi liike;  

- joonistelt ära tunda organismide elundeid ja elundkondi, selgitada nende ehituse ja talitluse vahelisi seoseid;  

- selgitada seoseid organismide ja keskkonna vahel;  

- järgida tervisliku ja säästliku eluviisi põhimõtteid;  

- rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;  

- kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;  

- planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;  

- teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;  

- orienteeruda õpikus ja teatmeteostes, töötada teksti ja joonistega, kasutada määrajaid;  

- leida vajalikku bioloogiaalast infot kirjandusest, kasutades usaldusväärseid allikaid. 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS: Bioloogia 7. klassile Iosa, bioloogia 7. klassile I osa töövihik. Bioloogia 7. klassile II osa, bioloogia 7. 

klassile II osa töövihik AVITA 

 

HINDAMINE: Hinne pannakse välja 4 korda õppeaastas. Arvestuslik hinne saadakse iga teema kokkuvõtva kontrolltöö või testide eest. 

Arvestusliku hinde annab ka referaat. Samuti TV täitmise, konspekti esitamise eest. Protsessi hinneteks on suulised vastused ja tunnikontrollid. 

Arvestuslikud tööd peavad olema tehtud õigeaegselt. Kui õpilane puudus, tuleb töö järele teha 10 päeva jooksul. 

 

 

TUNNIS KASUTATAVAD MEETODID: Vaatlemine 
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 Võrdlemine 

 Küsimuste esitamine 

 Küsimustele vastamine 

 Mõõtmine 

 Hüpoteeside püstitamine 

 Katsed hüpoteeside kontrollimiseks 

 Vestlus 

 Rühmatöö 

 Uurimustöö koostamine kirjanduse põhjal 

 Diskussioonid 

 Andmete analüüsimine 

 Järelduste tegemine 

 Informatsiooni leidmine erinevatest kanalitest 

 Katsed 

 Välitööd 

 Õppekäigud 
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VIII klass – geograafia 

1. Kliimavöötmed 

Õpitulemused 

1) leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise 

kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega; 

2) iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud kohtade 

kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi; 

3) toob näiteid ilma ja kliima mõjust inimtegevusele. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

. Kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide järgi kahes etteantud kohas ning erinevuste selgitamine. 

 

Kontrolltöö 1 - Kliimavöötmed 

 

2. Loodusvööndid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi järgi nende 

paiknemist; 

2) iseloomustab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi ja 

loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid; 
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3) tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid ning joonistel ja piltidel maastiku, 

taimed, loomad ja mullad; 

4) teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes; 

5) selgitab liustike tekkepõhjusi ning iseloomustab nende paiknemist ja tähtsust; 

6) toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastasmõju kohta erinevates loodusvööndites ja 

mäestikes; 

7) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, 

pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, 

rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid. 
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Õppesisu 

Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe) vastastikused 

seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Jäävöönd. Tundra.  

 

Kontrolltöö 2- Looduskomponentide seosed, jäävöönd, tundra 

 

Parasvöötme okas- ja lehtmets. Parasvöötme rohtla.  

 

Kontrolltöö 3 

 

Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb. 

 

Kontrolltöö 4 

 

 Savann. 

Ekvatoriaalne vihmamets. 

 

Kontrolltöö 5 

 

 Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja 

keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes. 

 

Kontrolltöö 6 

 

Põhimõisted: loodusvöönd, põhja- ja lõunapöörijoon, seniit, põhja- ja lõunapolaarjoon, polaaröö 

ja -päev, igikelts, taiga, stepp, preeria, oaas, kõrbestumine, leet-, must- ja punamuld, erosioon, 

bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus, kõrgmäestik, metsapiir, mandri- ja 

mägiliustik, Arktika, Antarktika. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Teabeallikate põhjal etteantud piirkonna iseloomustuse koostamine, kus on analüüsitud 

looduskomponentide vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme. 
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2. Ühe loodusvööndi kohta mõistekaardi koostamine.  

3. Tutvumine loodustingimuste ja loodusvööndite taimestikuga botaanikaaias 

4. Tutvumine loodustingimuste ja loodusvööndite loomastikuga loomaaias 

 

Loodusvööndite kordamine 

 

Kontrolltöö 7 - Ülevaatetöö kõikide õpitud loodusvööndite kohta 
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VIII klass – bioloogia 

Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

 

TAIMEDE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID 22 tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut; 

2) analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; 

3) selgitab, kuidas on teadmised taimedest vajalikud paljude elukutsete esindajatele; 

4) eristab looma- ja taimerakku ning nende peamisi osi joonistel ja mikrofotodel; 

5) analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetest, taime kasvukohast ning paljunemis- ja levimisviisist; seostab taimeorganite 

talitlust ainete liikumisega taimes; 

6) koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja protsessi mõjutavatest tingimustest ning selgitab fotosünteesi osa 

taimede, loomade, seente ja bakterite elutegevuses; 

7) analüüsib sugulise ja mittesuguliste paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel, võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ning 

toob nende kohta näiteid; 

8) suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult. 

Õppesisu: Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused võrreldes selgroogsete loomadega. Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede 

ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimede osa looduses ja inimtegevuses. Taimede uurimise ja kasvatamisega seotud elukutsed. Eri taimerühmadele 

iseloomuliku paljunemise, kasvukoha ja leviku võrdlus. 

Taimeraku võrdlus loomarakuga. Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus. 

Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla. Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus ja seos hingamisega. Tõusev ja laskuv vool taimedes. Suguline ja 

mittesuguline paljunemine, putuk- ja tuultolmlejate taimede võrdlus, taimede kohastumus levimiseks, sh loom- ja tuulleviks. Seemnete idanemiseks ja 

taimede arenguks vajalikud tingimused. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppevahendid/ 

õppematerjalid 

1. Sissejuhatus 

õppeaastasse. 

Taimede peamised 

ehituslikud ja 

talitluslikud erinevused 

võrreldes selgroogsete 

loomadega 

Mõisted: rakk 

1) Arutelu:  taimede tunnused 

2) Arutelu: millised elukutsed on tihedasti 

seotud taimedega? 

3) Iseseisev töö: Venni diagramm, taimede ja 

loomade võrdlus 

Loodusõpetus: 

taimede ehitus, 

fotosüntees ja 

hingamine, 

paljunemine. 

Keeleõpetus: 

väljendusoskuse 

arendamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine, jooniste 

ja piltide 

kirjeldamine. 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

botaaniku ja 

agronoomi 

elukutsete 

kirjeldus 

Õppevahendid: 

joonised või skeemid 

taimedest ja 

selgroogsetest 

loomadest. 

Põhimõisted: rakk, rakukest, rakumembraan, rakutuum, mitokonder, klorofüll, kloroplast, kro9umoplast, vakuool, kude, õhulõhe, tõusev vool, laskuv 

vool, fotosüntees, anorgaaniline aine, orgaaniline aine, õis, tolmukas, emakas, tolmlemine, seeme, vili, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline 

paljunemine, eos, vegetatiivne paljunemine. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:  5. klassi loodusõpetusest on õpilastel teada,millised taimed kasvavad linnas ning millised on taimede 

kohastumused eluks vees. 6. klassis on õpitud võrdlema Eesti metsade puuliike, kasutades konkreetseid näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. 

Mõistetest on selgeks õpitud: prahitaim, rohevetikas, pruunvetikad, punavetikad, kaldataim, kaldavee taim, ujulehtedega taim, veesisene taim, 

liblikõielised taimed, suvelill, püsik, 

sibullill, keemiline tõrje, mahepõllundus, tolmlemine, hingamine, põlemine, kõdunemine 
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2. Vetikate välisehituse 

põhijooned ja tähtsus 

looduses 

1) Arutelu: kust võib vetikaid leida? Mille 

poolest vetikad erinevad taimedest?  

2) Kuidas vetikaid liigitatakse? Milline on 

vetikate tähtsus looduses? 

3) Iseseisev töö: võrdlev tabel, rohe-, puna – 

ja pruunvetikad. 

4) Paaristöö graafikuga: vee toitainete 

sisalduse hindamine. 

Loodusõpetus: 

Läänemeres 

kasvavad vetikad,  

põisadru, ainete 

lahustumine vees, 

lahus, lahusti. 

Matemaatika: 

graafikutelt info 

lugemine, ühikute 

teisendamine 

Keeleõpetus: 

eneseväljendamisosk

us,  aruteluoskus  

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng: kujundada 

arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

vetikate tähtsus 

looduses, 

looduslik tasakaal 

Õppevahendid: 

näidised vetikatest 

(põisadru, 

punavetikas), 

püsipreparaadid 

üherakulistest 

vetikatest  

Õppematerjal: 

graafik, Avita õpik 8 

klassile  (2012) lk 11. 

3. Sammaltaimede 

välisehituse põhijooned 

ja tähtsus looduses 

1) Praktiline töö:  luubi ja binokulaariga kahe 

sammaltaime välisehituse kirjeldamine ja 

joonistamine ( lehed, vars, risoidid ja  

paljunemisorgan). 

2) Paaristöö graafikuga: eoste levimise kaugus 

emataimest 

3) Praktiline uurimuslik töö: turbasambla 

veeimavus. 

4) Praktiline uurimuslik töö: turbasammalde 

tihedus mättas. 

Loodusõpetus: 

soode tüübid ja 

turbasammal, 

märgamine) 

Füüsika ja keemia: 

vaatlusoskuse 

kujundamine,  

tiheduse mõiste) 

Matemaatika: 

graafikutelt info 

lugemine 

Kunstiõpetus: 

erinevate 

loodusobjektide 

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng: kujundada 

arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist 

Teabekeskkond 

ja elukestev õpe: 

uurimuslik õpe - 

vaatlus, 

teatmeallikate 

kasuta-mine,  info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Õppevahendid: 

1) näidised 

sammaltaimedest 

(sõnajad, osjad, 

kollad), luubid, 

binokulaarid 

2)turbasammal, 

kaalud, sõel, 

mikroskoop, vahendid 

märgpreparaadi 

valmistamiseks (3) 

Õppematerjal: 

1) graafik, Avita õpik 

8 klassile (2012) lk 
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kujutamine, 

proportsioonidega 

arvestamine 

 

13. 

2) Martin, M., 

Kokassaar, U., Toom, 

M.(1997) Praktilised 

tööd 7. klassile, lk12, 

Avita.(3) 

3) 

Tööjuhendhttp://www

.ebu.ee/esitlus/worksh

eets/luorkkh.pdf 

4. Sõnajalgtaimede 

välisehituse põhijooned 

ja tähtsus looduses 

1) Praktiline töö: vaatlus,  sõnajalgtaimede 

välisehituse võrdlemine  ja kirjeldamine.  

2) Iseseisev töö: võrdlevtabel, sõnajalgtaimede 

omadused. 

3) Arutelu: sõnajalgtaimede tähtsus looduses ja 

inimese elus. 

Loodusõpetus: 

laanesõnajalg, 

eostega paljunemine 

Matemaatika:  

andmete 

vormistamine tabeli 

kujul, keskmise 

leidmine 

Keeleõpetus: suulise 

väljendusoskuse 

arendamine, 

võrdlemine  ja 

üldistamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng: 

kujundada 

arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

sõnajalgtaimede 

tähtsus looduses 

Õppevahendid: 

näidised 

sõnajalgadest, osjadest 

ja koldadest, luup. 

5. Paljasseemnetaimede 

välisehituse põhijooned 

ja tähtsus looduses 

1) Rühmatöö sik-sak meetod: Eestis 

looduslikult kasvavad okaspuud. 

2) Iseseisev töö: võrdlev tabel, Eestis 

looduslikult kasvavad okaspuud  (kuusk, 

Geograafia: 

kaardi lugemine 

Loodusõpetus: 

laanemets, palu- ja 

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng: 

kujundada 

Õppevahendid: 

näidised okaspuude 

käbidest; infoallikad ( 

neti võimalus, 

http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
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mänd, kadakas, jugapuu).  

3) Paaristöö:kuuse ja männi levikukaartide 

võrdlus ja järelduste tegemine. 

nõmmemetsas 

kasvavad taimed) 

Kunstiõpetus: 

jugapuust 

valmistatud 

tarbeesemed 

Ajalugu: pedajast 

valmistatud adrad, 

põllumajanduse 

areng 

arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

paljasseemnetaim

ede tähtsus 

looduses 

teatmeteosed) 

Õppematerjal:bio.ed

u.ee/taimed 

(töölehed 

okaspuudest) 

6. Õistaimede välisehituse 

põhijooned 

1) Praktiline töö, vaatlus luubiga: õite ehituse 

mitmekesisus. Jooniste tegemine. 

2) Iseseisev töö: võrdlev tabel, ühe- ja 

kaheidulehelised taimed. 

3) Arutelu: õistaimede välisehituse sõltuvus 

kasvukohast 

Loodusõpetus: 

õistaimed, õie ehitus, 

tuul- ja 

putuktolmlejad 

taimed 

Kunstiõpetus: 

erinevate 

loodusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonides 

Keeleõpetus:  

võrdlemine, 

üldistamine ja 

sõnavara arendamine 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

proviisori ja 

farmatseudi 

elukutsete 

tutvustus 

Õppevahendid: 

herbaarlehed õitest või 

reaalsed objektid, 

luup, 

prepareerimisnõel, 

idandatud ühe ja 

kaheidulehelised 

taimed/seemned 

7. Taimede tähtsus inimese 

elus 

1) Praktiline töö: taimede mitmekesisuse 

kaardistamine koolilähiümbruses. 

2) Paaristöö: ravimtaimede kasutamine ja 

Loodusõpetus: õite 

ja viljade kasutamine 

toiduks ja tööstuses 

Tervis  ja 

ohutus: 

tervist 

Õppevahendid: 

erinevad teatmeteosed 

ja infoallikad (neti 
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tähtsus . Töö vormistage A4 paberile. 

3) Rühmatöö: õite ja viljade tähtsus inimese 

elus. Töö vormistage esitlusena. 

toorainena) 

Geograafia: 

kaardistamine, 

leppemärkide 

kasutamine 

Kunstiõpetus: töö 

kujundamine ja 

vormistamine 

Keeleõpetus: töö 

vormistamine, 

kirjaliku ja suulise 

väljendusoskuse 

arendamine 

Informaatika: 

esitluse koostamine 

ja vormistamine 

erinevate 

arvutiprogrammideg

a 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine ja 

tervisliku 

käitumise oskuste 

arendamine, 

ravimtaimede 

kasutamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:  

esitluse 

vormistamine, 

kasutades 

erinevaid 

infoallikaid ja 

illustreerimisvõtte

id, videoklippe, 

piltide ja 

animatsioonide 

lisamisoskuse 

kujundamine 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

õpioskuste 

kujundamine, 

koostööoskuse 

võimalus) , 

taimemäärajad, 

ravimtaimede 

raamatud jne. 
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arendamine 

8. Kordamine 1) Rühmatööde ettekandmine. 

2) Iseseisev töö: võrdlev tabel, 

taimerühmadele iseloomulikud tunnused. 

3) Kordamisharjutused ja küsimused. 

4) Õpilaste suunamine enesehinnangule. 

Loodusõpetus: 

taimede 

mitmekesisus ja 

tähtsus looduses 

Keeleõpetus: suulise 

väljendamisoskuse 

arendamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Tervis  ja 

ohutus: 

tervist 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine ja 

tervisliku 

käitumise oskuste 

arendamine, 

ravimtaimede 

kasutamine ja 

korjamine 

Õppematerjal: 

Põhikooli lõpueksami 

ülesanded 

9. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

keeleline 

vormistamine  

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 8. 

klassile, Avita 

10. Taimeraku võrdlus 

loomarakuga. Taime- ja 

loomaraku peamiste 

osade ehitus ning 

talitlus. 

1) Kontrolltöö tulemuste analüüs. 

2) Iseseisev töö: jooniste tegemine, taime- ja 

loomaraku ehitus ja ülesanded. 

3) Iseseisev töö:Venni diagramm, taime- ja 

loomaraku võrdlus. 

4) Praktiline töö mikroskoobiga: a) osmoos 

Loodusõpetus: rakk, 

rakutuum, rakukest 

Füüsika:osmoos 

Kunstiõpetus: 

erinevate 

Ohutus 

ohutusreeglite 

järgimine 

märgpreparaadi 

valmistamisel 

Õppematerjal:  

Kokassaar,U.(2002) 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias, lk 61-

62, Avita. 
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Mõisted: rakk, rakukest, 

rakumembraan, 

rakutuum, mitokonder, 

klorofüll, kloroplast, 

kromoplast, vakuool 

sibula kattekoe  või tähtsambla lehe 

rakkudes; 

a. b) kloroplastid tähtsambla lehes; 

b. c) kromoplastide mitmekesisus.  

5) Praktiline töö mikroskoobiga: 

märgpreparaadi valmistamine taimsest 

materjalist, plastiidide vaatlus, 

joonistamine ja kirjeldamine 

elusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonides 

Keeleõpetus:võrdle

mine,  üldistamine ja 

sõnavara täienemine, 

jooniste kirjeldamine 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

oskus seostada 

igapäevaelus 

toimivaid nähtusi 

loodusteadusliku 

lähenemisega 

Õppevahendid: 

seinatabel 

taimerakust; 

mikroskoop, vahendid 

märgpreparaadi 

valmistamiseks, sibul 

või tähtsammal, soola 

või suhkru vesilahus 

(3). 

11. Õistaimede organite 

ehituse ja talitluse 

kooskõla 

Mõisted: kude 

1) Arutelu: taimeorganite ehituse ja talitluse 

kooskõla. 

2) Iseseisev töö:  joonise tegemine, 

taimeorganid ja nende ülesanded. 

3) Praktiline uurimuslik töö: vee liikumine 

taime kudedes. 

4) Praktiline töö mikroskoobiga: varre ja lehe 

püsipreparaadid. Jooniste tegemine. 

Loodusõpetus: 

taimeorganid: leht, 

vars juur, õis ja vili 

Füüsika, keemia: 

katse planeerimine, 

loodusteaduslik 

meetod 

Kunstiõpetus: 

erinevate 

elusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonides 

Elukestev õpe  ja 

karjääri 

planeerimine: 

uurimuslik õpe – 

katse 

planeerimine, 

uurimustulemuste 

vormistamine ja 

järelduste 

tegemine, 

loodusteadusliku 

protsessi 

modelleerimine 

Õppevahendid: vesi, 

keeduklaas, punane 

või sinine toiduvärv 

(või tint või vedel 

vesivärv), sellerivars, 

nuga või skalpell, 

Petri tass või taldrik 

või muu alus, luup või 

binokulaar, joonlaud 

(3). 

12. Juur 1) Praktiline töö: võilille ja teelehe juurestiku 

võrdlus. 

2) Praktiline töö mikroskoobiga:  juurte 

ristlõiked (püsipreparaadid). Jooniste 

Loodusõpetus: 

juurviljad, juurte 

kasutamisvõimalused 

Kunstiõpetus: 

erinevate 

Tervis ja ohutus: 

tervisliku 

käitumise oskuste 

arendamine, 

mürgised 

Õppevahendid: 

sammas- ja 

narmasjuurestikuga 

taimede näidised(1); 

mikroskoop ja 
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tegemine. 

3) Arutelu: juurte erinevad 

kasutusvõimalused. 

elusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonides 

Keeleõpetus:võrdle

mine ja üldistamine 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse 

arvutamine 

taimejuured, 

juurviljade 

toiteväärtus 

 

püsipreparaadid(2). 

 

13. Vars 1) Praktiline töö: erinevate taimede varte 

võrdlus. 

2) Praktiline töö: aastaringide lugemine ja 

vanuse määramine 

3) Praktiline töö mikroskoobiga: varre 

siseehitus. Jooniste tegemine. 

4) Arutelu:varte ülesanded ja tähtsus. 

5) Praktiline töö: sibula, mugula ja risoomi 

välisehituse võrdlus.  

6)  Arutelu: miks mugul, sibul ja risoom on 

võsud? 

7) Praktiline uurimuslik  töö : a) kartulimugula 

ja õunapuu oksa võrdlemine; b)hobukastani 

punga ehitus. 

Loodusõpetus: varre 

ülesanded 

Kunstiõpetus: 

erinevate 

elusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonide 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine, suulise 

väljendusoskuse 

arendamine 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse 

arvutamine 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

uurimuslik õpe – 

katse 

planeerimine, 

uurimustulemuste 

vormistamine ja 

järelduste 

tegemine 

Õppevahendid: 

näidised taimede 

vartest (puitunud, 

rohtsed, roomavad, 

ronivad, 

väänduvad)(1);puuoks

a ristlõiked 

aastaringidega, 

luup(2); varre 

ristlõigust 

püsipreparaat, 

mikroskoobid (3); 

kartulimugul, sibul ja 

risoom (orashein) 

(5);piklik 

kartulimugul, noor 

(eelmisel suvel 

kasvanud 
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õunapuuoks), 

nööpnõelad, niit, luup 

(7a);Hobukastani oks 

mõne pungaga, terav 

nuga, luup (7b). 

Õppematerjal:Martin

, M., Kokassaar, U., 

Toom, M. (1997) 

Praktilised tööd 7.  

klassile , lk 4, Avita 

(7) 

14. Tõusev ja laskuv vool 

taimedes 

Mõisted: tõusev vool, 

laskuv vool 

 

1) Praktiline uurimuslik töö: laskuv ja tõusev 

vool.  

2) Paaristöö : mis puuga on hea kütta? 

3) Internetipõhine uurimuslik töö: tõusev ja 

laskuv vool.  

http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumine/index.

htm 

4) Kordamisküsimused ja ülesanded 

5) Õpilaste suunamine eneshinnangule 

Loodusõpetus, 

füüsika, keemia 

katse planeerimine, 

loodusteadusliku 

uurimismeetodi 

etapid, kütteväärtus 

Matemaatika: 

kütteväärtuse 

arvutamine, tabeli 

andmete lugemine 

Keeleõpetus: 

vastuste keeleline 

vormistamine, 

sõnavara arendamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

IKT rakendamisel 

põhinevad 

meetodid ja 

töövõtted, 

interaktiivse 

mudeli 

kasutamine 

loodusnähtuste 

mõistmiseks) 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

omandatud 

teadmiste ja 

Õppematerjal: 

1) Martin, M., 

Kokassaar, U., Toom, 

M. (1997) Praktilised 

tööd 7. klassile , lk 6, 

Avita (1) 

2)Mis puuga on hea 

kütta; Avita õpik 8 

klassile I osa (2012), 

lk 49 

Õppevahendid:2 

enam-vähem 

ühesugust pajuoksa, 

purk veega, (saare)puu 

oks, valgete õitega 

lilled, veeklaas 

http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumine/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumine/index.htm
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oskuste 

kasutamine 

igapäevaelus, 

kütteväärtuse 

arvutamine 

värvilahusega(1) 

Interneti ühendusega 

arvutid. 

15. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

korrektne keeleline 

vormistamine  

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

(õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine) 

Õppematerjal:Kontr

olltööd 8. klassile, 

Avita 

16. Leht 

Mõisted: õhulõhe 

1) Kontroltöö tulemuste analüüs. 

2) Praktiline töö vaatlus: lehe välisehitus. 

3) Praktiline töö mikroskoobiga: 

märgpreparaadi valmistamine 

juudihabeme kattekoest. Õhulõhede 

ehitus. Joonise tegemine. 

4) Arutelu: vee auramise vajalikkus ja 

õhulõhede töötamise mehhanismidest 

Loodusõpetus : vee 

auramine taime 

lehtedest. 

Füüsika: aurumine, 

auramiskiirust 

mõjutavad tegurid 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse 

arvutamine 

Keeleõpetus: 

(põhjendamisoskuse 

kujundamine, 

sõnavara 

Ohutus: 

ohutusnõuete 

järgimine 

märgpreparaadi 

valmistamisel 

Õppematerjal:Martin

, M., Kokassaar, U., 

Toom, M. (1997) 

Praktilised tööd 7. 

klassile , lk 5, Avita 

Õppevahendid:Herba

arlehed taimede 

lehtedest või fotod (1); 

mikroskoop, 

katteklaas, alusklaas, 

vesi, pipett 

prepareerimisnõel (2) 
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täiendamine, 

protsessi 

kirjeldamine) 

17. Fotosünteesi üldine 

kulg, selle tähtsus ja 

seos hingamisega 

Mõisted: fotosüntees, 

anorgaaniline aine, 

orgaaniline aine 

1) Praktiline uurimuslik töö: hapniku 

eraldumine fotosünteesil. 

2) Paaristöö: fotosünteesi ja hingamise 

skeemide analüüs. 

3) Arutelu: fotosünteesi ja hingamise seosed.  

4) Uurimuslik töö arvutimudeliga: 

arvutiklassis 6. klassi aia ja põllu moodul 

(http://bio.edu.ee/noor/)  või 

fotosüntees ja hingamine taimerakus  

http://mudelid.5dvision.ee/rakk/index.htm 

5) Praktiline uurimuslik töö:Vernier 

LabQuest andmekoguja abil, sambla ja 

sambliku gaasivahetus. 

Füüsika ja 

loodusõpetus:fotosü

ntees ja hingamine) 

Loodusõpetus: 

hapniku tähtsus 

looduslikes 

protsessides, õhu 

koostis. 

Keemia: segu ja 

puhas aine, õhk kui 

ainete segu, hapnik 

Keeleõpetus: 

skeemide ja jooniste 

kirjeldamine ja 

analüüsimine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

IKT rakendamisel 

põhinevad 

meetodid ja 

töövõtted, , 

kaasaegsete 

andmekogumise 

vahendite 

kasutamine) 

Elukestevõpe  ja 

karjääri 

planeerimin:uuri

musliku õpe 

oskuste  

kujundamine  

Õppematerjalid: 

1) Martin, M., 

Kokassaar, U., Toom, 

M. (1997) Praktilised 

tööd 7. klassile lk.6, 

Avita (1); 

2)http://www.ebu.ee/e

sitlus/worksheets/luor

kkh.pdf (5) 

Õppevahendid: 

vesikatku võsu, 

liitrine keeduklaas või 

klasspurk ning 

sellesse mahtuv 

klaaslehter, 

katseklaas, mis sobib 

panna lehtri otsa, 

tuletikud ja 

puupird(1); 

fotosünteesi ja 

hingamise skeemid 

(2); interneti 

ühendusega arvutid 

(4); 2  Vernier’ 

http://bio.edu.ee/noor/
http://mudelid.5dvision.ee/rakk/index.htm
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
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andmekogujat, 2 CO2 

sensorit, 2 O2 

sensorit, kaks 250 ml 

biokambrit (kahe 

avaga),arvuti, kaal, 

sammal, samblik (5). 

18. Õis ja vili 

Mõisted: õis, tolmukas, 

emakas, tolmlemine, 

seeme, vili, käbi, 

1) Praktiline töö vaatlus: erinevate õite ja 

õisikute võrdlemine. (Õppeaasta alguses 

võib anda õpilastele ülesandeks teha õitest 

herbaarium) 

2)  Arutelu :  miks taimede õied on erinevad 

(kohastumused tolmlemiseks). 

3) Praktiline töö vaatlus: erinevate viljade 

võrdlemine.  

4) Rühmatöö:  viljade rühmitamine ühiste 

tunnuste alusel. (Õppeaasta alguses võib 

anda õpilastele ülesandeks teha viljade 

kollektsioon). 

Loodusõpetus 

(taime organid, 

tolmlemine) 

Keeleõpetus 

võrdlemine ja 

üldistamine, 

sõnavara 

täiendamine 

Tervis ja ohutus 

oskab hinnata  

terviseriske, 

õietolmu allergia 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

(koostöö oskuste 

arendamine ja 

õpioskuste 

kujundamine 

rühmatöö abil) 

Õppevahendid: 

herbaarlehed või 

reaalsete taimede õied 

ja õisikud; võimalik 

kasutada ka lüümikut 

www.ebu.ee; näidised 

erinevatest viljadest 

(mahlakad, kuivad 

viljad, tuule ja 

loomade abil levivad 

viljad); käbide 

kollektsioon. 

 

19. Suguline ja 

mittesuguline 

paljunemine  

Mõisted: mittesuguline 

paljunemine, eoseline 

paljunemine, eos, 

1) Arutelu: kuidas taimed paljunevad 

(jooniste abil)? 

2) Iseseisev töö: suguline ja mittesuguline 

paljunemine,  Venni diagramm. 

3) Praktiline töö: a)  aedoa seemne ehitus;   

b)toataimede vegetatiivne paljundamine. 

Loodusõpetus: 

taimede paljunemine, 

suguline 

paljunemine, seeme, 

vili 

Keeleõpetus: 

jooniste ja skeemide 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

omandatud 

teadmiste ja 

oskuste 

kasutamine 

Õppevahendid: 

sugulise ja 

mittesugulise 

paljunemise skeemid 

või lüümikud 

(1);leotatud (6-12 

tundi) ja kuivanud 

http://www.ebu.ee/
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vegetatiivne 

paljunemine. 

kirjeldamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

toataimede 

paljundamiseks, 

iseseisva töö 

oskuse 

kujundamine 

aedoa seemned, luup, 

kauss veega, kork 

läbimõõduga 5-6 cm, 

vees lahustumatu liim 

(3a);toataimed 

(tradeskantsia, fuksia, 

säntpoolia, havisaba 

või begoonia), niiske 

puhas liiv, terav nuga 

või žilett, söepulber 

(3b) 

Õppematerjal:Martin

, M., Kokassaar, U., 

Toom, M. (1997) 

Praktilised tööd 7. 

klassile , lk 9 ja lk 7, 

Avita (3) 

20. Seemnete idanemiseks 

ja taimede arenguks 

vajalikud tingimused. 

1) Praktiline uurimuslik töö: seemnete 

idanemistingimused. 

2) Arutelu: seemnete idanemiseks vajalikud 

tingimused. 

3) Arutelu: taimede kasvamiseks vajalikud 

tingimused. 

Loodusõpetus, 

füüsika, keemia: 

katse planeerimine, 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

katse tulemuste 

Elukestevõpe  ja 

karjääri 

planeerimine 

uurimuslik õpe – 

katse 

planeerimine, 

uurimustulemuste 

vormistamine ja 

järelduste 

Õppematerjal:http://

www.ebu.ee/esitlus/w

orksheets/luorkkh.pdf 

Õppevahendid: taime 

seemned, 

keeduklaasid. 

http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf


 

75 

 

vormistamine, 

analüüsimine ja 

järelduste tegemine 

tegemine, 

omandatud 

teadmiste ja 

oskuste 

rakendamine 

igapäevaelus 

taimede 

kasvatamisel 

21. Eri taimerühmade 

paljunemine 

Mõisted: vili, seeme, 

eos 

1) Arutelu: eri taimerühmade paljunemine  

skeemide alusel. 

2) Iseseisev töö: mõistekaart, taimede 

paljunemine. 

3) Kordamisülesanded ja küsimused. 

4) Õpilase suunamine enesehinangule. 

Keeleõpetus: 

 skeemide abil 

erinevate 

loodusnähtuste ja 

protsesside 

kirjeldamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

arengpaljunemise  

tähtsus 

looduses,keskkon

na 

jätkusuutlikkuse 

tagavad erinevad  

paljunemisviisid; 

taimeliigid, mis 

on sattunud ohtu 

inimese erinevate 

tegevuste 

tagajärjel näit. 

õite korjamine, 

niitmine) 

Õppevahendid: eri 

taimerühmade 

(sammal-, sõnajalg-, 

paljasseemne- ja 

õistaimede) 

paljunemisskeemid/ 

seinatabelid 

22. Kontrolltöö Kontrolltöö. Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

Õppematerjalid:Avit

a,  Kontrolltööd 8. 
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jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

keeleline 

vormistamine  

õpioskuste 

kujundamine) 

klassile 

SEENTE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID  10 tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) võrdleb seeni taimede ja selgroogsete loomadega; 

2) iseloomustab seente ehituslikku ja talitluslikku mitmekesisust ning toob selle kohta näiteid; 

3) selgitab seente ja samblike paljunemise viise ning arenguks vajalikke tingimusi; 

4) analüüsib parasiitluse ja sümbioosi osas looduses; 

5) selgitab samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju; 

6) põhjendab, miks samblikud saavad asustada kasvukohti, kus taimed ei kasva; 

7) analüüsib seente ja samblike osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; 

8) väärtustab seeni ja samblikke eluslooduse oluliste osadena. 

Õppesisu:  Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede ja loomadega. Seente välisehituse mitmekesisus tavalisemate kott- ja kandseente 

näitel. Seente paljunemine eoste ja pungumise teel. Toitumine surnud ja elusatest organismidest, parasitism ja sümbioos. Eoste levimisviisid ja 

idanemiseks vajalikud tingimused. Käärimiseks vajalikud tingimused. Inimeste ja taimede nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine.  

Samblikud kui seente ja vetikate kooseluvorm. Samblike mitmekesisus, nende erinevad kasvuvormid ja kasvukohad. Samblike toitumise eripära, uute 

kasvukohtade esmaasustamine. Seente ja samblike osa looduses ning inimtegevuses. 

Põhimõisted: ainurakne, hulkrakne, käärimine, pungumine, sümbioos, mükoriisa. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:  3. klassis on õpitud seente eluavaldusi ja mitmekesisust, söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning kuidas 

vältida mürgiste seentega seotud 
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Õppe-

nädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT kasu 

tamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming 

õppekava läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

23.  

Seente välisehituse 

mitmekesisus 

tavalisemate kott- ja 

kandseente näitel 

Mõisted: ainurakne, 

hulkrakne 

1) Kontroltöö tulemuste analüüs.  

2) Paaristöö: seente välistunnuste 

võrdlemine, kasutades näidisobjekte või 

veebipõhiseid õppematerjale. 

3) Iseseisev töö: võrdlev tabel, kott- ja 

kandseened. 

4) Video „Seened mitte ainult söögiks“ 

põhjal essee. 

Loodusõpetus: 

seened eri 

aastaaegadel 

Keeleõpe võrdlemine 

ja üldistamine, 

sõnavara täiendamine, 

kirjeldamine 

 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

tutvumine 

mükoloogi 

elukutsega ja 

töötingimustega 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

virtuaalnäituse 

külastamine) 

Kultuuriline 

identiteet  

seened Eesti 

rahvuskultuuris 

Õppematerjal:Eesti 

Loodusmuuseumi 

kodulehel 

www.loodusmuuseum

.ee on üleval seente 

virtuaalnäitused ja 

teemaga seonduvad 

töölehed. 

24. Seente välisehituse ja 

peamiste talitluste 

võrdlus taimede ja 

loomadega 

1)  Arutelu:seente sarnasused ja erinevused 

taimedest ning loomadest. 

2) Iseseisev töö: seente  sarnasused ja 

erinevused taimede ja loomadega, Venni 

diagramm. 

3) Praktiline töö: a) pärmseened;  

b) pärmseente elutegevus.  

4) Praktiline töö: õuesõppe töölehed,seente 

Loodusõpetus: 

taimede ja loomade 

tunnused 

Keemia: orgaanilised 

ained, tselluloos, 

kitiin, käärimine 

Keeleõpe:(võrdlemine 

Teabekeskkond ja 

elukestev õpe 

(uurimuslik õpe – 

katse planeerimine, 

uurimustulemuste 

vormistamine ja 

järelduste 

Õppematerjal:Martin

, M., Toom, M., 

Kokassaar, U. (1998) 

Praktilised tööd VIII 

klassile lk 8 (3) 

Õppevahendid: pärm, 

suhkur, teeklaas, leige 

ohtusid. 

http://www.loodusmuuseum.ee/
http://www.loodusmuuseum.ee/
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mitmekesisus 

.http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf 

Õpikeskkond: õuesõpe 

 

ja üldistamine, 

sõnavara täiendamine, 

kirjeldamine 

 

tegemine) vesi, mikroskoop ja 

vahendid preparaadi 

valmistamiseks (3a); 

pooleliitrine pudel, 

selle kork, mida läbib 

klaastoru, 

kummivoolik, 

suhkrulahus, tükike 

pärmi, väike anum 

lubjaveega või 

tuletikud 

süsihappegaasi 

tõestamiseks (3b). 

25. Käärimiseks vajalikud 

tingimused. 

Mõisted: käärimine 

1) Praktiline uurimuslik töö: pärmseente 

elutegevust mõjutavad tegurid. 

2) Arutelu: käärimiseks vajalikud 

tingimused. 

3) Arutelu: käärimise tähtsus igapäevaelus. 

Loodusõpetus, 

füüsika ja keemia: 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Loodusõpetus:elu 

tunnused, ainevahetus 

Keeleõpetus: 

eneseväljendamisosku

se arendamine, põhjus 

tagajärg seoste 

leidmine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon  

seente kasutamine 

biotehnoloogias, 

käärimisprotsessi 

modelleerimine 

Õppematerjal:„Miks 

tainas 

kerkib?“(1)http://ww

w.ut.ee/volvox/ 

26. Seente paljunemine 

eoste ja pungumise teel. 

Mõisted: pungumine 

1) Praktiline töö: kübarseente eosed. 

2) Praktiline töö mikroskoobiga: 

pärmseente pungumine ja hallitusseente 

Loodusõpetus :elu 

tunnused, paljunemine 

Kunstiõpetus:erineva

Elukestev õpe ja 

karjääri 

Õppematerjal: 

Martin, M., Toom 

,M., Kokassaar, U. 

http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf
http://www.ut.ee/volvox/
http://www.ut.ee/volvox/
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eoslad. Jooniste tegemine. 

3) Arutelu:  eoste levimisviisid ja 

idanemiseks vajalikud tingimused. 

te elusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonides 

Keeleõpetus: 

eneseväljendamisosku

se arendamine, põhjus 

tagajärg seoste 

leidmine 

planeerimine 

uurimuslik õpe – 

katse planeerimine, 

uurimustulemuste 

vormistamine ja 

järelduste tegemine 

(1998) Praktilised 

tööd VIII klassile lk 7 

(1) 

Õppevahendid:(1):2-

3 erinevat kübarseent, 

paberilehed, kilekotid 

(1);mikroskoop, 

vahendid preparaadi 

valmistamiseks, pärmi 

suspensioon, 

hallitusseentesporangi

umid (2). 

27. Seente eluviis 

Mõisted: sümbioos, 

mükoriisa. 

1) Arutelu:seente eluviisid ja tähtsus 

looduses. 

