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AINEVALDKONNA KIRJELDUS: 

Bioloogia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteaduste- 

ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse 

tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele, kuid seostub tihedalt ka geograafias, 

füüsikas, keemias ja matemaatikas õpitavaga; selle kaudu kujuneb õpilastel oluline 

asjatundlikkus, omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes ning väärtustatakse säästvat 

ja vastutustundlikku eluviisi. Tähtsal kohal on igapäevaeluga seonduvate probleemide 

lahendamise ja pädevate otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut 

looduslikus ning sotsiaalses keskkonnas. Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja 

hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga on alus sisemiselt motiveeritud elukestvale 

õppimisele.  

Koolibioloogia olulisi eesmärke on saada probleemide lahendamise kaudu tervikülevaade 

eluslooduse mitmekesisuse, ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning 

elukeskkonna kaitse printsiipidest, omandada bioloogia haruteadustes kasutatavad 

põhimõisted ning tutvustada inimese eripära ja tervislikke eluviise. Bioloogiateadmised 

omandatakse suurel määral teaduslikule meetodile tuginevate uurimuslike ülesannete kaudu, 

mille vältel õpilased saavad probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, katsete või 

vaatluste planeerimise ja korraldamise ning tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. 

Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates verbaalseid ning 

visuaalseid esitusvorme.  

Õppes lähtutakse õpilase kui isiksuse individuaalsetest iseärasustest ja tema võimete 

mitmekülgsest arendamisest. Ühtlasi kujundatakse positiivset hoiakut bioloogia kui 

loodusteaduse suhtes, mis arvestab igapäevaelu probleemide lahendamisel nii teaduslikke, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja seaduslikke kui ka eetilis-moraalseid aspekte.  
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ÜLDPÄDEVUSED: 

• Väärtuspädevus. Bioloogiaga kujundatakse positiivne hoiak erinevate organismide ja 

keskkonna ning laiemalt bioloogilise mitmekesisuse suhtes. Seejuures tuleb mõista, et ehkki 

ka kõige lihtsamate bakterite, seente või taimede kasutamine ei ole üldiselt väär, ei ole 

õigustatud nende mõtlematu hävitamine. Väärtustatakse teadmiste ja oskuste omandamist 

enesejuhitud õpiprotsessi kaudu, rakendades seejuures uurimuslikku lähenemist ja 

probleemide lahendamist. Kujundatakse tervislikke eluviise. Väärtuspädevust kujundatakse 

üldiselt samal tasemel 7.–9. klassini, ent kui 7. ja 8. klassis on põhitähelepanu inimesest 

eemal, siis 9. klassis asetub rõhk inimeste eripärade ja tervislike eluviiside väärtustamisele. 

• Sotsiaalne pädevus. Bioloogias õpitakse tundma ühiskonnas kehtivaid norme seoses 

eluslooduse kaitse ning kasutamisega. Reeglitega tutvutakse valdavalt rühmatöödes ja 

rollimängudes, kus mitmesugustes situatsioonides õpitakse omavahel koostööd tegema ning 

leidma lahendusi looduskeskkonda ja erinevaid organisme ohustavatele probleemidele nii 

kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Keskkonnakaitse ja inimese tervisega seonduvate 

teemade käsitlemisel on võimalik rakendada väitlusi, milles lahendatakse keerukaid 

dilemmaprobleeme, võttes arvesse lisaks teaduslikele ka seadusandlikke, majanduslikke ning 

eetilis-moraalseid aspekte. Sotsiaalset pädevust arendatakse nii 7. kui ka 8. klassis erinevate 

organismide tähtsust ja nende kasutamise reegleid käsitledes ning ühisõppevorme rakendades, 

kuid 9. klassis lisandub võimalus väidelda inimeste mitmekesisusest tulenevatel teemadel. 

• Enesemääratluspädevus. Bioloogias õpitakse tundma inimese normaalset ehitust ja talitlust 

ning tavalisemaid kõrvalekaldeid koos nende põhjuste ja vältimise võimalustega. Seeläbi 

omandavad õpilased oskused iseennast mõista ja hinnata ning ka tervislikke eluviise järgida. 

