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1. Ainevaldkond: Loodusained
1.1. Valdkonnapädevus
Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku
mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid
objekte, nähtusi ning protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku
meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist.
Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1)
tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks
õpinguteks;
2)
vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb
järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi;
3)
oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku
terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes;
4)
oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;
5)
kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info
tõepärasust;
6)
oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja
oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid;
7)
mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud elukutseid;
8)
väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise.
1.2. Ainevaldkonna õppeained
Loodusainete valdkonna õppeained on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia.
Loodusõpetust õpitakse 1.–7. klassis, bioloogiat ja geograafiat alates 7. klassist ning füüsikat ja keemiat alates 8. klassist.
1.3. Õppeaine tundide jaotumine kooliastmeti:
I kooliaste
loodusõpetus – 3 tundi
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II kooliaste
loodusõpetus – 7 tundi
III kooliaste
loodusõpetus – 2 tundi 7.klassis
bioloogia – 5 tundi
geograafia – 5 tundi
füüsika – 4 tundi
keemia – 4 tundi

1.4. Ainevaldkonna kirjeldus
Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis moodustab loodusteadusliku pädevuse. Loodusteaduslikes
õppeainetes käsitletakse keskkonna bioloogiliste, geograafiliste, keemiliste, füüsikaliste ja tehnoloogiliste objektide ning protsesside omadusi, seoseid
ja vastastikmõjusid.
Aktiivne loodusvaldkondlik loometöö arendab põhikooli õpilaste loodusteaduslikku maailmakäsitlust ning aitab neil valida elukutset. Tähtsal kohal on
loodusvaldkonnast huvituva õpilase kujundamine, kes märkab ja teadvustab keskkonnaprobleeme ning oskab neid lahendada ja langetada pädevaid
otsuseid.
Õppimise keskmes on uurimuslik õpe, mis hõlmab objektide või protsesside vaatlust, probleemide määramist, taustinfo kogumist ja analüüsimist,
uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete ja vaatluste plaanimist ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja järelduste tegemist ning
kokkuvõtete suulist ja kirjalikku esitamist.
2. Õppeaine: Loodusõpetus
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
6. klassi lõpetaja:
Väärtused ja hoiakud
1)
tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
2)
väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel;
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3)
4)
5)

väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;
märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitseüritustes.