2) Iseseisev töö:  mõistekaart, seente 

võimalikud eluviisid. 

3) Rühmatöö: seente võimalikud eluviisid 

või seente tähtsus looduses. Esitluse 

koostamine. 

Loodusõpetus :seened 

inimese kasutuses 

Arvutiõpetus: esitluse 

koostamine ja 

vormistamine  

Keeleõpetus esitluse 

koostamine, 

eneseväljendusoskuse 

arendamine 

Tervis ja ohutus 

(ohutu 

käitumisoskuste 

arendamine, tunneb 

ära mürgised 

seened ja teab 

kuidas käituda 

seenemürgituse 

korral) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

(arvutiprogrammid

e kasutamine 

esitluse 

Õppevahendid: 

interneti ühendusega 

arvutid ja 

teatmeteosed. 
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koostamiseks ja 

info otsimiseks) 

Teabekeskkond 

 erinevate 

teabeotsingumeeto

dite kasutamine 

28. Inimeste ja taimede 

nakatumine 

seenhaigustesse ning 

selle vältimine 

1) Rühmatööde ettekanded. 

2) Rühmatöö juhtumi analüüs: erinevad 

situatsioonid, kuidas inimesed on 

nakatunud seenhaigustesse. 

Inimeseõpetus: 

seenhaigused, 

nahaseen 

Keeleõpetus: kirjaliku 

teksti analüüs ja 

põhjuste leidmine, 

esinemisoskuse 

arendamine 

Tervis ja ohutus 

 seenhaiguste 

vältimisvõimalused 

Õppevahendid:Juhtu

mikirjeldused 

 ( artiklid), kuidas 

inimesed on 

nakatunud 

seenhaigustesse ning 

selle avastanud. 

29. Samblike ehitus  ja 

mitmekesisus 

1) Praktiline töö mikroskoobiga: sambliku 

ristlõike vaatamine ja joonistamine. 

2) Paaristöö või rühmatöö:  samblike 

rühmitamine ühiste tunnuste alusel. 

3) Iseseisev töö:  võrdlev tabel, samblike 

mitmekesisus. 

Loodusõpetus 

samblike ehitus, 

põdrasamblik 

Kunstiõpetus 

erinevate 

elusobjektide 

kujutamine õigetes 

proportsioonides 

Keeleõpetus:võrdlemi

ne ja üldistamine 

Matemaatika:  

rühmitamine ühiste 

tunnuste alusel 

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng: väärtustab 

samblike 

mitmekesisust  

Õppevahendid: 

mikroskoop ja 

sambliku 

püsipreparaat (1); 

näidised erinevatest 

samblikest (2) 
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30. Samblike osa looduses 

ja inimtegevuses 

1) Praktiline  uurimuslik töö: kooli ümbruse 

õhu puhtuse hindamine samblike abil. 

2) Arutelu: miks samblikud saavad kasvada 

kohtades, kus  taimed ei kasva ning mis 

tähtsus sellel on? 

3) Arutelu: samblikud inimese elus. 

Keemia:õhu koostis, 

saasteained õhus 

Keeleõpe:tööjuhisega 

töötades teksti 

mõistmine, 

eneseväljendamis-  ja 

argumenteerimisoskus

e arendamine, seos E. 

Raua 

„Naksitrallidega“ 

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng 

kujundada 

arusaama loodusest 

kui 

terviksüsteemist, 

samblike osa 

looduses, 

bioindikatsioon 

Tervis ja ohutus 

samblikud 

rahvameditsiinis 

Õppematerjal:http://

www.teec.ee/docs/195

_Samblikud_tooleht.p

df 

31. Kordamine 1) Kordamisülesanded ja küsimused. 

2) Õpilaste suunamine enesehinnangule. 

Keeleõpetus:tööjuhise

ga töötades teksti 

mõistmine, jooniste ja 

skeemide analüüs ja 

hinnangu 

andmine,vastuste 

keeleline 

vormistamine  

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine) 

Õppematerjal: 

Põhikooli lõpueksami 

ülesannete kogu 

32. Kontrolltöö Kontrolltöö. Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 8. 

Klassile, Avita 

http://www.teec.ee/docs/195_Samblikud_tooleht.pdf
http://www.teec.ee/docs/195_Samblikud_tooleht.pdf
http://www.teec.ee/docs/195_Samblikud_tooleht.pdf
http://www.teec.ee/docs/195_Samblikud_tooleht.pdf
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analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

keeleline 

vormistamine 

kujundamine ja 

enesehindamine 

SELGROOTUTE LOOMADE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID 15 tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga; 

2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; 

3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele iseloomulike liikumisviiside ja elupaigaga; 

4) analüüsib selgrootute loomade rühmade esindajate erinevate meelte arengutaset seonduvalt elupaigast ja toitumisviisist; 

5) analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel; 

6) hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning toob nende kohta näiteid; 

7) selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel peremeesorganismi, toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise vajalikkust; 

8) väärtustab selgroogseid loomi eluslooduse olulise osana. 

Õppesisu: Selgrootute loomade üldiseloomustus ja võrdlus selgroogsetega. Käsnade, ainuõõssete, usside, limuste, lülijalgsete ja okasnahksete peamised 

välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. Lülijalgsete (koorikloomade, ämblikulaadsete ja putukate) välisehituse võrdlus. Tavalisemate 

putukarühmade ja limuste välistunnuste erinevused. 

Vabalt elavate ning parasiitse eluviisiga selgrootute loomade kohastumused hingamiseks ja toitumiseks. Selgrootute hingamine lõpuste, kopsude ja 

trahheedega. Selgrootute loomade erinevad toiduhankimise viisid ja organid. 

Usside, limuste ning lülijalgsete liit- ja lahksugulisus. Peremeesorganismi ja vaheperemehe vaheldumine usside arengus. Paljunemise ja arengu eripära 

otsese, täismoondelise ning vaegmoondelise arenguga loomadel. 

Põhimõisted: trahhee, lihtsilm, liitsilm, suised, kombits, tundel, liitsugulisus, täismoondega areng, vaegmoondega areng, vastne, parasitism, peremees, 

vaheperemees. 
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Õppe-

nädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

33. Selgrootute loomade 

üldiseloomustus ja 

võrdlus selgroogsetega 

1) Kontroltöö tulemuste analüüs. 

2) Paaristöö: selgroogsete ja selgrootute 

välis- ja siseehituse võrdlemine jooniste 

alusel ja järelduste tegemine. 

3) Arutelu: selgroogsete loomade erinevused 

selgrootutest. 

4) Iseseisev töö: selgroogsete ja selgrootute 

loomade tunnused, Venni diagramm. 

5) Praktiline töö: selgrootute uurimine.  

Loodusõpetus: 

selgroogsed ja 

selgrootud loomad) 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine,  piltide 

ja jooniste 

kirjeldamine 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

 zooloogi elukutse 

Õppematerjal:http:

//www.teec.ee/docs/

113_selgrootute_uur

imine_tooleht.pdf 

(4) 

Õppevahendid:selg

roogsete ja 

selgrootute loomade 

välis- ja siseehituse 

joonised või 

skeemid. 

34.  Käsnade  välistunnused, 

levik ning tähtsus 

looduses ja 

inimtegevuses 

1) Praktiline töö: jõekäsna tugirakud  ja 

sisepungad. 

2)  Arutelu: käsnade tähtsus  akvaariumis. 

3) Arutelu: käsnade kohastumused eluks 

vees. 

Loodusõpetus: 

selgrootute loomade 

tunnused 

Keeleõpetus(enesev

äljendamisoskuse 

arendamine, 

uurimusliku töö 

vormistamine) 

Keemia:filtreerimine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

(kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

käsnade tähtsus 

looduses) 

 

Õppematerjal: 

Martin.M.,Toom; 

M., Kokassaar, 

U.(1998) Praktilised 

tööd 8. klassile, lk 

18, Avita (1) 

Õppevahendid:mik

roskoop, sügisel 

alkoholis fikseeritud 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Loodusõpetuses on õpitudlähemalt tundma mullaloomastikku (vihmauss) ja vesikirpu ning selgrootute 

loomadekohastumisi Läänemere, jõe ja järve elutingimustega. Mõistetest on omandatud: parasiit,inimkaasleja loom, hõljum, põhjaloomastik, tootja, 

tarbija, lagundaja, kahjur. 

http://www.teec.ee/docs/113_selgrootute_uurimine_tooleht.pdf
http://www.teec.ee/docs/113_selgrootute_uurimine_tooleht.pdf
http://www.teec.ee/docs/113_selgrootute_uurimine_tooleht.pdf
http://www.teec.ee/docs/113_selgrootute_uurimine_tooleht.pdf
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materjal, alusklaas, 

katteklaas (1) 

35.  Ainuõõssete 

välistunnused, levik 

ning tähtsus looduses ja 

inimtegevuses 

Mõisted: kombitsad 

1) Paaristöö: jooniste või fotode abil meriristi  

ja hüdra välisehitus võrdlus.  

2) Iseseisev töö: meriristi ja hüdra omadused, 

Venni diagramm. 

3) Praktiline töö mikroskoobiga:hüdra ehitus. 

4) Arutelu: ainuõõssete kohastumused eluks 

vees. 

Loodusõpetus.  

Läänemeres elavad 

loomad, meririst 

Keeleõpetus: 

jooniste ja fotode 

kirjeldamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse 

arvutamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

 arusaama loodusest 

kui terviksüsteemist, 

ainuõõssete tähtsus 

looduses) 

Tervis ja ohutus: 

meriristi kõrverakud 

ja põletus 

Õppevahendid: 

meriristi ja hüdra 

välisehituse joonised 

või fotod (1); 

püsipreparaat 

hüdrast, mikroskoop 

(3). 

 

36. Usside välistunnused 1) Paaristöö: ümar-, rõng -  ja lameusside 

välisehituse võrdlus jooniste abil. 

2) Arutelu: ümar-, rõng-  ja lameusside 

sarnasused ja erinevused. 

3)  Iseseisev töö: usside välistunnused, 

võrdlev  tabel. 

4) Paaristöö: videoklipp apteegikaanist, 

küsimuste moodustamine ja vastamine. 

Loodusõpetus: 

vihmaussi 

välistunnused ja 

toitumine, tähtsus 

mulla tekkes 

Keeleõpetus 

jooniste 

kirjeldamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine, 

küsimuste 

moodustamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

(apteegikaan kui 

looduskaitse alune 

liik) 

Tervis ja ohutus 

apteegikaani 

kasutamine 

rahvameditsiinis 

Õppematerjal :  

videoklipp 

apteegikaanist(4). 

http://www.youtube.

com/watch?v=Ujyju

hbqpdM&feature=pl

ayer_embedded 

Õppevahendid:Üm

ar-, rõng- ja 

lameusside 

välisehitusest 

joonised,lüümikud 

http://www.youtube.com/watch?v=UjyjuhbqpdM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UjyjuhbqpdM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UjyjuhbqpdM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UjyjuhbqpdM&feature=player_embedded
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või püsipreparaadid. 

37. Usside levik ning 

tähtsus looduses ja 

inimtegevuses 

Mõisted: vastne, 

parasitism, peremees, 

vaheperemees 

1) Rühmatöö  sik-sak meetod:  parasiitusside 

(solge, maksakaan, naaskelsaba, laiuss, 

nudi- ja nookpaeluss jne). kohastumused 

levimiseks ja paljunemiseks.  

Loodusõpetus: 

kohastumused 

elukeskkonnaga 

Inimeseõpetus: 

nakkushaigused, 

inimese parasiidid 

Tervis ja ohutus 

(parasiitusside levik) 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

usside tähtsus 

looduses 

Karjääri 

planeerimine(parasit

oloogi elukutse 

Õppevahendid: 

rühmatööks 

vajalikud infolehed 

parasiitussidest(2) 

38. Limuste välistunnused, 

levik ning tähtsus 

looduses ja 

inimtegevuses 

Mõisted: lihtsilm, 

kombits, tundel 

1) Paaristöö: karpide ja tigude välistunnuste 

võrdlus jooniste põhjal. 

2) Arutelu: karpide ja tigude erinevused. 

3) Iseseisev töö: tigude ja karpide omadused,  

Venni diagramm. 

4) Praktiline töö: karpide  ja/või tigude 

määramine. 

Loodusõpetus:  

 veeloomad; kiritigu, 

nälkjas ja järvekarp 

Keeleõpetus 

võrdlemine ja 

üldistamine, 

eneseväljendus 

oskuse arendamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist 

Teabekeskkond: 

määrajate 

kasutamine 

Õppematerjal:1) 

http://koolielu.ee/wa

ramu/view/1-

6d30bd62-88c1-

4157-96a5-

27ca6015d5be 

2) Martin. M., 

Toom; M., 

Kokassaar, U.(1998) 

Praktilised tööd 8. 

klassile, lk18 -19, 

Avita 

Õppevahendid: 

mitmesugused 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-6d30bd62-88c1-4157-96a5-27ca6015d5be
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6d30bd62-88c1-4157-96a5-27ca6015d5be
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6d30bd62-88c1-4157-96a5-27ca6015d5be
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6d30bd62-88c1-4157-96a5-27ca6015d5be
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6d30bd62-88c1-4157-96a5-27ca6015d5be
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karpide ja tigude 

kojad (4). 

39. Lülijalgsete 

(koorikloomade, 

ämblikulaadsete ja 

putukate) välisehituse 

võrdlus 

Mõisted: liht-ja liitsilm, 

tundel, suised 

1) Paaristöö: koorikloomade, 

ämblikulaadsete ja putukate välisehituse 

võrdlus jooniste põhjal. 

2) Arutelu: lülijalgsete välisehituse 

sarnasused ja erinevused. 

3) Iseseisev töö: lülijalgsete välisehitus, 

võrdlev tabel. 

4) Rühmatöö: lülijalgsete fotode 

rühmitaminevälistunnuste alusel. 

5) Videoklipp vähkidest.  

6) Paaristöö: küsimuste moodustamine ja 

vastamine (videoklipi alusel). 

7) Esitlus: koorikloomad. 

Loodusõpetus 

jõevähk, ristämblik 

Matemaatika 

sarnaste tunnuste 

alusel rühmitamine 

Keeleõpetus  

 võrdlemine ja 

üldistamine,  

eneseväljendus 

oskuse  arendamine, 

jooniste kirjeldamine 

Teabekeskkond 

videoklippidest info 

leidmine ja 

kasutamine 

Õppevahendid: 

joonised lülijalgsete 

välisehitusest 

(1);fotod 

lülijalgsetest (4) 

Õppematerjal: 1) 

videoklipp vähkidest 

(5) 

http://www.youtube.

com/watch?v=cXL5

sseCZ24&feature=pl

ayer_embedded; 

2) esitlus koos 

töölehega 

lülijalgsetest 

(7).Autor Glaidi 

Aasrand 

http://www.koolielu.

ee/pages.php/03100

302?txtid=4458&get

=1 

http://www.koolielu.

ee/pages.php/03100

302?txtid=4458&get

=2 

http://www.youtube.com/watch?v=cXL5sseCZ24&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=cXL5sseCZ24&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=cXL5sseCZ24&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=cXL5sseCZ24&feature=player_embedded
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=1
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=1
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=1
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=1
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=2
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=2
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=2
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=2
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40. Tavalisemate 

putukarühmade 

välistunnuste erinevused 

 

1) Rühmatöö:  esitluse koostamine ühest 

putukarühmast. 

2) Praktiline töö binokulaariga või luubiga: 

erinevate putukarühma esindajate vaatlus 

ja iseloomustamine. 

3) Videoklipp kiilidest. 

Loodusõpetus: 

selgrootute loomade 

tunnused 

Keeleõpetus: 

esitluse koostamine 

Arvutiõpetus: 

erinevate 

programmide 

kasutamine esitluse 

vormistamiseks 

Matemaatika: 

binokulaari 

suurenduse leidmin) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon  

IKT rakendamine 

esitluse 

koostamiseks 

Teabekeskkond: 

erinevate 

teabeotsingumeetodit

e kasutamine, 

kriitiline 

teabeanalüüs 

Õppematerjal: 

videoklipp kiilidest 

http://www.youtube.

com/watch?v=4Gx2j

Cy-

q3A&feature=player

_embedded 

 

41. Tavalisemate 

putukarühmade 

välistunnuste erinevused 

1) Rühmatööde ettekannete kuulamine ja 

hindamine. 
Keeleõpetus: 

esinemisoskuse 

arendamine 

Teabekeskkond  

(kasutatud info 

kriitiline hindamine 

Õppevahendid: 

projektor 

42. Lülijalgsete levik ning 

tähtsus looduses 

1) Arutelu: lülijalgsete loomade osa looduses 

ja inimtegevuses. 

2) Paaristöö: näiteid lülijalgsete tähtsusest 

looduses ja inimese elus, mõistekaart. 

3) Iseseisev töö: toiduahelate koostamine. 

4) Esitlus: putukate kaitsekohastumused. 

5) Arutelu: millised võimalused on sul ennast 

kaitsta parasiidsete lülijalgsete eest. 

Loodusõpetus: 

toiduahelad, parasiit 

Keeleõpetus: 

(eneseväljendamise 

oskuse  arendamine, 

arutlemisoskus) 

Inimeseõpetus: 

(esmaabi mesilase 

nõelamise korral) 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist,  

Õppematerjal: 

esitlus putukate 

kaitsekohastumused  

http://www.koolielu.

ee/pages.php/03100

302?txtid=3579&get

=0 

 

43. Okasnahksete peamised 

välistunnused, levik 

1) Arutelu : okasnahksete erinevused teistest 

selgrootutest loomadest.  
Keeleõpetus 

(võrdlemine ja 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

Õppevahendid:info

lehed okasnahksetest 

http://www.youtube.com/watch?v=4Gx2jCy-q3A&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4Gx2jCy-q3A&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4Gx2jCy-q3A&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4Gx2jCy-q3A&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4Gx2jCy-q3A&feature=player_embedded
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=3579&get=0
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=3579&get=0
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=3579&get=0
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=3579&get=0
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ning tähtsus looduses ja 

inimese elus 

2) Iseseisev töö: okasnahksete välistunnused 

ja eluviis, võrdlev tabel. 

3) Rühmatöö: okasnahksete tähtsus. 

üldistamine) kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

okasnahksete tähtsus 

looduses 

Teabekeskkond: 

info otsimine ja 

kasutamine 

või arvutid info 

otsimiseks. 

44. Selgrootute loomade 

kohastumused 

hingamiseks ja 

toitumiseks 

Mõisted: trahhee 

1) Arutelu: selgrootute loomade 

kohastumused hingamiseks ja toitumiseks. 

2) Paaristöö: vabalt elavate ja parasiitse 

eluviisiga loomade kohastumused  

hingamiseks ja toitumiseks, võrdlev tabel. 

3) Esitlus: inimese parasiidid. 

Loodusõpetus 

(parasiit) 

Inimeseõpetus: 

nakatumine 

parasiitidega, isiklik 

hügieen 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine, 

eneseväljendus 

oskuse arendamine 

Tervis ja ohutus 

(ohutu käitumisoskus 

looduses, parasiitide 

vältimine, isiklik 

hügieen) 

Õppematerjal: 

esitlus parasiitidest, 

autor Anne 

Laiushttp://www.ko

olielu.ee/pages.php/

03100503?txtid=676

&get=0 

45. Usside, limuste ning 

lülijalgsete  paljunemine 

ja areng. Liit- ja 

lahksugulisus. 

Mõisted: liitsuguline, 

täismoondega areng, 

vaegmoondega areng 

1) Arutelu: lahk- ja liitsugulisuse eelised. 

2) Paaristöö: skeemide alusel täis- ja 

vaegmoonde võrdlemine. 

3) Arutelu: otsese, täis- ja vaegmoondelise 

arengu eeliseid. 

4) Esitlus: moondega areng. 

Loodusõpetus: elu 

omadused, 

paljunemine 

Keeleõpetus: 

skeemide  ja jooniste 

kirjeldamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

paljunemine on 

looduse 

jätkusuutlikkuse 

aluseks) 

Õppematerjal: 

esitlus (4) moondega 

arengust koolelu 

koduleheküljelt: 

urgard__moone.ppt 

 

Õppevahendid: 

täis- ja vaegmoonet 

http://www.koolielu.ee/pages.php/03100503?txtid=676&get=0
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100503?txtid=676&get=0
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100503?txtid=676&get=0
http://www.koolielu.ee/pages.php/03100503?txtid=676&get=0
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iseloomustavad 

skeemid või 

joonised. 

46. Kordamine 1) Kordamisharjutused ja küsimused. 

2) Õpilase suunamine enesehinnangule. 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

keeleline 

vormistamine  

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamisoskuse 

arendamine 

Õppematerjal: 

kordamiseks 

sobilikke töölehti: 

http://www.kke.ee/i

ndex_bin.php?action

=REF&fname=603_

bioloogia_053-

100_web.pdf 

 

47. Kontrolltöö Kontrolltöö. Keeleõpe 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

keeleline 

vormistamine . 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal:Kont

rolltööd 8. klassile, 

Avita 

 

MIKROORGANISMIDE EHITUS JA ELUPROTSESSID 11 tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) võrdleb bakterite ja algloomade ehitust loomade ja taimedega ning viiruste ehituslikku eripära rakulise ehitusega; 

http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=603_bioloogia_053-100_web.pdf
http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=603_bioloogia_053-100_web.pdf
http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=603_bioloogia_053-100_web.pdf
http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=603_bioloogia_053-100_web.pdf
http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=603_bioloogia_053-100_web.pdf
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Õppe-

nädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming ainekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

48. Bakterite põhitunnuste 

võrdlus loomade ja 

taimedega 

Mõisted: bakter 

1) Kontolltöö tulemuste analüüs: 

2) Paaristöö: bakteri-, taime- ja 

loomarakuehituse kirjeldamine jooniste 

alusel. 

3) Arutelu: bakteri- taime- ja loomaraku 

sarnasused ja erinevused. 

4) Iseseisev töö : bakteri-, looma- ja taimeraku 

Loodusõpetu: 

looduse 

mitmekesisus: 

bakterid, seened, 

taimed, loomad) 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

(mikrobioloogi 

elukutse ja 

töötingimustega 

tutvumine) 

Õppematerjal:M

artin. M., Toom; 

M., Kokassaar, 

U.(1998) 

Praktilised tööd 

8. klassile, lk 29, 

Avita (4) 

2) selgitab bakterite ja algloomade levikut erinevates elupaikades, sh aeroobses ja anaeroobses keskkonnas; 

3) analüüsib ning selgitab bakterite ja algloomade tähtsust looduses ja inimtegevuses; 

4) selgitab toidu bakteriaalse riknemise eest kaitsmise viise; 

5) hindab kiire paljunemise ja püsieoste moodustumise tähtsust bakterite levikul; 

6) teab, kuidas vältida inimese sagedasemaid bakter- ja viirushaigusi, ning väärtustab tervislikke eluviise; 

7) selgitab mikroorganismidega seotud elukutseid; 

8) väärtustab bakterite tähtsust looduses ja inimese elus. 

Õppesisu:  Bakterite ja algloomade põhitunnuste võrdlus loomade ning taimedega. Vabalt elavate ja parasiitse eluviisiga mikroorganismide levik ning 

tähtsus. Bakterite aeroobne ja anaeroobne eluviis ning parasitism. Käärimiseks vajalikud tingimused. Bakterite paljunemine ja levik. Bakterhaigustesse 

nakatumine ja haiguste vältimine. Bakterite osa looduses ja inimtegevuses. 

Viiruste ehituslik ja talitluslik eripära. Viirustega nakatumine, peiteaeg, haigestumine ja tervenemine. 

Mikroorganismidega seotud elukutsed. 

Põhimõisted: bakter, algloom, viirus, pulseeriv vakuool, silmtäpp, pooldumine, aeroobne eluviis, anaeroobne eluviis. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Loodusõpetuses on õpitud mõisted mügarbakter ja sümbioos. Kolmandas klassis on õpitud bakterite 

eluavaldusi, bakterite tähtsustlooduses ja inimese elus. 
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ehitus, Venni diagramm: 

5) Praktiline töö: õhus leiduvate mikroobide 

arvukuse hindamine  või  naha 

mikroobikoosluse uurimine. 

arvutamine 

Loodusõpetus, 

keemia ja füüsika 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Õppevahendid:P

etri tassid steriilse 

tardsöötmega, 

kell, 

markerpliiats,  

joonlaud, 

Safeguardi seep, 

käterätik 

(4);bakteri-, 

taime- ja 

loomaraku 

joonised/seintabel

id. 

49. Bakterite aeroobne ja 

anaeroobne eluviis. 

Mõisted: aeroobne ja 

anaeroobne eluviis 

1) Arutelu: aeroobsed ja anaeroobsed 

elukeskkonnad, käärimiseks vajalikud 

tingimused. 

2)  Uurimuslik töö:  arvutimudel  bakterite 

elutegevuse uurimiseks 

http://www.ut.ee/volvox/ 

3) Praktiline uurimuslik  töö: erinevate juuretiste 

mõju piima hapnemisele 

Loodusõpetu: elu 

omadused, 

ainevahetus 

Keemia:käärimine 

Loodusõpetus, 

keemia ja füüsika: 

loodusteadusliku 

uurimismeetod  

kasutamine 

Keeleõpetus: 

eneseväljendamise 

oskuse  arendamine 

Tervis ja ohutus:  

naha 

mikroobikooslus 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

IKT rakendamine, 

arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

modelleerimiseks 

Elukestev õpe  ja 

karjääri 

planeerimine:uurim

Õppematerjal: 

Kokassaar, 

U.(2002) 

Laboratoorsed 

tööd 

koolibioloogias, 

lk 49, Avita (3) 

Õppevahendid: 

kuus väikest 

(nt.0,2 l) puhast 

purki, 50-100ml 

mõõtsilinder, 

teelusikad, 

http://www.ut.ee/volvox/
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uslik õpe - vaatlus, 

teatmeallikate 

kasuta-mine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

paberid, 

kummirõngad, 

markerpliiats, 1l 

värsket 

pastöriseeritud 

piima, erinevad 

juuretised: 

hapukoor, keefir, 

pett, jogurt, 

kohupiim (3) 

50. Bakterite paljunemine ja 

levik looduses. 

Mõisted: pooldumine 

1) Arutelu: bakterite paljunemiseks vajalikud 

tingimused  

2) Paaristöö: bakterite paljunemiskiiruse 

määramine graafikult 

3) Praktiline töö: mügarbakterid liblikõieliste 

taimede juurtel.  

Loodusõpetus: elu 

omadused, 

paljunemine, 

mügarbakterid, 

bakterite tähtsus 

looduses 

Matemaatika: 

info lugemine 

graafikutelt) 

Keeleõpetus:enesev

äljendamise oskuse  

arendamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

(kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

bakterite osa 

looduses) 

Õppematerjal:K

okassaar, 

U.(2002) 

Laboratoorsed 

tööd 

koolibioloogias, 

lk 48, Avita (3) 

Õppevahendid:l

uup, pappalus, 

joonlaud, kühvel, 

vesi, erinevate 

liblikõieliste 

(aedhernes, 

põlduba, lupiin, 

mesikas, ristik) 

juurestik (3) 
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51. Toiduainete säilitamine 1) Arutelu: toiduainete säilitamisviisid.  

2) Rühmatöö:  esitlus bakterite biotehnoloogiline 

väärtus.  

3) Praktiline uurimuslik töö:Magalhães´i suur 

probleem – toidu säilitamine. 

4) Praktiline uurimuslik  töö: pastöriseerimise ja 

keetmise mõju toorpiimale 

Inimeseõpetus:tervi

slik toitumine 

Tehnoloogia 

(kodundus):toiduain

ete säilitamine) 

Loodusõpetus, 

füüsika, keemia: 

loodusteadusliku 

uurimismeetod 

kasutamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:  

biotehnoloogia 

Tervis ja ohutus: 

väärtustab tervislikke 

eluviisi, tervislik 

toitumine 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine:uurim

uslik õpe - 

teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine) 

Õppematerjal: 

1) www.parsel.eu 

(3) toiduainete 

säilitamine 

2)Kokassaar, 

U.(2002) 

Laboratoorsed 

tööd 

koolibioloogias, 

lk50, Avita (4) 

Õppevahendid: 

kolm väikest 

(nt.0,2 l) puhast 

purki, 

mõõtsilinder, 

pastöriseerimata 

värske toorpiim, 

paber, 

markerpliiats, 

vesivann, 

termomeeter, 

elektripliit või 

põleti (4) 

52. Algloomade 

põhitunnuste võrdlus 

loomade ning taimedega 

Mõisted: algloom, 

1) Praktiline töö mikroskoobiga: kinglooma, 

amööbi ja rohelise silmviburlase 

püsipreparaatide vaatlus ja joonised. 

2) Paaristöö: algloomade, taimede ning loomade  

Loodusõpetus: 

taimede ja loomade 

tunnused 

Matemaatika: 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

algloomad kui osa 

looduslikust 

Õppevahendid: 

mikroskoop ja 

püsipreparaadid 

(1); algloomade 

http://www.parsel.eu/
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pulseeriv vakuool, 

silmtäpp 

jooniste võrdlemine ja  üldistuste tegemine 

3) Arutelu: algloomade sarnasused ja erinevused 

taimedest ning loomadest. 

4) Iseseisev töö:algloomade võrdlus taimede ja 

loomadega, Venni diagramm. 

mikroskoobi 

suurenduse leidmine) 

Keeleõpetus:joonist

e ja skeemide 

kirjeldamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine,  

eneseväljendamise 

oskuse arendamine 

tervikust joonised või 

lüümikud. 

53. Algloomade tunnused ja 

tähtsus looduses. 

1) Praktiline töö: a) kinglooma termotaksise 

uurimine, b)  algloomade toitumine  või  c) 

algloomade reaktsioonid erinevatele 

keemilistele ärritajatele. 

2) Arutelu: algloomade tähtsus looduses. 

3) Iseseisev töö: toiduahelate koostamine. 

Loodusõpetus, 

füüsika, 

keemia:loodusteadus

lik uurimismeetod 

Loodusõpetus: 

toiduahelad 

Keeleõpetus: 

uurimustöö 

vormistamine, 

eneseväljendamise 

oskuse arendamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

algloomad kui osa 

looduslikust 

tervikust 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

uurimuslik õpe - 

teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Õppematerjalid:

Kokassaar, U. 

(2002) 

Laboratoorsed 

tööd 

koolibioloogias, 

lk 57-58, Avita 

Õppevahendid: 

a) mikroskoop, 

alusklaas, 

silmapipett, 

prepareerimisnõel

, põleti, vesi, kell, 

kingloomad 

(saate nt 

lillevaasiveest; 

b) mikroskoop, 

alusklaas, 
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silmapipett, 

prepareerimisnõel

, klaaspulk, 

uhmer 

uhmrinuiaga, 

vesi, söetablett, 

filterpaber, 

algloomade 

kasvukultuur ; 

c) mikroskoop, 

alusklaasid, 

silmapipett, 

prepareerimisnõel

, kell, vesi, NaCl 

kristallid, 

suhkrukristallid, 

40% 

etanoolilahus, 

küüslaugutükikes

ed, algloomade 

kasvukultuur  

54. Parasiitse eluviisiga 

mikroorganismide levik 

ning tähtsus 

1) Rühmatöö sik- sak meetod: bakteriaalsed ja 

algloomadest põhjustatud haigused, 

nakatumine ja vältimisvõimalused. 

2) Arutelu või väitlus:  vaktsineerimise poolt ja 

vastu.  

3) Arutelu: antibiootikumi resistentsuse 

Inimeseõpetus  

Inimese parasiidid, 

nakkushaigused ja 

nende vältimine 

Keeleõpetus: 

argument ja 

Tervis ja ohutus 

kuidas vältida tervist 

ohustavaidmikroorga

nisme) 

Teabekeskkond:info 

otsimine ja kriitiline 

Õppevahendid: 

infoallikad ( neti 

võimalus) või 

õpetaja poolt 

ettevalmistatud 

infolehed;: neli 
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kujunemise põhjused ja ohtlikkus. 

4) Praktiline töö: antibiootikumide toime 

piimhappebakteritele. 

vastuargument, 

väitluse reeglid 

hindamine purki (0,2 l), 

paberid, 

markerpliiats, 

pastöriseerimata 

värske piim, 

antibiootikumide 

jäägid (4) 

Õppematerjalid: 

Kokassaar, U. 

(2002) 

Laboratoorsed 

tööd 

koolibioloogias, 

lk 50, Avita 

 

55. Viiruste ehituslik ja 

talitluslik eripära 

1) Arutelu: miks viirused on elusa ja eluta 

looduse piirimail. 

2) Iseseisev töö: viiruste  sarnasused elus ja 

eluta loodusega, Venni diagramm. 

3) Arutelu: viiruste tähtsus looduses. 

4) Paaristöö: viiruste erinevad  paljunemisviisid,  

joonise abil  

Inimeseõpetus:viiru

shaigused 

Loodusõpetus: elus 

ja eluta loodus, elu 

tunnused 

Keeleõpetus: 

jooniste ja skeemide 

kirjeldamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

viiruste tähtsus 

looduses 

Õppevahendid:

Viiruste 

paljunemisviiside

st joonised või 

skeemid. 
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56. Viirustega nakatumine, 

peiteaeg, haigestumine 

ja tervenemine 

1) Rühmatöö: viirushaigustesse( gripp, 

kollatõbi, AIDS, punetised, marutaud, 

lastehalvatus, entsefaliit, herpes, papiloom) 

nakatumine ja vältimisvõimalused.Rühm 

vormistab kogutud andmed tabeli kujul. 

2) Arutelu: viirustega nakatumine ja peiteaeg. 

Inimeseõpetus: 

viirushaiguste levik 

ja vältimine, HIV 

selle levikuteed ja 

sellest hoidumise 

võimalused 

Tervis ja ohutus: 

haiguste vältimine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: info 

otsimine kasutades 

erinevaid 

otsingumootoreid 

Teabekeskkond: 

(teabe  

usaldusväärsuse 

kriitiline hindamine) 

Õppevahendid:e

rinevad 

infoallikad 

(teatmeteosed, 

internet) 

 

57. Kordamine Kordamisülesanded ja küsimused 

Õpilase suunamine enesehinnangule. 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

keeleline 

vormistamine  

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal:P

õhikooli  

lõpueksami 

ülesannete kogu 

58. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal:,K

ontrolltööd 8. 

klasssile, Avita 
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keeleline 

vormistamine. 

 

ÖKOLOOGIA JA KESKKONNAKAITSE 12 tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning toob selle kohta näiteid; 

2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide 

muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 

3) analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele; 

4) hindab liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsust loomade ning taimede näitel; 

5) lahendab biomassi püramiidi ülesandeid; 

6) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemmaprobleeme; 

7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse. 

Õppesisu: Organismide jaotamine liikidesse. Populatsioonide, ökosüsteemi ja biosfääri struktuur. Looduslik tasakaal. 

Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju eri organismirühmadele. Biomassi juurdekasvu püramiidi moodustumine ning 

toiduahela lülide arvukuse leidmine. 

Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. Inimtegevus keskkonnaprobleemide 

lahendamisel. 

Põhimõisted: liik, populatsioon, levila, ökosüsteem, kooslus, eluta looduse tegurid, eluslooduse tegurid, aineringe, konkurents, looduslik tasakaal, 

keskkonnakaitse, looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, biosfäär. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Ökoloogiliste tegurite ja nende mõju õpetamisel saab tugineda 7. klassi loodusõpetusele, kus 

käsitletakse teemasid: ained ja segud (vesinik, hapnik, süsinik, vesi, õhk), soojusülekanne (õhutemperatuuri ööpäevase muutumise põhjused, 

soojusülekanne looduses ja inimtegevuses) ja aine olekud (veeaur õhus, küllastunud niiskus, vee paisumine külmumisel ja sellega seotud nähtused 



 

99 

 

Õppe-

nädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

59. Populatsioonide, liikide, 

ökosüsteemide ja 

biosfääri struktuur.  

Mõisted: liik, 

populatsioon, 

ökosüsteem, kooslus, 

levila, biosfäär 

1) Paaristöö: mõistekaartide koostamine 

põhimõistete kohta. 

2) Rühmatöö: näited populatsioonidest, 

liikidest ja ökosüsteemidest. Näidete  

rühmitamine ja pealkirjastamine. 

3) Esitlus: populatsiooni mõiste ja 

populatsioonilained 

Loodusõpetus liik, 

kooslus ja 

ökosüsteem 

Keeleõpetus: 

sõnavara täienemine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

ökoloogi elukutse, 

koostööoskuste 

arenemine rühmas 

töötades 

Õppematerjal: 

esitlus, autor 

Kristel Mäekask 

www.koolielu.e

du.ee/bio/popula

tsioon.ppt 

 

60. Looduslik tasakaal. 

Mõisted: looduslik 

tasakaal, konkurents 

1) Rollimäng: kuidas lahendada hulkuvate 

koerte probleem linnas. 

2) Paaristöö: iga paar mõtleb välja ühe näite, 

kuidas on looduslikku tasakaalu rikutud ning 

kuidas oleks seda võimalik taastada. 

