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AINEVALDKOND NING PÄDEVUSED 

 

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.  

Õppimine on probleemipõhine ja õpilaskeskne. Erinevaid koostöövorme arendades 

arvestatakse õpilaste ealisi ja individuaalseid iseärasusi. Üks aktiivõppe põhimõtteid järgiva 

õpitegevuse rõhuasetusi on teaduslikule meetodile tugineva uurimusliku käsitluse 
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rakendamine, lahendades looduslikust, tehnoloogilisest ja sotsiaalsest keskkonnast tulenevaid 

probleeme; sellega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Õpilased saavad 

ülevaate bioloogia põhilistest saavutustest, seaduspärasustest, teooriatest ning 

tulevikusuundumustest – see aitab neid ka tulevases elukutsevalikus. Õppides omandatakse 

erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja nendes leiduva teabe tõepärasuse 

hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis 

võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ja protsesse mõista, selgitada ning prognoosida.  

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele. Selle 

suurendamiseks kasutatakse mitmekesiseid aktiivõppevorme ja -võtteid: probleem- ja 

uurimuslikku õpet, projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide 

koostamist, õuesõpet, õppekäike jne. Õppimise kõigis etappides kasutatakse tänapäevaseid 

tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi 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. 

 

 ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 

 

• 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. 
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• 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. 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. 

• 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 
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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. 

 LÕIMING VALDKONNAPÄDEVUSTE NING AINEVALDKONDADEGA 

 

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);  

• 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;  
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• 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.  

 LÄBIVATE TEEMADE KÄSITLUS 

 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

Ainevaldkonna piires on kõige enam tegeletud bioloogia ainekava arendamisel loodusõpetuse 

ja bioloogia ainekava lõimimisega. See kajastub bioloogia tunnimahu piirangutest tulenevate 

korrektiivide tegemises bioloogia ainesisusse – osa bioloogiateemasid, mida on varem 

käsitletud 7.– 9. klassis, paiknevad nüüd 4.–6. klassi loodusõpetuses. Eelkõige puudutab see 

organismide mitmekesisuse käsitlemist, liikide tundmaõppimist, ökoloogia põhialuste 

omandamist ning keskkonnakaitse teemade õppimist. Lisaks sellele on vähendatud 

keskkonnakaitse teemade käsitlemist bioloogiatundides tulenevalt geograafia ja keemia 
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ainekavast. Kõigi loodusainete ainekavad lõimuvad uurimuslikku õpet rakendades. 

Arendatavaid uurimuslikke oskusi käsitletakse üldiste loodusteaduslike õpitulemustena ning 

nad leiavad rakendamist kõigi õppeainete õpitegevuses, kuid seovad loodusainetega tihedalt 

ka matemaatika. Ainevaldkonda mittekuuluvatest ainetest on tugev lõiming matemaatika ning 

inimeseõpetusega. Pidevalt tuleb bioloogia õppimisel pöörata tähelepanu õpilaste 

keelekasutusele. Õpiprotsessi käigus ja tööde hindamisel tuleb juhtida tähelepanu vigadele 

emakeeles. Lisaks emakeelsetele õppematerjalidele on bioloogias võimalik kasutada 

hulganisti võõrkeelseid materjale, millega töötamine annab lõimingu võõrkeeltega. 

Õppe diferentseerimine 

Nii klassitöös kui uurimuslike tööde tegemisel tuleb arvestada õpilaste individuaalsete 

iseärasustega. Klassis leidub alati õpilasi, kes suudavad töö valmis teha teistest kiiremini. 

Õpilased vajavad ülesande lahendamiseks erineval määral aega. Õppetöö ja tööjuhendid on 

vaja koostada nii, et ülesanded oleksid erineva keerukusega.  