Enesemääratluspädevuse arendamisele on suunatud enamik 9. klassi bioloogiateemadest. 

• Õpipädevus. Kui üldine õpipädevus on kujundatud juba 1.–6. klassis, siis 7.–9. klassi 

bioloogias viiakse rõhuasetus enesejuhitud õpioskuste kujundamisele nii probleemide 

lahendamisel kui ka uurimusliku õppe rakendamisel reaalsetes ja arvutipõhistes 

õpikeskkondades. Seejuures arendatakse õpilaste oskusi uute teadmiste omandamiseks, 

hüpoteeside kontrollimiseks ning probleemide lahendamiseks vajalike tegevuste 

planeerimiseks, läbiviimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks. Erinevaid ülesandeid lahendades 

õpitakse ka õppimiseks vajalikku taustinfot leidma ning kriitiliselt hindama. 9. klassi 

lõpetajad peaksid suutma iseseisvalt õppida ning oma teadmisi ja oskusi hinnata, et seeläbi 

edasisi õpinguid planeerida. Õpipädevust kujundatakse võrdsel määral 7.–9. klassini. 
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• Suhtluspädevus. Suhtluspädevust arendatakse bioloogias, tõstes senisest palju tähtsamale 

kohale õpilaste analüüsi- ja tõlgendamisoskused ning õpitava erineval viisil väljendamise. 

Sellega seoses õpitakse korrektselt kasutama bioloogilisi termineid ja teaduskeelele omast 

stiili. Uurimuslike ülesannete ja probleemide lahendamise tulemuste kirjalikul ja suulisel 

esitamisel hindavad keelekasutuse korrektsust nii õpetaja kui ka kaasõpilased. 

Suhtluspädevuse arendamisele pööratakse samaväärset tähelepanu 7.–9. klassini. 

• Matemaatikapädevus. Matemaatikapädevust kujundatakse eelkõige uurimusliku õppega, 

kus on tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel, aga ka tulemuste esitamisel tabelite ja 

joonistena ning eri vormides esitatud info ülekandmisel ühest vormist teise. Samas on 

matemaatilise info analüüs ja esitamine kõigi bioloogias käsitletavate teemade juures olulisel 

kohal. Lisaks sellele õpitakse mitmesuguste ülesannete lahendamisel (näiteks biomassi 

arvutamisel või geneetikaülesannete lahendamisel) kasutama sümboleid. 7. klassis pööratakse 

matemaatikapädevuse arendamisel põhirõhk arvandmete analüüsile, kuid 8. ja 9. klassis 

planeeritakse märksa rohkem aega ka tulemuste esitamisele matemaatilisi võimalusi 

rakendades. 

• Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse probleemide sõnastamise ja 

nende lahendamiseks sobilike strateegiate väljatöötamisega. Seejuures tutvutakse ka 

mitmesuguste elukutsete ja tehnoloogiliste võimalustega bioloogiliste ressursside 

rakendamiseks nii teaduslikel kui ka rakenduslikel eesmärkidel. Uurimuslik õpe on iseenesest 

suunatud sellele, et õpilased õpiksid probleemide esinemise korral püstitama eesmärke nende 

lahendamiseks, leidma iseseisvalt lahendusi ning reageerima paindlikult ideede teostamisel 

ilmnenud piirangutele ja võimalustele. Ettevõtlikkuspädevus leiab võrdselt arendamist 7.–9. 

klassini. 