(Naksitrallide näide)  

3) Uurimuslik töö arvutimudeliga: looduslik 

tasakaal  

http://mudelid.5dvision.ee/kalad/index.htm 

Loodusõpetus: 

konkurents, 

looduslik tasakaal, 

inimese mõju 

ökosüsteemidele 

Keeleõpetus: 

eneseväljendamise 

oskuse arendamine, 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

(kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist) 

Kodaniku algatus ja 

ettevõtlikkus 

(riigi demokraatliku 

Õppematerjal : 

rollimängu 

juhend 1) 

http://www.teec.

ee/ET/oppemate

rjalid_programm

id/oppematerjali

d/keskkond/ 

looduses). Ökoloogia ja keskkonnakaitse õpetamist toetab ka 5. ja 6. Klassi loodusõpetuse kursus, kus õpitakse tundma erinevaid ökosüsteeme (n jõgi ja 

järv elukeskkonnana, järvevee omadused, toitainete sisaldus järvede vees), samuti inimtegevuse mõjuökosüsteemidele (n inimtegevuse mõju mullale, 

mulla reostumise ja hävimise ohtlikkus, mulla kaitse). Õpitud on toiduvõrgustikke ja toitumissuhteid erinevates Eesti ökosüsteemides. Loodusõpetuses on 

rõhuasetus ka looduskaitse ja keskkonnateemadel. Eraldi teemad on elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, looduskaitse ja keskkonnakaitse Eestis. 

http://www.koolielu.edu.ee/bio/populatsioon.ppt
http://www.koolielu.edu.ee/bio/populatsioon.ppt
http://www.koolielu.edu.ee/bio/populatsioon.ppt
http://mudelid.5dvision.ee/kalad/index.htm
http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/keskkond/
http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/keskkond/
http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/keskkond/
http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/keskkond/
http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/keskkond/
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juhtumi kirjeldamine 

 

 

 

valitsemise korraldus 

ning üksikisiku või 

huvirühma osalemis- 

ja 

mõjutamisvõimalused 

kohaliku ja ühiskonna 

tasandi otsuste 

tegemisel) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

(arvutimudeli 

kasutamine looduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

2) 

http://bio.edu.ee/

envir/ 

 

61 Eluta ja eluslooduse 

tegurid (ökoloogilised 

tegurid) ning nende 

mõju eri 

organismirühmadele 

Mõisted: eluslooduse ja 

eluta looduse tegurid 

1) Paaristöö:ökoloogiliste tegurite mõju 

organismide arvukusele,diagrammide ja 

tabelite analüüs. 

2) Praktiline  uurimuslik töö: populatsioonide 

arvukuse sõltuvus  ökoloogilistest 

teguritest ( kooli lähiümbruses – metsas, 

pargis – taimepopulatsioonide tiheduse 

sõltuvus näiteks valgustatuse või niiskuse 

tasemest. Selleks tuleb leida erinevate 

tingimustega kasvukohad, märkida neis 

maha võrdse suurusega prooviruudud ja 

hinnata arvuliselt erinevate 

organismirühmade arvukust.) 

3)  Praktiline uurimuslik töö: idandite 

kasvatamine ja mõõtmine valguses ja 

Loodusõpetus: 

ökosüsteemi elus ja 

eluta osa 

Matemaatika: 

biomassi püramiidi 

ülesannete 

lahendamine 

Füüsika: liitvalgus, 

valguse värvusega 

seotud protsessid 

looduses, valguse 

levimine, 

peegeldumine, 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist) 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

uurimuslik õpe - 

teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Õppevahendid:

tabelid ja 

diagrammid 

ökoloogiliste 

tegurite mõjust 

organismidele; 

erinevad 

väetised, 

erinevad mullad, 

seemned 

Õppematerjal:e

sitlus, autor 

Kristel Mäekask 

http://bio.edu.ee/envir/
http://bio.edu.ee/envir/
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pimeduses, erinevatel muldadel (pH või 

erinevad väetised).  

4) Esitlus: ökoloogilised tegurid (eluslooduse 

ja eluta looduse tegurid)  ja nende mõju 

organismidele 

 

neeldumine, rõhk 

vedelikes ja 

gaasides, rõhu 

esinemine looduses. 

http://opetaja.ed

u.ee/bio/okotegu

rid.ppt 

 

 

 

 

 

62 Biomassi juurdekasvu 

püramiidi 

moodustumine ning 

toiduahela lülide 

arvukuse leidmine 

Mõisted: konkurents 

1) Uurimuslik töö arvutimudeliga: toiduahel 

ja toiduvõrgustik  

http://mudelid.5dvision.ee/toiduahel/inde

x.htm 

2) Uurimuslik töö õpikeskkonnas „Noor 

loodusuurija“:  jõe ja järve moodul  

http://bio.edu.ee/noor/ 

3) Arutelu: miks toiduahelad ei saa olla väga 

pikad. 

4) Õpikeskkond: arvutiklass 

Loodusõpetus: 

toiduahelad ja 

toiduvõrgustik 

Loodusõpetus, 

keemia ja 

füüsika:loodusteadu

slik uurimismeetod 

Keeleõpetus: 

põhjendamisoskuse 

arendamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

arvutimudeli 

kasutamine looduslike 

protsesside 

mõistmiseks 

Õppevahendid:

Arvutid neti 

ühendusega 

63 Inimmõju 

populatsioonidele ja 

ökosüsteemidele 

1) Rühmatöö: inimmõjupopulatsiooni  

arvukusele või ökosüsteemi tasakaalule, 

esitluse koostamine 

2) Rühmatöö: bioloogilise mitmekesisus,  

dilemma probleemide lahendamine. 

Keemia: 

happevihmad, 

raskmetallid, 

veekogude 

saastamine, 

kasvuhoonegaasid, 

osooniaugud. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist 

Väärtused ja 

kõlblus: dilemma 

probleemi 

Õppevahendid:

infoallikad 

(loodusajakirjan

dusneti 

võimalus); 

õpetaja 

valmistab ette 

dilemmaproblee

http://opetaja.edu.ee/bio/okotegurid.ppt
http://opetaja.edu.ee/bio/okotegurid.ppt
http://opetaja.edu.ee/bio/okotegurid.ppt
http://mudelid.5dvision.ee/toiduahel/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/toiduahel/index.htm
http://bio.edu.ee/noor/


 

102 

 

Geograafia: 

erosioon, 

linnastumine, 

rahvastiku paiknevus 

ja tihedus, maailma 

rahvaarvja selle 

muutumine ja õhu 

saastamisega seotud 

keskkonnaprobleemi

d, 

veeressurssideebaüht

lane jaotumine Maal, 

inimtegevus ja 

keskkonnaprobleemi

d erinevates 

loodusvööndites 

jamäestikes, 

kõrbestumine. 

lahendamine 

arvestades 

üldkehtivaid 

väärtushinnanguid ja 

kõlblusnorme 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: 

prügisorteerimine või 

taaskastus koolis, 

õpilasürituse 

organiseerimine 

koolis, et muuta 

elukeskkonda 

keskkonnasõbralikum

aks 

mi (näit. kas 

luua Eestisse 

tuumaelektrijaa

m, kas rajada 

Hiiumaale 

tuulepark, kas 

süvendada 

Emajõge jne)  

64 Inimmõju 

populatsioonidele ja 

ökosüsteemidele 

Rühmatööde kuulamine ja kokkuvõtete tegemine. Loodusõpetus 

inimese mõju 

keskkonnale, 

bioloogilise 

mitmekesisuse 

kaitse, säästev 

tarbimine) 

Keeleõpetus: 

väljendusoskuse 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

(kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

inimmõju 

ökosüsteemidele ja 

selle mõju 

vähendamine 

Õppevahendid:

projektor 
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arendamineoskus 

65 Bioloogilise 

mitmekesisuse tähtsus. 

Mõisted: bioloogiline 

mitmekesisus 

1) Arutelu:  liigiline, elupaigaline ja 

geneetiline mitmekesisuse  ja tähtsus. 

2) Rühmatöö: looduskaitseala, (iga rühma 

valib endale kas ühe liigi või looduskaitse 

ala, mille kohta  kogub informatsiooni 

ning teeb esitluse). 

3) Arutelu: miks on üle mindud liigikaitselt 

elupaikade kaitsele. 

Loodusõpetus: 

looduskaitse 

eesmärgid, 

bioloogilise 

mitmekesisuse 

kaitse, looduskaitse 

Eestis, kaitsealad, 

niit kui Eesti 

liigirikkam kooslus 

Geograafia: 

looduskaitsealad ja 

rahvuspargid 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

bioloogiline 

mitmekesisus ja 

looduslik tasakaal 

Õppevahendid:

erinevad 

infoallikad ( neti 

ühendus) 

66 Liigi- ja elupaigakaitse 

Eestis 

Mõisted looduskaitse ja 

keskkonnakaitse 

1) Rühmatööde ettekanded 

2) Iseseisev töö kaardiga: kandke Eesti 

kontuurkaardile rahvuspargid ja 

looduskaitsealad ning koostage 

lühiiseloomustused. 

3) Paaristöö: piltide järgi  I kategooria 

taimede ja loomade tundma õppimine. 

Geograafia: 

andmete kandmine 

kontuurkaardile 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

looduskaitse aluste 

liikide tundmine 

Õppevahendid: 

Punane raamat, 

Looduskaitse 

mapp 

67 Inimtegevus 

keskkonnaprobleemide 

lahendamisel 

1) Rollimäng: kas luua Eestisse tuumajaam? 

2) Rühmatöö: esitluse koostamine ühest 

vabalt valitud keskkonnaprobleemist  

3) Kordamisküsimused ja –ülesanded. 

4) Õpilase suunamine eneshinnangule 

Geograafia ja 

keemia: 

globaalprobleemid 

Füüsika: 

tuumaenergia 

Loodusõpetus 

põlevkivi, 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist, 

roheline energia, 

energiatarbimise 

Õppematerjal:r

ollimängu 

juhend 

http://bio.edu.ee/

envir/ 

 

http://bio.edu.ee/envir/
http://bio.edu.ee/envir/
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kaevandustega 

seotud probleemid, 

taastuvad ja 

taastumatud 

energiaallikad 

vähendamise 

võimalused 

Kodaniku algatus ja 

ettevõtlikkus: 

rollimängu kaudu 

tutvutakse erinevate 

huvirühmadega ja 

kujundatakse isiklikke 

seisukohti ja 

algatusvõimet 

68. Inimtegevus 

keskkonnaprobleemide 

lahendamisel 

1) Rollimängust kokkuvõtted  

(õpilasettekanded  valmivad rollimängu 

põhjal) 

2) Rühmatööde ettekanded  

3) Kontrolltöö 

Geograafia ja 

keemia: 

globaalprobleemid 

 

Kodaniku algatus ja 

ettevõtlikkus:  

riigi demokraatliku 

valitsemise korraldus 

ning üksikisiku või 

huvirühma osalemis- 

ja 

mõjutamisvõimalused 

kohaliku ja ühiskonna 

tasandi otsuste 

tegemisel 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 8. 

klassile, Avita 

69. Looduskooli programmi 

külastamine 

1) Kontroltöö tulemuste analüüs. 

2) Õppekäik, et tutvuda lähemalt mõne 

ökosüsteemiga. 

3) Õppekeskkond: õuesõpe, looduskool või 

muuseum 

4) Simulatsioonimäng „Tiigriretk Eestimaal“ 

Loodusõpetus: 

ökosüsteemid: mets, 

niit, soo, asula, jõgi, 

järv, meri 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist ühe 

ökosüsteemi näitel 

Õppematerjal:a

rvutiprogramm 

„Tiigriretk 

Eestimaal“ 
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Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

arvutisimulatsioonikas

utamine looduslike 

protsesside 

mõistmiseks 

70. Looduskooli programmi 

külastamine 

1) Õppekäik, et tutvuda lähemalt mõne 

ökosüsteemiga. 

2) Õppekeskkond: õuesõpe 

3) Simulatsioonimäng „Tiigriretk Eestimaal“ 

Loodusõpetus 

(ökosüsteemid: mets, 

niit, soo, asul, jõgi, 

järv, meri) 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

kujundada arusaama 

loodusest kui 

terviksüsteemist ühe 

ökosüsteemi näitel 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

arvutisimulatsiooni 

kasutamine looduslike 

protsesside 

mõistmiseks 

Õppematerjal: 

arvutiprogramm 

„Tiigriretk 

Eestimaal 
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VIII klass - füüsika 

LÄBITAVAD KURSUSED 

1. VALGUSÕPETUS (8. klass) 

2. MEHAANIKA (8. klass) 

Õppesisu Õpitulemused.  Õpilane: 

VALGUSÕPETUS 

1. Valgus ja valguse 

sirgjooneline levimine 

1) selgitab objekti Päike kui valgusallikas olulisi tunnuseid; 

2) selgitab mõistete valgusallikas, valgusallikate liigid, liitvalgus olulisi tunnuseid; 

3) loetleb valguse spektri, varju ja varjutuste olulisi tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega; 

4) teab seose, et optiliselt ühtlases keskkonnas levib valgus sirgjooneliselt, tähendust. 

2. Valguse peegeldumine 1) teab peegeldumise ja valguse neeldumise olulisi tunnuseid, kirjeldab seost teiste nähtustega ning kasutab neid 

praktikas; 

2) nimetab mõistete langemisnurk, peegeldumisnurk ja mattpind olulisi tunnuseid; 

3) selgitab peegeldumisseadust, s.o valguse peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne langemisnurgaga, ja selle 

tähendust, kirjeldab seose õigsust kinnitavat katset ning kasutab seost praktikas; 

4) toob näiteid tasapeegli, kumer- ja nõguspeegli kasutamise kohta. 
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3. Valguse murdumine 1) kirjeldab valguse murdumise olulisi tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ning kasutab neid probleemide 

lahendamisel; 

2) selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavat mõõtühikut; 

3) kirjeldab mõistete murdumisnurk, fookus, tõeline kujutis ja näiv kujutis olulisi tunnuseid; 

4) selgitab valguse murdumise seaduspärasust, s.o valguse üleminekul ühest keskkonnast teise murdub valguskiir 

sõltuvalt valguse kiirusest ainetes kas pinna ristsirge poole või pinna ristsirgest eemale; selgitab seose  tähendust 

ning kasutab seost probleemide lahendamisel; 

5) kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide, valgusfiltrite otstarvet ning toob kasutamise näiteid; 

6) viib läbi eksperimendi, mõõtes kumerläätse fookuskaugust või tekitades kumerläätsega esemest suurendatud või 

vähendatud kujutise, oskab kirjeldada tekkinud kujutist, konstrueerida katseseadme joonist, millele kannab eseme, 

läätse ja ekraani omavahelised kaugused, ning töödelda katseandmeid. 
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MEHAANIKA 

1. Liikumine ja jõud 1) kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega; 

2) selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust ning mõõtmisviise, 

teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) teab seose l = vt tähendust ja kasutab seost probleemide lahendamisel; 

4) kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks; 

5) teab, et seose vastastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida suurem on keha mass; 

6) teab seose  tähendust ning kasutab seost probleemide lahendamisel; 

7) selgitab mõõteriistade mõõtejoonlaud, nihik, mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise reegleid ning kasutab 

mõõteriistu praktikas; 

8) viib läbi eksperimendi, mõõtes proovikeha massi ja ruumala, töötleb katseandmeid, teeb katseandmete põhjal 

vajalikud arvutused ning teeb järelduse tabeliandmete põhjal proovikeha materjali kohta; 

9) teab, et kui kehale mõjuvad jõud on võrdsed, siis keha on paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt; 

10) teab jõudude tasakaalu kehade ühtlasel liikumisel.  

2. Kehade vastastikmõju 1) kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine, deformatsioon olulisi tunnuseid, selgitab seost teiste 

nähtustega ning kasutab neid nähtusi probleemide lahendamisel; 

2) selgitab Päikesesüsteemi ehitust; 

3) nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud, elastsusjõud olulisi tunnuseid; 

4) teab seose F = m g tähendust ning kasutab seost probleemide lahendamisel; 

5) selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamise reegleid ning kasutab dünamomeetrit jõudude mõõtmisel; 

6) viib läbi eksperimendi, mõõtes dünamomeetriga proovikehade raskusjõudu ja hõõrdejõudu kehade liikumisel, töötleb 

katseandmeid ning teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta; 

7) toob näiteid jõududest looduses ja tehnikas ning loetleb nende rakendusi. 
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3. Rõhumisjõud looduses 

ja tehnikas 

1) nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid teiste nähtustega ning selgitab seost teiste nähtustega ja 

kasutamist praktikas; 

2) selgitab rõhu tähendust, nimetab mõõtühikuid ja kirjeldab mõõtmise viisi; 

3) kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud; 

4) sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides antakse edasi igas suunas ühteviisi (Pascali seadus) ning et ujumisel ja 

heljumisel on üleslükkejõud võrdne kehale mõjuva raskusjõuga; 

5) selgitab seoste , ,  tähendust ja kasutab neid probleemide lahendamisel; 

6) selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

7) viib läbi eksperimendi, mõõtes erinevate katsetingimuste korral kehale mõjuva üleslükkejõu.  

4. Mehaaniline töö ja 

energia 

1) selgitab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja võimsuse tähendust ning määramisviisi,teab kasutatavaid 

mõõtühikuid; 

2) selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline energia ja kasutegur; 

3) selgitab seoseid, et: 

a. keha saab tööd teha ainult siis, kui ta omab energiat; 

b. sooritatud töö on võrdne energia muutusega; 

c. keha või kehade süsteemi mehaaniline energia ei teki ega kao, energia võib vaid muunduda ühest liigist teise 

(mehaanilise energia jäävuse seadus); 

d. kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst; 

e. ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös (energia jäävuse seadus lihtmehhanismide korral); 

4) selgitab seoste A = F s ja  tähendusi ning kasutab neid probleemide lahendamisel; 

5) selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör, hammasülekanne otstarvet, kasutamise 

viise ning ohutusnõudeid. 

5. Võnkumine ja laine 1) kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega; 

2) selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus, heli kiirus olulisi tunnuseid; 

4) viib läbi eksperimendi, mõõtes niitpendli (vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust pendli pikkusest, proovikeha massist 

ja võnkeamplituudist, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta.  
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VIII klass – keemia 

Põhikooli lõpetaja: 

1) märkab keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises 

inimtegevuses; 

2) kasutab korrektselt ainekavakohast keemiaterminoloogiat ja keemiasümboleid ning saab 

aru lihtsamast keemiatekstist; 

3) kasutab vajaliku teabe leidmiseks perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja metallide 

pingerida ning leiab tabelitest ja graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi (lahustuvus, 

lahuse tihedus, sulamis- ja keemistemperatuur vms); 

4) mõistab keemiliste reaktsioonide võrrandites sisalduvat teavet ning koostab lihtsamaid 

reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

5) rakendab teadusuuringute põhimõtteid (probleem > hüpotees > katse > järeldused); 

6) planeerib ja teeb ohutult lihtsamaid keemiakatseid, mõistab igapäevaelus kasutatavate 

kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke 

ohutusnõudeid; 

7) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste koostise alusel, 

kontrollib lahenduskäigu õigsust dimensioonanalüüsiga ning hindab arvutustulemuste 
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vastavust reaalsusele; 

8) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja 

sellesse säästvat suhtumist. 

2. Õpitulemused ja õppesisu 

1. Millega tegeleb keemia? 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, 

tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem loodusõpetuses õpituga); 

2) põhjendab keemiliste reaktsioonide esilekutsumise ja kiirendamise võimalusi; 

3) järgib põhilisi ohutusnõudeid, kasutades kemikaale laboritöödes ja argielus, ning mõistab 

ohutusnõuete järgimise vajalikkust; 

4) tunneb tähtsamaid laborivahendeid (nt katseklaas, keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, lehter, 

uhmer, portselankauss, piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ja kasutab neid praktilisi 

töid tehes õigesti; 

5) eristab lahuseid ja pihuseid, toob näiteid lahuste ning pihuste kohta looduses ja 

igapäevaelus; 



 

112 

 

6) lahendab arvutusülesandeid, rakendades lahuse ja lahustunud aine massi ning lahuse 

massiprotsendi seost; põhjendab lahenduskäiku (seostab osa ja terviku suhtega). 

Õppesisu 

Keemia meie ümber. Ainete füüsikalised omadused (7. klassi loodusõpetuses õpitu rakendamine 

ainete omaduste uurimisel). 

Keemilised reaktsioonid, reaktsioonide esilekutsumise ja kiirendamise võimalused. 

Põhilised ohutusnõuded. Kemikaalide kasutamine laboritöödes ja argielus. Ohutusnõuete järgimise 

vajalikkus. 

Tähtsamad laborivahendid (nt katseklaas, keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, lehter, uhmer, 

portselankauss, piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ja nende kasutamine praktilistes töödes. 

Lahused ja pihused, pihuste alaliigid (vaht, aerosool, emulsioon, suspensioon), tarded. Lahused ja 

pihused looduses ning igapäevaelus. 

Lahuste protsendilise koostise arvutused (massi järgi). 

Põhimõisted: kemikaal, lahusti, lahustunud aine, pihus, emulsioon, suspensioon, aerosool, vaht, 

tarre, lahuse massiprotsent. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Ainete füüsikaliste omaduste uurimine ja kirjeldamine (agregaatolek, sulamis- ja 
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keemistemperatuur, tihedus vee suhtes, värvus jt). 

2. Eri tüüpi pihuste valmistamine (suspensioon, emulsioon, vaht jms), nende omaduste 

uurimine. 

2. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab aatomiehitust (seostab varem loodusõpetuses õpituga); 

2) seostab omavahel tähtsamate keemiliste elementide nimetusi ja tähiseid (sümboleid) (~25, 

nt H, F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si, Na, K, Mg, Ca, Ba, Al, Sn, Pb, Fe, Cu, Zn, Ag, Au, 

Hg); loeb õigesti keemiliste elementide sümboleid aine valemis; 

3) seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A-rühmades) elemendi aatomi 

ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide 

arv) ning koostab keemilise elemendi järjenumbri põhjal elemendi elektronskeemi (1.–4. 

perioodi A-rühmade elementidel); 

4) eristab metallilisi ja mittemetallilisi keemilisi elemente ning põhjendab nende paiknemist 

perioodilisustabelis; toob näiteid metallide ja mittemetallide kasutamise kohta 

igapäevaelus; 
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5) eristab liht- ja liitaineid (keemilisi ühendeid), selgitab aine valemi põhjal aine koostist ning 

arvutab aine valemi põhjal tema molekulmassi (valemmassi) perioodilisustabelit kasutades; 

6) eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning selgitab ioonide tekkimist ja iooni laengut; 

7) eristab kovalentset ja ioonilist sidet ning selgitab nende erinevust; 

8) eristab molekulaarseid (molekulidest koosnevaid) ja mittemolekulaarseid aineid ning toob 

nende kohta näiteid. 

Õppesisu 

Aatomi ehitus. Keemilised elemendid, nende tähised. Keemiliste elementide omaduste 

perioodilisus, perioodilisustabel. Perioodilisustabeli seos aatomite elektronstruktuuriga: 

tuumalaeng, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv (elektronskeemid). Keemiliste 

elementide metallilised ja mittemetallilised omadused, metallilised ja mittemetallilised elemendid 

perioodilisustabelis, metallid ja mittemetallid ning nende kasutamine igapäevaelus. 

Liht- ja liitained (keemilised ühendid). Molekulid, aine valem. Ettekujutus keemilisest sidemest 

aatomite vahel molekulis (kovalentne side). Aatommass ja molekulmass (valemmass). 

Ioonide teke aatomitest, ioonide laengud. Aatomite ja ioonide erinevus. Ioonidest koosnevad ained 

(ioonsed ained). Ettekujutus ioonilisest sidemest (tutvustavalt). 

Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained (metallide ja soolade näitel). 
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Põhimõisted: keemiline element, elemendi aatomnumber (järjenumber), väliskihi elektronide arv, 

perioodilisustabel, lihtaine, liitaine (keemiline ühend), aatommass, molekulmass (valemmass), 

metall, mittemetall, ioon, katioon, anioon, kovalentne side, iooniline side, molekulaarne aine, 

mittemolekulaarne aine. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Internetist andmete otsimine keemiliste elementide kohta, nende võrdlemine ja 

süstematiseerimine. 

2. Molekulimudelite koostamine ja uurimine. 

3. Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) põhjendab hapniku rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (seostab varem 

loodusõpetuses ja bioloogias õpituga); 

2) kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi; 

3) seostab gaasi (hapniku, vesiniku, süsinikdioksiidi jt) kogumiseks sobivaid võtteid vastava 

gaasi omadustega (gaasi tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega vees); 

4) määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide oksüdatsiooniastmeid ning koostab 
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elemendi oksüdatsiooniastme alusel vastava oksiidi valemi ja nimetuse; 

5) koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete (nt H2, S, C, Na, Ca, Al jt) 

ühinemisreaktsioonide kohta hapnikuga ning toob näiteid igapäevaelus tuntumate oksiidide 

kohta (nt H2O, SO2, CO2, SiO2, CaO, Fe2O3); 

6) põhjendab vee tähtsust, seostab vee iseloomulikke füüsikalisi omadusi (paisumine 

jäätudes, suur erisoojus ja aurustumissoojus) vee rolliga Maa kliima kujundajana (seostab 

varem loodusõpetuses ja geograafias õpituga); 

7) eristab veesõbralikke (hüdrofiilseid) ja vett-tõrjuvaid (hüdrofoobseid) aineid ning toob 

nende kohta näiteid igapäevaelust. 

Õppesisu 

Hapnik, selle omadused ja roll põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (hapnik kui oksüdeerija). 

Põlemisreaktsioonid, oksiidide teke. Oksüdatsiooniaste. Oksiidide nimetused ja valemite 

koostamine. Oksiidid igapäevaelus. Ühinemisreaktsioon. Lihtsamate põlemisreaktsioonide 

võrrandite koostamine ja tasakaalustamine. 

Gaasid, nende omadused ja kogumiseks sobivaid võtteid. 

Vesinik, selle füüsikalised omadused. Vesi, vee erilised omadused, vee tähtsus. Vesi lahustina. 

Vee toime ainetesse, märgumine (veesõbralikud ja vett-tõrjuvad ained). 
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Põhimõisted: põlemisreaktsioon, oksiid, oksüdeerija, oksüdeerumine, oksüdatsiooniaste, 

ühinemisreaktsioon, märgumine. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Hapniku saamine ja tõestamine, küünla põletamine kupli all. 

2. Põlemisreaktsiooni kujutamine molekulimudelite abil. 

3. CO2 saamine ja kasutamine tule kustutamisel. 

4. Vesiniku saamine ja puhtuse kontrollimine. 

4. Happed ja alused – vastandlike omadustega ained 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide (kui tuntumaid aluseid) ja soolasid ning koostab 

hüdroksiidide ja soolade nimetuste alusel nende valemeid (ja vastupidi); 

2) mõistab hapete ja aluste vastandlikkust (võimet teineteist neutraliseerida); 

3) hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse alusel; määrab 

indikaatoriga keskkonda lahuses (neutraalne, happeline või aluseline); 

4) toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja soolade kasutamise kohta igapäevaelus; 

5) järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades ohutusnõudeid; 
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6) koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide võrrandeid; 

7) mõistab reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise põhimõtet (keemilistes reaktsioonides 

elementide aatomite arv ei muutu). 

Õppesisu 

Happed, nende koostis. Tähtsamad happed. Ohutusnõuded tugevate hapete kasutamise korral. 

Hapete reageerimine alustega, neutralisatsioonireaktsioon. Hüdroksiidide (kui tuntumate aluste) 

koostis ja nimetused. Ohutusnõuded tugevaid aluseid (leelisi) kasutades. Lahuste pH-skaala, selle 

kasutamine ainete lahuste happelisust/aluselisust iseloomustades. Soolad, nende koostis ja 

nimetused. Happed, alused ja soolad igapäevaelus. 

Põhimõisted: hape, alus, indikaator, neutralisatsioonireaktsioon, lahuste pH-skaala, sool. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Hapete ja aluste kindlakstegemine indikaatoriga, neutralisatsioonireaktsiooni uurimine. 

5. Tuntumaid metalle 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi (hea elektri- ja soojusjuhtivus, läige, 

plastilisus) metallilise sideme iseärasustega; 
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2) eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle; hindab metalli 

aktiivsust (aktiivne, keskmise aktiivsusega või väheaktiivne) metalli asukoha järgi 

metallide pingereas; 

3) teeb katseid metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdleb nende 

reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt) ning seostab kiiruse erinevust metallide aktiivsuse 

erinevusega; 

4) seostab redoksreaktsioone keemiliste elementide oksüdatsiooniastmete muutumisega 

reaktsioonis; 

5) põhjendab metallide käitumist keemilistes reaktsioonides redutseerijana; 

6) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide iseloomulike keemiliste reaktsioonide kohta 

(metall + hapnik, metall + happelahus); 

7) hindab tuntumate metallide ja nende sulamite (Fe, Al, Cu jt) rakendamise võimalusi 

igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ja keemiliste 

omadustega; 

8) seostab metallide, sh raua korrosiooni aatomite üleminekuga püsivamasse olekusse 

(keemilisse ühendisse); nimetab põhilisi raua korrosiooni (roostetamist) soodustavaid 

tegureid ja selgitab korrosioonitõrje võimalusi. 
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Õppesisu 

Metallid, metallide iseloomulikud omadused, ettekujutus metallilisest sidemest (tutvustavalt). 

Metallide füüsikaliste omaduste võrdlus. 

Metallide reageerimine hapnikuga jt lihtainetega. Metallid kui redutseerijad. Keemiliste 

elementide oksüdatsiooniastmete muutumine keemilistes reaktsioonides. Metallide reageerimine 

hapete lahustega. Ettekujutus reaktsiooni kiirusest (metalli ja happelahuse vahelise reaktsiooni 

näitel). Erinevate metallide aktiivsuse võrdlus (aktiivsed, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivsed 

metallid), metallide pingerea tutvustus. 

Tähtsamad metallid ja nende sulamid igapäevaelus (Fe, Al, Cu jt). Metallide korrosioon (raua 

näitel). 

Põhimõisted: aktiivne, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivne metall, metallide pingerida, 

redutseerija, redutseerumine, redoksreaktsioon, reaktsiooni kiirus, sulam, metalli korrosioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Metallide füüsikaliste omaduste võrdlemine (kõvadus, tihedus, magnetilised omadused vms). 

2. Internetist andmete otsimine metallide omaduste ja rakendusvõimaluste kohta, nende 

võrdlemine ja süstematiseerimine. 

3. Metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel happe lahusega (nt Zn, Fe, Sn, Cu). 
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4. Raua korrosiooni uurimine erinevates tingimustes. 

6. Anorgaaniliste ainete põhiklassid 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) seostab omavahel tähtsamate hapete ning happeanioonide valemeid ja nimetusi (HCl, 

H2SO4, H2SO3, H2S, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3); 

2) analüüsib valemite põhjal hapete koostist, eristab hapnikhappeid ja hapnikuta happeid 

ning ühe- ja mitmeprootonilisi happeid; 

3) eristab tugevaid ja nõrku happeid ning aluseid; seostab lahuse happelisi omadusi H+- 

ioonide ja aluselisi omadusi OH–-ioonide esinemisega lahuses; 

4) kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid 

reaktsioonivõrrandeid koostades (õpitud reaktsioonitüüpide piires: lihtaine + O2, happeline 

oksiid + vesi, (tugevalt) aluseline oksiid + vesi, hape + metall, hape + alus, aluseline oksiid 

+ hape, happeline oksiid + alus, hüdroksiidi lagunemine kuumutamisel); korraldab neid 

reaktsioone praktiliselt; 

5) kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit; 

6) kirjeldab ja analüüsib mõnede tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, 
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CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi 

omadusi ning selgitab nende ühendite kasutamist igapäevaelus; 

7) analüüsib peamisi keemilise saaste allikaid ja saastumise tekkepõhjusi, saastumisest 

tingitud keskkonnaprobleeme (happesademed, raskmetallide ühendid, üleväetamine, 

osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt) ja võimalikke keskkonna säästmise meetmeid. 

Õppesisu 

Oksiidid. Happelised ja aluselised oksiidid, nende reageerimine veega. 

Happed. Hapete liigitamine (tugevad ja nõrgad happed, ühe- ja mitmeprootonihapped, 

hapnikhapped ja hapnikuta happed). Hapete keemilised omadused (reageerimine metallide, 

aluseliste oksiidide ja alustega). Happed argielus. 

Alused. Aluste liigitamine (tugevad ja nõrgad alused, hästi lahustuvad ja rasklahustuvad alused) 

ning keemilised omadused (reageerimine happeliste oksiidide ja hapetega). Hüdroksiidide koostis 

ja nimetused. Hüdroksiidide lagunemine kuumutamisel. Lagunemisreaktsioonid. 

Soolad. Soolade saamise võimalusi (õpitud reaktsioonitüüpide piires), lahustuvustabel. 

Vesiniksoolad (söögisooda näitel). Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel. 

Anorgaanilised ühendid igapäevaelus. Vee karedus, väetised, ehitusmaterjalid. 

Põhilised keemilise saaste allikad, keskkonnaprobleemid: happevihmad (happesademed), 
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keskkonna saastumine raskmetallide ühenditega, veekogude saastumine, kasvuhoonegaasid, 

osoonikihi hõrenemine. 

Põhimõisted: happeline oksiid, aluseline oksiid, tugev hape, nõrk hape, hapnikhape, tugev alus 

(leelis), nõrk alus, lagunemisreaktsioon, vee karedus, raskmetalliühendid. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Erinevate oksiidide ja vee vahelise reaktsiooni uurimine (nt CaO, MgO, SO2 + H2O). 

2. Erinevate oksiidide ja hapete või aluste vaheliste reaktsioonide uurimine (nt CuO + H2SO4, 

CO2 + NaOH). 

3. Internetist andmete otsimine olmekemikaalide happelisuse/aluselisuse kohta, järelduste 

tegemine. 

4. Erinevat tüüpi hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide uurimine. 

5. Rasklahustuva hüdroksiidi saamine; hüdroksiidi lagundamine kuumutamisel. 

6. Lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine. 

 

3. Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 
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oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, 

ettevõtted jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemetoodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd 

(nt molekulide ja keemiliste reaktsioonide modelleerimine mudelite abil, vaatlused, katsed) 

jne. 

4. Hindamine 
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Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 

tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud 

õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke 

ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning 

vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Põhikooli keemias jagunevad õpitulemused kahte valdkonda: 1) mõtlemistasandite arendamine 

keemia kontekstis; 2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. Nende osatähtsus hinde 

moodustumisel on ligikaudu 80% ja 20%. Madalamat ja kõrgemat järku mõtlemistasandite 

osatähtsus õpitulemuste hindamisel põhikoolis on ligikaudu 50% ja 50%. Uurimisoskusi 

arendatakse ja hinnatakse uurimuslikku käsitlust nõudvate praktiliste tööde ning ka terviklike 

uurimistöödega. Peamised uurimisoskused, mida põhikoolis arendatakse, on probleemi 

sõnastamine, info kogumine, uurimisküsimuste sõnastamine, töövahendite käsitsemine, katse 

hoolikas ja eesmärgipärane tegemine, ohutusnõuete järgimine, katsetulemuste analüüs, järelduste 

tegemine ning tulemuste esitamine. 
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IX klass – geograafia 

Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

1. Õppeaasta sissejuhatus 1) Rühmatöö: geograafilise asendi kirjelduse kava 

koostamine (põhimõttel suuremast väiksemani); asendi 

Ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus: 

Teabekeskkond: info 

otsimine kaartidelt ja 

Maailma atlas, 

interaktiivsed 

EUROOPA JA EESTI LOODUSGEOGRAAFIA 

ASEND, PINNAMOOD JA GEOLOOGIA (9 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teema õppimisel omandavad õpilased ülevaate Eesti ja Euroopa geograafilisest asendist, pinnamoest ja geoloogiast. Tähtis on 

käsitleda Eestit Euroopa (ja maailma) kontekstis, et õpilastel tekiks terviklikum pilt looduses esinevatest nähtustest ja protsessidest. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Eesti geograafia algteadmised saavad õpilased loodusõpetusest. Eesti ja Euroopa pinnamoe ja geoloogia teemade 

õppimine toetub 7. klassis õpitud pinnamoe ja geoloogia teemadele. 9. klassis käsitletakse teemasid süvendatumalt Eesti ja Euroopa kontekstis. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 

2) iseloomustab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi; 

3) seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega;  

4) iseloomustab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti geoloogilist ehitust; 

5) iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

6) iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis; 

7) nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad tipud, tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud. 

Õppesisu: Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja 

maavarad. Mandrijää tegevus Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises. 

Põhimõisted: loodusgeograafiline ja majandusgeograafiline asend, Eesti põhikaart, maastik, kõrg- ja madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja vana mäestik, 

platvorm, kilp, geokronoloogiline skaala, kõrgustik, madalik, lavamaa, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, moreentasandik. 
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Piirkonna geograafilise 

asendi kirjeldamine 

Mõisted: loodus- ja 

majandusgeograafiline 

asend, ilmakaared, ekvaator, 

algmeridiaan, poolkera, 

manner, maailmajagu, 

geograafiline laius ja pikkus, 

geograafilised koordinaadid, 

kliimavööde, loodusvöönd. 

tähtsus. Abiks Koolielu esitlus 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-

8d38-48fc0b92b445 

2) Praktiline töö: kaardiülesanded (mõõtkava, 

geograafilised koordinaadid). 

3) Praktiline töö: valitud riigi asendi iseloomustamine või 

võrdlemine kaardi abil. 

4) Kaarditöö, kordamine: Euroopa poliitiline kaart: riigid, 

pealinnad. 

poliitiline kaart; 

matemaatika: 

mõõtkava, ühikud, 

koordinaadid; 

keeleõpetus: kohanimed, 

kirjeldamine. 

selle kasutamine. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuriline 

mitmekesisus, tolerants. 

kaarditestid  

(Euroopa riigid, 

pealinnad):  

http://www.purposeg

ames.com/game/ebac

a3a286 ,  

http://www.purposeg

ames.com/game/6d7

6fba6af, 

http://www.purposeg

ames.com/game/902f

75428d  

2.  Eesti asend, suurus ja 

piirid 

Mõisted: loodus- ja 

majandusgeograafiline 

asend, ilmakaared, ekvaator, 

algmeridiaan, poolkera, 

manner, maa-ilmajagu, 

geograafilised koordinaadid, 

äärmus-punktid, 

kliimavööde, loodusvööde. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-

4327-8d38-48fc0b92b445  illustreeriv abimaterjal, sisaldab 

ülesandeid. 

2) Praktiline töö: kaardi abil Eesti asendi iseloomustamine. 

3) Kaarditöö: Eesti piirid ja piiriobjektid, suurus ja ulatus, 

äärmuspunktid. 

4) Rühmatöö: Eesti asendiga kaasnevad positiivsed ja 

negatiivsed küljed. 

Ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus: 

poliitiline kaart; 

matemaatika: 

mõõtkava, ühikud, 

koordinaadid; 

keeleõpetus: kohanimed, 

kirjeldamine, väitlemine. 