Uurimisoskused:
1)
sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese;
2)
kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid;
3)
teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid;
4)
arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle;
5)
kasutab ohutusnõudeid, järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid;
6)
analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi;
7)
leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning arutleb infoallika usaldusväärsuse üle;
8)
oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust.
Üldised loodusteaduslikud teadmised:
1)
tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi;
2)
saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, sümboleid ning ühikuid nähtusi ja protsesse selgitades;
3)
tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi;
4)
selgitab põhjuse-tagajärje seoseid;
5)
kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja süsteemidest;
6)
kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi;
7)
selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;
8)
saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis.
2.2. Õppeaine kirjeldus
Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia,
keemia) õppimiseks.
Õppeaine kaudu kujundatakse õpilastes loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis sisaldab järgmist:
•
loodusteaduslikud teadmised – nii loodusteadustealased (teadmised loodusest, arusaamine põhilistest loodusteaduslikest kontseptsioonidest ja
teooriatest) kui ka teadmised loodusteaduste kohta (teaduslik uurimine, teaduslikud seletused, loodusteaduste ja tehnoloogia olemus);
•
praktilised oskused ja loodusteadusliku meetodi rakendamine – oskus sõnastada teadusküsimusi või -hüpoteese, mida on võimalik katse teel
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kontrollida; kavandada katseid andmete kogumiseks; teha praktilisi töid, kasutades mõõteriistu ja katseseadmeid ohutult; analüüsida andmeid; teha
järeldusi tulemuste ja teaduslike arusaamade põhjal; sõnastada üldistusi ning esitada tulemusi;
•
loodusteaduslike küsimustega tegelemist toetavad hoiakud ja väärtushinnangud – usk oma võimekusse ja enesekindlus loodusainete õppimisel;
huvi loodusteaduste õppimise ja loodusteadusliku karjääri vastu; valmisolek tegelda loodusteaduslike küsimustega ja oskus rakendada loodusteadustening tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelu probleeme lahendades; vastutuse võtmine säästva arengu eest.
Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb õpilastel arusaam loodusest kui tervikust. Õppes on peamised tunnetusobjektid looduse objektid, nähtused ja
protsessid ning nendevahelised seosed. Õpitakse märkama seoseid looduses, mõistma looduse toimimise seaduspärasusi, inimese sõltuvust
looduskeskkonnast ning inimtegevuse mõju looduskeskkonnale.
Loodusõpetust õppides kujuneb arusaam, et igal nähtusel on põhjus ja igasugune muutus looduses kutsub esile teisi muutusi, mis võivad olla soovitud
või soovimatud. Omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes. Arendatakse tahet ja valmisolekut kaitsta looduskeskkonda ning kujundatakse
säästvaid väärtushinnanguid ja hoiakuid.
Loodusõpetus arendab kriitilist ja loovat mõtlemist – õpilane õpib eesmärgistatult märkama ning vaatlema, küsimusi esitama, andmeid koguma ja
süstematiseerima, analüüsima ning järeldusi ja üldistusi tegema; õpilane õpib leidma probleemidele alternatiivseid lahendusi ning prognoosima
erinevate lahendusviiside ja otsuste tagajärgi.
Õpikeskkond on aktiivne, õpilaskeskne ja probleemipõhine. Õpe on seotud igapäevaeluga ning soodustab sisemise õpimotivatsiooni kujunemist.
II kooliastmes kujuneb oskus teaduslikult ja loovalt mõelda ning probleeme lahendada, sõnastada katsega kontrollitavaid väiksema mahuga
teadusküsimusi või -hüpoteese. Kujunevad keskkonnahoiakud.
2.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse
lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ja jätab piisavalt aega nii
huvitegevuseks kui ka puhkuseks;
3) võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, praktilised tööd), mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseiks ning
iseseisvaiks õppijaiks;
4) kasutatakse õpiülesandeid, mis toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: arvuti/multimeediaklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh rakendatakse aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (analüüs, objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete probleemide lahendamine
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jne. )
2.4. Füüsiline keskkond
Kool korraldab:
•
õppe klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonilahendused
õpetajale;
•
praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades;
•
Kool võimaldab:
•
vähemalt kaks korda kooliastme jooksul osaleda keskkonnahariduskeskuse või loodusharidusega seotud üritusel.
2.5. Hindamise üldalused
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades
taotletavatele õpitulemustele ning arvestades õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut.
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.
Käitumisele (nagu huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, käitumine looduses ja reeglite järgimine) antakse
hinnanguid.
Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane teab, mida, millal ja kuidas hinnatakse ning mis on
hindamise kriteeriumid.
II kooliastmes pööratakse õpilaste uurimisoskusi hinnates 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 ja aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning põhjendamist.
Uurimisoskusi võib hinnata nii terviklike uurimistööde vältel kui ka üksikuid oskusi eraldi arendades.
Põhikoolis arendatavad peamised uurimisoskused on:
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probleemi sõnastamine, taustinfo kogumine
uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine, töövahendite käsitsemine
katse hoolikas ja eesmärgipärane tegemine
 mõõtmine
 andmekogumine
 täpsuse tagamine
 ohutusnõuete järgimine
 tabelite ja diagrammide koostamine ning katsetulemuste analüüs
 järelduste tegemine
 hüpoteesi hindamine ning tulemuste esitamine ja tõlgendamine teoreetiliste teadmiste taustal.
2.6. Läbivad teemad
Loodusainete õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate teemadega.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Läbiva teema käsitlemine keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele.
Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. Arendatakse
säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt.
Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute
omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus. Loodusaineid õppides
kasvab õpilaste teadlikkus karjäärivõimalustest ning saadakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteadustega ja loodusvaldkonna ning
keskkonnakaitsega seotud erialadel.
Teema käsitlemine keskendub õpilase sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on
aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja
töid ning nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase initsiatiivi ning pakutakse talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt
tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma jõukohastele probleemidele
loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust.
Kultuuriline identiteet. Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased. Läbiva teema
käsitlemisega kujundatakse positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse
respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse
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võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja rahvusvaheliste projektide kaudu.
Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest, hinnatakse ning kasutatakse teavet kriitiliselt. Läbiva teema käsitlemisel
käsitluse põhirõhk on avalikus ja privaatses ruumis toimimise seaduspärasuste ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimisel. Õpilane
harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja
kuulama uudist kui üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat teavet.
Tehnoloogia ja innovatsioon. Loodusainetes rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite kasutamise kaudu aineõpetuses. Läbiva teema käsitlemine II
kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist.
Tervis ja ohutus. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust ning keskkonna ja tervise seoseid.
Loodusainete õppimine praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.
Pööratakse teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse elulähedusele ja
levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine,
seksuaalne riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus).
Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.
Õpilased teadvustavad ja mõtestavad kõlbelisi norme. Õppeprotsessi ajal kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid
vaatenurki pakkuva käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike kõlbeliste normide taustal. Õpilase
mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude analüüs,
aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi
eeskujusid ja ideaale.
2.7. Lõiming
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteaduslike tekstidega töötades arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise
oskust. Erinevaid tekste, nt referaate, esitlusi jm luues kujundatakse oskust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Õpilasi õpetatakse kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima õigekeelsusnõudeid. Õpilastes
arendatakse oskust hankida teavet eri allikatest ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele ja viitamisele ning
intellektuaalse omandi kaitsele.
Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja probleemõppe kaudu, arendades loovat ning kriitilist
mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena.
Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.
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Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga,
teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena.
Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine
õppekäikudel jms.
Tehnoloogia. Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale,
areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. Tehnoloogilist pädevust arendatakse, kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT vahendeid.
Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamist.
Loodusainete õpetamise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riikliku õppekava üldosas kirjeldatud üldpädevusi, mis lõimivad loodusõpetust erinevate
ainevaldkondade õppeainetega.
Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, väärtustatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku
eluviisi.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Õpitakse hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale, teadvustatakse kohalikke ja globaalseid
keskkonnaprobleeme ning leitakse neile lahendusi.
Enesemääratluspädevus. Tundides, kus käsitletakse tervislike eluviiside teemasid, selgitatakse individuaalset energia- ja toitumisvajadust, tervisliku
treeningu individualiseeritust, haigestumisega seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid aspekte.
Õpipädevus. Erinevate õpitegevuste kaudu arendatakse probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamise oskust: õpilased omandavad
oskused leida infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, plaanida ja teha katseid või vaatlusi ning koostada kokkuvõtteid. Õpipädevuse arengut
toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad.
Suhtluspädevus. Õppes on tähtsal kohal info otsimine erinevatest allikatest, sh internetist, leitud teabe analüüs ja tõepärasuse hindamine. Olulisel
kohal on vaatlus- ja katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitus. Õpitakse mõistma teaduse ja tehnoloogia
tähtsust ning mõju ühiskonnale, kasutama uut tehnoloogiat ja tehnoloogilisi abivahendeid õppeülesandeid lahendades ning tegema igapäevaelus
tõenduspõhiseid otsuseid. Koostatakse ja analüüsitakse arvjooniseid, võrreldakse ning seostatakse eri objekte ja protsesse. Uurimusliku õppe vältel
esitatakse katse- või vaatlusandmeid tabelitena ja arvjoonistena ning seostatakse arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga.
Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt plaanitakse katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse
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tulemusi. Tähtsal kohal on dilemmade lahendamine ja pädevate otsuste tegemine, mis peale teaduslike seisukohtade arvestavad sotsiaalseid aspekte.
3. II kooliastme õpitulemused
Õpilane teemal:
Maailmaruum
•
kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
•
põhjendab mudeli järgi öö ja päeva vaheldumist Maal;
•
leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna;
•
leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate.
Planeet Maa
•
kirjeldab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
•
teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike;
•
leiab atlasest kohanimede registri järgi tundmatu koha;
•
toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning kirjeldab nende mõju loodusele ja inimeste tegevusele.
Elu mitmekesisus Maal
•
oskab kasutada valgusmikroskoopi;
•
teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
•
selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
•
nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;
•
võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
•
toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning jäävööndis.
Inimene
•
nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
•
teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
•
seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
•
võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
•
uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;
•
toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
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•

põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü.

Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond
•
kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel;
•
oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi;
•
nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi;
•
iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine);
•
iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves;
•
kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;
•
toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;
•
koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.
Vesi kui aine, vee kasutamine
•
kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri;
•
teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid;
•
selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katsega erinevate pinnaste vee läbilaskvust;
•
kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;
•
toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele.
Asula keskkonnana
•
näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid linnu;
•
võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise asulaga;
•
kirjeldab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade kohta;
•
koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid;
•
võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas;
•
toob näiteid asula elustikku ja inimese tervist kahjustavate tegurite kohta;
•
hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal;
•
teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas.
Pinnavormid ja pinnamood
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•
•
•
•

kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;
kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning näidates pinnavorme kaardil;
toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;
selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.

Soo elukeskkonnana
•
kirjeldab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas;
•
oskab põhjendada Eesti sooderohkust;
•
selgitab soode kujunemist ja arengut;
•
seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
•
võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
•
koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;
•
selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.
Muld elukeskkonnana
•
kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
•
põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
•
selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
•
tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
•
kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.
Aed ja põld elukeskkonnana
•
selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;
•
kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel;
•
toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste kujunemises;
•
tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;
•
koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
•
toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;
•
võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse tooteid;
•
toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede kohta;
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•

toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus.

Mets elukeskkonnana
•
kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
•
võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
•
iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
•
võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
•
koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
•
selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
•
selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid.
Õhk
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades;
iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis;
kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;
selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;
teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel;
toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;
nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist.

Läänemeri elukeskkonnana
•
näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;
•
võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa temperatuure;
•
iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel;
•
iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
•
selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku eripära;
•
võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres;
•
kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres;
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•
•
•

määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;
koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;
selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.

Elukeskkond Eestis
•
kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis;
•
kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides;
•
põhjendab aineringe olulisust;
•
kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;
•
koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
•
selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.
Eesti loodusvarad
•
nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid;
•
oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;
•
toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas;
•
selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.
Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis
•
selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja üksikobjektide kohta;
•
kirjeldab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;
•
põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust;
•
selgitab keskkonnakaitse vajalikkust;
•
põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;
•
analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;
•
toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise võimalusi.
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4. Klass: 4.kl
4.1. Õpitulemused:
Õpilane
•
kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
•
põhjendab mudeli järgi öö ja päeva vaheldumist Maal;
•
leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna;
•
leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate.
•
kirjeldab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
•
teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike;
•
leiab atlasest kohanimede registri järgi tundmatu koha;
•
toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning kirjeldab nende mõju loodusele ja inimeste tegevusele.
•
oskab kasutada valgusmikroskoopi;
•
teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
•
selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
•
nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;
•
võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
•
toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning jäävööndis.
•
nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
•
teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
•
seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
•
võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
•
uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;
•
toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
•
põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü.
4.2. Õppesisu (70t):
Õppesisu

Õpitulemused

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv
maht
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Maailmaruum
Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas.
Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael.
Galaktikad. Astronoomia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
öö ja päeva vaheldumise mudeldamine;
Maa tiirlemise mudeldamine;
tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine
tähistaevas.
Planeet Maa
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
gloobuse kui Maa mudeli valmistamine;
õpitud objektide kandmine kontuurkaardile;
erinevate allikate kasutamine, et leida infot ja
koostada ülevaade looduskatastroofide kohta.
Elu mitmekesisus Maal
Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed
organismid.
Organismide
eluavaldused:
toitumine,
hingamine,
paljunemine,
kasvamine,
arenemine,
reageerimine
keskkonnatingimustele.
Elu
erinevates
keskkonnatingimustes. Elu areng Maal.
Praktilised tööd:
erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine;
raku mudeli ehitamine või uurimine
multimeedia materjalide toel;
seemnete idanemise uurimine erinevates
keskkonnatingimustes;
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•
kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
•
põhjendab mudeli järgi öö ja päeva vaheldumist Maal;
•
leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning
määrab põhjasuuna;
•
leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab
ja esitab ülevaate.

•
kirjeldab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti
geograafilist asendit;
•
teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa
riike;
•
leiab atlasest kohanimede registri järgi tundmatu koha;
•
toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning kirjeldab nende
mõju loodusele ja inimeste tegevusele.

18t

•
oskab kasutada valgusmikroskoopi;
•
teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
•
selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
•
nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;
•
võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
•
toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes,
vihmametsas, mäestikes ning jäävööndis.