Valdkonnapädevused: 

• Bioloogial on oluline koht loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. Selleks 

arendatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust bioloogiaalases kontekstis: 

• õpitakse vaatlema erinevaid organisme ja nende elukeskkonda nii silmaga nähtavalt 

kui ka mikroskoopilisel ja makroskoopilisel tasandil nii reaalajas kui ka 

simulatsioonide abil või infoanalüüsi protsesse kiirendades (näiteks evolutsiooni või 

organismide arengu uurimisel) või aeglustades (näiteks organismide liikumise 

uurimisel);  
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• õpitakse mõistma ja selgitama loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas eksisteerivaid 

objekte ja protsesse – bioloogias on rõhuasetus looduskeskkonnas toimivate 

protsesside käsitlemisel, kuid eelkõige 9. klassis pööratakse seoses inimeseteemadega 

tähelepanu ka tehis- ja sotsiaalses keskkonnas toimuvatele protsessidele;  

• õpitakse analüüsima keskkonda kui terviksüsteemi, tutvudes mitmesuguste 

eluprotsesside ja organismidega ja kasutades võrdlevat lähenemist, mis võimaldab 

analüüsida protsesside ja organismide, aga laiemalt ka kõigi elu organiseerituse 

tasemete horisontaalset ja vertikaalset seotust;  

• õpitakse määratlema eelkõige looduskeskkonnas esinevaid (7. ja 8. klass) ning 

inimesega seonduvaid (9. klass) probleeme ning korrektselt sõnastama, aga ka 

kavandama sõnastatud probleemide lahendamiseks sobivaid strateegiaid;  

• õpitakse probleemide lahendamisel kasutama loodusteaduslikku meetodit ja 

uurimuslikku lähenemist sõltuvalt probleemi tüübist;  

• õpitakse võtma vastu pädevaid keskkonnaalaseid otsuseid ja prognoosima nende mõju, 

arvestades erinevaid aspekte;  

• kujundatakse huvi loodusteaduste kui maailmakäsitluse aluse ja areneva 

kultuurinähtuse vastu;  

• väärtustatakse looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.  

Läbivad teemad: 

• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Senisest enam on bioloogia ainekavas pööratud 

tähelepanu enesejuhitud õppimise oskuste kujundamisele. Selleks on planeeritud paljude 

uurimuslike tööde läbiviimine, aga ka arvutipõhiste õpikeskkondade rakendamine ning töö 

veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega. Ka rollimängude ning väitluste põhieesmärk ei ole 

uute teadmiste omandamine, vaid elukestvaks õppimiseks vajalike oskuste harjutamine. Siiski 

aitavad rollimängud ja väitlused ka kaasa uute teadmiste omandamisele. Erinevate teemadega 

seonduvalt tutvustatakse ka bioloogiaga seonduvaid elukutseid ning edasiõppimise ja 

karjäärivõimalusi. 

• Keskkond ja jätkusuutlik areng. Bioloogial on kandev roll looduskeskkonna 

mitmekesisuse ja selles toimivate protsesside käsitlemisel. Eelkõige käsitletakse seda läbivat 

teemat 8. klassis seoses ainekava teemaga „Ökoloogia ja keskkonnakaitse“, kuid see leiab 

kajastamist ka organismide, nende elupaikade ja eluprotsesside mitmekesisust käsitledes kõigi 

teiste teemade raames. 
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• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kodanikualgatust ja ettevõtlikkust arendatakse koos 

ettevõtlikkuspädevuse arendamisega mitmesuguste probleemide määratlemisel, 

lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel. Lisaks sellele toetavad kodanikualgatuslikkust 

rollimängud, mille raames saab tegeleda dilemmadega ja tutvuda kehtiva seadusandlusega 

seoses eluslooduse kaitse ja kasutamisega ning reeglite eiramise tuvastamisega oma 

kodukohas. 

• Kultuuriline identiteet . Bioloogia võimaldab omandada üldvaate eestlastele kui 

loodusrahvale omasest kultuurist. Nii pööratakse bioloogia õppimisel tähelepanu sellele, 

kuidas on ajast aega loodusväärtusi kasutatud ning millised tõekspidamised ja uskumused on 

loodusobjektide ja protsessidega kaasnenud. 

• Teabekeskkond. See läbiv teema leiab käsitlemist eelkõige seoses probleemide 

lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada 

erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat infot enda läbiviidud 

uuringutest saadud tulemustega. 