Teabekeskkond: info 

otsimine kaardilt ja selle 

kasutamine. Tehnoloogia 

ja innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuriline 

mitmekesisus, tolerants. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas  

3.  Euroopa pinnamood ja 

geoloogiline ehitus 

Mõisted: pinnamood e 

reljeef, maastik, pinnavorm, 

madalik, alamik, kõrgustik, 

kõrg- ja madalmäestik,  

kurdmäestik, noor ja vana 

mäestik, platvorm, kilp, Maa 

siseenergia, laamtektoonika, 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-

4c3c-8904-32c447e8dc49  illustreeriv abimaterjal, sisaldab 

ülesandeid. 

2) Kaardi abil Euroopa pinnamoe kirjeldamine (koostada ka 

kirjelduse kava); reljeefiobjektid kaardil (nomenklatuur 

õppeprotsessi kirjelduses). 

3) Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega, tektoonilise ja 

Ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus: 

poliitilise kaardi 

kujunemine ja reljeef; 

matemaatika: 

absoluutne ja suhteline 

kõrgus, ühikud; füüsika: 

Maa siseenergia; 

keeleõpetus: sõnavara, 

Teabekeskkond: info 

otsimine kaardilt ja selle 

kasutamine. Tehnoloogia 

ja innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Tervis ja 

ohutus: vulkaanilised ja 

maavärinaohtlikud 

piirkonnad, inimtegevus 

Maailma atlas, esitlus 

Koolielus, 

interaktiivne 

kaarditest (Euroopa 

rannajoon ja reljeef) 

http://www.purposeg

ames.com/game/euro

opa-reljeef-game 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
http://www.purposegames.com/game/ebaca3a286
http://www.purposegames.com/game/ebaca3a286
http://www.purposegames.com/game/ebaca3a286
http://www.purposegames.com/game/6d76fba6af
http://www.purposegames.com/game/6d76fba6af
http://www.purposegames.com/game/6d76fba6af
http://www.purposegames.com/game/902f75428d
http://www.purposegames.com/game/902f75428d
http://www.purposegames.com/game/902f75428d
http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
http://www.purposegames.com/game/euroopa-reljeef-game
http://www.purposegames.com/game/euroopa-reljeef-game
http://www.purposegames.com/game/euroopa-reljeef-game
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vulkanism, maavärin. looduskaardi seostamine. 

4) Rühmatöö: kaardi abil valitud riigi pinnamoe 

iseloomustamine, mõju inimtegevusele. 

kohanimed, kirjeldamine, 

seostamine.  

ja liiklus tasastel ning 

mägistel aladel.  

4.  Eesti pinnamood 

Mõisted: pinnamood e 

reljeef, maastik, Kõrg- ja 

Madal-Eesti, pinnavorm, 

lauskmaa, madalik, lavamaa, 

kõrgustik, küngas, org, nõgu, 

Balti klint, absoluutne ja 

suhteline kõrgus, 

horisontaal. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-

4c3c-8904-32c447e8dc49  illustreeriv abimaterjal, sisaldab 

ülesandeid. 

2) Eesti pinnamoe üldiseloomustus, suurvormid. 

3) Praktiline töö: suuremõõtkavalisel reljeefikaardil 

pinnamoe ja pinnavormide iseloomustamine. 

4) Erinevate ristprofiilide kirjeldamine ja seostamine 

pinnamoe kaardiga. 

5) Praktiline töö: Eesti reljeefi suurvormide kandmine 

kontuurkaardile (võib teha koduse ülesandena). 

Matemaatika: 

absoluutne ja suhteline 

kõrgus, ühikud, 

graafikud, ristprofiil; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, seostamine. 

Teabekeskkond: 

kaardilt info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, Koolielu 

esitlus, kontuurkaart, 

Maa-ameti 

geoportaali 

reljeefikaart 

http://geoportaal.maa

amet.ee/  

5. Jääaja mõju Euroopa ja 

Eesti pinnamoele 

Mõisted: jääaeg, mandrijää, 

lauskmaa, Kõrg- ja Madal-

Eesti, pinnavorm, moreen, 

moreenküngas, kõrgustik, 

voor, oos, moreentasandik, 

kilp  

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-

4c3c-8904-32c447e8dc49  illustreeriv abimaterjal, sisaldab 

ülesandeid. 

2) Mandrijää mõju pinnamoele: jäätumise ulatus, mandrijää 

tegevus pealetungil ja taganemisel – kulutav ja kuhjav 

tegevus. 

3) Joonise abil üksikpinnavormide iseloomustus, kaardi abil 

leviku iseloomustamine. 

4) Võimalus rühmatööks: mõistekaardi koostamine – Eesti 

reljeefi kujundavad tegurid ja pinnavormid. 

Matemaatika: nõlva 

kaldenurk; füüsika: 

temperatuur, aine olekud, 

raskusjõud, settimine; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, 

üldistamine. 

Teabekeskkond: 

kaardilt info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, Koolielu 

esitlus, liustike 

animatsioonid 

http://whs.moodledo.

co.uk/course/view.ph

p?id=1365, Maa-

ameti reljeefikaart 

http://geoportaal.maa

amet.ee/, huvilistele 

http://www.geoeduca

tion.info/cobweb/Mat

erjalid/laanemeri.htm

l  

http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
http://koolielu.ee/waramu/view/1-596ffde4-80fe-4c3c-8904-32c447e8dc49
http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365
http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365
http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html
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6. Kivimid 1) Rühmatöö: kivimiliigid, nende iseloomustamine ja 

kivimiringe (võib koostada tabelina või mõistekaardina). 

Kivimiringe interaktiivne skeem 

http://www.learner.org/interactives/rockcycle/diagram.html/ 

2) Kivimite tundmaõppimine kiviminäidiste abil. 

Füüsika: raskusjõud, 

settimine, kivistumine, 

kristalliseerumine; 

keemia: aineringe, 

alused, lahustumine. 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

teadus, teadlane, 

geoloog, geograaf. 

Kivimite näidised, 

töölehed. 

7. Eesti geoloogiline ehitus 

Mõisted: maakoor, mineraal, 

kivim, kivimiringe, tardkivim, 

settekivim, kivistis, sete, 

moondekivim, 

geokronoloogiline skaala, 

aluspõhi, platvorm, aluskord, 

pealiskord, pinnakate, 

moreen, kilp. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-05f03134-13cf-

4743-b469-6c8e6d4ec28f  illustreeriv abimaterjal, sisaldab 

ülesandeid. 

2) Jooniste abil platvormi ja Eesti maakoore 

iseloomustamine. 

3) Praktiline töö: jooniste ja geoloogilise kaardi abil Põhja- 

ja Lõuna-Eesti geoloogilise võrdluse koostamine: 

iseloomustuse näidiskava õppeprotsessi kirjelduses. 

Füüsika: raskusjõud, 

settimine, kivistumine, 

kristalliseerumine; 

keemia: aineringe, 

alused, lahustumine; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, 

võrdlemine. 

Teabekeskkond: 

kaardilt info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Elukestev 

õpe ja karjääri 

planeerimine: teadus, 

teadlane, geoloog, 

geograaf. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, esitlus 

Koolielus, kivimite 

näidised, kivimiringe 

http://www.geolsoc.o

rg.uk/page3892.html,  

huvilistele 

http://www.geoeduca

tion.info/cobweb/Mat

erjalid/kiosk/index.ht

ml   

8. Eesti geoloogiline ehitus ja 

maavarad 

Mõisted: maavara, mineraal, 

kivim, tardkivim, settekivim, 

moondekivim, sete, 

geokronoloogiline skaala, 

aluspõhi, platvorm, aluskord, 

pealiskord, pinnakate, 

moreen, karjäär, 

allmaakaevandus, 

rikastamine, aheraine. 

1) Esitlus http://www.slideshare.net/maigiastok/eesti-

maavarad või http://www.slideshare.net/VeikoKaru/eesti-

maavarad-5632125 illustratiivne materjal. 

2) Mõistekaardi koostamine: maavarade liigid ja leidumine 

Eestis ning seos geoloogilise ehitusega, kasutusvaldkonnad. 

3) Arutelu: maavarade kaevandamise erinevad võimalused, 

kaevandamisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed 

küljed. 

4) Kaarditöö: Euroopa maavarade levik ja nende seos 

geoloogilise ehitusega. 

http://lemill.net/community/people/maigiastok/collections/e

Füüsika: raskusjõud, 

settimine, kivistumine, 

kristalliseerumine, 

energia; keemia: 

aineringe, alused, 

lahustumine, süntees; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, väitlemine, 

seostamine. 

Teabekeskkond: 

kaardilt info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Keskkond 

ja jätkusuutlik areng: 

maavarad kui 

taastumatud loodusvarad, 

nende kasutamisega 

kaasnevad 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, esitlus, kivimi-

proovid, TTÜ Mäe-

instituudi teemaleht 

http://mi.ttu.ee/maav

arad/, maavarade 

kaevandamise 

kaardikogum 

http://mi.ttu.ee/kaardi

d/, Eesti Statistika-

ameti portaalis 

maavarad 

maakondades 

http://www.stat.ee/65

http://www.learner.org/interactives/rockcycle/diagram.html/
http://koolielu.ee/waramu/view/1-05f03134-13cf-4743-b469-6c8e6d4ec28f
http://koolielu.ee/waramu/view/1-05f03134-13cf-4743-b469-6c8e6d4ec28f
http://www.geolsoc.org.uk/page3892.html
http://www.geolsoc.org.uk/page3892.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/index.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/index.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/index.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/index.html
http://www.slideshare.net/maigiastok/eesti-maavarad
http://www.slideshare.net/maigiastok/eesti-maavarad
http://www.slideshare.net/VeikoKaru/eesti-maavarad-5632125
http://www.slideshare.net/VeikoKaru/eesti-maavarad-5632125
http://lemill.net/community/people/maigiastok/collections/eesti-maavarad-3
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-83fede1a-bdd2-4bc9-b057-40cfd863dc66
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-83fede1a-bdd2-4bc9-b057-40cfd863dc66
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-ec9f9a80-82ef-4916-97ef-fa101fad4fd0
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-ec9f9a80-82ef-4916-97ef-fa101fad4fd0
http://www.stat.ee/65576
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esti-maavarad-3 - testid maavarade kohta, pildimaterjal, 

http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarad.html 

-eestikeelne ülevaade kivimite kasutamisest. 

5) Õpilaste enesehinnang õpitu omandatuse kohta. 

keskkonnaprobleemid.  576  

9. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Kordamisülesanded kaardiga, joonistega, skeemidega. 

Abiks: õige/väär väide (geoloogiline ehitus) 

http://koolielu.ee/waramu/view/4eb49c45952f7295b2c6edd

738203bae7d9c9aa3, tublimatele ülesanded geograafia-

olümpiaadide ülesannete kogumikus 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/ko

gumik_geo_olymp.pdf . 

Matemaatika, füüsika, 

keemia, ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed.  

Teabekeskkond, 

elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

info leidmine, teadmiste 

ja oskuste kasutamine 

ülesannete lahendamisel. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, joonised, 

skeemid. 

10. Kontrolltöö Ülesanded kaardiga, joonistega, skeemidega. Matemaatika, füüsika, 

keemia, ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus, 

keeleõpetus: seosed 

eelnevalt välja toodud. 

Teabekeskkond, 

elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

info leidmine, teadmiste 

ja oskuste kasutamine 

ülesannete lahendamisel. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, joonised, 

skeemid. 

11.  Päev Haapsalu piiskopilinnuses Ajalugu: linnuse 

asukoha valik ja 

ehitamiseks kasutatud 

materjalid. 

Teabekeskkond, 

elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

info leidmine, teadmiste 

ja oskuste kasutamine 

ülesannete lahendamisel. 

Töölehed 

 

EUROOPA JA EESTI KLIIMA (7 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Eesti ja Euroopa kliima õppimine annab õpilasele ettekujutuse kliimat kujundavate tegurite omavahelistest seostest ja kliima 

seaduspärasustest. Kliimaga seonduv on tähtis igapäevaelus, õpitakse kasutama kliima- ja ilmakaarti. 

http://lemill.net/community/people/maigiastok/collections/eesti-maavarad-3
http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarad.html
http://www.stat.ee/65576
http://koolielu.ee/waramu/view/4eb49c45952f7295b2c6edd738203bae7d9c9aa3
http://koolielu.ee/waramu/view/4eb49c45952f7295b2c6edd738203bae7d9c9aa3
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/kogumik_geo_olymp.pdf
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/kogumik_geo_olymp.pdf
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Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

12. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs 

Ilm ja ilma iseloomustavad 

näitajad 

Mõisted: õhkkond, ilm, 

õhutemperatuur, õhurõhk, 

tuul, ilmakaared, tuule 

kiirus, õhuniiskus, pilvisus, 

sademed, ilmakaart. 

1) Mõistekaardi koostamine: ilma iseloomustavad näitajad 

ja ilmastikunähtused (interaktiivse mõistekaardi näide 

http://www.mind42.com/pub/mindmap?mid=200dcf06-

57d4-427b-adfa-b087842f38c0). 

2) Praktiline töö: tänase ilma iseloomustamine vaatluse ja 

ilmakaardi abil (http://www.emhi.ee/, http://www.ilm.ee/). 

3) Arutelu: ilma mõju inimtegevusele, ohtlikud 

ilmastikunähtused ja käitumine nende korral 

(http://www.emhi.ee/?ide=29,720). 

Matemaatika: ühikud, 

graafikud; füüsika: 

õhutemperatuur, 

õhurõhk, tuul, 

õhuniiskus, Celsiuse 

skaala; keeleõpetus: 

sõnavara, kirjeldamine, 

arutlemine; 

arvutiõpetus: inter-

aktiivsed ilmakaardid. 

Teabekeskkond: 

kaardilt ja graafikutelt 

info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Tervis ja 

ohutus: ohtlikud 

ilmastikunähtused. 

Koolielu esitlus, 

ilmakaardid, 

graafikud 

(http://www.emhi.ee/

, http://www.ilm.ee/. 

13. Euroopa kliima ja kliimat 

kujundavad tegurid 

Mõisted: kliimavööde, 

1) Esitlus Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

3feae21a-781a-440a-877e-91cea1855d7a illustratiivne 

materjal, küsimused. 

Matemaatika: ühikud, 

graafikud, keskmine 

temperatuur, 

Teabekeskkond: 

kaardilt ja graafikutelt  

info otsimine ja 

Maailma atlas, 

Koolielu esitlus, 

ilmaportaalid 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Eesti kliima kohta saavad õpilased algteadmised loodusõpetusest. Eesti ja Euroopa kliima õppimine toetub 7. klassis 

omandatud algteadmistele kliimateguritest ja kliimavöötmetest, samuti 8. klassis käsitletud Euroopaga seonduvatele loodusvöönditele. 9. klassis käsitletakse kliimat 

süvendatumalt Eesti ja Euroopa kontekstis. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) iseloomustab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat kujundavate tegurite mõju etteantud koha kliimale; 

2) iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled); 

3) mõistab kliimamuutuste uurimise tähtsust ja toob näiteid tänapäevaste uurimisvõimaluste kohta; 

4) toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta. 

Õppesisu: Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed 

Euroopas. 

Põhimõisted: samatemperatuurijoon ehk isoterm, õhurõhk, hoovus, läänetuuled, kõrg- ja madalrõhuala, soe ja külm front, tsüklon, antitsüklon. 

http://www.mind42.com/pub/mindmap?mid=200dcf06-57d4-427b-adfa-b087842f38c0
http://www.mind42.com/pub/mindmap?mid=200dcf06-57d4-427b-adfa-b087842f38c0
http://www.emhi.ee/
http://www.ilm.ee/
http://www.emhi.ee/?ide=29,720
http://www.emhi.ee/
http://www.emhi.ee/
http://www.ilm.ee/
http://koolielu.ee/waramu/view/1-3feae21a-781a-440a-877e-91cea1855d7a
http://koolielu.ee/waramu/view/1-3feae21a-781a-440a-877e-91cea1855d7a
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õhumass, päikesekiirgus, 

kiirte langemisnurk, 

aastaajad, keskmine 

õhutemperatuur, isoterm, 

õhurõhk, isobaar, 

temperatuuriamplituud, 

kliimadiagramm, mereline ja 

mandriline kliima, 

läänetuuled, hoovus, tsüklon, 

antitsüklon. 

2) Praktiline töö: kliimakaartide või kliimadiagrammide 

põhjal Euroopa erinevate piirkondade kliima 

iseloomustamine ja selle kujunemist mõjutavate tegurite 

analüüs. 

Vt kordavalt: aastaaegade teke 

http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/,  

öö ja päeva pikkus  http://www.fourmilab.ch/cgi-

bin/Earth/action?opt=-p  

3) Tänane ilm Eestis ja Euroopas: ilmaportaalide kaartide 

abil või tööjuhend 

http://www.oppekava.ee/index.php/Geograafia on 

lahendatav arvuti abil 

temperatuuriamplituud; 

füüsika: õhutemperatuur, 

Celsiuse skaala, õhurõhk, 

tuul, õhuniiskus; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, analüüs; 

arvutiõpetus: inter-

aktiivsed ilmakaardid. 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Tervis ja 

ohutus: ohtlikud 

ilmastikunähtused. 

(http://www.yr.no/, 

http://www.meteoala

rm.ee/, 

http://www.foreca.co

m/Estonia, 

http://www.meteocen

trale.ch/en/weather/w

eather-for-

professionals/) 

kliimadiagrammid, 

Google Maps 

(https://maps.google.

com/maps?hl=en) 

14. Eesti kliima ja kliimat 

kujundavad tegurid 

Mõisted: kliimavööde, 

õhumass, keskmine 

õhutemperatuur, isoterm, 

temperatuuriamplituud, 

kliimadiagramm, mereline ja 

mandriline kliima, 

läänetuuled, hoovus, 

õhurõhk, isobaar, tuuleroos, 

tsüklon, antitsüklon. 

1) Esitlus Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

b3d1c3fa-98d7-4467-8e07-0b400a30c02b  illustratiivne 

materjal, küsimused. 

2) Mõistekaart: Eesti kliimategurid ja nende mõju. 

3) Praktiline töö: kliimakaartide ja kliimadiagrammide abil 

Eesti erinevate piirkondade (Lääne- ja Ida-Eesti) kliima 

iseloomustamine või võrdlemine, kliimat kujundavate 

tegurite selgitamine (koostada iseloomustuse kava). 

4) Võimalikud kliimamuutused ja neid põhjustavad tegurid, 

näiteks Põhja–Atlandi hoovuse nõrgenemise mõju Euroopa 

ja Eesti kliimale. 

Matemaatika: ühikud, 

graafikud, aritmeetiline 

keskmine, temperatuuri-

amplituud; füüsika: 

õhutemperatuur, Celsiuse 

skaala, õhurõhk, tuul, 

õhuniiskus, sademed; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, 

üldistamine, võrdlemine, 

seostamine; 

arvutiõpetus: inter-

aktiivsed ilmakaardid. 

Teabekeskkond: 

kaardilt ja graafikutelt 

info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Tervis ja 

ohutus: ohtlikud 

ilmastikunähtused. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, Koolielu 

esitlus, joonised, 

kliimadiagrammid 

näiteks ilmaportaalis 

http://www.yr.no/ on 

Eesti kohta 

diagramme. 

15. Õhumassid, tsüklon, 

antitsüklon ja kaasnev ilm 

Mõisted: õhumass, õhurõhk, 

1) Esitlused Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

b714a72c-65f8-451e-9db7-7bc223aab848 valikuliselt 

teemakohased illustreerivad ja selgitavad slaidid. 

Matemaatika: ühikud, 

graafikud; füüsika: 

õhutemperatuur, Celsiuse 

skaala, õhurõhk, tuul, 

Teabekeskkond: 

kaardilt ja graafikutelt  

info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, Koolielu 

esitlus, 

animatsioonid, 

http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth/action?opt=-p
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth/action?opt=-p
http://www.oppekava.ee/index.php/Geograafia
http://www.yr.no/
http://www.meteoalarm.ee/
http://www.meteoalarm.ee/
http://www.foreca.com/Estonia
http://www.foreca.com/Estonia
http://www.meteocentrale.ch/en/weather/weather-for-professionals/
http://www.meteocentrale.ch/en/weather/weather-for-professionals/
http://www.meteocentrale.ch/en/weather/weather-for-professionals/
http://www.meteocentrale.ch/en/weather/weather-for-professionals/
https://maps.google.com/maps?hl=en
https://maps.google.com/maps?hl=en
http://koolielu.ee/waramu/view/1-b3d1c3fa-98d7-4467-8e07-0b400a30c02b
http://koolielu.ee/waramu/view/1-b3d1c3fa-98d7-4467-8e07-0b400a30c02b
http://www.yr.no/
http://koolielu.ee/waramu/view/1-b714a72c-65f8-451e-9db7-7bc223aab848
http://koolielu.ee/waramu/view/1-b714a72c-65f8-451e-9db7-7bc223aab848
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madal- ja kõrgrõhuala, 

tsüklon, antitsüklon, soe ja 

külm front.  

2) Animatsioonid: 

http://www.mesoscale.iastate.edu/agron206/animations/12_

CycAntCyc.html madal- ja kõrgrõhuala, 

http://educypedia.karadimov.info/library/Frentes.swf 

tsüklon ja antitsüklon. 

3) Jooniste abil ilma iseloomustamine kõrg- ja madalrõhu-

alal ning seostamine ilmakaardiga; ilm soojal ja külmal 

frondil  

õhuniiskus, sademed; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, seostamine. 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete allikate 

kasutamine. Tervis ja 

ohutus: ohtlikud 

ilmastikunähtused. 

animeeritud kaardid 

näiteks 

http://www.yr.no/, 

Google Earth`i 

ilmakaart, artiklid 

näiteks Ilmajutud 

http://www.emhi.ee/?

ide=29,843) 

16. Ilmakaart 

Mõisted: õhumass, õhurõhk, 

madal- ja kõrgrõhuala, 

tsüklon, antitsüklon, soe ja 

külm front. 

1) Esitlus Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

6228af85-5c4f-4f4b-91f4-7db774ef1602  illustratiivne 

materjal, ilmakaartide analüüs. 

2) Tänase ilmakaardi analüüs www.emhi.ee 

3) Eestisisesed kliimaerinevused: tööjuhendid 

http://www.oppekava.ee/index.php/Geograafia on 

lahendatavad arvuti abil. 

4) Õpilaste enesehinnang õpitu omandatuse kohta. 

Matemaatika: ühikud, 

graafikud; füüsika: 

õhutemperatuur, Celsiuse 

skaala, õhurõhk, tuul, 

õhuniiskus, sademed; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, analüüs. 

Teabekeskkond: 

kaardilt ja graafikutelt 

info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

koostamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

interaktiivsed allikad. 

Tervis ja ohutus: oht-

likud ilmastikunähtused. 

Erinevad ilma-

kaardid, tänane 

ilmakaart: 

http://www.emhi.ee/?

ide=19,252 , 

animeeritud kaart 

http://www.yr.no/sat

ellitt/europa_animasj

on.html 

17. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Abiks: interaktiivsed testid 

http://opetaja.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/,  

tublimatele ülesanded geograafiaolümpiaadide ülesannete 

kogumikus 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/ko

gumik_geo_olymp.pdf  

huvilistele interaktiivne ilmakursus (lõpus test) 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24920/

index.html 

Matemaatika, füüsika, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond: info 

leidmine, teadmiste ja 

oskuste kasutamine 

ülesannete lahendamisel. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, diagrammid, 

joonised, ilma-

kaardid  

18. Kontrolltöö  Ülesanded kaardiga, diagrammidega, joonistega, Matemaatika, füüsika, Teabekeskkond: Maailma atlas, Eesti 

http://www.mesoscale.iastate.edu/agron206/animations/12_CycAntCyc.html
http://www.mesoscale.iastate.edu/agron206/animations/12_CycAntCyc.html
http://educypedia.karadimov.info/library/Frentes.swf
http://www.yr.no/
http://www.emhi.ee/?ide=29,843
http://www.emhi.ee/?ide=29,843
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6228af85-5c4f-4f4b-91f4-7db774ef1602
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6228af85-5c4f-4f4b-91f4-7db774ef1602
http://www.emhi.ee/
http://www.oppekava.ee/index.php/Geograafia
http://www.emhi.ee/?ide=19,252
http://www.emhi.ee/?ide=19,252
http://www.yr.no/satellitt/europa_animasjon.html
http://www.yr.no/satellitt/europa_animasjon.html
http://www.yr.no/satellitt/europa_animasjon.html
http://opetaja.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/kogumik_geo_olymp.pdf
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/kogumik_geo_olymp.pdf
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24920/index.html
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24920/index.html
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skeemidega. keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

teadmiste ja oskuste 

rakendamine. 

atlas, töölehed  

 

Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

19. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs 

1) Esitlus Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

faec0a9c-1c8d-4279-9cf6-527b741e5bd4  illustratiivne 

materjal, küsimused. 

Keemia: lahused, 

soolsus, riimvesi, reostus; 

füüsika: vee olekud; 

Teabekeskkond: 

kaartidelt info otsimine ja 

kasutamine kirjelduse 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, Koolielu 

esitlus, huvilistele  

EUROOPA JA EESTI VEESTIK (6 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teema õppimisel on tähtis rõhuasetus veega seotud protsesside ja probleemide tundmaõppimisel ning seoste nägemisel 

keskkonna ja inimtegevuse vahel. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Eesti veestiku kohta saavad õpilased algteadmised loodusõpetusest. Eesti ja Euroopa veestiku õppimine toetub 7. 

klassis omandatud algteadmistele veestikust ja 8. klassis käsitletud loodusvöönditega seonduvatele veestikuteemadele. 9. klassis käsitletakse veestikku suurema 

rõhuasetusega inimtegevuse mõjule ja keskkonnaproblemaatikale. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende lahendamise võimaluste kohta; 

2) kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja skäärrannikut;  

3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning põhjaveega seotud probleeme Eestis; 

4) teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja majanduslikku tähtsust; 

5) iseloomustab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi ja jõgesid. 

Õppesisu: Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. 

Põhjavee kujunemine ja liikumine. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis. 

Põhimõisted: valgla, veelahe, riimvesi, pankrannik, laidrannik, skäärrannik, luide, maasäär, rannavall,  põhjavesi, veega küllastunud ja küllastamata kihid, põhjavee tase, 

vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted. 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-faec0a9c-1c8d-4279-9cf6-527b741e5bd4
http://koolielu.ee/waramu/view/1-faec0a9c-1c8d-4279-9cf6-527b741e5bd4
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Läänemere eripära.  

Mõisted: maailmameri, 

ookean, meri, laht, väin,  

sise-, ääre- ja saartevaheline 

meri, soolsus, valgla, 

riimvesi, eutrofeerumine. 

2) Läänemere arenguetapid – seosed mandrijää ulatuse, 

maakoore liikumise, veekogu tüübi, sulavee hulga ja vee 

soolsuse vahel (vt arenguetappide kaarte). 

3) Kaardi abil Läänemere soolsuse, veetemperatuuri ja 

jäätumise iseloomustamine. Nende omavaheliste seoste ja 

tegurite analüüs.  

4) Läänemere reostusallikad ja keskkonnaprobleemid, 

abinõud. 

bioloogia: elukeskkond, 

liigiline koosseis; 

ajalugu: Läänemere-

äärsed riigid ja rahvad; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, seostamine, 

analüüs. 

koostamisel. Keskkond 

ja jätkusuutlik areng: 

reostusallikad, kesk-

konnaprobleemid ja 

Läänemere kaitse. Tervis 

ja ohutus: sinivetikad 

rannikumeres. 

http://www.visitbalti

csea.net/download/B

ook_EE.pdf  

20. Läänemere rannikud 

Mõisted: rannajoon, rannik, 

rand, pank-rannik, Balti 

klint, laid- ja skäärrannik, 

luide, maasäär, rannavall. 

1) Esitlus Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

6884513a-99f4-4f48-b774-9a37cb42d39c 

2) Läänemere rannajoon ja rannikutüübid, kaardi, jooniste 

ja piltide abil iseloomustamine, levik, protsessid (võib 

koostada mõistekaardi). Video „Balti klint” 

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11156  

Lisamaterjal: 

http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/me

nu5.html  

3) Kontuurkaardi täitmine: Euroopa ja Eesti rannajoon, 

objektid õppeprotsessi kirjelduses. 

Füüsika: vee olekud, vee 

liikumine, raskusjõud; 

kunstiõpetus: kontuur-

kaardi kujundamine; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, analüüs. 

Teabekeskkond: 

kaartidelt ning joonistelt 

info otsimine ja kasuta-

mine kirjelduse 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete teabe-

allikate kasutamine. 

Tervis ja ohutus: ohud 

rannikul. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, esitlus 

Koolielus, huvilistele 

esitlus:  

http://www.slideshar

e.net/pihlakas/lnemer

i ; interaktiivne 

materjal Eesti 

rannikute kohta, 

sisaldab testi:  

http://eestirannik.ut.e

e/; Balti klint:  

http://www.klint.envi

r.ee/klint/index.html  

21. Sood 

Mõisted: märgala, soo, 

siirdesoo, raba, turvas, 

Ramsari leping. 

1) Esitlused, illustratiivne materjal: 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-

7149052f7dcabea2de8bd3571a46a0ba5863bd25 või 

„Siseveed 9. klassile”http://raatuse.rtk.tartu.ee/?s=1193 saab 

kasutada valikulisi slaide. 

2) Soode tekketegurid ja arenguetapid – iseloomustus. 

Füüsika: vee liikumine, 

sademed, aurumine; 

bioloogia: soode 

ökoloogiline tähtsus, 

elukeskkond; keemia: 

aineringe, pH 

määramine; keeleõpetus: 

sõnavara, kirjeldamine, 

Teabekeskkond: 

kaartidelt ning joonistelt 

info otsimine ja kasuta-

mine kirjelduse 

koostamisel. Keskkond 

ja jätkusuutlik areng: 

soode ökoloogiline 

tähtsus, turvas kui 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, joonised, video 

http://www.youtube.

com/watch?v=41sgy

E5xsMo&feature=pl

ayer_embedded,  

huvilistele Eesti 

Ürglooduse raamatu 

http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf
http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf
http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6884513a-99f4-4f48-b774-9a37cb42d39c
http://koolielu.ee/waramu/view/1-6884513a-99f4-4f48-b774-9a37cb42d39c
http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11156
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/menu5.html
http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/kiosk/menu5.html
http://www.slideshare.net/pihlakas/lnemeri
http://www.slideshare.net/pihlakas/lnemeri
http://www.slideshare.net/pihlakas/lnemeri
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-af33082bfd6970a36bf92bc2f189319c8bc1a1fc
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-af33082bfd6970a36bf92bc2f189319c8bc1a1fc
http://www.klint.envir.ee/klint/index.html
http://www.klint.envir.ee/klint/index.html
http://koolielu.ee/waramu/view/1-7149052f7dcabea2de8bd3571a46a0ba5863bd25
http://koolielu.ee/waramu/view/1-7149052f7dcabea2de8bd3571a46a0ba5863bd25
http://raatuse.rtk.tartu.ee/?s=1193
http://www.youtube.com/watch?v=41sgyE5xsMo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=41sgyE5xsMo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=41sgyE5xsMo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=41sgyE5xsMo&feature=player_embedded
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3) Kaarditöö: soode levik Euroopas ja Eestis; suuremad 

Eesti sood, nende teket soodustavate tegurite analüüs. 

4) Arutelu: soode keskkonnaalane ja majanduslik tähtsus, 

soode kaitse (videoklipp 

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11349), 

lisamaterjalina tekst 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9805

/sood.html  

analüüs, arutlemine. aeglaselt taastuv loodus-

vara. Tervis ja ohutus: 

liikumine rabas. 

veebiversioon 

http://gi.ee/teaching/

geo.html  

22. Põhjavesi 

Mõisted: põhjavesi, veega 

küllastunud ja küllastamata 

kihid, põhjavee tase, vett 

läbilaskvad ja vettpidavad 

kivimid ning setted, allikas. 

1) Esitlus http://www.slideshare.net/katsv/phjavesi 

2) Põhjavee kujunemine ja põhjaveega seotud mõisted – 

selgitamine joonise abil. Põhjaveetaset mõjutavad tegurid. 

Animatsioon: 

http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/flashid/pojavee_liikumine.htm

l 

3) Põhjavee kujunemist mõjutavate tegurite ja koostise 

võrdlus Põhja- ja Lõuna-Eestis, seostamine geoloogilise 

ehitusega. 

4) Arutelu: põhjavee kasutamine ja kaitse – reostusallikad, 

veevarude muutumine. Tekst:  http://www.tuit.ut.ee/304328  

Füüsika: vee imbumine, 

liikumine, sademed, 

aurumine; keemia: 

lahustumine, vee 

karedus, happelisus, 

reostus; keeleõpetus: 

sõnavara, kirjeldamine, 

selgitamine, analüüs, 

võrdlemine, seostamine. 

Teabekeskkond: 

kaartidelt ning joonistelt 

info otsimine ja 

kasutamine protsesside 

kirjelduse koostamisel. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

põhjavesi kui taastuv 

loodusvara, veevarude 

kasutamine ja kaitse. 

Tervis ja ohutus: 

põhjavee reostumine. 

Eesti atlas, esitlus, 

joonised, veebileht 

http://www.envir.ee/

pohjavesi ja 

http://andresmarandi.

weebly.com/mis-on-

pohjavesi.html, Puhta 

vee ABC töölehed 

http://www.keskkonn

aamet.ee/public/Puht

a_Vee_ABC_toolehe

d_A4_07_09_2011.p

df  

23. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

1) Euroopa ja Eesti sisevete üldiseloomustus – 

siseveekogude liigid, siseveekogude kujunemise eeldused.   

2) Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, 

skeemidega.  

Abiks: test Läänemere kohta:  

http://opetaja.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/1

Laanemeri.htm  

Füüsika, keemia, 

bioloogia, keeleõpetus: 

seosed eelnevalt välja 

toodud 

Teabekeskkond: info 

leidmine, teadmiste ja 

oskuste rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, joonised, 

skeemid  

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11349
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9805/sood.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9805/sood.html
http://gi.ee/teaching/geo.html
http://gi.ee/teaching/geo.html
http://www.slideshare.net/katsv/phjavesi
http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/flashid/pojavee_liikumine.html
http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/flashid/pojavee_liikumine.html
http://www.tuit.ut.ee/304328
http://www.envir.ee/pohjavesi
http://www.envir.ee/pohjavesi
http://andresmarandi.weebly.com/mis-on-pohjavesi.html
http://andresmarandi.weebly.com/mis-on-pohjavesi.html
http://andresmarandi.weebly.com/mis-on-pohjavesi.html
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_07_09_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_07_09_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_07_09_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_07_09_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Puhta_Vee_ABC_toolehed_A4_07_09_2011.pdf
http://opetaja.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/1Laanemeri.htm
http://opetaja.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/1Laanemeri.htm
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Kaarditest http://www.purposegames.com/game/laanemere-

osad-quiz, tublimatele ülesanded geograafia-olümpiaadide 

ülesannete kogumikus 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/ko

gumik_geo_olymp.pdf 

24. Kontrolltöö  Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega.  Füüsika, keemia, 

bioloogia, keeleõpetus: 

eelnevalt välja toodud 

seosed. 

Teabekeskkond: info 

leidmine, teadmiste ja 

oskuste rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, joonised, 

skeemid, töölehed  

 

EUROOPA JA EESTI RAHVASTIK (9 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Eesti ja Euroopa rahvastiku teemade tundmine on tähtis Eesti ja Euroopa ühiskonnaprotsesside mõistmisel. 

Rahvastikutemaatika annab palju võimalusi kujundada õpilaste oskusi eri allikatest pärit info analüüsimiseks, sh diagrammide ja tabelite kasutamiseks. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Eesti ja Euroopa rahvastiku õppimine 9. klassis toetub 7. ja 8. klassis käsitletud rahvastikuteemadele, samuti ajaloos 

õpitule. 9. klassis käsitletakse rahvastikuteemasid suurema rõhuasetusega rahvastikuprotsesside tundmaõppimisele ning rahvastikuga seotud probleemidele ühiskonnas. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) leiab teabeallikatest infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku uurimise ja selle tähtsuse kohta; 
2) analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu, selle muutumist; 
3) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi, sh Eesti rahvastikku ja selle muutumist;  
4) toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevatest probleemidest Euroopas, sh Eestis, ning nende lahendamise võimaluste kohta; 
5) selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast;  
6) iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise mitmekesisuse kohta. 

Õppesisu: Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja 

rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid. Ränded ja nende põhjused. Eesti rahvuslik koosseis ja selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas. 

Põhimõisted: rahvaloendus, rahvastikuregister, sündimus, suremus, loomulik iive, rahvastikupüramiid, rahvastiku vananemine, ränne ehk migratsioon, sisseränne, 

väljaränne, vabatahtlik ränne, sundränne, pagulased, rahvuslik koosseis. 

http://www.purposegames.com/game/laanemere-osad-quiz
http://www.purposegames.com/game/laanemere-osad-quiz
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/kogumik_geo_olymp.pdf
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kooligeo/materjalid/olympiaadid/kogumik_geo_olymp.pdf
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Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

25. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs 

Euroopa ja Eesti rahvaarv 

ja selle muutumine 

Mõisted: rahvastik, 

rahvaloendus, 

rahvastikuregister. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-da473022-005f-

471e-a0ce-7102f2b0123b  illustreeriv abimaterjal, 

graafikud, diagrammid, ülesanded. 

2) Rahvastikku iseloomustavad näitajad, nende sisu ja 

tähtsus. 

3) Euroopa rahvaarvu ja osakaalu muutumine maailma 

rahvastikus – graafikute ja diagrammide analüüs. Euroopa 

suurema ja väiksema rahvaarvuga riigid. 

4) Eesti rahvaarvu muutumine ja seda mõjutanud tegurid, 

sündmused. Eesti maakondade rahvaarv ja selle muutumine. 

Rahvaarv 1991 – 2012  http://www.stat.ee/34266 

5) Rahvastikuandmete kogumine, rahvaloendused. 

http://www.stat.ee/files/koolinurk/rahvaloendusest/ 

http://www.stat.ee/60187 - rahvaloenduste kaardid. 

Matemaatika: 

arvandmed, ühikud, 

protsent, graafikud, 

diagrammid; ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus: 

rahvaarvu mõjutanud 

poliitilised sündmused, 

seadusandlus; 

keeleõpetus: võrdlemine, 

analüüs. 