10t
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taimede ja loomade kohanemise uurimine
muutuvates keskkonnatingimustes;
organismide eluavalduste uurimine looduses.
Inimene
Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad.
Elundkondade
ülesanded.
Organismi
terviklikkus. Tervislikud eluviisid. Inimese
põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete
loomadega. Taimed, loomad, seened ja
mikroorganismid inimese kasutuses.
Praktilised tööd:
elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse
uurimine;
katsed ja laboritööd inimese elundite talitluse
uurimiseks;
ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-,
looma- ja seeneliigi või bakterirühmaga;
menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku
toitumise põhimõtetest.

•
nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende
ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;
•
teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
•
seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
•
võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
•
uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna
talitlust;
•
toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta
inimese elus;
•
põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku
päevamenüü.

30t

5. Klass: 5.kl
5.1. Õpitulemused:
Õpilane:
•
kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel;
•
oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi;
•
nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi;
•
iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine);
•
iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves;
•
kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;
•
toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;
•
koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.
•
kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri;
17
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid;
selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katsega erinevate pinnaste vee läbilaskvust;
kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;
toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele.
mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades;
iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis;
kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;
selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;
teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel;
toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;
nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist.
näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;
võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa temperatuure;
iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel;
iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku eripära; võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres;
kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres;
määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;
koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;
selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.

5.2. Õppesisu ( 70 t):
Õppesisu

Õpitulemused

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv maht

18
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Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond
Loodusteaduslik
uurimus.
Veekogu
kui
uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee
voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões.
Eesti järved, nende paiknemine. Taimede ja
loomade kohastumine eluks vees. Jõgi
elukeskkonnana. Järvevee omadused. Toitainete
sisaldus järvede vees. Elutingimused järves.
Jõgede ja järvede elustik. Toiduahelate ja
toiduvõrgustike
moodustumine
tootjatest,
tarbijatest ning lagundajatest. Jõgede ja järvede
tähtsus, kasutamine ning kaitse. Kalakasvatus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
loodusteaduslik uurimus kodukoha veekogu
näitel: probleemi seadmine ja uurimisküsimuste
esitamine, andmete kogumine, analüüs ning
tulemuste üldistamine ja esitamine;
kahe Eesti jõe või järve võrdlemine kaardi ning
teiste infoallikate järgi;
tutvumine eluslooduse häältega, kasutades
audiovisuaalseid materjale.

•
kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel;
•
oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada
uurimistulemusi;
•
nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi;
•
iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid
(paiknemine, lähe ja suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine);
•
iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi
jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves;
•
kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede
tüüpilisemaid liike;
•
toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja
veekogude ääres;
•
koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.

20

Vesi kui aine, vee kasutamine
Vee omadused. Vee olekud ja nende muutumine.
Vedela ja gaasilise aine omadused. Vee
soojuspaisumine. Märgamine ja kapillaarsus.
Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee
reostumine ja kaitse. Vee puhastamine.
Praktilised tööd:
vee omaduste uurimine (vee oleku muutumine,
vee
soojuspaisumine,
vee
liikumine
soojendamisel, märgamine, kapillaarsus);
erinevate vete võrdlemine;
vee liikumine erinevates pinnastes;
vee puhastamine erinevatel viisidel;

•
kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja
keemistemperatuuri;
•
teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid;
•
selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katsega erinevate pinnaste vee
läbilaskvust;
•
kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku
tarbimise vajadust;
•
toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta
veekogudele.

18
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vee kasutamise uurimine kodus või koolis.

Õhk
Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu omadused.
Õhutemperatuur
ja
selle
mõõtmine.
Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine. Õhu
liikumine soojenedes. Õhu liikumine ja tuul.
Kuiv ja niiske õhk. Pilved ja sademed. Veeringe.
Ilm ja ilmastik. Sademete mõõtmine. Ilma
ennustamine. 18 Hapniku tähtsus looduslikes
protsessides:
hingamine,
põlemine
ja
kõdunemine. Õhk elukeskkonnana. Organismide
kohastumine õhkkeskkonnaga. Õhu saastumise
vältimine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
õhu omaduste ja koostise uurimine: küünla
põlemine suletud anumas; õhu kokkusurutavus;
õhu
paisumine
soojenedes,
veeauru
kondenseerumine;
temperatuuri mõõtmine, pilvisuse ja tuule suuna
määramine ning tuule kiiruse hindamine;
erinevate Eesti piirkondade ilma võrdlemine
EMHI kodulehe ilmakaartide järgi.