• Tehnoloogia ja innovatsioon. Tehnoloogia ja innovatsioon rakendub bioloogia õppimisel, 

kui tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid ning õppetöös kasutatakse 

tehnoloogilisi vahendeid. Nii on ainekavas esitatud palju võimalusi IKT kasutamiseks 

bioloogia õppimisel, sh uurimuslike tööde tegemiseks. Eraldi tähelepanu on pööratud 

mobiilsete mõõtevahendite kasutuselevõtule, neid on õpikeskkonna kirjelduses nimetatud kui 

vajalikke õppevahendeid. 

• Tervis ja ohutus. See läbiv teema leiab enim käsitlemist seoses 9. klassi inimeseteemadega, 

kus tutvutakse erinevatel elundkondadel enam levinud terviseprobleemide bioloogiliste 

alustega, kuid ka treenimise mõjuga elundkondadele. Välditud on inimeseõpetuses õpitava 

dubleerimist ja seetõttu ei käsitleta bioloogias üldjuhul inimese vaimse tervisega ning 

esmaabiga seonduvat. Teatud määral on tervise ja ohutuse teemad integreeritud ka 7. ja 8. 

klassi materjali, kui õpitakse selgroogsete ja selgrootute loomade, taimede, seente ja 

mikroorganismide mitmekesisust ja eluprotsesse. Ohutusnõuete järgimisel on oluline koht 

uurimuslike praktiliste tööde läbiviimisel, kus ohutut käitumist ka hinnatakse. 

• Väärtused ja kõlblus. Bioloogias pööratakse põhitähelepanu bioloogilise mitmekesisuse 

väärtustamisele ning sellega seonduvalt vastutustundliku ja säästva eluviisi kujundamisele. 
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PÕHIKOOLI BIOLOOGIAÕPETUSEGA TAOTLETAKSE, ET ÕPILAN E: 

1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja 

seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus suhtub 

vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;  

2. on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide 

omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 

bioloogiaalast sõnavara;  

3. lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning 

langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;  

4. planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;  

5. kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;  

6. kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;  

7. saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 

vajalikkusest erinevates töövaldkondades;  

8. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 

mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.  

 

 BIOLOOGIA ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja 

seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus; 

2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist  mitmekesisust, 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 

3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle tähtsamatest protsessidest, organismide 

omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 

bioloogiasõnavara; 
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4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning 

langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele 

seisukohtadele ning õigusaktidele; 

5) plaanib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi; 

6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 

8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 

vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 

9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist 

ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

BIOLOOGIA ÕPPEAINE KIRJELDUS 

 

Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja 

hoiakutele ning seostub tihedalt geograafias, füüsikas, keemias ja matemaatikas õpitavaga. 

Bioloogia õppimise kaudu omandavad õpilased positiivse hoiaku elava suhtes ning õpivad 

väärtustama säästvat ja vastutustundlikku eluviisi. Õppeaine kaudu kujundatakse positiivset 

hoiakut bioloogia kui loodusteaduse suhtes, mis arvestab igapäevaelu probleemide 

lahendamisel teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilis- moraalseid aspekte ning 

õigusakte.  

Koolibioloogiat õppides saadakse tervikülevaade eluslooduse mitmekesisuse, ehituse ja 

talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning elukeskkonna kaitse printsiipidest, 

omandatakse bioloogias kasutatavad põhimõisted ning tutvutakse inimese eripära ja tervislike 

eluviisidega. Bioloogiateadmised omandatakse suurel määral teaduslikule meetodile 

tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide seadmise, 

hüpoteeside sõnastamise, katsete või vaatluste plaanimise ja korraldamise ning tulemuste 

analüüsi ja tõlgendamise oskused. Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik 

esitamine, kaasates verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Õppes on tähtsal kohal 

igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste tegemise oskused, 

mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ning sotsiaalses keskkonnas. Bioloogias 

omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga on alus 

motiveeritud elukestvale õppimisele. 
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Õppimine on õpilaskeskne ning kujundab õpimotivatsiooni. Erinevaid koostöövorme 