Teabekeskkond: 

graafikutelt ja 

diagrammidelt info 

lugemine ja kasutamine 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete 

teabeallikate kasutamine. 

Esitlus Koolielus, 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, graafikud, 

diagrammid, 

Statistikaameti 

portaal (näit  

http://www.stat.ee/ra

hvastik, 

http://www.stat.ee/ra

hvusvaheline-

statistika, piirkondlik 

ülevaade 

http://www.stat.ee/pp

e)  

26. Loomulik iive 

Mõisted: sündimus, suremus, 

absoluutne ja suhteline 

loomulik iive, 

rahvastikupüramiid. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-

8879-4361-b80e-dc2e70648b73 illustreeriv abimaterjal, 

graafikud, diagrammid, ülesanded. 

2) Arutelu: sündimust ja suremust mõjutavad tegurid, 

sündimus ja suremus enne ja peale taasiseseisvumist,  

muutuste põhjused. 

3) Absoluutse ja suhtelise iibe arvutamine, sisuline 

tähendus. 

Matemaatika: arvand-

med, ühikud, suhtarvud, 

protsent, promill, abso-

luutse ja suhtelise iibe 

arvutamine, graafikute ja 

diagramm-mide 

lugemine; ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus: 

poliitilised ja majandus-

likud sündmused, 

seadusandlus, sündimust 

Teabekeskkond: 

graafikutelt ja 

diagrammidelt info 

lugemine ja kasutamine 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete teabe-

allikate kasutamine. 

Esitlus Koolielus, 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, graafikud, 

diagrammid, 

Statistikaameti 

portaal (näit 

interaktiivne 

rahvastikupüramiid 

http://www.stat.ee/pu

blic/rahvastikupyram

http://koolielu.ee/waramu/view/1-da473022-005f-471e-a0ce-7102f2b0123b
http://koolielu.ee/waramu/view/1-da473022-005f-471e-a0ce-7102f2b0123b
http://www.stat.ee/34266
http://www.stat.ee/files/koolinurk/rahvaloendusest/
http://www.stat.ee/60187
http://www.stat.ee/rahvastik
http://www.stat.ee/rahvastik
http://www.stat.ee/rahvusvaheline-statistika
http://www.stat.ee/rahvusvaheline-statistika
http://www.stat.ee/rahvusvaheline-statistika
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/ppe
http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-8879-4361-b80e-dc2e70648b73
http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-8879-4361-b80e-dc2e70648b73
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
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4) Praktiline töö: rahvastikupüramiidide kirjeldamine - 

ülesanded statistikaameti interaktiivse rahvastikupüramiidi 

põhjal. 

Sünnid, surmad 2002 – 2011 http://www.stat.ee/34268 

ja suremust mõjutavad 

tegurid; keeleõpetus: 

võrdlus, analüüs. 

iid/) 

27. Rahvastiku soolis-

vanuseline koosseis. 

Rahvastiku vananemin 

Mõisted: sündimus, suremus, 

loomulik iive, 

rahvastikupüramiid, 

keskmine eluiga, sooline ja 

vanuseline koosseis, 

rahvastiku vananemine, 

rahvastikupoliitika. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-

8879-4361-b80e-dc2e70648b73  illustreeriv abimaterjal, 

graafikud, diagrammid, ülesanded  

2) Praktiline töö: kaartide ja rahvastikupüramiidide analüüs 

(näit erinevad Euroopa riigid, ajaperioodid, Eesti regioonid 

– oma kodulinn, -vald, -maakond). Eeldusena on vajalik 

tööjuhendite koostamine. Kui võimalik, ühildada 

arvutiõppega. 

3) Eesti rahvastiku soolis-vanuselise struktuuri kujunemise 

tegurid ja kaasnevad probleemid, rahvastikupoliitika 

ülesanded ja lahendusteed. 

Laste osakaal http://www.stat.ee/43652 

Tööealiste osakaal http://www.stat.ee/43676 

Eakate osakaal http://www.stat.ee/43664 

Oodatav eluiga http://www.stat.ee/34276 

Statistics eXplorere http://www.stat.ee/public/statistics-

explorer-et/rahvastik/#story=0 

Matemaatika: absoluut- 

ja suhtarvud, protsent, 

promill, graafikute ja 

diagrammide lugemine; 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: poliitilised ja 

majanduslikud 

sündmused, 

seadusandlus, sündimust 

ja suremust mõjutavad 

tegurid; keeleõpetus: 

võrdlemine, analüüs. 

Teabekeskkond: 

graafikute ja 

diagrammide info 

lugemine ja kasutamine 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete teabe-

allikate kasutamine. 

Esitlus Koolielus, 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, graafikud, 

diagrammid, 

Statistikaameti 

portaal (näit 

interaktiivne 

rahvastikupüramiid 

http://www.stat.ee/pu

blic/rahvastikupyram

iid/, piirkondlik 

ülevaade 

http://www.stat.ee/pp

e) 

28. Ränne e migratsioon 

Mõisted: ränne e 

migratsioon, sise- ja 

välisränne, sisse- ja 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-67bcf7a6-c89e-

47db-ba31-f96d836309f4 illustreeriv abimaterjal, graafikud, 

diagrammid, ülesanded. 

Matemaatika: absoluut- 

ja suhtarvud, protsent, 

graafikute ja 

diagrammide lugemine; 

Teabekeskkond: 

graafikutelt ja 

diagrammidelt info 

lugemine ja kasutamine 

Esitlus Koolielus, 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, graafikud, 

diagrammid, 

http://www.stat.ee/34268
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-8879-4361-b80e-dc2e70648b73
http://koolielu.ee/waramu/view/1-53927d93-8879-4361-b80e-dc2e70648b73
http://www.stat.ee/43652
http://www.stat.ee/43676
http://www.stat.ee/43664
http://www.stat.ee/34276
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/rahvastik/#story=0
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/rahvastik/#story=0
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/ppe
http://koolielu.ee/waramu/view/1-67bcf7a6-c89e-47db-ba31-f96d836309f4
http://koolielu.ee/waramu/view/1-67bcf7a6-c89e-47db-ba31-f96d836309f4
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väljaränne, vabatahtlik ja 

sundränne, pagulased, 

rändesaldo, 

migratsioonikvoot, 

valglinnastumine. 

2) Mõistekaardi koostamine: rändeliigid. 

3) Rühmatöö: rännet mõjutavad tegurid ja suunad; rändega 

kaasnevad probleemid, kaasmõjud; Eestisisesed eripärad. 

(Eeldab tööjuhendit) 

Välisränne riikide alusel http://www.stat.ee/34275 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: poliitilised ja 

majanduslikud sünd-

mused, seadusandlus, 

rännet mõjutavad tegurid; 

keeleõpetus: võrdlemine, 

analüüs. 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

interaktiivsete teabe-

allikate kasutamine. 

Statistikaameti 

portaal interaktiivne 

rändekaart 

http://migrationsmap.

net/#/EST/arrivals 

29. Eesti rahvastiku rahvuslik 

koosseis 

Mõisted: rahvus, rahvuslik 

koosseis, ränne ehk 

migratsioon, sisseränne, 

väljaränne, vabatahtlik 

ränne, sundränne, 

pagulased, rändesaldo, 

migratsioonikvoot. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-67bcf7a6-c89e-

47db-ba31-f96d836309f4 illustreeriv abimaterjal, graafikud, 

diagrammid, ülesanded. 

2) Rühmatöö: Eesti rahvuslik koosseis erinevatel 

ajalooperioodidel, muutused ja nende põhjused. 

Vähemusrahvuste levialad ja seda mõjutavad tegurid.  

Eeldab tööjuhendit. 

Rahvaarv rahvuse alusel http://www.stat.ee/34267 

Matemaatika: absoluut- 

ja suhtarvud, protsent, 

graafikute ja 

diagrammide lugemine; 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: poliitilised ja 

majanduslikud 

sündmused, mis on 

mõjutanud rahvuslikku 

koosseisu; keeleõpetus: 

võrdlemine, analüüs. 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

graafikute ja 

diagrammide info 

lugemine ja kasutamine 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel. 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuriline 

mitmekesisus, tolerants. 

Esitlus Koolielus, 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, graafikud, 

diagrammid, 

Statistikaameti 

portaal 

(välismaalaste arv 

Euroopa riikides 

http://www.stat.ee/57

208 

30. Euroopa rahvuslik 

mitmekesisus 

Mõisted: rahvus, ränne ehk 

migratsioon, sisseränne, 

väljaränne, vabatahtlik 

ränne, sundränne, 

pagulased, rändesaldo, 

migratsioonikvoot. 

1) Praktiline kaarditöö: Euroopa rahvad ja keeled, levikuala 

(ühe- ja mitmerahvuselised riigid; mitme riigikeelega riigid; 

indoeuroopa, germaani, romaani keeled ja 

levikuseaduspära; soome-ugri keeled, riiki omavad ja 

omariikluseta rahvad). 

2) Arutelu: kultuurilise mitmekesisusega ja 

mitmerahvuselisusega kaasnevad probleemid – näiteid 

Euroopast. 

3) Õpilaste enesehinnang õpitu omandatuse kohta. 

Matemaatika: absoluut- 

ja suhtarvud, protsent, 

graafikute ja diagramm-

mide lugemine; ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus: 

poliitilised ja majandus-

likud sündmused, mis on 

mõjutanud rahvuslikku 

koosseisu; keeleõpetus: 

keelkonnad, keelerüh-

mad, võrdlemine, 

analüüs. 

Teabekeskkond: 

kaartidelt, graafikutelt ja 

diagrammidelt info 

lugemine ja kasutamine 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel. 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuriline 

mitmekesisus, tolerants. 

Maailma atlas, 

Statistikaameti 

portaal 

(välismaalaste arv 

Euroopa riikides) 

http://www.stat.ee/57

208 

http://www.stat.ee/34275
http://migrationsmap.net/#/EST/arrivals
http://migrationsmap.net/#/EST/arrivals
http://koolielu.ee/waramu/view/1-67bcf7a6-c89e-47db-ba31-f96d836309f4
http://koolielu.ee/waramu/view/1-67bcf7a6-c89e-47db-ba31-f96d836309f4
http://www.stat.ee/34267
http://www.stat.ee/57208
http://www.stat.ee/57208
http://www.stat.ee/57208
http://www.stat.ee/57208
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31. Maakonna/koduvalla/ 

kodulinna rahvastik 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted 

Võib kasutada töölehte „Maakonna rahvastik” 

http://www.oppekava.ee/index.php/Geograafia või ise 

koostada, abiks näit aadressid:  

Laste osakaal http://www.stat.ee/43652 

Tööealiste osakaal http://www.stat.ee/43676 

Eakate osakaal http://www.stat.ee/43664 

Statistics xplorer http://www.stat.ee/public/statistics-

explorer-et/rahvastik/#story=0 

Matemaatika: absoluut- 

ja suhtarvud, protsent, 

graafikute ja 

diagrammide lugemine; 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: poliitilised ja 

majanduslikud 

sündmused, mis on 

mõjutanud rahvuslikku 

koosseisu; keeleõpetus: 

keelkonnad, 

keelerühmad, 

võrdlemine, analüüs. 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt, graafikutelt ja 

diagrammidelt info 

lugemine ja kasutamine 

seaduspärasuste ning 

protsesside kirjeldamisel; 

Kultuuriline identiteet: 

kultuuriline 

mitmekesisus, tolerants. 

Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal (piirkondlik 

ülevaade 

http://www.stat.ee/pp

e), 

http://www.stat.ee/pp

-ajaloolised-nopped 

32. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. Matemaatika, ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

kultuuriline identiteet: 

eelnevalt välja toodud 

seosed, teadmiste 

rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

diagrammid 

33. Kontrolltöö 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. Matemaatika, ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

kultuuriline identiteet: 

eelnevalt välja toodud 

seosed, teadmiste 

rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

diagrammid 

 

EUROOPA JA EESTI ASUSTUS (8 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Eesti ja Euroopa asustuse õppimine aitab mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ja nende seoseid looduskeskkonnaga. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Eesti asustusega tutvuvad õpilased juba loodusõpetuse, ajaloo ning ühiskonnaõpetuse raames põhikooli I ja II 

kooliastmes, maailma asustusest saadakse esimesed teadmised 7. klassis. 

http://www.oppekava.ee/index.php/Geograafia
http://www.stat.ee/43652
http://www.stat.ee/43676
http://www.stat.ee/43664
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/rahvastik/#story=0
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/rahvastik/#story=0
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/pp-ajaloolised-nopped
http://www.stat.ee/pp-ajaloolised-nopped
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Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

34. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs. 

Rahvastiku paiknemine 

Euroopas 

Mõisted: rahvastiku tihedus, 

looduslikud ja sotsiaal-

majanduslikud tegurid, 

linnastumine, linnastu. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-

44c3-ad61-5b118c71866e  illustreeriv abimaterjal, 

graafikud, diagrammid, ülesanded. 

2) Rühmatöö: rahvastiku paiknemist mõjutavad looduslikud 

ja majanduslikud tegurid, analüüs. Rahvastiku paiknemise 

ja tiheduse seaduspärasused Euroopas. 

3) Praktiline töö: kaartide abil valitud Euroopa riigi 

rahvastiku paiknemise iseloomustamine ja analüüs (või 

võrdluse koostamine). 

Matemaatika: 

rahvastiku tiheduse 

arvutamine; keeleõpetus: 

kirjeldamine, 

võrdlemine, analüüs. 

Teabekeskkond: 

kaartidelt info lugemine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. 

Maailma atlas 

35. Euroopa riigid ja poliitiline 

kaart 

Mõisted: poliitiline kaart, 

riigipiir, ilmakaared, 

looduslikud piirid. 

1) Euroopa suur- ja väikeriigid (nii pindalalt kui 

rahvaarvult). 

2) Euroopa poliitilise kaardi kujunemine – erinevate 

ajalooperioodide kaartide võrdlus, muutuste ja põhjuste 

Ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: asustuse kuju-

nemine, riik, riigipiir, 

ajaloosündmused; 

kunstiõpetus: 

kontuurkaardi 

Teabekeskkond: 

kaartidelt info lugemine 

ja kasutamine võrdluse 

koostamisel ja 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja 

Maailma atlas, 

kontuurkaart, 

mängud Euroopa 

poliitilise kaardi 

kinnistamiseks 

http://www.purposeg

Õpitulemused: Õpilane 

1) analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

2) analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti näitel; 

3) nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh Eestis, ja nende lahendamise võimalustest; 

4) võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi; 

5) nimetab ja näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu. 

Õppesisu: Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulad. Linnastumise põhjused ja linnastumine Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. 

Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 

Põhimõisted: linnastumine, linnastu, valglinnastumine. 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-44c3-ad61-5b118c71866e
http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-44c3-ad61-5b118c71866e
http://www.purposegames.com/game/euroopa-poliitiline-kaart-quiz
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analüüs, looduslikud piirid ja piiriobjektid. 

3) Praktiline töö: riikide ja pealinnade kandmine 

kontuurkaardile. 

Sissejuhatuseks sobib 

http://www.youtube.com/watch?v=VyzQItUhXyw&feature

=related – leia laulus ja kaardil esinevad vead! 

kujundamine; 

keeleõpetus: nimede 

õigekiri kirjeldamine, 

analüüs. 

innovatsioon: 

andmeportaalid, 

interaktiivne mäng. 

ames.com/game/euro

opa-poliitiline-kaart-

quiz ja 

http://www.purposeg

ames.com/game/902f

75428d  

36. Rahvastiku paiknemine 

Eestis 

Mõisted: rahvastiku tihedus, 

siseränne linnastumine, 

valglinnastumine. 

1) Esitlus http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-

44c3-ad61-5b118c71866e  illustreeriv abimaterjal, 

graafikud, diagrammid, ülesanded 

2) Praktiline töö: kaardi abil Eesti asustustiheduse analüüs 

(tihedama ja hõredama asustustihedusega piirkonnad, 

tegurid) 

Matemaatika: rahvas-

tiku tiheduse arvutamine; 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: asustuse kuju-

nemine; keeleõpetus: 

analüüs kirjeldamine, 

võrdlemine. 

Teabekeskkond: info-

portaalidest, kaartidelt 

info leidmine ja kasuta-

mine seadus-pärasuste ja 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja innovat-

sioon: andmeportaalid. 

Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal: 

http://www.stat.ee/62

769,  

http://www.stat.ee/pp

-ajaloolised-nopped 

37. Linnastumine 

Mõisted: linnastumine, 

linnastu, maa-asula. 

1) Arutelu: linna- ja maa-elu erinevused – plussid ja 

miinused. 

2) Euroopa vanimad linnad, suurimad linnad ja linnastud, 

nende kujunemise tegurid ja arengueeldused. 

3) Rühmatöö: linnastumisega kaasnevad probleemid 

(keskkonna-alased, sotsiaalsed, majanduslikud). 

Matemaatika: protsent; 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: linnade kujune-

mine ja vanimad linnad; 

bioloogia: keskkonna-

probleemid; keeleõpetus: 

analüüs kirjeldamine, 

võrdlemine. 

Teabekeskkond: info-

portaalidest, kaartidelt 

info leidmine ja kasuta-

mine seaduspärasuste ja 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja inno-

vatsioon: 

andmeportaalid. 

Maailma atlas, 

interaktiivne 

linnastumise kaart  

http://news.bbc.co.uk

/2/shared/spl/hi/worl

d/06/urbanisation/ht

ml/urbanisation.stm;  

http://www.citypopul

ation.de/world/Agglo

merations.html  

38. Eesti asulad 

Mõisted: linnastumine, 

linnastu, maa-asula, 

haldusjaotus, maakond, vald, 

valglinnastumine. 

1) Eesti asulatüübid ja nende paiknemine, asulavõrgu 

arengutegurid. 

2) Valglinnastumine, uusasumid – tekketegurid, positiivsed 

ja negatiivsed kaasmõjud. 

Eesti linnaregioonide arengupotentsiaalide analüüs 

Ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: linnade 

kujunemine, hansalinnad, 

haldusjaotus ja –üksused; 

kunstiõpetus: kontuur-

kaardi kujundamine; 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt info leidmine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. 

Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal (piirkondlik 

ülevaade) 

http://www.stat.ee/pp

e), 

http://www.youtube.com/watch?v=VyzQItUhXyw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VyzQItUhXyw&feature=related
http://www.purposegames.com/game/euroopa-poliitiline-kaart-quiz
http://www.purposegames.com/game/euroopa-poliitiline-kaart-quiz
http://www.purposegames.com/game/euroopa-poliitiline-kaart-quiz
http://www.purposegames.com/game/902f75428d
http://www.purposegames.com/game/902f75428d
http://www.purposegames.com/game/902f75428d
http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-44c3-ad61-5b118c71866e
http://koolielu.ee/waramu/view/1-f899e92e-de2d-44c3-ad61-5b118c71866e
http://www.stat.ee/62769
http://www.stat.ee/62769
http://www.stat.ee/pp-ajaloolised-nopped
http://www.stat.ee/pp-ajaloolised-nopped
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html
http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html
http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/ppe
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https://www.siseministeerium.ee/public/0000eesti_linnareg.

pdf 

3) Praktiline töö: Eesti maakonnad ja maakonnakeskused – 

kontuurkaardi täitmine. 

bioloogia: keskkonna-

probleemid; keeleõpetus: 

analüüs, kirjeldamine, 

võrdlemine. 

Tehnoloogia ja innovat-

sioon: andmeportaalid. 

http://www.stat.ee/pp

-ajaloolised-nopped 

39. Kodumaakonna asustus ja 

asulavõrk 

Mõisted: maakond, vald, 

asula, linn, alev, alevik, küla. 

1) Kodumaakonna asustustihedus ja tegurite analüüs 

2) Kodumaakonna suuremate asulate või koduasula arengu-

eelduste analüüs 

Võib kasutada lisatekstina Garri Raagma artiklit „Eesti 

regionaalne ja kohalik areng ...” 

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11883 ja Eesti 

linnaregioonide arengupotentsiaalide analüüs 

https://www.siseministeerium.ee/public/0000eesti_linnareg.

pdf  

Ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: asustuse 

kujunemine; bioloogia: 

keskkonnaprobleemid; 

keeleõpetus: analüüs, 

võrdlemine, kirjelda-

mine, tekstitöötlus. 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt, tekstist info 

leidmine ja kasutamine 

seaduspärasuste ja 

protsesside kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja innovat-

sioon: andmeportaalid. 

Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal: 

http://www.stat.ee/62

769,  Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal (piirkondlik 

ülevaade 

http://www.stat.ee/pp

e) 

40. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. 

Vahelduseks mäng „Tunne Euroopat” 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-26ab1422-f319-45f7-

b950-934d9c812268 (iseseisva tööna). 

Matemaatika, ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

kultuuriline identiteet: 

eelnevalt välja toodud 

seosed, teadmiste 

rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid 

41. Kontrolltöö 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. Matemaatika, ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

kultuuriline identiteet: 

eelnevalt välja toodud 

seosed, teadmiste 

rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid 

 

EUROOPA JA EESTI MAJANDUS (10 tundi) 

https://www.siseministeerium.ee/public/0000eesti_linnareg.pdf
https://www.siseministeerium.ee/public/0000eesti_linnareg.pdf
http://www.stat.ee/pp-ajaloolised-nopped
http://www.stat.ee/pp-ajaloolised-nopped
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11883
https://www.siseministeerium.ee/public/0000eesti_linnareg.pdf
https://www.siseministeerium.ee/public/0000eesti_linnareg.pdf
http://www.stat.ee/62769
http://www.stat.ee/62769
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/ppe
http://koolielu.ee/waramu/view/1-26ab1422-f319-45f7-b950-934d9c812268
http://koolielu.ee/waramu/view/1-26ab1422-f319-45f7-b950-934d9c812268
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Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

42. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs 

Sissejuhatus majandus-

geograafiasse. Majanduse 

struktuur 

1) Esitlus Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

bfad9709-9413-421d-a134-f3dea32fad1d illustreeriv 

abimaterjal, graafikud, diagrammid, ülesanded. 

2) Majanduse struktuur (lisada iga valdkonna juurde ka 

konkreetne ettevõtte näide). 

Ühiskonnaõpetus, 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

tööjõud, tööhõive; 

matemaatika: graafikute 

ja diagrammide 

lugemine, keeleõpetus: 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: elukutse 

valik ja töövõimalused. 

Koolielu esitlus. 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Euroopa ja Eesti majanduse õppimine loob aluse mõistmaks majanduse struktuuri ja ühiskonnas toimivaid protsesse. 

Energiamajandusega seonduv aitab mõista tänapäeva ühiskonna väljakutseid energiaressursside kasutamisel ja säästmisel. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 

Euroopa ja Eesti majandus on esimene n-ö puhtalt majandusgeograafiline teema, mille õppimisel saab toetuda ühiskonnaõpetuses omandatud teadmistele. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele ning toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta; 

2) rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel; 

3) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise mõju kohta keskkonnale; 

4) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ja puudusi elektrienergia tootmisel; 

5) analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust, iseloomustab põlevkivi kasutamist energia tootmisel; 

6) toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta; 

7) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist; 

8) toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta. 

Õppesisu: Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstusharud. Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus ja 

energiaprobleemid. Eesti energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euroopa peamised majanduspiirkonnad. 

Põhimõisted: majanduskaardid, majandusressursid, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, kapital, tööjõud, tööjõu kvaliteet, esmasektor, tööstus, teenindus, 

energiamajandus, energiaallikad (soojus-, tuuma-, hüdro-, tuule- ja päikeseenergia). 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-bfad9709-9413-421d-a134-f3dea32fad1d
http://koolielu.ee/waramu/view/1-bfad9709-9413-421d-a134-f3dea32fad1d
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Mõisted: majandus-

geograafia, inim- ja 

ühiskonnageograafia, 

majandus, esmasektor, 

tööstus, teenindus, tööhõive. 

3) Rühmatöö: kodukoha (linn, maakond) ettevõtete 

tegevusvaldkonnad ja kuuluvus majandussektoritesse. 

4) Üldised seaduspärasused hõive muutuses ja hõive 

võrdlus erinevates Euroopa riikides - graafikute ja 

diagrammide analüüs. 

sõnavara, üldistamine, 

võrdlemine, analüüs. 

43. Eesti majandus-

geograafiline asend ja 

majandusressursid 

Mõisted: majandus-

geograafia, taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad, 

kapital, tööjõud, tööjõu 

kvaliteet, vanuseline 

koosseis, majanduskaardid. 

1) Esitlused Koolielus http://koolielu.ee/waramu/view/1-

cc6185b3-cd07-4cbf-8525-118351820d6d ja 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-

8d38-48fc0b92b445 illustreeriv abimaterjal, graafikud, 

diagrammid, ülesanded. 

2) Eesti majandusgeograafilise asendi iseloomustamine. 

3) arutelu – Eesti majanduslikku arengut soodustavad ja 

raskendavad tegurid. 

Ühiskonnaõpetus, 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

tööjõud, tööhõive, 

kapital; matemaatika: 

graafikute ja 

diagrammide lugemine; 

keeleõpetus: sõnavara, 

iseloomustamine, 

üldistamine, võrdlemine, 

arutelu, analüüs. 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt info leidmine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, Statistikaameti 

portaal (maavarade 

kaevandamine 

http://www.stat.ee/65

576) 

44. Eesti regionaalne 

majanduslik areng 

Mõisted: taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad, 

kapital, tööjõud, tööjõu 

kvaliteet, vanuseline 

koosseis, majanduskaardid. 

1) Rühmatöö: kodukoha (näit linn, maakond, vald) 

majandusliku arengu eeldused (tuua välja asendilised, 

looduslikud ja sotsiaalmajanduslikud positiivsed ja 

negatiivsed küljed). 

2) Eestisisesed regionaalsed erinevused – majandusnäitajad, 

tegurid, arenenud ja vähem arenenud piirkonnad. 

Statistics Explorer http://www.stat.ee/59237 (siin ka 

kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks 

http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-

indeks/#story=0) 

Ajalugu: asustuse areng, 

ajaloolised sündmused ja 

perioodid; ühiskonna-

õpetus: majanduse 

struktuur, tööjõud, 

tööhõive, kapital; 

matemaatika: graafikute 

ja diagrammide 

lugemine; keeleõpetus: 

sõnavara, võrdlemine, 

iseloomustamine, 

üldistamine, analüüs, 

arutelu.  

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt info leidmine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal (Piirkondlik 

portree Eestist 

http://www.stat.ee/pp

e, teemakaardid 

http://www.stat.ee/te

emakaardid) 

45. Energiamajandus ja 1) Energiamajanduse tähtsus ja struktuur (lisada ettevõtete Füüsika: energialiigid; Teabekeskkond: Maailma atlas, 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-cc6185b3-cd07-4cbf-8525-118351820d6d
http://koolielu.ee/waramu/view/1-cc6185b3-cd07-4cbf-8525-118351820d6d
http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
http://koolielu.ee/waramu/view/1-643bf831-1bb2-4327-8d38-48fc0b92b445
http://www.stat.ee/65576
http://www.stat.ee/65576
http://www.stat.ee/59237
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-indeks/#story=0
http://www.stat.ee/public/statistics-explorer-et/KOV-indeks/#story=0
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/ppe
http://www.stat.ee/teemakaardid
http://www.stat.ee/teemakaardid
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energiaallikad 

Mõisted: taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad, 

energiamajandus, energia-

allikad, settekivimid, 

fossiilsed kütused, soojus-

energia, roheline energia, 

soojus-, bio-, hüdro-, tuule-, 

päikese- ja tuumaenergia. 

näited). 

2) Taastumatud ja taastuvad energiaallikad – jaotus, skeem. 

3) Taastumatute ja taastuvate energiaallikate levik ja 

kasutusvõimalused Euroopas (töö atlasega), energiaallikate 

veoste suunad. 

keeleõpetus: sõnavara, 

iseloomustamine. 

infoportaalidest, 

kaartidelt info leidmine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Statistikaameti 

portaal (taastuvatest 

en-allikatest toodetud 

energia Euroopa 

riikides 

http://www.stat.ee/pp

e-46920) 

46. Energiaallikate võrdlus 

Mõisted: taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad, 

energiamajandus, energia-

allikad, settekivimid, 

fossiilsed kütused, 

soojusenergia, roheline 

energia, soojus-, hüdro-, 

tuule-, bio-, päikese- ja 

tuumaenergia. 

1) Rühmatöö: erinevate energiaallikate kasutamise võrdlus - 

eelised ja puudused. 

2) Euroopa energiaprobleemid (sh näited ka erinevate 

riikide kohta), lahendusvõimalused – analüüs. 

3) Nord Stream – positiivsed ja negatiivsed mõjud. 

Võib kasutada valikuliselt esitlusi Koolielus 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-264d6bfc-6c59-4363-

9c65-c9afe74df71c (gaasijuhtmed Euroopas, kildagaas, 

tuumaenergia). 

Füüsika: energialiigid, 

kasvuhooneefekt; 

keemia: õhu koostis ja 

reostus, happesademed, 

kasvuhoonegaasid; 

ajalugu ja ühiskonna-

õpetus: suhte areng 

Venemaaga; keele-

õpetus: sõnavara, 

analüüs, võrdlemine, 

iseloomustamine, 

üldistamine. 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt info leidmine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. Kesk-

kond ja jätkusuutlik 

areng: energia tarbimine 

ja säästmine, keskkonna-

probleemid. 

Maailma atlas, 

Statistikaameti 

portaal (taastuvatest 

en-allikatest toodetud 

energia Euroopa 

riikides 

http://www.stat.ee/pp

e-46920), info riikide 

kohta 

http://www.cia.gov/c

ia/publications/factbo

ok/ 

47. Eesti energiamajandus 

Mõisted: taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad, 

energiamajandus, energia-

allikad, settekivimid, 

fossiilsed kütused, 

soojusenergia, roheline 

energia, soojus-, hüdro-, 

tuule-, bio-, päikese- ja 

1) Eesti energiamajanduse struktuur, energiabilanss – 

analüüs. 

2) Eesti energiaressursid – liigid, levik, kasutamise 

eeldused. 

Võib kasutada valikuliselt esitlusi Koolielus 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-264d6bfc-6c59-4363-

9c65-c9afe74df71c (põlevkivienergia, tuumaenergia) ja 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-424240e6-1a5c-4474-

Füüsika: energialiigid, 

kasvuhooneefekt; 

keemia: õhu koostis ja 

reostus, happesademed, 

kasvuhoonegaasid; 

bioloogia: keskkonna-

probleemid; 

matemaatika: 

arvandmete analüüs; 

keeleõpetus: sõnavara, 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest, 

kaartidelt info leidmine 

ja kasutamine seadus-

pärasuste ja protsesside 

kirjeldamisel. 

Tehnoloogia ja innovat-

sioon: andmeportaalid. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

Eesti atlas, 

Statistikaameti 

portaal (Elektri-

energia bilanss 

http://www.stat.ee/34

170 , kütuste 

tarbimine 

http://www.stat.ee/34

173 

http://www.stat.ee/ppe-46920
http://www.stat.ee/ppe-46920
http://koolielu.ee/waramu/view/1-264d6bfc-6c59-4363-9c65-c9afe74df71c
http://koolielu.ee/waramu/view/1-264d6bfc-6c59-4363-9c65-c9afe74df71c
http://www.stat.ee/ppe-46920
http://www.stat.ee/ppe-46920
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://koolielu.ee/waramu/view/1-264d6bfc-6c59-4363-9c65-c9afe74df71c
http://koolielu.ee/waramu/view/1-264d6bfc-6c59-4363-9c65-c9afe74df71c
http://koolielu.ee/waramu/view/1-424240e6-1a5c-4474-8cf9-546b760e8ca3
http://www.stat.ee/34170
http://www.stat.ee/34170
http://www.stat.ee/34173
http://www.stat.ee/34173
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tuumaenergia. 8cf9-546b760e8ca3 (vee- ja tuuleenergia Eestis, 

bioenergia), http://www.horisont.ee/node/1574 põlevkivi 

käsitlev artikkel Horisondis, 

http://www.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/Ar

hiiv/kroon_majandus/2007/_2_1.pdf Eesti energeetika 

võrdlus teiste riikidega. 

iseloomustamine, 

üldistamine, võrdlemine, 

analüüs. 

energia tarbimine ja 

säästmine, 

keskkonnaprobleemid. 

48. Eestis kasutatavad 

energiaallikad 

Mõisted: energeetikaga 

seotud eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Rühmatööna esitluse koostamine: 

1) põlevkivi kasutamine ja kasutamisega kaasnevad 

positiivsed ja negatiivsed kaasmõjud (Põlevkivi varjatud 

ohud http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-

teemad/saeaestev-areng/taastuvenergia/eesti-

polevkivitoeoestuse-elutsuekli-analueues)  

2) turba kasutamine ja kasutamisega kaasnevad positiivsed 

ja negatiivsed kaasmõjud 

3) alternatiivsete energiaallikate kasutamine ja 

kasutamisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed 

kaasmõjud (tuule-, vee- päikese- ja tuumaenergia). Võib 

vormistuda ka näit plakatina. 

Füüsika: energialiigid, 

kasvuhooneefekt; 

keemia: õhu koostis ja 

reostus, happesademed, 

kasvuhoonegaasid; 

bioloogia: 

keskkonnaprobleemid; 

matemaatika: arv-

andmete analüüs; 

keeleõpetus: sõnavara, 

iseloomustamine, 

üldistamine, analüüs. 

 Eesti atlas, 

meediaallikad, 

Statistikaameti 

portaal (näit tabelid 

http://www.stat.ee/34

066) 

49. Eesti energiamajanduse 

hetkeseis ja strateegia 

Mõisted: energeetikaga 

seotud eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Meediaallikatele ja nende analüüsile tuginev rühmatöö: 

1) Eesti energeetika hetkeseis ja probleemid. 

2) arengusuunad ja võimalused. 

Näit võimalik kasutada: Eesti energeetika tulevikust (tekst, 

video) http://uudised.err.ee/index.php?06243696, G. Okk 

artikkel  http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11885, 

A. Raukase artikkel Eesti energeetikast 

http://www.tuuleenergia.ee/2010/06/eesti-energeetika-

tulevikust/, TTÜ teadlaste seisukohad 

Füüsika: energialiigid, 

kasvuhooneefekt; 

keemia: õhu koostis ja 

reostus (happevihmad, 

kasvuhoonegaasid); 

bioloogia: keskkonna-

probleemid; 

keeleõpetus: sõnavara, 

iseloomustamine, 

üldistamine, võrdlemine, 

analüüs. 

Teabekeskkond: 

infoportaalidest info 

leidmine ja kasutamine, 

analüüs. Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

andmeportaalid. 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

energia  tarbimine ja 

säästmine, 

keskkonnaprobleemid. 

Meediaartiklid, TÜ 

portaal Novaator 

(http://www.novaator

.ee/ET/energia/), 

portaal Roheline 

värav 

http://www.rohelinev

arav.ee/) 

http://koolielu.ee/waramu/view/1-424240e6-1a5c-4474-8cf9-546b760e8ca3
http://www.horisont.ee/node/1574
http://www.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/Arhiiv/kroon_majandus/2007/_2_1.pdf
http://www.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/Arhiiv/kroon_majandus/2007/_2_1.pdf
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-areng/taastuvenergia/eesti-polevkivitoeoestuse-elutsuekli-analueues
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-areng/taastuvenergia/eesti-polevkivitoeoestuse-elutsuekli-analueues
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-areng/taastuvenergia/eesti-polevkivitoeoestuse-elutsuekli-analueues
http://www.stat.ee/34066
http://www.stat.ee/34066
http://uudised.err.ee/index.php?06243696
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11885
http://www.tuuleenergia.ee/2010/06/eesti-energeetika-tulevikust/
http://www.tuuleenergia.ee/2010/06/eesti-energeetika-tulevikust/
http://www.novaator.ee/ET/energia/
http://www.novaator.ee/ET/energia/
http://www.rohelinevarav.ee/
http://www.rohelinevarav.ee/
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http://deepthought.ttu.ee/ajaleht/tp2001/11september2001/e

nergeetika.html#001, bioenergia 

http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1105 jms. 

50. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. Matemaatika, ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus, 

füüsika, keemia, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

kultuuriline identiteet: 

eelnevalt välja toodud 

seosed, teadmiste 

rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid 

51. Kontrolltöö 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. Matemaatika, ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus, 

füüsika, keemia, 

keeleõpetus: eelnevalt 

välja toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

kultuuriline identiteet: 

eelnevalt välja toodud 

seosed, teadmiste 

rakendamine. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, diagrammid 

jms 

 

PÕLLUMAJANDUS JA TOIDUAINETETÖÖSTUS (7 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Teemat õppides saavad õpilased ülevaate põllumajandust ja toiduainetetööstust mõjutavatest looduslikest ja majanduslikest 

teguritest. Samuti õpivad nad tundma oma toidu päritolu. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Teema õppimine toetub varem õpitud loodusgeograafiale: pinnamood, kliima, loodusvööndid. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 

2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist; 

3) iseloomustab mulda kui ressurssi; 

4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 

5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 

6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta. 

http://deepthought.ttu.ee/ajaleht/tp2001/11september2001/energeetika.html#001
http://deepthought.ttu.ee/ajaleht/tp2001/11september2001/energeetika.html#001
http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1105
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

52. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs 

Põllumajanduse ise-

loomustus ja struktuur 

Mõisted: agraarharud, 

esmasektor, taime- ja 

loomakasvatus, maakasutus, 

haritav maa, 

spetsialiseerumine. 

1) Agraarharudele ja esmasektorile iseloomulikud tunnused. 

2) Taime- ja loomakasvatusharud – näited. 

3) Euroopa taime- ja loomakasvatusharud - töö atlasega või 

infoportaaliga (näited kultuuride ja piirkondade kohta, 

spetsialiseerumine). 

FAO portaal http://www.fao.org/index_en.htm - statistilised 

näitajad riikide kohta. 

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

tööjõud, tööhõive, 

kapital; keeleõpetus: 

sõnavara, kirjeldamine. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: elukutse 

valik ja töövõimalused. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduse ja üldistuste 

koostamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, FAO portaal 

http://www.fao.org/i

ndex_en.htm  

53. Põllumajanduse arengu-

tegurid 

Mõisted: esmasektor, 

majandusressursid, 

loodusvöönd, kliimavööde, 

kapital, tööjõud, taastuvad 

loodusvarad, taime- ja 

loomakasvatus, piimakarja-, 

teraviljakasvatus, 

söödakultuurid, maakasutus, 

haritav maa, EL, PRIA, 

põllumajandustoetused. 