•
mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning
määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
•
võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus
ja sademed) Eesti erinevates osades;
•
iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete
hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis;
•
kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
•
iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste
erinevusi vees ja õhus;
•
selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide
hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;
•
teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide
hingamisel;
•
toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja
taimedel;
•
nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas
vältida õhu saastumist.

18

Läänemeri elukeskkonnana
Vesi Läänemeres – merevee omadused.
Läänemere asend ja ümbritsevad riigid,
suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared.
Läänemere mõju ilmastikule. Läänemere rannik.
Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja
saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning
nendevahelised
seosed.
Mere
mõju

•
näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu,
saari ja poolsaari;
•
võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning
sisemaa temperatuure;
•
iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud
piirkonna näitel;
•
iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
•
selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku

14
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inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele.
Läänemere reostumine ja kaitse.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
erineva soolsusega lahuste tegemine, et võrrelda
Läänemere ja maailmamere soolsust. Soolase
vee aurustamine;
Läänemere, selle elustiku, rannikuasustuse ja
inimtegevuse
kirjeldamine
erinevate
teabeallikate järgi:
õlireostuse mõju uurimine elustikule;
Läänemere
probleemide
analüüsimine,
tuginedes erinevatele allikatele.

eripära; võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres;
•
kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres;
•
määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja
selgroogseid;
•
koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;
•
selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.

6. Klass: 6.kl
6.1. Õpitulemused:
Õpilane:
•
näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid linnu;
•
võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise asulaga;
•
kirjeldab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade kohta;
•
koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid;
•
võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas;
•
toob näiteid asula elustikku ja inimese tervist kahjustavate tegurite kohta;
•
hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal;
•
teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas.
•
kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;
•
kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning näidates pinnavorme kaardil;
•
toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;
•
selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.
•
kirjeldab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas;
•
oskab põhjendada Eesti sooderohkust;
•
selgitab soode kujunemist ja arengut;
•
seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
21
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•
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•
•
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•
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•

võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;
selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.
kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.
selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;
kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel;
toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste kujunemises;
tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;
koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;
võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse tooteid;
toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede kohta;
toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus.
kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid.
kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis;
kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides;
põhjendab aineringe olulisust;
kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;
koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.
nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid;
oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;
toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas;
selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.
selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja üksikobjektide kohta;
kirjeldab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;
22
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põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust;
selgitab keskkonnakaitse vajalikkust;
põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;
analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;
toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise võimalusi.

6.2. Õppesisu ( 105 t):
Õppesisu

Õpitulemused

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv
maht

Asula elukeskkonnana
Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Eesti linnad.
Koduasula plaan. Elutingimused asulas. Taimed
ja loomad asulas.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Eestit või oma kodumaakonda tutvustava
ülevaate koostamine;
õppekäik asula elustikuga tutvumiseks;
keskkonnaseisundi uurimine koduasulas;
minu unistuste asula – keskkonnahoidliku
elukeskkonna mudeli koostamine.

•
näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid linnu;
•
võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise
asulaga;
•
kirjeldab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade
kohta;
•
koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid;
•
võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas;
•
toob näiteid asula elustikku ja inimese tervist kahjustavate tegurite
kohta;
•
hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal;
•
teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas.

11

Pinnavormid ja pinnamood
Pinnavormid, nende kujutamine kaardil.
Kodukoha ja Eesti pinnavormid ning
pinnamood. Suuremad kõrgustikud, madalikud
ja tasandikud, Põhja-Eesti paekallas. Mandrijää
osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju
inimtegevusele
ja
inimese
kujundatud
pinnavormid.

•
kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja
suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;
•
kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi,
nimetades ning näidates pinnavorme kaardil;
•
toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;
•
selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse
mõju kohta koduümbruse pinnamoele.

11
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
künka mudeli koostamine ning künka
kujutamine kaardil samakõrgusjoontega;
koduümbruse pinnavormide ja pinnamoe
kirjeldamine.
Soo elukeskkonnana
Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine.
Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba.
Elutingimused soos. Soode elustik. Soode
tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba tootmise
tehnoloogia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
sookoosluse uurimine õppekäigu, mudelite või
veebimaterjalide põhjal;
turbasambla omaduste uurimine;
kollektsiooni koostamine õppeekskursioonil.