arendades arvestatakse õpilaste ealisi ja individuaalseid iseärasusi. Lahendades looduslikust, 

tehnoloogilisest ja sotsiaalsest keskkonnast tulenevaid probleeme, arendatakse õpilaste 

kõrgemaid mõtlemistasandeid. Õpilased saavad ülevaate bioloogia põhilistest saavutustest, 

seaduspärasustest, teooriatest ning tulevikusuundumustest, mis aitab neid ka tulevases 

elukutsevalikus. Õpilaste bioloogiateadmised ja -oskused võimaldavad neil erinevaid 

loodusnähtusi ja protsesse mõista, selgitada, hinnata ning prognoosida. Ainekavas märgitud 

põhimõisted on õpitulemuse saavutamiseks oluline tingimus 

 

BIOLOOGIA ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU  7.KLASSIS 

1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab bioloogia seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga; 

2) analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes; 

3) võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid; 

4) jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks ning seenteks; 

5) seostab eluavaldused erinevate organismirühmadega; 

6) teeb märgpreparaate ning kasutab neid uurides valgusmikroskoopi; 

7) väärtustab usaldusväärseid järeldusi tehes loodusteaduslikku meetodit. 

 

 

Õppesisu 

Bioloogia sisu ja seos teiste loodusteadustega ning roll tänapäeva tehnoloogia arendamisel. 

Bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid. Loodusteadusliku meetodi 

etapid ja rakendamine. Organismide jaotamine loomadeks, taimedeks, seenteks, algloomadeks 

ja bakteriteks, nende välistunnuste võrdlus. Eri organismirühmade esindajate eluavaldused. 

Põhimõisted: bioloogia, organism, vaatlus, eksperiment. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) märgpreparaadi valmistamine ning erinevate objektide võrdlemine mikroskoobiga; 

2) eri organismirühmade välistunnuste võrdlemine reaalsete objektide või veebist saadud info 
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alusel. 

2. SELGROOGSETE LOOMADE TUNNUSED 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende 

elukeskkonnaga; 

2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -

viisist; 

3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 

4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 

5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist. 

Õppesisu 

Loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks. Selgroogsete loomade välistunnuste seos 

elukeskkonnaga. Selgroogsete loomade peamised meeleorganid orienteerumiseks 

elukeskkonnas. Selgroogsete loomade juhtivate meelte sõltuvus loomade eluviisist. Imetajate, 

lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade osa looduses ning inimtegevuses. Loomade püügi, 

jahi ning kaitsega seotud reeglid. Selgroogsete loomade roll ökosüsteemides. 

Põhimõisted: selgroogne loom, selgrootu loom, meeleelund, elukeskkond, elupaik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  selgroogsete loomade elutegevuse analüüsimine ja 

nende  mitmekesisuse kaardistamine kooli lähiümbruses. 

3. SELGROOGSETE LOOMADE AINE- JA ENERGIAVAHETUS 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning selgitab 

nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus; 

2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma 

toiduobjektidega; 

3) selgitab ja võrdleb erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust; 

4) võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid; 

5) analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostab neid 
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püsi- ja kõigusoojasusega; 

6) võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel; 

7) hindab ebasoodsate aastaaegade üleelamise viise selgroogsetel loomadel. 

 

Õppesisu 

Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. Toiduobjektidest tingitud erinevused taim- ja 

loomtoidulistel ning segatoidulistel selgroogsetel loomadel. Toidu hankimise viisid ja 

nendega seonduvad kohastumused. Selgroogsete loomade seedeelundkonna eripära sõltuvalt 

toidust: hammaste ehitus, soolestiku pikkus ja toidu seedimise aeg. Selgroogsete loomade 

erinevate rühmade hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus: lõpused vees ja kopsud 

õhkkeskkonnas elavatel organismidel, kopsude eripära lindudel, naha kaudu hingamine. Püsi- 

ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri muutused. Selgroogsete loomade eri rühmade 

südame ja vereringe võrdlus ning ebasoodsate aastaaegade üleelamise viisid. 