1) Looduslikud tegurid – kliima, pinnamood, mullad –

analüüs ja mõju spetsialiseerumisele Eestis, Euroopas. 

2) sotsiaal-majanduslikud tegurid – kapital, tööjõud, turg, 

riigi toetus - analüüs ja võrdlus Euroopa riikidega 

(http://www.eptk.ee/) 

3) Eesti põllumajanduse struktuur, maakasutus ja selle 

kujunemist mõjutavad tegurid. 

http://www.agri.ee/ - kvartali ja aastaülevaated, 

http://www.stat.ee/34076 - erinevate põllumajandusnäitajate 

tabelid. 

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

tööjõud, tööhõive, tööjõu 

kvaliteet, kapital, EL, 

riik, pangandus, 

kindlustus; ajalugu: 

ajaloolised sündmused ja 

majanduslikud muutused; 

matemaatika: graafikute 

ja diagrammide 

lugemine; keeleõpetus: 

sõnavara, analüüs, 

iseloomustamine, arutelu. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste ja üldistuste 

koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, netiportaalid 

http://www.stat.ee/34

076,  

http://www.stat.ee/pp

e-46192,   

http://www.agri.ee/,  

http://www.fao.org/i

ndex_en.htm  

Õppesisu: Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus Euroopas. Eesti põllumajandus ja 

toiduainetööstus. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid. 

Põhimõisted: taimekasvatus ja loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa, taimekasvuperiood, looma- ja taimekasvatustalud, istandused. 

http://www.fao.org/index_en.htm
http://www.fao.org/index_en.htm
http://www.fao.org/index_en.htm
http://www.eptk.ee/
http://www.agri.ee/
http://www.stat.ee/34076
http://www.stat.ee/34076
http://www.stat.ee/34076
http://www.stat.ee/ppe-46192
http://www.stat.ee/ppe-46192
http://www.agri.ee/
http://www.fao.org/index_en.htm
http://www.fao.org/index_en.htm
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54. Põllumajanduslikud 

tootmisettevõtted 

Mõisted: taimekasvatus- ja 

loomakasvatustalu, aiand, 

istandus, ühistu, 

loomavabrik. 

1) Tootmisvormid enne Eesti taasiseseisvumist. 

2) Eestis levinud tootmisvormid peale taasiseseisvumist – 

omandivormi muutused, kaasnenud positiivsed ja 

negatiivsed mõjud. 

3) Spetsialiseerumine Eestis – põllumajandusettevõtete 

näited Eestis ja maakonnas (keskkonnasõbralikud talud 

http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-

areng/maaelu-programm/keskkonnasobralikud-talud)  

4) Tootmisvormid Euroopas – näited, tegurid, levik. 

Ajalugu: ajaloolised 

sündmused ja omandi-

suhted, majanduslikud 

muutused; ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

omandivormid, tootmis-

vormid; keeleõpetus: 

sõnavara, arutelu, 

analüüs. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste ja üldistuste 

koostamisel. Tehno-

loogia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Statistikaameti 

portaal 

(http://www.stat.ee/5

0480)  

55. Toiduainetööstus 

Mõisted: teravilja-ja 

pagaritööstus, piimatööstus, 

lihatööstus, kalatööstus, 

karastusjookide tööstus, 

kondiitritööstus, 

säilitusained, toidulisandid, 

mahetooted. 

1) Toiduainetööstuse struktuur ja tooted. 

2) Erinevate tooteliikide tootjad – tuntumad firmad Eestis, 

Euroopas – näited. 

3) Rühmatöö/arutelu: tooted poelettidel ja kodutarbimises, 

kodumaine toodang ja tuntumad firmad, importtooted, 

päritoluriigid. 

4) Tervislik toit – koolitoidukampaaniad Koolipiim ja 

Koolipuuvili, kodumaise toidu eelised, toidumärgised, 

tooted, (http://www.epkk.ee/toidumargid/margid_uudised 

Tunnustatud Eesti Maitse (pääsukesemärk) ja Tunnustatud 

Maitse (ristikumärk), Toodame Eesti toitu jms. 

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

firmad, kapital, turg, 

terviseõpetus: tervislik 

toitumine; keemia: 

toidulisandid, väetised, 

taimekaitsevahendid; 

ajalugu: rahvaste 

toidutraditsioonid. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste ja üldistuste 

koostamisel. Tehnoloo-

gia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. Tervis 

ja ohutus: tervislik 

toitumine. 

Maailma atlas, 

netiportaalid 

http://www.eestitoit.e

e/?language=et, 

http://www.toiduliit.e

e/, 

http://www.agri.ee/ee

stitoit, 

http://www.epkk.ee/t

arbijale/eesti_toidum

argised  

56. Põllumajanduse mõju 

keskkonnale 

Mõisted: elupaik, reljeef, 

erosioon, siseveed, 

põhjavesi, kuivendamine, 

niisutamine, mahepõllundus, 

Põllumajandusliku tegevusega kaasneva keskkonnamõju 

analüüs:  

1) põllumajanduslikud alad ja looduslikud elukohad; 

2) erosioon ja erosiooniohtlikud piirkonnad; 

3) väetamise ja taimekaitsevahendite mõju muldadele ja 

Bioloogia: elukooslused, 

keskkonnakaitse; 

keemia: väetised, taime-

kaitsevahendid, lahused; 

keeleõpetus: sõnavara, 

iseloomustamine, 

üldistamine, võrdlemine, 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste ja üldistuste 

koostamisel. Tehnoloo-

gia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. 

Keskkond ja 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, netiportaalid 

(näit 

http://www.novaator.

ee/, 

http://www.rohelinev

arav.ee/) 

http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-areng/maaelu-programm/keskkonnasobralikud-talud
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/saeaestev-areng/maaelu-programm/keskkonnasobralikud-talud
http://www.stat.ee/50480
http://www.stat.ee/50480
http://www.epkk.ee/toidumargid/margid_uudised
http://www.eestitoit.ee/?language=et
http://www.eestitoit.ee/?language=et
http://www.toiduliit.ee/
http://www.toiduliit.ee/
http://www.agri.ee/eestitoit
http://www.agri.ee/eestitoit
http://www.epkk.ee/tarbijale/eesti_toidumargised
http://www.epkk.ee/tarbijale/eesti_toidumargised
http://www.epkk.ee/tarbijale/eesti_toidumargised
http://www.novaator.ee/
http://www.novaator.ee/
http://www.rohelinevarav.ee/
http://www.rohelinevarav.ee/
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GMO veekogudele (sh põhjaveele), elurikkusele (näit 

http://www.novaator.ee/ET/loodus/pollumajandusmurgid_o

hustavad_poldude_elurikkust/), taimekaitsevahendite 

kasutamine http://www.stat.ee/65439; 

4) kuivendamine ja niisutamine – mõju veevarudele; 

5) uued taimeliigid, GMO – kaasnevad ohud (näit 

http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1683&news_id=314); 

Lisada nimetatud keskkonnaprobleeme soodustavad tegurid, 

tagajärjed, abinõud, piirkondade näited Eestis ja Euroopas. 

arutelu, analüüs. jätkusuutlik areng: maa 

kasutamine, elupaigad, 

elurikkus, muld kui 

taastuv loodusvara, 

mahepõllundus, 

keskkonnaprobleemid. 

57. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega. Ühiskonna- ja 

majandusõpetus, 

ajalugu, matemaatika, 

keemia, bioloogia, 

terviseõpetus, keele-

õpetus: eelnevalt välja 

toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, keskkond 

ja jätkusuutlik areng, 

tervis ja ohutus. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid 

jms 

58. Kontrolltöö 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega Ühiskonna- ja 

majandusõpetus, 

ajalugu, matemaatika, 

keemia, bioloogia, 

terviseõpetus, keele-

õpetus: eelnevalt välja 

toodud seosed. 

Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, keskkond 

ja jätkusuutlik areng, 

tervis ja ohutus. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid, 

pildid jms 

 

EUROOPA JA EESTI TEENINDUS (8 tundi) 

http://www.novaator.ee/ET/loodus/pollumajandusmurgid_ohustavad_poldude_elurikkust/
http://www.novaator.ee/ET/loodus/pollumajandusmurgid_ohustavad_poldude_elurikkust/
http://www.stat.ee/65439
http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1683&news_id=314
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Õppe-

tund  
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

59. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs. 

Teenindus, teenuste liigid 

Mõisted: teenindus, isiku- ja 

äriteenused, avalikud 

teenused. 

1) Arutelu: teenused – tähendus, tähtsus. 

2) Teenuste liigid – mõistekaardi koostamine. 

3) Rühmatöö – isiku-, äri- ja avalike teenuste kasutamine 

igapäevaelus, nende kättesaadavus (tuua näiteid firmade, 

asutuste kohta). 

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

hõive; riik ja avalikud 

teenused, elatustase; 

keeleõpetus: sõnavara, 

analüüs. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: elukutse-

valik ja töövõimalused.  

Eesti atlas, 

netiportaalid 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Majandusteemade õppimine aitab õpilasel mõista ühiskonna ja keskkonna vastastikuseid seoseid ja ühiskonna sõltumist 

looduskeskkonnast. Eesti ja Euroopa teeninduse õppimisel saavad õpilased algteadmised transpordi tähtsusest majandusele ja turismimajandusest kui väga kiiresti 

arenevast majandusharust tänapäeva maailmas. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Teema õppimisel toetutakse majandusgeograafia sissejuhatavatele teemadele, mis räägivad majanduse struktuurist ja 

majandust mõjutavatest teguritest, samuti teadmistele rahvastiku- ja loodusgeograafiast. 

Õpitulemused: Õpilane 

1) toob näiteid mitmesuguste teenuste kohta; 

2) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti turismi arengueeldusi ja turismimajandust; 

3) toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna majandus- ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale; 

4) analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ja mitmesuguste kaupade veol; 

5) toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta; 

6) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes reisijate ja kaupade vedudes; 

7) toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist. 

Õppesisu: Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. Turismiliigid. Euroopa peamised turismiressursid. Turismiga kaasnevad 

keskkonnaprobleemid. Eesti turismimajandus. Transpordiliigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning erinevate kaupade veol. Euroopa peamised transpord ikoridorid. 

Eesti transport. 

Põhimõisted: isiku- ja äriteenused, avaliku ja erasektori teenused, turism, transport, transiitveod. 



 

154 

 

4) Teenindava sfääri osakaal hõives, muutused 

(http://www.stat.ee/37196, http://www.stat.ee/37199)  ja 

nende põhjused. 

60. Turism 

Mõisted: geograafiline 

asend, kliima, reljeef, 

transport, teenused, sise- ja 

välisturism, keskkond, 

reisikindlustus. 

1) Arutelu - turismi arengut mõjutavad tegurid, 

turismimajanduse kiire arengu põhjused. 

2) Turismiliigid – mõistekaardi koostamine (lisada näited). 

3) Arutelu: turismiga kaasnevad positiivsed ja negatiivsed 

kaasmõjud (üldistatult, valikulise piirkonna näitel). 

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

hõive, teenused, elatus-

tase; ajalugu: poliitilise 

kaardi ja majandusside-

mete kujunemine, 

usundid; bioloogia: 

keskkonnaprobleemid; 

keeleõpetus: sõnavara, 

analüüs. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste ja üldistuste 

koostamisel. Tehnoloo-

gia ja innovatsioon: 

andmeportaalid. Tervis 

ja ohutus: julgeolek 

reisimisel, haigused, 

puhta vee probleemid. 

Kultuuriline identiteet: 

rahvaste traditsioonid, 

käitumistavad. 

Maailma atlas, 

netiportaalid (näit 

http://www.reisipank

.ee/, http://trip.ee ...) 

61. Euroopa turismimajandus 

Mõisted: geograafiline 

asend, kliima, reljeef, 

transport, teenused, viisa, 

EL, Schengeni leping, 

reisikindlustus. 

1) Euroopa turismimajanduse eeldused ja arengut 

mõjutavad tegurid, turismi seos teiste majandusharudega. 

2) töö turismikaardiga: Euroopa tähtsamad turismi-

piirkonnad, -riigid, -objektid. 

3) Eesti turismifirmad ja reisipaketid. 

3) Rühma- või individuaalne töö: valikuliselt mõne 

piirkonna, riigi või objekti turismimajanduse analüüs. 

Ühiskonna- ja majan-

dusõpetus: majanduse 

struktuur, hõive; 

teenused, elatustase; 

ajalugu: vanad kultuuri-

piirkonnad ja -objektid, 

usundid, poliitilise kaardi 

ja majandussidemete 

kujunemine; bioloogia: 

keskkonnaprobleemid; 

kirjandus, muusika- ja 

kunstiõpetus: kultuuri-

loolised objektid; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, analüüs. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste koostamisel. 

Tehnoloogia ja innovat-

sioon: andmeportaalid. 

Tervis ja ohutus: 

julgeolek reisimisel, 

haigused, puhta vee 

probleemid. 

Kultuuriline identiteeet: 

rahvaste traditsioonid, 

käitumistavad. 

Maailma atlas, 

netiportaalid (näit 

http://www.reisipank

.ee/, http://trip.ee ...) 

http://www.stat.ee/37196
http://www.stat.ee/37199
http://www.reisipank.ee/
http://www.reisipank.ee/
http://trip.ee/
http://www.reisipank.ee/
http://www.reisipank.ee/
http://trip.ee/
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62. Eesti turismimajandus 

Mõisted: geograafiline 

asend, kliima, reljeef, 

transport, teenused. 

1) Rühmatöö: kodukoha turismimajanduse eeldused 

(maakond, linn) või Eesti erinevate piirkondade 

turismimajanduse iseloomustus (eeldused, objektid) – võib 

vormistada esitlusena, plakatina, reisikavana vms. 

Abiks: välisturistid maakondades http://www.stat.ee/ppe-

46951,  siseturistid http://www.stat.ee/ppe-46950, majutus, 

reisi eesmärgid  http://www.stat.ee/ppe-46193, 

http://www.stat.ee/34084, http://cmsimple.e-

ope.ee/eesti_turismigeograafia/?Avaleht, 

http://www.eestigiid.ee/, RMK puhkekohad 

http://loodusegakoos.ee/, RMK matkarajad 

http://loodusegakoos.ee/matkatee-blogi/matkatee-mis-see-

on, Baltic Travelnews 

http://www.travelnews.ee/?m_id=18351&i_id=15&t_class=

8  

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

hõive, teenused, 

elatustase; ajalugu: 

ajaloosündmused ja 

ühiskondlikud muutused, 

ajaloolised objektid; 

kirjandus, muusika- ja 

kunstiõpetus: kultuuri-

loolised objektid; 

keeleõpetus: sõnavara, 

kirjeldamine, analüüs. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste koostamisel. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

andmeportaalid. Tervis 

ja ohutus: julgeolek 

reisimisel, reisi-

kindlustuse vajalikkus. 

Eesti atlas, 

netiportaalid 

(Statistikaamet, Eesti 

Giid, RMK, jms) 

63. Transport 

Mõisted: teenused, transport 

ehk veondus, maismaa-, vee- 

ja õhutransport, 

geograafiline asend, reljeef, 

kliima, transiitveosed. 

1) Transpordi tähtsus, transpordiliigid. 

2) transpordi arengut mõjutavad tegurid, iseloomustavad 

näitajad. 

3) rühmatöö: transpordiliikide eelised ja puudused, 

transpordi mõju keskkonnale (märksõnad: kaug- ja 

lähiveosed, ajakulu, reisijate ja kaubavedu, kapitalikulu, 

ohutus, ilmastik jne). 

Ühiskonna- ja majan-

dusõpetus: majanduse 

struktuur, hõive; riik ja 

avalikud teenused, 

elatustase; bioloogia: 

elupaigad, keskkonna-

probleemid; keemia: 

kütused, õhu koostis, 

heitgaasid; matemaa-

tika: ühikud, reisijakilo-

meeter, tonn-kilomeeter, 

vahemaad; keeleõpetus: 

sõnavara, analüüs. 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste koostamisel. 

Tehnoloogia ja innovat-

sioon: andmeportaalid. 

Tervis ja ohutus: 

julgeolek liikluses, 

kindlustus. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

ühistranspordi kasuta-

mine, kütuse-säästlikud 

liiklusvahendid. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, netiportaalid 

(näit Statistikaamet  

http://www.stat.ee/tra

nsport)  

64. Euroopa ja Eesti transport 

Mõisted: teenused, transport 

1) Euroopa ja Eesti transpordi arengut mõjutavate tegurite 

analüüs. 

Ühiskonna- ja 

majandusõpetus: 

majanduse struktuur, 

Teabekeskkond: info 

otsimine ja kasutamine 

kirjelduste koostamisel. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, netiportaalid 

(näit Eesti 

http://www.stat.ee/ppe-46951
http://www.stat.ee/ppe-46951
http://www.stat.ee/ppe-46950
http://www.stat.ee/ppe-46193
http://www.stat.ee/34084
http://cmsimple.e-ope.ee/eesti_turismigeograafia/?Avaleht
http://cmsimple.e-ope.ee/eesti_turismigeograafia/?Avaleht
http://www.eestigiid.ee/
http://loodusegakoos.ee/
http://loodusegakoos.ee/matkatee-blogi/matkatee-mis-see-on
http://loodusegakoos.ee/matkatee-blogi/matkatee-mis-see-on
http://www.travelnews.ee/?m_id=18351&i_id=15&t_class=8
http://www.travelnews.ee/?m_id=18351&i_id=15&t_class=8
http://www.stat.ee/transport
http://www.stat.ee/transport
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ehk veondus, maismaa-, vee- 

ja õhutransport, kanal, 

kaubandus, transiitveosed, 

geograafiline asend, reljeef, 

kliima, murenemine. 

2) Töö kaardiga: Euroopa suuremad sadamad, laevaliinid,  

lennujaamad, siseveeteed (sh kanalid), maantee- ja 

raudteeliinid (Euroopa transpordi arengu prioriteedid 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-701_et.htm, 

video  http://europa.eu/pol/trans/index_et.htm, 

kullerteenused http://www.dpd.ee/) 

3) Eesti transpordimajandus: põhimaanteed, raudteeliinid, 

sadamad (sh siseliinid). Abiks Eesti atlas ja 

http://www.stat.ee/transport (valmistabelid 

http://www.stat.ee/34083) , arengukava  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1278/4604/127846

10.pdf  

4) Arutelu: probleemid Eesti transpordis (märksõnad: 

riigisisene transport, välisliinid, teenuse kättesaadavus, 

teede korrashoid, ohutus, ummikud, linnatransport jne). 

hõive; riik ja avalikud 

teenused, elatustase; 

bioloogia: elupaigad, 

keskkonnaprobleemid; 

keemia: kütused, õhu 

koostis, heitgaasid; 

matemaatika: ühikud, 

vahemaad; keeleõpetus: 

sõnavara, analüüs. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

andmeportaalid. Tervis 

ja ohutus: julgeolek 

liikluses, kindlustus. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

ühistranspordi 

kasutamine, 

kütusesäästlikud 

liiklusvahendid. 

transpordiettevõtted 

http://et.wikipedia.or

g/wiki/Kategooria:Ee

sti_transpordiettev%

C3%B5tted,  

sõiduplaanid 

http://www.neti.ee/cg

i-

bin/teema/INFO_JA_

MEEDIA/Soiduplaan

id/) 

65. Kordamine 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega Ühiskonna- ja 

majandusõpetus, 

ajalugu, bioloogia, 

keemia, matemaatika, 

kirjandus, muusika-, 

kunsti-, ja keeleõpetus. 

Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovat-

sioon, tervis ja ohutus, 

kultuuriline identiteet, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid 

66. Kontrolltöö 

Mõisted: eelnevalt nimetatud 

mõisted. 

Erinevad ülesanded kaartide, jooniste, piltide, skeemidega Ühiskonna- ja 

majandusõpetus, 

ajalugu, bioloogia, 

keemia, matemaatika, 

kirjandus, muusika-, 

kunsti-, ja keeleõpetus. 

Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovat-

sioon, tervis ja ohutus, 

kultuuriline identiteet, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Maailma atlas, Eesti 

atlas, skeemid, 

kaardid, diagrammid 

67. Kontrolltöö tulemuste 

analüüs. 

    

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-701_et.htm
http://europa.eu/pol/trans/index_et.htm
http://www.dpd.ee/
http://www.stat.ee/transport
http://www.stat.ee/34083
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1278/4604/12784610.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1278/4604/12784610.pdf
http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Eesti_transpordiettev%C3%B5tted
http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Eesti_transpordiettev%C3%B5tted
http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Eesti_transpordiettev%C3%B5tted
http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Eesti_transpordiettev%C3%B5tted
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Soiduplaanid/
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Soiduplaanid/
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Soiduplaanid/
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Soiduplaanid/
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Soiduplaanid/
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Õppeaasta lõpetamine 

68.  Õppekäik Marimetsa rabas Bioloogia: rabaelustik, 

raba kui ökosüsteem. 

Tervis ja ohutus: 

käitumine looduses. 

Töölehed. 
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IX klass – bioloogia 

Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppevahendid 

1. Inimese elundkonnad 

Mõisted: tugi-ja 

liikumiselundkond, 

seedeelundkond, 

närvisüsteem, vereringe, 

1) Rühmatöö:  elundkonnad (iga rühm 

võrdleb inimese ja teiste selgroogsete 

loomade 1-2 elundkonda ja esitab 

kokkuvõtte klassile). 

 

Loodusõpetus ja 

inimeseõpetus: 

 inimese elundkonnd 

selgroogsete loomade 

elundkondi) 

Loodusõpetus:Inimes

Karjääri 

planeerimine: 

Arsti, medõe 

elukutse, 

õppimisvõimaluste 

tutvustamine) 

Õppevahendid:elu

ndkondade plakat 

Õppematerjal:esitl

us, autor Kristel 

Mäekask 

INIMESE ELUNDKONNAD 4 (3–5) tundi  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega; 

2) selgitab naha ülesandeid; 

3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni täites; 

4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi. 

Õppesisu: Inimese elundkondade põhiülesanded. Naha ehitus ja ülesanded infovahetuses väliskeskkonnaga. 

Põhimõisted: tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond, erituselundkond, suguelundkond, nahk 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: loodusõpetuses I ja II kooliastmes on õpitud inimese elundkondasid ja naha ehitust, terviseõpetuses on 

käsitletud naha tervishoiuteemat. 
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hingamiselundkond, 

erituselundkond, 

suguelundkond, 

sisenõrenäärmed 

 

2) Esitlus: inimese elundkonnad ja nende 

ülesanded. 

 

3) Iseseisev töö: inimese elundkonnad  ja 

nende ülesanded,  kokkuvõttev tabel  

e ehitus: elundid ja 

elundkonnad. 

Elundkondade ülesanded. 

Organismi terviklikkus. 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine, suuline 

väljendusoskus 

www.ebu.ee/esitlus/elu

ndkonnad.ppt 

 

2. Nahk 1) Esitlus: naha ehitus ja talitlus. 

 

2) Arutelu: naha ehituse ja talitluse seosed. 

 

3) Iseseisev töö: naha ehituse  joonis 

 

4) Iseseisev töö:  naha ehituse ja 

talitluseseosed, mõistekaart. 

Inimeseõpetus:  

Hügieeni tähtsus 

Loodusõpetus: 

naha ehitus ja ülesanded 

Keeleõpetus: suuline 

väljendamisoskus 

Tervis ja ohutus: 

naha tervishoiuga 

seotud eluviisid 

Õppevahendid:nah

a ehituse plakat või 

lüümik 

Õppematerjal:esitl

us, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/na

hk.ppt 

 

 

 

3.  Naha soojatundlikkuse ja 

puutetundlikkuse hindamine 

1) Praktiline töö: a) naha soojustundlikkuse 

hindamine, b) naha puutetundlikkuse 

hindamine, c) naha kompimistundlikkuse 

uurimine  

2) Kordamisülesanded ja küsimused. 

 

Füüsika: 

keha soojenemine ja 

jahtumine, 

soojusülekanne, 

soojusjuhtivus, 

konvektsioon,aurumine) 

Loodusõpetus, 

keemia, 

Teabekeskkond 

ja elukestev 

õpe:uurimuslik õpe, 

teatmeallikate kasuta-

mine ja info  

töötlemine, 

töövormistamine 

Õppematerjal: 

1) Toom, M., 

Kokassaar, U., Martin, 

M. (1999). Bioloogia 

praktilised tööd 9. 

klassile, lk15, Avita või 

Õpetajate suvekursuse 

materjalid 1995. 

http://www.ebu.ee/esitlus/elundkonnad.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/elundkonnad.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/nahk.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/nahk.ppt
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3) Õpiase suunamine enesehindamisele. füüsika:(loodusteadusli

k uurimismeetod 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, jooniste 

ja skeemide analüüs ja 

hinnangu andmine, 

vastuste keeleline 

vormistamine  

Väärtused ja 

kõlblus:erineva 

nahavärvusega 

inimesed ja 

inimõigused 

Projekt 1999.Tööleht 

nr 19, lk 44 

2) Relve, K., jt. 

Bioloogia töövihik 9. 

klassile I osa (2009). 

lk55,Avita 

Õppevahendid:kolm 

kaussi, termomeeter, 

soe ja külm vesi, sirkel, 

joonlaud 

4. Kontrolltöö  Keeleõpetus 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, jooniste 

ja skeemide analüüs ja 

hinnangu andmine, 

vastuste keeleline 

vormistamine 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal:Kon

trolltööd 9. Klassile, 

Avita 

LUUD JA LIHASED 6 (5–7) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) eristab joonisel või mudelil inimese skeleti peamisi luid ja lihaseid; 

2) võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, roomaja ja kala luustikku; 

3) seostab luude ja lihaste ehitust ning talitlust; 

4) selgitab luudevaheliste ühenduste tüüpe ja toob nende kohta näiteid; 

5) võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste ehitust ning talitlust; 

6) selgitab luumurru ning lihase venituse ja rebendi olemust ning nende tekkepõhjusi; 

7) analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale; 

8) peab tähtsaks enda tervislikku treenimist. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming 

ainekava  

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

5.  Luude koostis ja ehitus 

Mõisted: toes, luu 

1) Praktiline töö mikroskoobiga: luukoe 

mikroskoopiline ehitus 

 

2) Praktiline töö: Luu koostis 

 

3) Iseseisev töö: skemaatiline joonis luu 

ehituse seostest talitlusega. 

 

Loodusõpetus 

Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. Lihased, 

luustik. Elundkondade 

ülesanded. 

Keemia anorgaanilised 

ained, mineraalained, 

orgaanilised ained 

Matemaatika: 

mikroskoobi suurenduse 

arvutamine 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, skeemi 

kirjeldamine 

Tervis ja 

ohutus 

ohutusreeglite 

järgmine praktilise 

töö tegemisel, 

luuhõrenemist 

soodustavad tegurid 

ja nende vältimine, 

liikumise ja 

toitumise mõju 

luude tugevusele) 

Õppevahendid: 

Reieluu näidis  

(ristlõik) (3), 

luukoe 

püsipreparaadid, 

mikroskoop (3) 

Õppematerjal: 

Õpetajate suvekursuse 

materjalid 1995, 

Projekt 1999, lk.18 

6.  Inimese luustik ja luude 

ühendused 

1) Esitlus: inimese toes. Loodusõpetus: 

mehaaniline 

Tervis ja ohutus 

väärtustab 

 Õppematerjal: 

1) Õpetajate 

Õppesisu:Luude ja lihaste osa inimese ning teiste selgroogsete loomade tugi- ja liikumiselundkonnas. Luude ehituslikud iseärasused. Luudevaheliste 

ühenduste tüübid ja tähtsus. Inimese luustiku võrdlus teiste selgroogsete loomadega. 

Lihaste ehituse ja talitluse kooskõla. Luu- ja lihaskoe mikroskoopiline ehitus ning selle seos talitlusega. Treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale. 

Luumurdude, lihasevenituste ja -rebendite olemus ning tekkepõhjused. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:  seitsmendas klassis on õpitud selgroogsete loomade luustikku, samuti I kooliastmes. 

Põhimõisted: toes, luu, lihas, liiges. 
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2) Paaristöö : mosaiikmäng toese ehituse 

tundmaõppimiseks.  

 

3) Praktiline töö: eristab joonisel või mudelil 

inimese skeleti peamisi luid. 

 

4) Praktiline töö: imetajate, lindude, 

roomajate, kahepaiksete ja kalade luustike 

võrdlus (jooniste või mudelite abil). 

liikumine  

Füüsika: mehaaniline 

töö ja energia. 

Lihtmehhanismide 

esinemine looduses  

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, skeemi 

kirjeldamine. 

tervislikke eluviise 

seosed luude 

tugevuse ja 

luuhõrenemise 

vahel 

suvekursuse materjalid 

1995. Projekt 

1999.Tööleht nr 4, lk 

22 

2) Esitlus, autor Kristel 

Mäekask: 

www.ebu.ee/esitlus/in_

toes.ppt 

Õppevahendid: 

inimese, linnu, 

roomaja, kahepaikse ja 

kala  skeletid. 

 

7.  Luude ühendused 1) Iseseisev töö: skeem  luude ühendustest 

(liikuv, painduv ja jäik ühendus) 

 

2) Praktiline töö: erinevat tüüpi luude  

ühendused  ( näitab  inimese skeletil) 

 

3) Praktiline uurimuslik  töö:  liigeste liikuvus 

 

4) Arutelu: esmaabi luumurdude korral või 

õppefilm 

Inimeseõpetus: 

esmaabi, luumurru ja 

liigesevenituse ja -

rebendite korral 

Loodusõpetus: 

mehaaniline liikumine. 

Näiteid liikumise ja 

raskusjõuga seotud 

nähtustest 

Tervis ja 

ohutus 

ohutu liikumine ja 

luumurrud ja liigese 

nihestused 

Kodanikualgatus 

ulgus  ja oskus anda 

esmaabi 

kriisiolukorras, 

vastutustunde 

kujundamine 

Õppematerjal:  

1) Toom, M., 

Kokassaar, U., Martin, 

M. (1999) Bioloogia 

praktilised tööd  9. 

klassile lk 10, Avita 

2) Esitlus, autor Kristel 

Mäekask:www.ebu.ee/

esitlus/in_toes.ppt 

Õppevahendid: 

inimese skelett. 

 

8. Lihased ja lihaskude 1) Esitlus: lihaste ehitus ja talitlus Loodusõpetus: 

mehaaniline liikumine. 

Teabekeskkond 

ja elukestev õpe 

Õppematerjal: 

 1) esitlus, autor Kristel 

http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
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2) Praktiline uurimuslik  töö: lihased  ja luud. 

 

3) Iseseisev töö: inimese peamised lihased 

( joonisele kandmine). 

 

4) Praktiline töö mikroskoobiga: lihaskoed 

 

5) Iseseisev töö: sile-, vööt- ja 

südamelihaskoe ehitus ning talitlus, 

võrdlev tabel 

Näiteid liikumise ja 

raskusjõuga seotud 

nähtustest 

Füüsika:mehaaniline 

töö ja energia, 

lihtmehhanismide 

esinemine looduses . 

Matemaatika: 

mikroskoobi suurenduse 

arvutamine 

uurimuslik õpe, 

teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/lih

ased.ppt 

2) Tööjuhend(2):  

Relve, K., jt. Bioloogia 

töövihik 9. klassile I 

osa (2009).  lk 49,Avita 

Õppevahendid:  

mikroskoop, 

püsipreparaadid 

lihaskoest (2),lihaste 

plakat või lüümik 

9. Treeningu mõju tugi- ja 

liikumiselundkonnale 

1) Uurimuslik töö: lihasväsimuse tekkimise  

ja treenituse  omavahelisest seosest. 

 

2) Rühmatöö: luustikuhaigus või – häire 

(osteoporoos, skolioos, lampjalgsus, 

rahhiit, rühivead), mõistekaart 

 

3) Kordamisküsimused ja ülesanded 

Õpilase suunamine enesehinnangule. 

Loodusõpetus:  

jõud liikumise 

põhjusena, oma keha 

jõu tunnetamine 

liikumise 

alustamiseks ja 

peatamiseks) 

Kehaline kasvatus: 

kehalise aktiivsuse ja 

hea rühi tähtsus 

inimese tervisele,  

kehalise aktiivsuse 

Tervis ja ohutus 

väärtustab terveid 

eluviise, liikumise 

tähtsust 

Infoallikad ( neti 

ühendusega arvutid) 

1)Toom, M., 

Kokassaar, U., Martin, 

M. (1999) Bioloogia 

praktilised tööd 9. 

klassile  lk10, Avita või 

Kokassaar, U.,(2002). 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias lk94, 

Avita 

http://www.ebu.ee/esitlus/lihased.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/lihased.ppt
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roll tervislikus 

eluviisis, treeningu 

koormus) 

Keeleõpetus:(tööjuh

isega töötades teksti 

mõistmine, skeemi 

kirjeldamine 

 

10. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 9. 

klassile, Avita 

 

VERERINGE 8 (7–9) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel elundkonna talitlust; 

2) seostab erinevate veresoonte ja vere koostisosade ehituslikku eripära nende talitlusega; 

3) selgitab viiruste põhjustatud muutusi raku elutegevuses ning immuunsüsteemi osa bakter- ja viirushaiguste tõkestamisel ning neist tervenemisel; 

4) väärtustab tervislikke eluviise, mis väldivad HIV-iga nakatumist; 

5) selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale; 

6) seostab inimese sagedasemaid südame- ja veresoonkonnahaigusi nende tekkepõhjustega; 

7) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

11. Vereringe elundkond  ja 

südame ehitus 

Mõisted: arteriaalne veri, 

venoosne veri, 

elektrokardiogramm 

1) Kontroltöö tagasiside. 

 

2) Uurimuslik töö arvutimudeliga: südame 

töö  

http://mudelid.5dvision.ee/sydaÕppekeskk

ond: arvutiklass 

 

3) Praktiline töö: veise südame lahkamine. 

 

Loodusõpetus: 

Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. Süda, 

veresoon, arter, veen.  

Elundkondade 

ülesanded. Organismi 

terviklikkus 

Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodusteadus

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

IKT rakendamine, 

mudelite 

kasutamine 

lodusteaduslike 

protsesside 

mõistmisel 

Teabekeskkond 

ja elukestev 

õpe uurimuslik 

Õppevahendid: veise 

süda, nuga, 

prepareerimisalus (2) 

Õppematerjalid: 

1)  esitlus, autor Kristel 

Mäekask: 

www.ebu.ee/esitlus/ringe

elundkond.ppt 

2) Õppevideo „Tervis 

2000“ 

Õppesisu: Südame ning suure ja väikese vereringe osa inimese aine- ja energiavahetuses. Inimese ja teiste imetajate vereringeelundkonna erisused võrreldes 

teiste selgroogsete loomadega. Erinevate veresoonte ehituslik ja talitluslik seos. Vere koostisosade ülesanded. 

Vere osa organismi immuunsüsteemis. Immuunsuse kujunemine: lühi- ja pikaajaline immuunsus. Immuunsüsteemi ja vaktsineerimise osa bakter- ja 

viirushaiguste vältimisel. Immuunsüsteemi häired, allergia, AIDS. 

Treeningu mõju vereringeelundkonnale. Südamelihase ala- ja ülekoormuse tagajärjed. Veresoonte lupjumise ning kõrge ja madala vererõhu põhjused ja 

tagajärjed. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:  seitsmendasklassis on õpitud imetajate vereringet. 

Põhimõisted: veresoon, arter, veen, kapillaar, arteriaalne veri, venoosne veri, vererõhk, elektrokardiogramm, hemoglobiin, punane vererakk, valge vererakk, 

vereliistak, vereplasma, hüübimine, lümf, lümfisõlm, antikeha, immuunsus, immuunsüsteem, HIV, AIDS 

 

http://mudelid.5dvision.ee/syda
http://www.ebu.ee/esitlus/ringeelundkond.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/ringeelundkond.ppt
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4) Esitlus: ringeelundkonna ehitus ja 

ülesanded 

 

5) Arutelu: videofilm „Tervis 2000“, südame-

veresoonkonna haiguste riskitegurid 

lik uurimismeetod 

Keeleõpetus: 

sõnavara täiendamine, 

põhjendamine, 

lühikokkuvõtte 

kirjutamine 

õpe, teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Tervis ja 

ohutus 

ohutusreeglite 

järgmine 

praktikumis, 

tervisliku eluviisi 

väärtustamine, 

südame-

veresoonkonna 

haiguste 

riskitegurid ja 

nende vältimine 

12. Veresooned ja vereringe 

Mõisted: veresoon, arter, veen, 

vererõhk 

1) Iseseisev töö:vereringeelundkonna skeem  

 

2) Paaristöö: vereringeelundkonna  talitlus 

 (jooniste/skeemide alusel elundkonna talitluse 

selgitamine). 

 

 3)  Arutelu: südame- veresoonkonna haiguste 

riskiteguritest. 

 

4) Iseseisev töö: reklaamvoldiku koostamine „Ole 

sõber oma südamele“ või rühmatöö :  esitluse 

koostamine veresoonkonnahaiguste riskiteguritest 

Füüsika: 

rõhumisjõud looduses 

Keeleõpetus: 

reklaami/infolehe 

koostamine, sõnalise 

teksti seostamine 

pildilise teabega, 

jooniste ja skeemide 

kirjeldamine 

Informaatika: 

erinevate 

arvutiprogrammide 

kasutamine, teksti ja 

pildi 

Tervis ja 

ohutus 

väärtustab terveid 

eluviise, 

südamehaiguste 

riskitegurid ja 

nende vältimine) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(IK

T rakendamine, 

erinevate 

arvutiprogrammide 

kasutamine 

reklaami  või 

Õppematerjalid:ver

eringeelundkonna skeem 

ja seinatabelid 

Õppematerjal:õppev

ideo „Tervis 2000“ 
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töötlemisprogrammid infovoldiku 

koostamiseks) 

Teabekeskkond 

meedia kui 

teabeallikas, info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine 

13. Treeningu mõju  

vereringeelundkonnale 

Mõisted: pulss 

1) Praktiline uurimuslik töö:  füüsilise 

koormuse mõjust pulsile või vererõhule 

(andmekogujatega ) või õpikeskkonna 

„Noor loodusuurija“ 4. klassi 

inimesemoodul (http://bio.edu.ee/noor/) 

2) või õpikeskkond „Noor teadlane“ 

(http://bio.edu.ee/teadlane). 