•
kirjeldab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas;
•
oskab põhjendada Eesti sooderohkust;
•
selgitab soode kujunemist ja arengut;
•
seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja
omadustega;
•
võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
•
koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;
•
selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.

12

Muld elukeskkonnana
Mulla koostis. Muldade teke ja areng.
Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa
kooslustes. Mullakaeve. Vee liikumine mullas.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
mulla ja turba võrdlemine.

•
•
•
•

kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.

11

Aed ja põld elukeskkonnana
Mulla viljakus. Aed kui kooslus. Fotosüntees.
Aiataimed. Viljapuuaed, juurviljaaed ja iluaed.
Põld kui kooslus. Keemilise tõrje mõju
loodusele. Mahepõllundus. Inimtegevuse mõju
mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla
kaitse.
Praktilised tööd:
ühe aia- või põllutaimega seotud elustiku
uurimine;

•
selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;
•
kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate
mullaorganismide vahel;
•
toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli
nende koosluste kujunemises;
•
tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;
•
koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
•
toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;
•
võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada
mahepõllumajanduse tooteid;

11
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aia- ja põllukultuuride kirjeldamine ning •
toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede
võrdlemine,
kasutades
konkreetseid kohta;
näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale; •
toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus.
uurimus aia- ja põllusaaduste osast igapäevases
menüüs või uurimus ühe põllumajandussaaduse
(sh
loomakasvatussaaduse)
töötlemisest
toiduaineks.
Mets elukeskkonnana
Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus.
Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, palu-,
laane- ja salumets. Eesti metsade iseloomulikud
liigid, nendevahelised seosed. Metsade tähtsus
ja kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade
kaitse.
Praktilised tööd:
tutvumine metsa kui koosluse ja selle
elustikuga;
Eesti metsade valdavate puuliikide võrdlemine,
kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid
õppematerjale;
uurimus: mets igapäevaelus / metsaga seotud
tarbeesemed;
metsloomade tegutsemisjälgede uurimine.

•
kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
•
võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
•
iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
•
võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
•
koostab
metsakooslust
iseloomustavaid
toiduahelaid
ja
toiduvõrgustikke;
•
selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
•
selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva
metsanduse põhimõtteid.
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Elukeskkond Eestis
Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis.
Tootjad, tarbijad ja lagundajad. Toitumissuhted
ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
ökosüsteemi uurimine mudelitega;
veebipõhiste
õpikeskkondade
kasutamine
toiduahelate ja toiduvõrgustike uurimiseks.

•
kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab
toitumissuhteid ökosüsteemis;
•
kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku
tasakaalu olulisust ökosüsteemides;
•
põhjendab aineringe olulisust;
•
kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad
muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;
•
koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja
toiduvõrgustikke;
•
selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.
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Tallinna Läänemere Gümnaasium
Loodusõpetuse ainekava II kooliaste
Eesti loodusvarad
Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.
Loodusvarad energiaallikatena. Eesti maavarad,
nende
kaevandamine
ja
kasutamine.
Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud
keskkonnaprobleemid.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
setete ja kivimite kirjeldamine ning võrdlemine;
perekonna/kooli energiatarbimise uurimus;
ülevaate koostamine loodusvarade kasutamisest
oma kodukohas.

•
nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob
nende kasutamise näiteid;
•
oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;
•
toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta
oma kodukohas;
•
selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad –
tarbimine – jäätmed.
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Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis
Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis.
Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Kaitsealad.
Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Kodukoha
looduskeskkonna muutumine inimtegevuse
tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
kodukoha ettevõtte keskkonnamõju uurimine
või ülevaate koostamine kodukoha ühest
keskkonnaprobleemist;
individuaalse
tegevuskava
koostamine
keskkonnahoidlikuks käitumiseks;
erinevate
infoallikate
põhjal
ülevaate
koostamine ühe kaitsealuse liigi või kaitseala
kohta; õppekäik kaitsealale.

•
selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste
liikide ja üksikobjektide kohta;
•
kirjeldab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;
•
põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja
kaitsmise vajalikkust;
•
selgitab keskkonnakaitse vajalikkust;
•
põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib
olmeprügi;
•
analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju
keskkonnale;
•
toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning
pakub nende lahendamise võimalusi.
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7. Hindamine
vaadata p.2.5 ja õpitulemused
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