Põhimõisted: ainevahetus, hingamine, seedimine, organ, süda, suur vereringe, väike 

vereringe, lõpus, kops, õhukott, magu, soolestik, kloaak, püsisoojane, kõigusoojane, 

loomtoidulisus, taimtoidulisus, segatoidulisus, lepiskala, röövkala, röövloom, saakloom. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  valikuliselt uurimistöö toidu või hapniku mõjust 

organismide elutegevusele. 

4. SELGROOGSETE LOOMADE PALJUNEMINE JA ARENG 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete 

loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid; 

2) toob näiteid selgroogsete loomade kohta, kel esineb kehasisene või kehaväline 

viljastumine; 

3) hindab otsese ja moondega arengu olulisust ning toob selle kohta näiteid; 

4) võrdleb noorte selgroogsete loomade eri rühmade toitmise, kaitsmise ja õpetamise tähtsust. 

Õppesisu 

Selgroogsete loomade paljunemist mõjutavad tegurid. Kehasisese viljastumise võrdlus 

kehavälisega. Erinevate selgroogsete loomade kehasisese ja kehavälise lootelise arengu 

võrdlus. Sünnitus ja lootejärgne areng. Moondega ja otsese arengu võrdlus. Järglaste eest 
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hoolitsemine (toitmine, kaitsmine, õpetamine) erinevatel selgroogsetel loomadel ning 

hoolitsemisvajaduse seos paljunemise ja arengu eripäraga. 

Põhimõisted: lahksugulisus, suguline paljunemine, munarakk, seemnerakk, viljastumine, 

kehasisene viljastumine, kehaväline viljastumine, haudumine, otsene areng, moondega areng.  

 

HINDAMINE 

Bioloogia õpitulemuste hindamine lähtub õppekava üldosas, aga ka teistes hindamist 

reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest. Seejuures hinnatakse ainekavaga 

määratletud õpitulemuste saavutatust, kuid hindamine ei peaks olema pelgalt vigade 

leidmiseks ja hinde panemiseks, vaid ka õpilase motiveerimiseks, õpiharjumuste 

kujundamiseks, edasiste õpingute mõjutamiseks jne. Kõiki tulemusi ühendavaks märksõnaks 

on probleemide lahendamine. Probleemide ehk lahendaja jaoks väärtust omavate algselt 

vastuseta ülesannete lahendamisega omandatakse nii bioloogiaalased teadmised kui ka 

oskused. Õpitulemused jagunevad kahte valdkonda: 1) mõtlemistasandite arendamine 

bioloogia kontekstis ja 2) uurimuslikud ja otsuste tegemise oskused. Nende suhe hinde 

moodustumisel võiks olla vastavalt 80% ja 20%. Seejuures võib mõni töö olla vaid ühe või 

teise eesmärgi saavutatuse hindamiseks, kuid soovitatav suhe tuleb saavutada õppeaasta 

lõikes. Õpilaste mõtlemistasandite arengut bioloogias hinnatakse kahel tasemel, lähtudes 

saavutatud õpitulemustest. Mõtlemistasandid on 1) madalamat järku ja 2) kõrgemat järku. 

Hinde moodustumisel peaks nendega seotud ülesannete vahekord olema põhikoolis 50% ja 

50%. Madalamat järku mõtlemistasandid hõlmavad teadmist ja arusaamist ning kõrgemat 

järku tasandid analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmist (hindamist). Rakendamise tasand 

sõltub tulemuste saavutamiseks vajalikest alaoskustest ning võib seetõttu ühel juhul kuuluda 

madalamale (enamasti arusaamise), teisel aga kõrgemale tasandile. Õpitulemuste sõnastuses 

seostuvad madalamat järku mõtlemisoperatsioonidega järgmised märksõnad, mida saab 

kasutada vastavate ülesannete koostamisel: liigitab, toob näiteid, loetleb, selgitab, tunneb ära, 

kasutab. Kõrgemat järku mõtlemisoperatsioonidega seostuvad märksõnad on järgmised: 

analüüsib, võrdleb, seostab, koostab, hindab, lahendab ülesandeid. 