Õppekeskkond: arvutiklass 

3) Essee „Minu liikumisharjumused- muuta 

või mitte“ 

 

Füüsika rõhumisjõud 

looduses ja 

tehnikas 

Inimeseõpetus: 

tervistava kehalise 

aktiivsuse põhimõtted 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamine 

Loodusõpetus, 

keemia ja 

füüsika:loodusteadus

lik uurimismeetod  

 

 

Tervis ja 

ohutus 

tervist väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

liikumisharjumuste 

seos tervisega 

Tehnoloogia ja 

innovatsioonIK

T rakendamine, 

arvutimudelite 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks, 

kaasaegsete 

mõõtmisvahendite 

kasutamine) 

Õppevahendid:andm

ekogujad ja andurid 

(vererõhu, pulsi ja EKG 

tegemiseks) 

 

14. Veri 

Mõisted: hemoglobiin, punane 

vererakk, valge vererakk, 

1) Praktiline töö mikroskoobiga:  veri 

(püsipreparaat ja joonise tegemine) 

 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse arvutamine 

Keeleõpetus: 

Kodanikualgat

us ja 

ettevõtlikkus: 

õpilase 

Õppematerjalid: 

http://www.verekeskus.e

e/static/files/17.Oppemat

erjal-doonorlusest.pdf 

http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/teadlane
http://www.verekeskus.ee/static/files/17.Oppematerjal-doonorlusest.pdf
http://www.verekeskus.ee/static/files/17.Oppematerjal-doonorlusest.pdf
http://www.verekeskus.ee/static/files/17.Oppematerjal-doonorlusest.pdf
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vereliistak, vereplasma, 

hüübimine 

2) Iseseisev töö: võrdleva tabel, vere 

koostisosade ehitusliku eripära seos nende 

talitlusega. 

 

3) Interaktiivne mäng veredoonorlusest 

http://www.nobelprize.org/educational/me

dicine/bloodtypinggame/ 

Õppekeskkond: arvutiklass 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Keemia:valk, raud, 

hemoglobiin 

Inimeseõpetus  

( tervisenäitajad) 

 

kujunemine 

aktiivseks ning 

vastutustundliku

ks kogukonna- 

ja 

ühiskonnaliikme

ks, doonorlus 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(IK

T  rakendamine, 

interaktiivne mäng) 

Õppevahendid: 

mikroskoobid ja vere 

püsipreparaadid 

 

15.  Immuunsüsteem 

Mõisted: lümf, lümfisõlm,  

antikeha, immuunsus, 

immuunsüsteem 

1) Esitlus: immuunsüsteem 

 

2) Iseseisev töö:võrdlevtabel või Venni 

diagramm,   lühi- ja pikaajaline 

immuunsus. 

 

3) Paaristöö: artiklitega vaktsineerimisest 

 

4) Arutelu: vaktsineerimise poolt ja vastu. 

 

5) Iseseisev töö:mõistekaart, 

immuunsüsteemi tugevdavad  või 

nõrgestavad  tegurid 

Ajalugu:vaktsiini 

avastamine, katk 

keskajal  

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine, 

väljendusoskuse 

arendamine, argument 

ja vastuargument 

Teabekeskkond 

meedia kui 

teabeallikas, info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine; artiklid 

vaktsineerimisest 

Kodaniku- 

algatus ja 

ettevõtlikkus 

õpilase kujunemine 

aktiivseks ning 

vastutustundlikuks 

kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks, 

oma 

lapsevaktsineerimin

e) 

Õppematerjalid:  

1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask  

www.ebu.ee/esitlus/imm

uunsus.ppt 
2) Artiklid 

vaktsineerimisest.  

 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
http://www.ebu.ee/esitlus/immuunsus.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/immuunsus.ppt
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16. Immuunsüsteemi häired 

Mõisted: HIV ja AIDS 

1) Rühmatöö: esitlus allergiast või 

immuunpuudulikkusest. 

Õpikeskkond: arvutiklass 

Inimeseõpetus: 

(HIV , selle levikuteed 

ja sellest hoidumise 

võimalused ning  

AIDS, 

nakkushaigused) 

Infotehnoloogia:(e

sitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Keeleõpetus:   

kogutud infost 

kokkuvõtte tegemine 

Teabekeskkond

: meedia kui 

teabeallikas, info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine) 

Tervis ja 

ohutus: 

(ervist väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, HIV 

vältimine, esmaabi 

allergia puhul 

Väärtused ja 

kõlblus: 

kujunemine 

kõlbeliselt arenenud 

inimeseks, 

suhtumine HIV 

positiivsesse 

inimesse kui 

täisväärtuslikku 

ühiskonna 

liikmesse) 

 

Õppevahendid:artikl

id AIDS –st ja HIV 

positiivsetest inimestest 

 

17. Kordamine 1) Esitluste ettekandmine 

 

2) Kordamisküsimused ja harjutused 

 

Keeleõpetus:esinem

isoskus, tööjuhisega 

töötades teksti 

mõistmine, skeemi 

kirjeldamine) 

Väärtused ja 

:liselt arenenud 

inimeseks, 

suhtumine HIV 

positiivsesse 

inimesse kui 

Õppematerjal:Põhik

ooli lõpueksamite 

ülesannete kogu 
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3) Õpiaste suunamine enesehinnangule Inimeseõpetus: 

HIV ja AIDS, 

nakkushaigused, 

allergia 

 

täisväärtuslikku 

ühiskonna 

liikmesse) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

kaasaegsete 

infotehnoloogiliste 

vahendite 

kasutamine 

ettekande 

koostamisel ja 

esitlemisel 

 

18. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

(õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine) 

Õppematerjal:Kontr

olltööd 9.klassile, Avita 

 

SEEDIMINE JA ERITAMINE 6 (5–7) tundi 

Õpitulemused: 

9) koostab ja analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist; 

10) selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesandeid inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid 

probleeme; 

11) hindab neerude, kopsude, naha ja soolestiku osa jääkainete eritamisel; 

12) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid. 

Õppesisu:Inimese seedeelundkonna ehitus ja talitlus. Organismi energiavajadust mõjutavad tegurid. Tervislik toitumine, üle- ja alakaalulisuse põhjused ning 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

19. Seedeelundkond 

Mõisted:sülg, maks, sapp, 

peensool, jämesool 

1) Paaristöö: seedeelundkonna ehituse 

seostamine toidu seedimise ja toitainete 

imendumisega kasutades jooniseid või 

skeeme 

2) Individuaalne töö: mõistekaart, toidu 

seedimine. 

3) Esitlus: seedeelundkonna ehitus ja talitlus 

Loodusõpetus: 

inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad, 

neerud. Elundkondade 

ülesanded. Organismi 

terviklikkus.) 

Inimeseõpetus ja 

käsitöö ning 

kodundus:toit ja 

toitained, tervisliku 

toitumise põhimõtted 

Keeleõpetus: 

sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b terveid 

eluviise,peab 

oluliseks  

tervislikku  

toitumist 

Õppematerjalid:  

1)  „Ma armastan komme 

aga mul keelatakse neid 

süüa:“ www.parsel.eu(kestus 

4 tundi) 

2) Esitlus, autor Kristel 

Mäekaskwww.ebu.ee/esitlus

/seedeelundkond.ppt 

 

20. Valkude, süsivesikute ja 

lipiidide seedimine. 

Mõisted: ensüüm 

1) Praktiline uurimuslik töö:  valkude 

lõhustamistingimuste määramine  

 

Keemia: 

eluks olulised 

süsinikuühendid: 

valgud, süsivesikud, 

Tervis ja 

ohutus: 

tervist ja ohutust 

Õppematerjal: Relve 

K.,jt  Bioloogia töövihik 9 

klassile I osa (2009) . lk 29, 

Avita 

tagajärjed. Neerude üldine tööpõhimõte vere püsiva koostise tagamisel. Kopsude, naha ja soolestiku eritamisülesanne. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis õpiti selgroogsete loomade seedeelundkonna ehitust ja ehituse eripära seoseid 

toitumisviisiga. 

Põhimõisted: ensüüm, vitamiin, sülg, maks, sapp, peensool, jämesool, neer, uriin. 

http://www.parsel.eu/
http://www.ebu.ee/esitlus/seedeelundkond.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/seedeelundkond.ppt
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2) Arutelu: valkude, lipiidide ja süsivesikute 

üle- ja alatarbimisest tingitud riskid. 

lipiidid, nende roll 

organismis 

Käsitöö ja 

kodundusning 

inimeseõpetus: 

põhilised toiduaineid ja 

nende omadused , 

tervisliku toitumise 

põhialused) 

Loodusõpetus, 

füüsika ja keemia: 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus:argume

nteerimine) 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

ohutusreeglite 

järgimine 

praktikumis, 

tasakaalustatud 

toitumine 

Õppevahendid: Kõvaks 

keedetud muna, 10%-line 

soolhape, pepsiin. (apteegist 

nt Festal), mõõtsilinder, 

veekindel marker, 4 

katseklaasi, 4 korki 

katseklaaside sulgemiseks, 

katseklaaside statiivid, 

skalpell, Petri tass (1) 

21. Organismi energiavajadust 

mõjutavad tegurid ja tervislik 

toitumine 

Mõisted: vitamiin 

1)  Praktiline uurimuslik töö : inimese 

energiavajadust mõjutavate tegurite uurimine 

praktilise tööga või arvutimudeliga. 

(http://mudelid.5dvision.ee/) 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

2) Individuaalne töö: mõistekaardi 

koostamine tervislikust toitumisest 

 

3) Individuaalne töö: isiklike 

toitumisharjumuste analüüs. 

 

4) Praktiline töö: tutvumine programmiga 

www.ampser.ee 

Matemaatika: 

toidu kalorsuse 

arvutamine 

Inimeseõpetus: 

tervislik toitumine, 

tasakaalustatud segatoit 

Keemia: energia 

eraldumine, tervisliku 

toitumise põhimõtted, 

tervislik eluviis, 

etanooli füsioloogiline 

toime 

Keeleõpetus: 

analüüsioskuste 

arendamine 

Tervis ja 

ohutus. 

tervist ja ohutust 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

tervislik toitumine 

Tehnoloogia 

ja 

innovatsioon:(

IKT rakendamine, 

arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteadusliku 

protsessi 

Õppematerjal: 

http://mudelid.5dvision.

ee/toitumine/index.htm 

 

http://mudelid.5dvision.ee/
http://www.ampser.ee/
http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/index.htm
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Õppekeskkond: arvutiklass Käsitöö ja 

kodundus:vitamiini

d toidus, toidu 

valmistamisviisi mõju 

vitamiinidele 

mõistmiseks 

 

22. Erituselundid ja jääkainete 

eemaldamine 

Mõisted: neer, uriin 

1) Esitlus: erituselundkond 

 

2) Individuaalne töö:  skeemi koostamine 

jääkainete eemaldamise kohta organismist. 

 

3) Paaristöö: neeru joonise põhjal uriini 

tekkimiseanalüüs ja vere püsiva koostise 

tagamise mehhanisme. 

Loodusõpetus: 

Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad, 

neerud.Elundkondade 

ülesanded. 

Keeleõpetus: 

jooniste ja skeemide 

kirjeldamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtust

ab terveid eluviise 

Õppevahendid: neeru 

ehituse joonis/seinatabelid 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/eritusel2

.ppt 

 

 

 

 

23. Kordamine 1) Kordamisülesanded  ja harjutused. 

 

2) Õppefilm „Tervis 2000“ 

 

3) Paaristöö: filmi põhjal küsimuste 

moodustamine ja vastamine 

 

4) Õpilase suunamine enesehinnanule. 

Keeleõpetus:  

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine, 

küsimuste 

formuleerimine 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b terveid eluviise, 

tervislik 

toitumine, 

väärtoitumisest 

tingitud haiguste 

vältimine 

Õppematerjal: õppefilm 

„Tervis 2000“ 

http://www.ebu.ee/esitlus/eritusel2.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/eritusel2.ppt
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24. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus:  

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 9. Klass, Avita 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

25. Hingamiselundkond 

Mõisted: hingetoru, kopsutoru, 

1) Esitlus: hingamiselundkonna ehitus ja 

talitlus. 
Loodusõpetus: 

Inimese ehitus: elundid 

Tervis ja 

ohutus:väärtustab 

Õppevahendid: 

hingamiselundkonna 

HINGAMINE 5 (4–6) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

8) analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla; 

9) koostab ning analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest ning sisse- ja väljahingatava õhu koostisest ning selgitab nende alusel 

hingamise olemust; 

10) analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale; 

11) selgitab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise võimalusi; 

12) suhtub vastutustundlikult oma hingamiselundkonna tervisesse. 

Õppesisu:Hingamiselundkonna ehituse ja talitluse seos. Sisse- ja väljahingatava õhu koostise võrdlus. Hapniku ülesanne rakkudes. Organismi hapnikuvajadust 

määravad tegurid ja hingamise regulatsioon. Treenigu mõju hingamiselundkonnale. Hingamiselundkonna levinumad haigused ning nende ärahoidmine 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on õpitud imetajate hingamiselundkonda. 

Põhimõisted: hingetoru, kopsutoru, kopsusomp, hingamiskeskus, rakuhingamine. 
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kopsusomp  

2) Individuaalne töö: hingamiselundkonna 

joonistamine  või joonisele 

hingamiselundite märkimine. 

 

3) Paaristöö: skeemide abil sisse- ja 

väljahingatava õhu koostist  analüüs ja 

hingamise olemuse selgitamine. 

ja elundkonnad. 

Kopsud. Elundkondade 

ülesanded. Organismi 

terviklikkus. 

Hingamine) 

Muusika:häälehoid 

häälemurdeperioodil 

Keeleõpetus: 

(õnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega 

terveid eluviise, 

hingamiselund- 

konna tervishoid 

ehituse jooni/seinatabel  

ning sisse-ja 

väljahingamist kujutavad 

skeemid 

Õppematerjal: esitluse 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/hinga

miselundkond1.ppt 

 

26. Kopsumahu, hingamissügavuse 

ja –sageduse ning omastatava 

hapniku hulga seosed 

Mõisted: rakuhingamine, 

hingamiskeskus 

1) Praktiline töö  arvutimudeliga:  

kopsumahu, hingamissügavuse ja –

sageduse ning omastatava hapniku hulga 

seoste uurimine(http://bio.edu.ee/noor/). 

Õpikeskkond: arvutiklass 

 

2) Paaristöö: skeemi põhjal selgitage, milline 

on hapniku ülesanne rakkudes. 

 

3) Arutelu: organismi hapnikuvajadust 

määravad tegurid ja hingamise 

regulatsioon. 

Loodusõpetus: 

(hingamine) 

Loodusõpetus, 

keemia ja 

füüsika:loodusteadus

lik uurimismeetod 

Keemia ka 

loodusõpetus:õhu 

koostis 

Keeleõpetus: 

skeemide kirjeldamine 

ja üldistamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

IKT rakendamine 

interaktiivsete  

arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

modelleerimiseks) 

Tervis ja 

ohutus:läbi nina 

hingamise tähtsus, 

hingamiselundkonn

a kaitsmine 

tolmuses 

elukeskkonnas) 

Õppematerjal:http://bi

o.edu.ee/noor/ 

 

Õppevahendid:rakuhi

ngamise skeemid 

27. Treeningu mõju 

hingamiselundkonnale ja 

hingamiselundkonna 

1) Ajurünnak:  hingamiselundkonda 

kahjustavad käitumisviisid. 

2) Paaristöö: nohu ja köha 

tekkemehhanismid. 

Inimeseõpetus ja 

kehaline kasvatus 

(treeningu mõju 

tervisele) 

Tervis ja 

ohutus: 

tervist ja ohutust 

väärtustavate 

Õppevahendid: 

andmekogujad ja 

süsinikdioksiidi ja hapniku 

andur, kilekotid.(4) 

http://www.ebu.ee/esitlus/hingamiselundkond1.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/hingamiselundkond1.ppt
http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/noor/
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levinumad haigused  

3) Rühmatöö: hingamisteedega seotud 

haigused (bronhiit, astma, kopsupõletik, 

tuberkuloos: tekkepõhjused ja 

tervenemisvõimalused), esitlus. 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

4) Praktiline uurimuslik töö: 

andmekogujatega süsihappegaasi 

määramine väljahingatavas õhus ning 

seoste leidmine treenitusega. 

Inimeseõpetus ja 

keemia:suitsetamine, 

nikotiin, tahm ja 

kantserogeensed ained, 

sõltuvuse kujunemine. 

Loodusõpetus, 

keemia ja füüsika: 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Infotehnoloogia: 

esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid) 

 

hoiakute 

kujundamine, 

hingamis-

elundkonda 

kahjustavad 

käitumisviisid 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

kaasaegsete 

andmekogujate 

kasutamine 

Teabekeskkond 

erinevate 

infoallikate 

kasutamine, info 

kogumune ja 

kriitiline hindamine 

 

Õppematerjal:Treenit

ud inimene on tark, ilus, 

tugev ja terve. 

http://www.profiles-

ut.com/ 

 

28. Kordamine 1) Õpilaste ettekanded 

 

2) Kordamisülesanded ja küsimuse 

 

3) Õpilaste suunamine enesehinnangule. 

 

Keeleõpetus:  

avaliku esinemisoskuse 

arendamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

(infotehnoloogiliste 

vahendite 

kasutamine esitluse 

illustreerimiseks) 

Elukestev õpe 

(õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

endale kõige 

sobilikuma 

õppimisviisi 

Õppematerjal:Põhikoo

li lõpueksamite ülesannete 

kogu. 

http://www.profiles-ut.com/
http://www.profiles-ut.com/
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leidmine) 

29.  Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 

õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll 

Õppematerjal:Kontrol

ltööd 9. klassile, Avita 

 

 

 

PALJUNEMINE JA ARENG 8 (8–10) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) võrdleb naise ja mehe suguelundkonna ehitust ning talitlust; 

2) võrdleb inimese muna- ja seemnerakkude ehitust ning arengut; 

3) selgitab sagedasemate suguhaiguste levimise viise ja neisse haigestumise vältimise võimalusi; 

4) analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid; 

5) lahendab pereplaneerimisega seotud dilemmaprobleeme; 

6) selgitab muutusi inimese loote arengus; 

7) seostab inimorganismi anatoomilisi vanuselisi muutusi talitluslike muutustega; 

8) hindab ennast ja teisi säästvat seksuaalelu. 

Õppesisu: Mehe ja naise suguelundkonna ehituse ning talitluse võrdlus. Muna- ja seemnerakkude küpsemine. Suguelundkonna tervishoid, suguhaiguste levik, 

haigestumise vältimise võimalused. Munaraku viljastumine, loote areng, raseduse kulg ja sünnitus. Pere planeerimine, abordiga kaasnevad riskid. Inimorganismi 

talitluslikud muutused sünnist surmani. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on õpitud selgroogsete loomade paljunemist ja  kehasisest viljastamist 

Põhimõisted: emakas, munasari, seemnesari, munand, ovulatsioon, sperma, munajuha, loode, platsenta, nabanöör, sünnitamine, kliiniline surm, bioloogiline 

surm. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

ainekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

30. Mehe ja naise suguelundkond, 

sugurakkude küpsemine 

Mõisted: emakas, munasari, 

seemnesari, munand, 

ovulatsioon 

1) Paaristöö: mehe ja naise suguelundkonna 

ehituse ja talitluse võrdlus jooniste abil. 

 

2) Esitlus: suguelundkonna ehitus ja talitlus 

 

3) Arutelu: muna-  ja seemnerakkude ehituse 

ja arengu eripära (jooniste alusel) 

 

4) Individuaalne töö: munarakk  ja 

seemnerakk , Venni diagramm 

http://www.perekool.ee/indexphp?id=1057 

 

 

Inimeseõpetus: 

kehalised ja 

emotsionaalsed 

muutused murdeeas , 

suguline küpsus, 

soojätkamine 7. ja 8. 

klass 

Loodusõpetus: 

Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad., 

munandid, munasarjad, 

emakas, viljastamine 

Keeleõpetus:sõnalis

e teksti seostamine 

pildilise teabega 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon( IKT 

rakendamine, info 

otsimine) 

Õppematerjal:1) 

„Lara (16) on rase“ 

www.parsel.eu 

4 tunnine moodul 
2)  esitlus,  autor Kristel 

Mäekask 

www.slideshare.net/.../su

guelundkond-297540 

Õppevahendid:sugu

elundkonna seinatabelid 

ja joonised. Muna- ja 

seemneraku joonised. 

Mikroskoop ja seemne- 

ja munaraku 

püsipreparaadid 

 

31. Suguelundkonna tervishoid 1) Rühmatöö:  suguhaigused (esitlus  ühest 

suguhaigusest,  levimise viis ja vältimise 

võimalus). 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

Inimeseõpetus: 

ssuguhaigused, 

vastutus 

seksuaalsuhetes ja 

turvaline 

seksuaalkäitumine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

(IKT  rakendamine 

esitluse 

koostamiseks) 

Tervis ja ohutus: 

Õppevahendid: 

arvutid interneti 

ühendusega 

http://www.perekool.ee/indexphp?id=1057
http://www.parsel.eu/
http://www.slideshare.net/.../suguelundkond-297540
http://www.slideshare.net/.../suguelundkond-297540
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2) Õppekäik noorte nõustamiskeskusesse 

Õppekeskkond: noorte nõustamiskeskus 

Infotehnoloogia:esi

tluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

suguhaigustest 

hoidumine 

Väärtused ja 

kõlblus:abordi 

poolt ja vastu 

argumendid 

 

32. Viljastumine ja loote areng 

Mõisted sperma, munajuha, 

loode, platsenta 

1) Rühmatööde ettekanded. 

 

2) Individuaalne töö: tabel suguhaigustest 

 

3) Paaristöö:  ettekanne ühel järgmistest 

teemadest (www.viljatus.ee)viljatuse 

põhjused, mehe või naise viljatuse 

põhjused, kunstlik viljastamine, munaraku 

kehaväline viljastamine. 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

4) Individuaalne töö: platsentat  läbivad ained  

ja nende mõju  lootele, skeemi koostamine. 

 

Inimeseõpetus: 

suguhaigused, vastutus 

seksuaalsuhetes ja 

turvaline 

seksuaalkäitumine 

Infotehnoloogia: 

esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid) 

Keeleõpetus: 

ettekande keeleline 

toimetamine. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(IKT 

rakendamine esitluse 

koostamiseks) 

Teabekeskkond: 

(tsimine ja kriitiline 

hindamine 

Tervis ja ohutus:  

(teratogeenid ja 

nende vältimine) 

Õppevahendid:arvut

id interneti ühendusega. 

33. Pere planeerimine 1) Rühmatöö:  rasestumisvastased vahendid, 

esitluse koostamine. Abiks on nt 

www.amor.ee. 

(Kondoom, hormoontabletid, hormonaalsed 

plaastrid, spiraal, SOS-pillid, füsioloogiline ehk 

rütmimeetod) 

Inimeseõpetus: 

rasedus, 

rasestumisvastased 

meetodid 

Keeleõpetus:ettekan

de keeleline 

toimetamine 

Infotehnoloogia: 

esitluse vormistamine, 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:(IK

T rakendamine 

ettekande 

koostamisel) 

Kõlblus ja 

väärtused: 

seksuaalõigused kui 

üks osa inimõigustest 

Õppevahendid : 

arvutid interneti 

ühendusega. 

http://www.viljatus.ee/
http://www.amor.ee/
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teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

 

34. Pere planeerimine 1) Rühmatööde ettekanded. 

 

2) Kordamisülesanded. 

Inimeseõpetus 

(asedus, 

rasestumisvastased 

vahendid 

Tervis ja 

ohutus:turvaline 

seksuaalkäitumine ja 

raseduse vältimine 

Väärtused ja 

kõlblus:soovitud 

rasedus, 

lapsevanemaks  

saamine, vastutus 

seksuaalsuhetes) 

Õppematerjal:Põhik

ooli lõpueksamite 

ülesannete kogu 

Õppevahendid: 

projektor slaidi esitluste 

vaatamiseks 

35. Inimese areng sünnist  ja 

surmani 

Mõisted: 

nabanöör,sünnitamine, 

bioloogiline ja kliiniline surm 

1) Arutelu:  videofilm „Tervis 2000“ või 

„Siimu sünd“ kaasaegsed võimalused 

sünnitamiseks. 

 

2) Arutelu:   seostest inimorganismi 

anatoomilise vanuse ja  talitluslike 

iseärasuste vahel. 

3) Kordamisküsimused ja harjutused. 

 

4) Õpilase sunamine enesehinangule. 

Inimeseõpetus: 

(inimese elukaar 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Väärtused ja 

kõlblus(peresünnitu

s, lapsevanemaks 

kujunemine, vastutus 

sündiva lapse ees, 

alaealised 

lapsevanemad, 

suhtumine 

vanuritesse) 

Tervis ja 

ohutus(elustamine) 

Õppematerjal:  

1) videofilm „Siimu 

sünd“ või „Tervis 2000“ 

2) Põhikooli lõpueksami 

ülesanded 

36. Kontrolltöö Kontrolltöö. Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine. 

Elukestev õpe 

õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

Õppematerjal:Kontr

olltööd 9. Klassile, Avita 
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teadmiste ja oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus 

 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

ainekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

TALITLUSTE REGULATSIOON 8 (7–9) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesandeid; 

2) seostab närviraku ehitust selle talitlusega; 

3) koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab nende alusel selle talitlust; 

4) seostab erinevaid sisenõrenäärmeid nende toodetavate hormoonidega; 

5) kirjeldab hormoonide ülesandeid ja toob nende kohta näiteid; 

6) selgitab närvisüsteemi ja hormoonide osa elundkondade talitluste regulatsioonis; 

7) suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse. 

Õppesisu:Kesk- ja piirdenärvisüsteemi ehitus ning ülesanded. Närviraku ehitus ja rakuosade ülesanded. Refleksikaare ehitus ja talitlus. Närvisüsteemi 

tervishoid.Peamiste sisenõrenäärmete toodetavate hormoonide ülesanded.Elundkondade koostöö inimese terviklikkuse tagamisel. Närvisüsteemi ja hormoonide 

osa elundkondade talitluste regulatsioonis.  

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on käsitletud imetajate närvisüsteemi 

 

Põhimõisted: peaaju, seljaaju, närv, närvirakk, retseptor, närviimpulss, dendriit, neuriit, refleks, sisenõrenäärmed, hormoon. 
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37. Närvisüsteemi ehitus ja talitlus. 

Mõisted: peaaju, seljaaju, närv 

 

Esitlus: närvisüsteemi ehitus ja talitlus. 

 

1) Individuaalne töö: närvisüsteem,  skeemi 

koostamine. 

Loodusõpetus: 

Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. 

Meeleelundid, närvid, 

peaaju, seljaaju 

Inimeseõpetus: 

vaimne tervis, tubaka, 

alkoholi ja teiste enam 

levinud uimastite 

tarbimisega seotud 

terviseriskid, hea ja 

halb stress, uni 

Keeleõpetus: 

skeemide kirjeldamine 

ja üldistamine) 

Tervis ja 

ohutus:väärtust

ab terveid 

eluviise, 

närvisüsteemi 

kahjustavad ained 

ja tegevused 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/NS.ppt 

38. Närvirakk ja refleksikaar 

Mõisted: närvirakk, retseptor, 

närviimpulss, dendriit, neuriit, 

refleks 

1) Arutelu:  närviraku ehituse ja talitluse 

omavahelistest  seostest. 

 

2) Praktiline töö mikroskoobiga: 

närvirakkude püsipreparaadi vaatlus ja 

joonistamine 

 

3) Praktiline uurimuslik töö:  

reaktsioonikiirust mõjutavate tegurite 

määramiseks ja õpilaste reaktsioonikiiruse 

võrdlemiseks 

Füüsika:elektrivool, 

elektrilaeng 

Keemia:katioon ja 

anioon 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse leidmine 

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika: 

loodusteadusliku 

uurimismeetodi 

Tehnoloogia 

ja 

innovatsioon(I

KT rakendamine, 

arvutimudelite 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

Õppevahendid:närvirak

u ehituse joonis, 

mikroskoobid, 

püsipreparaadid närvikoest. 

Harjavars, millele on kantud 

1 cm täpsusega 

meetermõõdustik, tool (3). 

Paksem raamat, tool (5) 

Õppematerjal: 

1) Toom, M., Kokassaar, U., 

Martin, M. (1999).Bioloogia 

praktilised tööd  9. klassile 

lk17, Avita (3); 

2) Kokassaar, U., (2002) 

http://www.ebu.ee/esitlus/NS.ppt
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(http://bio.edu.ee/teadlane/) 

Õpikeskkond: arvutiklass 

4) Praktiline uurimuslik töö arvutimudeliga: 

refleksikaar  

(http://mudelid.5dvision.ee). 

Õpikeskkond: arvutiklass 

 

5) Praktiline uurimuslik töö: pilkrefleks 

rakendamine Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias  lk 95, Avita 

(5) 

39. Närvisüsteemi tervishoid 1) Individuaalne töö: essee „ Kuidas kaitsta 

oma närvisüsteemi?“ 

 

2) Rühmatöö:  esitlus  narkootiliste ainete, 

alkoholi, stressi mõju, müra jne. mõju 

närvisüsteemile   www.narko.ee;  

http://www.parnu.ee/raulpage/koolitus/narko 

Õppekeskkond: arvutiklass 

Inimeseõpetus: 

vaimne tervis, tubaka, 

alkoholi ja teiste enam 

levinud uimastite 

tarbimisega seotud 

tervise riskid, hea ja 

halb stress, uni 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamine, ettekande 

keeleline toimetamine 

Infotehnoloogia: 

esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Tehnoloogia 

ja 

innovatsioon(I

KT rakendamine 

info otsimisel) 

Teabekeskkond 

info otsimine ja 

kriitiline 

hindamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b tervislikke 

eluviise 

Õppevahendid: arvutid 

internetiühendusega (2) 

40. Sisenõrenäärmed 1) Rühmatööde ettekanded. Keeleõpetus: 

esinemisoskuse 

Tervis ja 

ohutus:hormoo

Õppevahendid: joonis 

või lüümik/seinatabel 

http://bio.edu.ee/teadlane/
http://mudelid.5dvision.ee/
http://www.narko.ee/
http://www.parnu.ee/raulpage/koolitus/narko
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Mõisted: sisenõrenäärmed, 

hormoon 

 

2) Esitlus: sisenõrenäärmed ja nende talitlu 

 

3) Iseseisev töö: sisenõrenäärmed ja nende 

ülesanded, tabeli koostamin 

arendamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

nravi, 

hormoonpreparaat

ide mõju tervisele 

sisenõrenäärmetest. 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/sekretsio

on.ppt 

41. Neuraalne ja humoraalne 

regulatsioon 

1) Arutelu: närvisüsteemi ja hormoonide osa 

elundkondade talitluse regulatsioonis 

(Veresuhkru regulatsiooni skeemi analüüs ja 

järelduste tegemine ja/või südame töö 

regulatsioon) 

 

1) Paaristöö: mõistekaart sisenõrenäärmetest 

või /ja hormoonidest 

 

2) Iseseisev töö: Venni diagrammi 

koostamine humoraalse ja neuraalse 

regulatsiooni kohta. 

 

Keeleõpetus: 

sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega, võrdlemine ja 

üldistamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtust

ab terveid 

eluviise, II tüüpi 

suhkruhaigus 

Õppevahendid:skeem 

veresuhkru regulatsioonist 

või südame töö 

regulatsioonist 

42. Kordamine 1) Õppefilmi „Tervis 2000“  arutelu 

 

2) Kordamisküsimused ja –harjutused 

 

3) Suunata õpilasi enesehinnangule 

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b terveid eluviise, 

eluviisi mõju 

närvisüsteemil 

Õppematerjal:Põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu 

http://www.ebu.ee/esitlus/sekretsioon.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/sekretsioon.ppt
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43. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 

õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja 

oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus 

Õppematerjal:Kontrollt

ööd 9. Klassile, Avita 

 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

ainekava 

läbivate 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

INFOVAHETUS VÄLISKESKKONNAGA7 (6–8) tundi 

Õpitulemused: 

1) analüüsib silma osade ja suuraju nägemiskeskuse koostööd nägemisaistingu tekkimisel ning tõlgendamisel; 

2) selgitab lühi- ja kaugelenägevuse tekkepõhjusi ning nägemishäirete vältimise ja korrigeerimise viise; 

3) seostab kõrva ehitust kuulmis- ja tasakaalumeelega; 

4) võrdleb ning seostab haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehitust ning talitlust; 

5) väärtustab meeleelundeid säästvat eluviisi. 

Õppesisu:Silma ehituse ja talitluse seos. Nägemishäirete vältimine ja korrigeerimine. Kõrvade ehituse seos kuulmis- ja tasakaalumeelega. Kuulmishäirete 

vältimine ja korrigeerimine. Haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehituse ja talitluse seosed. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on õpitud selgroogsete loomade meeleelundeid. 

Põhimõisted: pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, kollatähn, kepike, kolvike, lühinägevus, kaugelenägevus, väliskõrv, keskkõrv, sisekõrv, kõrvalest, trummikile, 

kuulmeluud, kuulmetõri, tigu, poolringkanalid. 
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teemadega 

44. Silma ehitus ja talitlus 

Mõisted: pupill, lääts, 

võrkkest, vikerkest, kollatähn, 

kepike, kolvike 

1) Esitlus: silma ehitus ja talitlus 

 

2) Arutelu : silma osade ja suuraju 

nägemiskeskuse koostöö nägemisaistingu 

tekkimisel  ning tõlgendamisel. 

 

3) Individuaalne töö:  mõistekaart nägemise 

või silma kohta. 

 

4) Praktiline uurimuslik töö: a) nägemise 

erinevus ühe ja kahe silmaga vaatamisel, 

b) värvuste eristamine hämaras,  c) 

optilised illusioonid, d) pimetähni 

olemasolu tõestamine.  

Füüsika: 

(valgusallikad, 

liitvalgus, valguse 

murdumine, kujutis, 

silm, 

lääts, prillid, läätse 

optiline tugevus, 

murdumisnurk, fookus, 

tõeline kujutis, näiv 

kujutis, 

kumerlääts, nõguslääts, 

valgusfilter.  8 klass)  

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika: 

(loodusteaduslik 

uurimismeetod) 

Loodusõpetus: 

inimese meeled 

Inimeseõpetus: 

(nägemise tervishoid, 

esmaabi: praht silmas) 

Tervis ja 

ohutus nägemist 

kahjustavate 

tegurite vältimine 

Kärjääriõpetus

silmaarsti   

Õppevahendid: silma 

ehituse joonis. 

Õppematerjal: 

1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/silm.ppt 
2)  Toom, M., Kokassaar, 

U., Martin, M., (1999). 

Bioloogia praktilised tööd 9. 

klassile  lk12-13, Avita 

45. Nägemise tervishoid 

Mõisted: lühinägevus, 

kaugnägevus 

1) Paaristöö:jooniste abil lühi- ja 

kaugnägevuse tekkepõhjuste selgitamine. 

2) Rühmatöö: nägemishäirete vältimise ja 

korrigeerimise võimalused. 

Füüsika:kumerlääts, 

nõguslääts 

Inimeseõpetus: 

nägemine ja 

nägemishäired 

Tervis ja 

ohutus 

nägemist 

kahjustavate 

tegurite vältimine, 

televiisori 

vaatamine, arvuti, 

Õppevahendid: 

joonised või skeemid 

nägemishäiretest 

http://www.ebu.ee/esitlus/silm.ppt
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lugemine, ruumide 

valgustus 

46. Kõrva ehitus ja talitlus 

Mõisted: väliskõrv, keskkõrv, 

sisekõrv, kõrvalest, 

trummikile, kuulmeluud, 

kuulmetõri, tigu, 

poolringkanalid. 

1) Esitlus: kõrva ehitus ja talitlus 

 

2) Paaristöö: joonise põhjal  selgitage kõrva 

ehituse seost  kuulmis- ja 

tasakaaluaistingutega. 

 

3) Praktiline uurimuslik töö: a) heliallika 

asukoha määramine, b) suhtelise 

kuulmisläve määramine.  

Füüsika:võnkumine 

ja levi, heli, helikiirus, 

võnkesageduse ja 

helikõrguse seos, heli 

valjus,elusorganismide 

hääleaparaat, kõrv ja 

kuulmine, müra ja 

mürakaitse 8 klass). 

Loodusõpetus 

inimese meeled 

Keeleõpetus 

sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega 

 

Tervis ja 

ohutus  kuulmist 

kahjustavate 

tegurite vältimine 

Õppematerjal: 

1) Toom, M., Kokassaar, 

U., Martin, M., (1999). 

Bioloogia praktilised tööd 9. 

klassile lk 14-15, Avita 

2)esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/kuulmin

e.ppt 

Õppevahendid:kellukese

d, müravastased tropid (2a), 

Mehhaaniline kell, tool, 

mõõdulint (2b). 

 

47. Kuulmise tervishoid 1) Praktiline uurimuslik töö arvutimudeliga: 

nägemisaistingu ja kuulmisaistingu teke  

(http://mudelid.5dvision.ee) 

. 

2) Paaristöö:  info otsimine (Mis kahjustab 

kuulmist/ mis on merehaigus jne) kuulmise 

tervishoiu kohta ja mõistekaart 

www.inimene.ee 

 

Füüsika ja 

inimeseõpetus: 

müra mõju kuulmisele 

Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodusteadus

lik uurimismeetod 

Tervis ja 

ohutus kuulmist 

kahjustavate 

tegurite vältimine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

IKT rakendamine, 

arvutimudelite 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

Teabekeskkond 

Õppevahendid: arvutid 

interneti ühendusega 

http://www.ebu.ee/esitlus/kuulmine.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/kuulmine.ppt
http://mudelid.5dvision.ee/
http://www.inimene.ee/
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Õpikeskkond: arvutiklass 

 

erinevate 

infoallikate 

kasutamine ja info 

kriitiline hindamine 

48. Haistmis- ja maitsmismeel 1) Esitlus:haistmis- ja maitsmismeel 

 

2) Arutelu:haistmis-ja maitsmismeele 

seostest. 