Uurimuslike oskuste hindamisel tuleb eraldi tähelepanu pöörata uuringute planeerimise, 

läbiviimise ning tulemuste analüüsi ja tõlgendamise ning esitamise oskustele. Neid saab 

hinnata tervikliku uurimusliku töö käigus, kuid ka üksikute etappide läbimisel. Põhikoolis 
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tuleb hinnata eelkõige probleemi sõnastamise, taustinfo kogumise, uurimisküsimuste 

sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse hoolika ja organiseeritud läbiviimise, mõõtmise, 

andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite-diagrammide koostamise 

ja analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskusi. 

Probleemide lahendamisel hinnatavad üldised etapid on 1) probleemi määratlemine; 2) 

probleemi sisu avamine; 3) lahendusstrateegia leidmine; 4) strateegia rakendamine; 5) 

tulemuste hindamine. Mitme samaväärse lahendiga probleemide puhul lisandub neile veel 

otsuse tegemine. Enamlevinud mitme lahendiga probleemid on dilemmad. Nende 

lahendamisel peab silmas pidama, et kompetentne otsus ei lähtu vaid ühest seisukohast (k.a 

teaduslikust), vaid on kõigi osapoolte argumente arvestav kompromiss. Näiteks enamiku 

keskkonnaalaste otsuste tegemisel arvestatakse teaduslikke, majanduslikke, seadusandlikke, 

sotsiaalseid ja eetilis-moraalseid aspekte.  

Dilemmaprobleemide lahenduse hindamisel arvestatakse, mil määral on suudetud otsuse 

tegemisel arvesse võtta eri osapoolte argumente. Otsusetegemise metoodika õpetamisel on 

otstarbekas kasutada rühmatöö ja ühisõppe meetodeid (ühel juhul töötatakse rühmas, jagades 

laiali ülesanded, kuid teisel juhul toetatakse üksteise õppimist, läbides ise samu ülesandeid). 

Ühisõppega seoses on vaja arendada teiste hindamise oskust ja seeläbi õppimist.  

 

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND:  

 

1. Kool korraldab vähemalt 25% õpet rühmades, mis ei ole suuremad kui 17 õpilast. 

2. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, 

elektripistikud, spetsiaalse kattega töölauad ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonilahendused õpetajale. 

3. Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks katsevahendid ja -

materjalid (sh klassi kohta vähemalt neli mobiilset andmete kogumise komplekti 

põhiseadme ja erinevate sensoritega). 

4. Kool võimaldab ainekavale vastavad demonstratsioonivahendid (sh 

mikroskoobikaameraga ühendatava mikroskoobi ja binokulaari). 

5. Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide 

tegemiseks ning vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks. 
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6. Kool võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt kord õppeaastas õpet väljaspool kooli 

territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis või laboris). 

7. Kool võimaldab ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas loetletud 

töid. 

 

ÕPPEKÄIGUD 

Eritingimusi nõudvad õppeüritused: (õppekäigud, ekskursioonid, konverentsid, loengud). 

Üks õppeüritus järgnevatest võimalustest: a) Ahhaa Teaduskeskus b) looduskeskuse 

õppeprogramm c) Spordimuuseum d) Noorte Nõustamiskeskus 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEMATERJALID 

 

• Bioloogia põhikoolile I –IV. Mati Martin, Maie Toom, Urmas Kokassaar 

• seinaplakatid eluprotsesside ja organismide mitmekesisuse käsitlemiseks; 

• mudelid ja kuiv- ning märgpreparaadid; 

• selgrootute loomade kogud (putukad ja limused); 

• taimede kogud (herbaarium, seemnete kogu, viljade kogu); 

• õppeotstarbelised DVD-d, CD-d, videokassetid. 

 

 