 

3) Individuaalne töö: skeemi koostamine 

haistmisaistingu tekkimisest. 

 

4) Praktiline uurimuslik töö: a) 

maitsmistundlikkuse hindamine,  

 b) põhimaitse tajumine.  

Keemia lahustumine, 

aine agregaatolekud 

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika: 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus: 

analüüsioskuse 

kujundamine 

Tervis ja 

ohutus: maitsmis- 

ja haistnmismeele 

tervishoid 

ÕppematerjalTööjuhend

id: Toom, M., Kokassaar, 

U., Martin, M., (1999). 

Bioloogia praktilised tööd 9. 

klassile lk 16, Avita 

Õppevahendid:kolm 

klaasi, vesi, teelusikad, sool, 

suhkur, markerpliiats (2a), 

klaas küllastunud 

suhkrulahusega, klaas 

küllastunud soolalahusega, 

kaks silmapipetti (2b) 

49. Kordamine 1) Õppevideo „Tervis 2000“  arutelu 

 

2)  Individuaalne töö: kaebekiri ühelt 

meeleelundilt selle omanikule  

 

3) Kordamisülesanded  ja harjutused 

4) Õpilase suunamine enesehinnangule 

Keeleõpetus: kirja 

koostamine 

Tervis ja 

ohutus: 

meeleelundite 

tervishoid 

Õppematerjal:Põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu 
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50. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus:  

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine. 

Elukestev õpe 

õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus, õpitu 

väärtustamine kogu 

eluks) 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 9. klassile, 

Avita 

 

 

PÄRILIKKUS JA MUUTLIKKUS 10 (9–11) tundi 

Õpitulemused: 

1) analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel; 

2) selgitab DNA, geenide ning kromosoomide seost ja osa pärilikkuses ning geenide pärandumist ja avaldumist; 

3) lahendab dominantsete ja retsessiivsete geenialleelide avaldumisega seotud lihtsamaid geneetikaülesandeid; 

4) hindab päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel ning analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse 

ulatusest; 

5) hindab organismide geneetilise muutmise võimalusi, tuginedes teaduslikele ja teistele olulistele seisukohtadele; 

6) analüüsib pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste vältimise võimalusi; 

7) kirjeldab geenitehnoloogia tegevusvaldkondi ning sellega seotud elukutseid; 

8) suhtub mõistvalt inimeste pärilikku ja mittepärilikku mitmekesisusse. 

Õppesisu:Pärilikkus ja muutlikkus organismide tunnuste kujunemisel. DNA, geenide ja kromosoomide osa pärilikkuses. Geenide pärandumine ja nende 

määratud tunnuste avaldumine. Lihtsamate geneetikaülesannete lahendamine. Päriliku muutlikkuse tähtsus. 

Mittepäriliku muutlikkuse tekkepõhjused ja tähtsus. Organismide pärilikkuse muutmise võimalused ning sellega kaasnevad teaduslikud ja eetilised küsimused. 

Pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste võrdlus ning haigestumise vältimine. Geenitehnoloogia tegevusvaldkond ja sellega seotud elukutsed. 

Põhimõisted: pärilik muutlikkus, mittepärilik muutlikkus, mutatsioon, kromosoom, DNA, geen, dominantsus, retsessiivsus, geenitehnoloogia. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

51. DNA, geenid ja kromosoomid 

Mõisted: kromosoom, DNA, 

geen 

1) Arutelu:  miks lapsed  sarnanevad 

vanematega. 

 

2) Praktiline töö: DNA mudeli loomine 

 

3) Arutelu: kuidas on omavahel seotud 

mõisted kromosoom, geen ja DNA ning 

pärilikkus 

 

4) Esitlus: DNA  ja (replikatsiooni)  

pärilikkusaine paljundamise  animatsioon 

www.johnkyrk.com 

 

Kunstiõpetus: 

DNA mudeli 

koostamine 

Keeleõpetus 

arutlusoskus, 

sõnavara täiendamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(arvu

timudeli kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks 

Karjäärivalik ja 

elukestev õpe 

(geneetiku elukutse) 

Õppevahendid: DNA 

mudel 

Õppematerjal: 

tööjuhend inglise keeles 

DNA mudeli 

valmistamiseks: 

http://www.ut.ee/biodida/eib

e/moodul6.htm 

 

 

52. Pärilikkuse seaduspärasused 

Mõisted: dominantsus, 

retsessiivsus 

1) Praktiline uurimuslik töö: arvutimudeliga 

pärilikkuse seaduspärasuste avaldumine  

http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

Keeleõpetus:sõna

vara täiendamine 

Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodustead

uslik uurimismeetod 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(arvu

timudeli kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

Õppevahendid: arvutid 

interneti ühendusega 

Õppematerjal:http://mu

delid.5dvision.ee/parilikkus/i

ndex.htm 

 

53. Pärilikkuse seaduspärasused 1) Praktiline töö: geneetika ülesannete Matemaatika:prot Tehnoloogia ja Õppematerjal: 

http://www.johnkyrk.com/
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodul6.htm
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodul6.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
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lahendamine (eelkõige Mendeli I seaduse 

põhjal) 

 

2) Arutelu: soo määramisest 

 

3) Iseseisev töö: skeemi koostamine soo 

määramisest 

 

sent, murdarvud 

Keeleõpetus: 

skeemi kirjeldamine 

innovatsioon:(ene

etika seaduspärasuste 

arvestamine tõu- ja 

sordiaretuses) 

1) Lihtsamad geneetika 

ülesanded (põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu) 

2)Huvilistele esitlus: 

www.tfg.tartu.ee/bioloogia/

ESITLUSED/soogen.ppt 

54. Pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus 

Mõisted: pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus, mutatsioon 

1) Esitlus: pärilik muutlikkus 

 

2) Praktiline uurimuslik töö arvutimudeliga: 

pärilik 

muutlikkushttp://mudelid.5dvision.ee/tondid/

index.htm 

 

3) Paaristöö: võrdlev tabel mutatsioonilise 

ja kombinatiivse muutlikkuse kohta. 

 

4) Iseseisev töö: mõistekaardi koostamine 

muutlikkusest 

 

Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodustead

uslik uurimismeetod 

Keeleõpetus:võrdl

emine ja üldistamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks 

Õppematerjal: esitlus,  

autor Kristel Mäekask 

http://www.slideshare.n

et/chryssy/prilik-

muutlikkus-ja-

geenmutatsioonid 

 

 

55. Pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus 

Mõisted: mittepärilik 

1) Esitlus: mittepärilik muutlikkus 

2) Rühmatöö: info otsimine inimese pärilike 

ja mittepärilike omaduste kohta 

3) Arutelu: keskkonna mõju päriliku ja 

 

Keeleõpetus:võrdl

emine ja üldistamine 

Matemaatika: 

graafiku joonistamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:IKT 

rakendamine 

Teabekeskkond ( 

info otsimine ja 

Õppematerjal: 

1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

http://www.slideshare.net/ch

ryssy/mitteprilik-muutlikkus 

http://www.tfg.tartu.ee/bioloogia/ESITLUSED/soogen.ppt
http://www.tfg.tartu.ee/bioloogia/ESITLUSED/soogen.ppt
http://mudelid.5dvision.ee/tondid/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/tondid/index.htm
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/mitteprilik-muutlikkus
http://www.slideshare.net/chryssy/mitteprilik-muutlikkus
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muutlikkus mittepäriliku muutlikkuse avaldumisel 

4) Praktiline töö: a) variatsioonirea ja 

variatsioonikõvera koostamine, b) 

muutlikkuse uurimine. 

5)  Iseseisev töö: pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus, Venni diagramm 

 

usaldusväärsuse 

kriitiline hindamine 
2)Toom, M., Kokassaar, U., 

Martin, M. (1999).Bioloogia 

praktilised tööd IX klassile 

lk19, Avita või Kokassaar, 

U., (2002). 

Laboratoorsedtööd 

koolibioloogias lk 100, 

Avita (4a); 

3) Relve, K., jt Bioloogia 

töövihik 9. klassile 2 osa 

(2009).lk44, Avita (4b) 

 

56. Muutlikkus 

Mõisted: pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus 

1) Arutelu: organismide paljunemisviisid ja 

muutlikkus. 

2) Rühmatöö: muutlikkus 

Õpikeskkond: õueõpe 

3) Paaristöö: päriliku ja mittepäriliku 

muutlikkuse osa hindamine inimese 

tunnuste näitel. Diagrammidel ja tabelites 

esitatud info analüüs,et selgitada 

mittepäriliku muutlikkuse ulatusest. 

Matemaatika: 

tabelites ja graafikul 

esitatud andmete 

kasutamine 

Infotehnoloogia: 

esitluse 

vormistamine, teksti- 

ja pilditöötluse 

programmid 

 

 

Teabekeskkond  

info otsimine ja 

kriitiline hindamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:(IK

T vahendite 

kasutamine esitluse 

koostamisek) 

Õppevahendid: 

diagrammid ja tabelid 

mittepäriliku muutlikkuse 

ulatuse kohta 

Õppematerjal:Muutlikk

us  (3) 

http://www.ebu.ee/doc/6ue6

pe2.pdf 

 

 

57. Pärilikud ja päriliku 

eelsoodumusega haigused 

1) Esitlus: bioloogia ja meditsiin 

 

2) Paaristöö: informatsiooni  otsimine 

pärilike ja päriliku eelsoodumusega 

haiguste kohta (Downi sündroom, 

Keemia: 

olmekemikaalide 

ohtlikkus, etanooli 

füsioloogiline toime 

Keeleõpetus 

sõnavara 

Tervis ja 

ohutus:pärilike ja 

päriliku 

eelsoodumustega 

haiguste 

vältimisvõimalused, 

Õppematerjal :esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.opetaja.edu.ee/bio/mu

utlikkus.ppt 

 

http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf
http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf
http://www.opetaja.edu.ee/bio/muutlikkus.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/muutlikkus.ppt
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skisofreenia, hemofiilia, suhkrutõbi jne), 

kuidas on võimalik haigust leevendada 

või ennetada. 

3)  

4) Arutelu: päriliku eelsoodumusega 

haiguste vältimise võimalused 

täiendamine, 

arutlusoskuse 

arendamine 

riskide hindamine  

 

58. Muudetud pärilikkusega 

organismid 

1) Esitlus: geenitehnoloogia 

 

2) Arutelu: geneetiliselt muundatud 

organismide poolt ja vastu. 

 

3) Rollimäng „Kas peaksime looma uusi 

organisme“ tööjuhend www.parsel.eu 

 

4) Rühmatöö:  meedias oleva info kriitiline 

hindamine (otsige 2-3 artiklit GMO-de 

kohta) 

Õppekeskkond: arvutiklass 

Keeleõpetus:väitl

us, argument ja 

vastuargument 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

geenitehnoloogi 

elukutse tutvustamine 

Väärtused ja 

kõlblus: 

organismide 

geneetilise 

muundamisega 

kaasnevad eetilised 

probleemid 

Teabekeskkond:  

erinevate infoallikate 

kasutamine ja info 

kriitiline hindamine 

Õppematerjal:1)Transg

eensed loomad  

http://www.ut.ee/biodida/eib

e/moodulid.htm 

2) esitlus,  autor Kristel 

Mäekask  

www.slideshare.net/chryssy/

geenitehnoloogia 

3) www.parsel.eu Kas 

peaksime looma uusi 

organisme? 4 tunnine 

moodul 

 

59. Geenitehnoloogia 1) Rollimängu kokkuvõtted 

 

2) Väitlus:  geneetiliselt muundatud toidu plussid 

ja miinused 

 

3) Kordamisküsimused ja harjutused 

Keeleõpetus: 

väitlus, argument ja 

vastuargument 

Väärtused ja 

kõlblus: 

organismide 

geneetilise 

muundamisega 

kaasnevad eetilised 

Õppematerjal:Põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu 

http://www.parsel.eu/
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodulid.htm
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodulid.htm
http://www.slideshare.net/chryssy/geenitehnoloogia
http://www.slideshare.net/chryssy/geenitehnoloogia
http://www.parsel.eu/
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4)  Õpilaste suunamine enesehinnangule. 

 

 

probleemid 

Teabekeskkond  

info otsimine  ja 

kriitiline hindamine 

60. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus:tööju

hisega töötades teksti 

mõistmine, skeemi 

kirjeldamine 

Elukestev õpe: 

õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus, õpitu 

väärtustamine kogu 

eluks) 

Õppematerjal:Kontrollt

ööd 9. klassile, Avita 

 

EVOLUTSIOON 8 (6–8) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) selgitab bioloogilise evolutsiooni olemust ja toob selle kohta näiteid; 

2) toob näiteid evolutsiooni tõendite kohta; 

3) seostab olelusvõitlust loodusliku valikuga; 

4) analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu; 

5) hindab suuremate evolutsiooniliste muutuste osa organismide mitmekesistumises ja levikus; 

6) võrdleb inimese ja teiste selgroogsete evolutsiooni; 

7) seostab evolutsiooniteooria seisukohti loodusteaduste arenguga. 

Õppesisu:Bioloogilise evolutsiooni olemus, põhisuunad ja tõendid. Loodusliku valiku kujunemine olelusvõitluse tagajärjel. Liikide teke ja muutumine. 

Kohastumise tähtsus organismide evolutsioonis. Evolutsiooni olulisemad etapid. Inimese evolutsiooni eripära. 

Põhimõisted: evolutsioon, looduslik valik, olelusvõitlus, kohastumine, kohastumus, ristumisbarjäär, fossiil. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

61. Elus looduse süsteem 1) Praktiline töö : taimede ja/või loomade 

klassifitseerimine  

http://bio.edu.ee/taimed 

 või 

http://bio.edu.ee/loomad. 

 

2) Esitlus: eluslooduse süsteem 

 

Loodusõpetus: 

eluslooduse jaotamine 

rühmadesse 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

(IKT rakendamine 

eluslooduse 

rühmitamisel, 

digimäärajate 

kasutamine) 

Elukestev õpe 

ja karjäär 

süstemaatiku 

elukutse 

Õppevahendid: näited 

sugupuudest, määrajad 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Uku Praks 

www.ut.ee/biodida/taiend/vi

sual/kodu/praks_d1.ppt 

 

62. Bioloogilise evolutsiooni 

tõendid 

1) Arutelu: elu tekkest ja arengust Maal 

 

2) Esitlus: evolutsiooni tõendid 

 

3) Iseseisev töö: tabel evolutsioonitõendite 

kohta 

 

4) Praktiline töö: taimede analoogiliste 

elundite võrdlus (a)  ja/või taimede 

homoloogiliste elundite võrdlus (b).  

Geograafia: 7. 

klassis kivistised, 

bioloogilise 

evolutsiooni tõendid, 

geograafiline 

isolatsioon 

Loodusõpetus, 

füüsika, keemia: 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Elukestev õpe 

ja karjäär: 

paleontoloogi 

elukutse, iseseisva 

töö oskuste ja 

harjumuste 

kujundamine 

Õppematerjal:  

1) esitluse autor Kristel 

Mäekask 

www.opetaja.edu.ee/bio/evo

lutsioonitoendid.ppt 
2)Kokassaar, U.,(2002). 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias lk 104, 

Avita (4) 

Õppevahendid:kivistise

d, joonised homoloogilistest 

ja analoogilistest elunditest, 

joonis inimese 

rudimentidest, selgroogsete 

http://bio.edu.ee/taimed
http://bio.edu.ee/loomad
http://www.ut.ee/biodida/taiend/visual/kodu/praks_d1.ppt
http://www.ut.ee/biodida/taiend/visual/kodu/praks_d1.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/evolutsioonitoendid.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/evolutsioonitoendid.ppt
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loomade embrüote 

joonised.(1) luup, joonlaud, 

kaktuse ja viigipuu astlad, 

roosi ja vaarika ogad (4a), 

luup, joonlaud,  nuga, kartuli 

mugul, sibul, orasheina 

risoom, maapirni muguljuur 

(4b). 

63. Loodusliku valiku kujunemine 

olelusvõitluse tagajärjel 

Mõisted: looduslik valik, 

olelusvõitlus 

1) Tunnikontroll: evolutsiooni tõendid 

 

2) Arutelu: loodusliku valiku roll 

olelusvõitluses. 

 

3) Esitlus: looduslik valik 

 

4) Paaristöö: graafikutelt info lugemine ja 

analüüsimine (loodusliku valiku vormid). 

 

5) Praktiline uurimuslik töö: liikidevaheline 

olelusvõitlus hallitusseente näitel  

Matemaatika 

(graafikutelt info 

lugemine) 

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika 

(loodusteaduslik 

uurimismeetod) 

Keeleõpetus 

(võrdlemine ja 

üldistamine, sõnavara 

täiendamine) 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik: 

koostööoskuste 

kujundamine 

Õppematerjal:  

1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/LV.ppt 

2) Kokassaar, U., (2002). 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias lk102, Avita 

(5) 

Õppevahendid:preparee

rimisnõel, Petri tass, nuga, 

sai, vesi, etanool, tikud, 

erinevad hallitanud 

toiduained (5) 

64. Liikide teke ja muutumine 

Mõisted: ristumisbarjäär 

1) Esitlus: liikide teke 

 

2) Arutelu: liikide muutumisest 

 

3) Iseseisev töö: mõistekaart liikide 

tekkimise kohta. 

 

4) Rühmatöö: info otsimine Internetist eri 

liiki loomade ristamisel saadud 

Geograafia: 

 geograafiline 

isolatsioon) 

Infotehnoloogia: 

esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamine 

 

Teabekeskkond 

info otsimine ja 

kriitiline 

hindamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

IKT vahendite 

kasutamine info 

otsimiseks 

Õppematerjal:esitluse 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/liigiteke

2.ppt 

 

Õppevahendiderinevad 

infoallikad (arvutid interneti 

ühendusega), teatmeteosed 

http://www.ebu.ee/esitlus/LV.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/liigiteke2.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/liigiteke2.ppt
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hübriidide kohta.Vastused ka ingliskeelse 

sõna hybridanimalsisestamisel. 

 

5) Essee: uute liikide tekkimise 

võimalikkusest Maal 

65. Kohastumise tähtsus 

organismide evolutsioonis 

Mõisted: kohastumine ja 

kohanemine 

1) Paaristöö: tooge näiteid kohastumustest 

ja nende suhtelisusest. 

 

2) Paaristöö: skeemi alusel selgitage 

tööstusliku melanismi  olemust. 

 

3) Arutelu:  kohastumuste ja kohanemise 

olemusest 

 

4) Kordamisküsimused 

Õpilaste suunamine eneshinnangule. 

Keeleõpetus:.skeem

ide ja piltide 

kirjeldamine, sõnavara 

täiendamine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik 

koostööoskuste 

kujundamine 

Õppevahendid: 

tööstusliku melanismi 

joonis/skeem. 

Õppematerjal: 

esitlus, autor Helina 

Reinohttp://www.slideshare.

net/helina20/kohastumused 

 

66. Taime- ning loomariigi 

evolutsioon 

1) Esitlus: elu areng Maal 

 

2) Iseseisev töö: taime- ja loomariigi 

evolutsiooni kohta tabeli koostamine. 

 

3) Kontrolltöö 

 

Loodusõpetus:(elu 

areng Maal 

Keeleõpetu:  

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik 

iseseisva töö 

oskuste ja 

harjumuste 

kujundamine 

Õppematerjal:esitlused 

www.opetaja.edu.ee/bio/elua

rengmaal.ppt 

või  

www.ebu.ee/esitlus/eluareng

maal.ppt 

Kontrolltööd 9. klassile, 

Avita 

67. Inimese evolutsiooni eripära 1) Kontrolltöö tulemuste analüüs 

 

2) Esitlus: inimese evolutsioon 

 

3) Arutelu: inimese ja teiste selgroogsete 

evolutsiooni seaduspärasustest 

Geograafia:rahvad 

ja rassid 

Loodusõpetus: 

inimese põlvnemine. 

Inimese võrdlus 

selgroogsete 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik 

(iseseisva töö 

oskuste ja 

harjumuste 

kujundamine) 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.opetaja.edu.ee/bio/ini

mese.evol 

 

http://www.slideshare.net/helina20/kohastumused
http://www.slideshare.net/helina20/kohastumused
http://www.opetaja.edu.ee/bio/eluarengmaal.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/eluarengmaal.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/eluarengmaal.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/eluarengmaal.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/inimese.evol
http://www.opetaja.edu.ee/bio/inimese.evol
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4)  Iseseisev töö: Venni diagrammi 

koostamine inimese ja selgroogsete 

loomade evolutsiooni kohta 

loomadega 

Keeleõpetus:võrdle

mine ja üldistamine 

68. Evolutsiooni teooriad 1) Essee: evolutsiooniteooriad 

 

2) Väitlus: darvinism versus kreatsionism 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamise ja väitluse 

põhimõtted 

Väärtused ja 

kõlblus  

(hinnangute 

andmine, teaduse 

olemuse 

mõistmine)  

Teabekeskkond

(erinevate 

infoallikate 

kasutamine) 

 

69. Evolutsiooni teooriad 1) Esseede arutelu ja hindamine Keeleõpetus:essee 

kirjutamise, sõnavara 

arendamine 

Väärtused ja 

kõlblus (erinevate 

evolutsiooni-

teooriate 

aktsepteerimine, 

usk) 

 

70 Kokkuvõtete tegemine Arutelu: mis ma sellel aastal õppisin? Keeleõpetus: 

eesmärkide 

sõnastamine, 

lühikokkuvõtte 

tegemine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik(m

is on see, mida ma 

võtan sellel 

õppeaastal õpitust 

ellu kaasa) 
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IX klass – füüsika 

LÄBITAVAD KURSUSED 

1. ELEKTRIÕPETUS (9. klass) 

2. SOOJUSÕPETUS. TUUMAENERGIA (9. klass) 

ELEKTRIÕPETUS 

1. Elektriline 

vastastikmõju  

1) kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja elektriline vastastikmõju olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste 

nähtustega; 

2) loetleb mõistete elektriseeritud keha, elektrilaeng, elementaarlaeng, keha elektrilaeng, elektriväli olulisi tunnuseid; 

3) selgitab seoseid, et samanimeliste elektrilaengutega kehad tõukuvad, erinimeliste elektrilaengutega kehad tõmbuvad, 

ja seoste õigsust kinnitavat katset; 

4) viib läbi eksperimendi, et uurida kehade elektriseerumist ja nendevahelist mõju, ning teeb järeldusi elektrilise 

vastastikmõju suuruse kohta. 

2. Elektrivool 1) loetleb mõistete elektrivool, vabad laengukandjad, elektrijuht ja isolaator olulisi tunnuseid; 

2) nimetab nähtuste elektrivool metallis ja elektrivool ioone sisaldavas lahuses olulisi tunnuseid, selgitab seost teiste 

nähtustega ja kasutamist praktikas; 

3) selgitab mõiste voolutugevus tähendust, nimetab voolutugevuse mõõtühiku ning selgitab ampermeetri otstarvet ja 

kasutamise reegleid; 

4) selgitab seoseid, et juht soojeneb elektrivoolu toimel, elektrivooluga juht avaldab magnetilist mõju, elektrivool 

avaldab keemilist toimet ning selgitab seost teiste nähtustega ja kasutamist praktikas. 
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3. Vooluring 1) selgitab füüsikaliste suuruste pinge, elektritakistus ja eritakistus tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid 

mõõtühikuid; 

2) selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid; 

3) selgitab seoseid, et: 

a. voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi seadus) ; 

b. jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus ühesuurune I = I1 = I2 = ... ja ahela kogupinge on üksikjuhtide 

otstel olevate pingete summa U =U1 +U2 ; 

c. rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge ühesuurune U = U1 = U2 = ... ja ahela kogu voolutugevus on 

üksikjuhte läbivate voolutugevuste summa I = I1 + I2 ; 

d. juhi takistus ; 

4) kasutab eelnevaid seoseid probleemide lahendamisel; 

5) selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

6) selgitab takisti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid ning toob näiteid takistite kasutamise kohta; 

7) selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid ning toob näiteid elektritarvitite kasutamise kohta; 

8) leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal pinge, voolutugevuse ja takistuse; 

9) viib läbi eksperimendi, mõõtes otseselt voolutugevust ja pinget, arvutab takistust, töötleb katseandmeid ning teeb 

järeldusi voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta. 

4. Elektrivoolu töö ja 

võimsus 

1) selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

2) loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid; 

3) selgitab valemite ja  tähendust, seost vastavate nähtustega ja kasutab seoseid probleemide 

lahendamisel; 

4) kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ja ohutusnõudeid; 

5) leiab kasutatavate elektritarvitite koguvõimsuse ning hindab selle vastavust kaitsme väärtusega. 
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5. Magnetnähtused 1) loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid; 

2) selgitab nähtusi Maa magnetväli, magnetpoolused; 

3) teab seoseid, et magnetite erinimelised poolused tõmbuvad, magnetite samanimelised poolused tõukuvad, et 

magnetvälja tekitavad liikuvad elektriliselt laetud osakesed (elektromagnetid) ja püsimagnetid, ning selgitab nende 

seoste tähtsust sobivate nähtuste kirjeldamisel või kasutamisel praktikas; 

4) selgitab voolu magnetilise toime avaldumist elektromagneti ja elektrimootori näitel, kirjeldab elektrimootori ja 

elektrigeneraatori töö energeetilisi aspekte ning selgitab ohutusnõudeid nende seadmete kasutamisel; 

5) viib läbi eksperimendi, valmistades elektromagneti, uurib selle omadusi ning teeb järeldusi elektromagneti omaduste 

vahelise seose kohta. 
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SOOJUSÕPETUS. TUUMAENERGIA 

1. Aine ehituse mudel. 

Soojusliikumine 

1) kirjeldab tahkise, vedeliku, gaasi ja osakestevahelise vastastikmõju mudeleid; 

2) kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ning kasutamist praktikas; 

3) kirjeldab Celsiuse temperatuuriskaala saamist; 

4) selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur; 

5) selgitab termomeeri otstarvet ja kasutamise reegleid. 

2. Soojusülekanne 1) kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ja selle kasutamist praktikas; 

2) selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi, teab seejuures kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) selgitab aine erisoojuse tähendust, teab seejuures kasutatavaid mõõtühikuid; 

4) nimetab mõistete siseenergia, temperatuurimuut, soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus olulisi tunnuseid; 

5) sõnastab järgmised seosed ning kasutab neid soojusnähtuste selgitamisel: 

a) soojusülekande korral levib siseenergia soojemalt kehalt külmemale; 

b) keha siseenergiat saab muuta kahel viisil: töö ja soojusülekande teel; 

c) kahe keha soojusvahetuse korral suureneb ühe keha siseenergia täpselt niisama palju, kui väheneb teise keha 

siseenergia; 

d) mida suurem on keha temperatuur, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab; 

e) mida tumedam on keha pind, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab ja ka neelab; 

f) aastaajad vahelduvad, sest Maa pöörlemistelg on tiirlemistasandi suhtes kaldu; 

g) ning kasutab neid seoseid soojusnähtuste selgitamisel; 

6) selgitab seoste  või , kus  tähendust, seost soojusnähtustega ja kasutab 

seoseid probleemide lahendamisel; 

7) selgitab termose, päikesekütte ja soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning 

ohutusnõudeid; 

8) viib läbi eksperimendi, mõõtes katseliselt keha erisoojuse, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi keha materjali 

kohta. 



 

203 

 

3. Aine olekute 

muutused. 

Soojustehnilised 

rakendused 

1) loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab neid teiste nähtustega ning 

kasutab neid praktikas; 

2) selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja kütuse kütteväärtuse tähendust ja teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) selgitab seoste Q =  m, Q = L m ja Q = r m tähendusi, seostab neid teiste nähtustega ning kasutab neid probleemide 

lahendamisel; 

4) lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks taandatavaid kompleksülesandeid. 

4. Tuumaenergia 1) nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni, neutroni, isotoobi, radioaktiivse lagunemise ja tuumareaktsiooni 

olulisi tunnuseid; 

2) selgitab seose, et kergete tuumade ühinemisel ja raskete tuumade lõhustamisel vabaneb energiat, tähendust, seostab 

seda teiste nähtustega; 

3) iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust ning nimetab kiirguste erinevusi; 

4) selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning ohutusnõudeid; 

5) selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid. 
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IX klass – keemia 

Põhikooli lõpetaja: 

1) märkab keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises 

inimtegevuses; 

2) kasutab korrektselt ainekavakohast keemiaterminoloogiat ja keemiasümboleid ning saab 

aru lihtsamast keemiatekstist; 

3) kasutab vajaliku teabe leidmiseks perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja metallide 

pingerida ning leiab tabelitest ja graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi (lahustuvus, 

lahuse tihedus, sulamis- ja keemistemperatuur vms); 

4) mõistab keemiliste reaktsioonide võrrandites sisalduvat teavet ning koostab lihtsamaid 

reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

5) rakendab teadusuuringute põhimõtteid (probleem > hüpotees > katse > järeldused); 

6) planeerib ja teeb ohutult lihtsamaid keemiakatseid, mõistab igapäevaelus kasutatavate 

kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke 

ohutusnõudeid; 

7) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste koostise alusel, 

kontrollib lahenduskäigu õigsust dimensioonanalüüsiga ning hindab arvutustulemuste 
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vastavust reaalsusele; 

8) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja 

sellesse säästvat suhtumist. 

2. Õppesisu 

1. Lahustumisprotsess, lahustuvus 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kasutab ainete lahustuvuse graafikut vajaliku info leidmiseks ning arvutuste ja järelduste 

tegemiseks; 

2) seostab ainete lahustumise soojusefekti aineosakeste vastastiktoime tugevusega 

lahustatavas aines ja lahuses (lahustatava aine ja lahusti osakeste vahel); 

3) selgitab temperatuuri mõju gaaside ning (enamiku) soolade lahustuvusele vees; 

4) lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (kasutades lahuse, 

lahusti, lahustunud aine massi, lahuse ruumala ja tiheduse ning lahuse massiprotsendi 

vahelisi seoseid); põhjendab lahenduskäiku. 

Õppesisu 

Lahustumisprotsess, lahustumise soojusefekt (kvalitatiivselt). Ainete lahustuvus vees 
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(kvantitatiivselt), selle sõltuvus temperatuurist (gaaside ja soolade näitel). 

Lahuste koostise arvutused (tiheduse arvestamisega). Mahuprotsent (tutvustavalt). 

Põhimõisted: lahustumise soojusefekt (kvalitatiivselt), lahustuvus (kvantitatiivselt), lahuse 

tihedus, mahuprotsent. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Soolade lahustuvuse uurimine erinevatel temperatuuridel. 

1. Aine hulk. Moolarvutused (soovitatav käsitleda põimitult anorgaaniliste ainete 

põhiklasside ja lahuste teemaga) 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb põhilisi aine hulga, massi ja ruumala ühikuid (mol, kmol, g, kg, t, cm3, dm3, m3, ml, 

l) ning teeb vajalikke ühikute teisendusi; 

2) teeb arvutusi aine hulga, massi ja gaasi ruumala vaheliste seoste alusel, põhjendab neid 

loogiliselt; 

3) mõistab ainete massi jäävust keemilistes reaktsioonides ja reaktsioonivõrrandi kordajate 

tähendust (reageerivate ainete hulkade ehk moolide arvude suhe); 

4) analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot; 



 

207 

 

5) lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, lähtudes 

reaktsioonivõrrandite kordajatest (ainete moolsuhtest) ja reaktsioonis osalevate ainete 

hulkadest (moolide arvust), tehes vajaduse korral ümberarvutusi ainehulga, massi ja (gaasi) 

ruumala vaheliste seoste alusel; põhjendab lahenduskäiku; 

 

6) hindab loogiliselt arvutustulemuste õigsust ning teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja 

otsustusi. 

Õppesisu 

Aine hulk, mool. Molaarmass ja gaasi molaarruumala (normaaltingimustel). Ainekoguste ühikud 

ja nende teisendused. 

Aine massi jäävus keemilistes reaktsioonides. Reaktsioonivõrrandi kordajate tähendus. 

Keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduva (kvalitatiivne ja kvantitatiivne) info analüüs. 

Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal (moolides, vajaduse korral teisendades lähteainete või 

saaduste koguseid). 

Põhimõisted: ainehulk, mool, molaarmass, gaasi molaarruumala, normaaltingimused. 

3. Süsinik ja süsinikuühendid 

Õpitulemused 
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Õpilane: 

1) võrdleb ning põhjendab süsiniku lihtainete ja süsinikuoksiidide omadusi; 

2) analüüsib süsinikuühendite paljususe põhjust (süsiniku võime moodustada lineaarseid ja 

hargnevaid ahelaid, tsükleid, kordseid sidemeid); 

3) koostab süsinikuühendite struktuurivalemeid etteantud aatomite (C, H, O) arvu järgi 

(arvestades süsiniku, hapniku ja vesiniku aatomite moodustatavate kovalentsete sidemete 

arvu); 

4) kirjeldab süsivesinike esinemisvorme looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalasid (kütused, 

määrdeained) ning selgitab nende kasutamise võimalusi praktikas; 

5) koostab süsivesinike täieliku põlemise reaktsioonivõrrandeid; 

6) eristab struktuurivalemi põhjal süsivesinikke, alkohole ja karboksüülhappeid; 

7) koostab mõnedele tähtsamatele süsinikuühenditele (CH4, C2H5OH, CH3COOH) 

iseloomulike keemiliste reaktsioonide võrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires) ja teeb 

katseid nende reaktsioonide uurimiseks; 

8) hindab etanooli füsioloogilist toimet ja sellega seotud probleeme igapäevaelus. 

Õppesisu 

Süsinik lihtainena. Süsinikuoksiidid. Süsivesinikud. Süsinikuühendite paljusus. Süsiniku võime 
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moodustada lineaarseid ja hargnevaid ahelaid, tsükleid, kordseid sidemeid. Molekulimudelid ja 

struktuurivalemid. Ettekujutus polümeeridest. Polümeerid igapäevaelus. 

Süsivesinike esinemisvormid looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalad (kütused, määrdeained) 

ning nende kasutamise võimalused. 

Süsivesinike täielik põlemine (reaktsioonivõrrandide koostamine ja tasakaalustamine). 

Tähtsamatele süsinikuühenditele (CH4, C2H5OH, CH3COOH) iseloomulikud keemiliste 

reaktsioonide võrrandid (õpitud reaktsioonitüüpide piires). 

Alkoholide ja karboksüülhapete tähtsamad esindajad (etanool, etaanhape), nende tähtsus 

igapäevaelus, etanooli füsioloogiline toime. 

Põhimõisted: süsivesinik, struktuurivalem, polümeer, alkohol, karboksüülhape. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Lihtsamate süsivesinike jt süsinikuühendite molekulide mudelite koostamine. 

2. Süsinikuühendite molekulide mudelite koostamine ja uurimine arvutikeskkonnas (vastava 

tarkvara abil). 

3. Süsivesinike omaduste uurimine (lahustuvus, märguvus veega). 

4. Erinevate süsinikuühendite (nt etanooli ja parafiini) põlemisreaktsioonide uurimine. 

5. Etaanhappe happeliste omaduste uurimine (nt etaanhape + sooda, etaanhape + leeliselahus). 
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4. Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekti (energia eraldumist või neeldumist); 

2) hindab eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidide, rasvade, valkude) rolli 

elusorganismides ja põhjendab nende muundumise lõppsaadusi organismis (vesi ja 

süsinikdioksiid) (seostab varem loodusõpetuses ja bioloogias õpituga); 

3) analüüsib süsinikuühendite kasutusvõimalusi kütusena ning eristab taastuvaid ja 

taastumatuid energiaallikaid (seostab varem loodusõpetuses õpituga); 

4) iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel põhinevaid materjale (kiudained, plastid) ning 

analüüsib nende põhiomadusi ja kasutusvõimalusi; 

5) mõistab tuntumate olmekemikaalide ohtlikkust ning järgib neid kasutades ohutusnõudeid; 

6) mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust, analüüsib keskkonna säästmise 

võimalusi. 

Õppesisu 

Energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides, ekso- ja endotermilised 

reaktsioonid. 
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Eluks olulised süsinikuühendid (sahhariidid, rasvad, valgud), nende roll organismis. Tervisliku 

toitumise põhimõtted, tervislik eluviis. 

Süsinikuühendid kütusena. Tarbekeemia saadused, plastid ja kiudained. Olmekemikaalide 

kasutamise ohutusnõuded. Keemia ja elukeskkond. 

Põhimõisted: eksotermiline reaktsioon, endotermiline reaktsioon, reaktsiooni soojusefekt 

(kvalitatiivselt), taastuvad ja taastumatud energiaallikad. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Rasva sulatamine, rasva lahustuvuse uurimine erinevates lahustites. 

 

3. Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 
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rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, 

ettevõtted jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemetoodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd 

(nt molekulide ja keemiliste reaktsioonide modelleerimine mudelite abil, vaatlused, katsed) 

jne. 

4. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 

tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud 

õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke 

ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 
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hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning 

vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Põhikooli keemias jagunevad õpitulemused kahte valdkonda: 1) mõtlemistasandite arendamine 

keemia kontekstis; 2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. Nende osatähtsus hinde 

moodustumisel on ligikaudu 80% ja 20%. Madalamat ja kõrgemat järku mõtlemistasandite 

osatähtsus õpitulemuste hindamisel põhikoolis on ligikaudu 50% ja 50%. Uurimisoskusi 

arendatakse ja hinnatakse uurimuslikku käsitlust nõudvate praktiliste tööde ning ka terviklike 

uurimistöödega. Peamised uurimisoskused, mida põhikoolis arendatakse, on probleemi 

sõnastamine, info kogumine, uurimisküsimuste sõnastamine, töövahendite käsitsemine, katse 

hoolikas ja eesmärgipärane tegemine, ohutusnõuete järgimine, katsetulemuste analüüs, järelduste 

tegemine ning tulemuste esitamine. 

 

 

 

 