Keskendumisraskustega õpilased vajavad pidevat tähelepanu ja tagasisidet. Võimaluse korral 

koostada nendele eraldi tööjuhendid, kus tööetapid sisaldavad lühiajalisi tegevusi, 

ulatuslikumad ülesanded tuleks esitada selgepiiriliste etappidena, et iga osa tegemine annaks 

tunde millegi saavutamisest.  

. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

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);  

• 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 
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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.  

 ÕPPEAINE KIRJELDUS  

 

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 eetilis-moraalseid aspekte ning õigusakte. 

Õppimine on probleemipõhine ja õpilaskeskne. Erinevaid koostöövorme arendades 

arvestatakse õpilaste ealisi ja individuaalseid iseärasusi. Üks aktiivõppe põhimõtteid järgiva 

õpitegevuse rõhuasetusi on teaduslikule meetodile tugineva uurimusliku käsitluse 

rakendamine, lahendades looduslikust, tehnoloogilisest ja sotsiaalsest keskkonnast tulenevaid 

probleeme; sellega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Õpilased saavad 
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ülevaate bioloogia põhilistest saavutustest, seaduspärasustest, teooriatest ning 

tulevikusuundumustest – see aitab neid ka tulevases elukutsevalikus. Õppides omandatakse 

erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja nendes leiduva teabe tõepärasuse 

hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis 

võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ja protsesse mõista, selgitada ning prognoosida. 

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele. Selle 

suurendamiseks kasutatakse mitmekesiseid aktiivõppevorme ja -võtteid: probleem- ja 

uurimuslikku õpet, projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide 

koostamist, õuesõpet, õppekäike jne. Õppimise kõigis etappides kasutatakse tänapäevaseid 

tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.  

 ÕPITULEMUSED 

 

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et 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 olulisematest protsessidest, organismide 

omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 

bioloogiaalast sõnavara;  

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

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

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;  

5. planeerib, 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.      
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ÕPPEAINE SISU  

1. INIMESE ELUNDKONNAD 

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. 

2. LUUD JA LIHASED 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) eristab joonisel või mudelil inimese skeleti peamisi luid ning lihaseid; 

2) võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, roomaja ning 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 oluliseks enda tervislikku treenimist. 

Õppesisu 

Luude ja lihaste osa inimese ning teiste selgroogsete loomade tugi- ja liikumiselundkonnas. 

Luude ehituse iseärasused. Luudevaheliste ühenduste tüübid ja tähtsus. Inimese luustiku 

võrdlus teiste selgroogsete loomadega. Lihaste ehituse ja talitluse kooskõla. Luu- ja lihaskoe 



Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL III  KOOLIAST E 
 

Bioloogia 

 

9.klass  

 

mikroskoopiline ehitus ning selle seos talitlusega. Treeningu mõju tugi- ja 

liikumiselundkonnale. Luumurdude, lihasvenituste ja -rebendite olemus ning tekkepõhjused. 

Põhimõisted: toes, luu, lihas, liiges. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) loomsete kudede ehituse võrdlemine mikroskoobiga; 

2) uurimistöö lihasväsimuse tekke ja treenituse seosest. 

3.VERERINGE 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel 

elundkonna talitlust; 

2) seostab südame, erinevate veresoonte ja vere koostisosade ehituse 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 HIViga nakatumist; 

5) selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale; 

6) seostab inimese sagedasemaid südame- ja veresoonkonnahaigusi nende tekkepõhjustega, sh 

suitsetamise ja ebatervisliku toitumisega; 

7) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat 

eluviisi. 

Õppesisu 

Südame ning suure ja väikese vereringe osa inimese aine- ja energiavahetuses. Inimese ning 

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. 

Põhimõisted: süda, 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. 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  uurimistöö füüsilise koormuse mõjust pulsile või 

vererõhule. 

4. SEEDIMINE JA ERITAMINE 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) koostab ning analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab nende 

alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist; 

2) selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesandeid 

inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid probleeme; 

3) hindab neerude, kopsude, naha ja soolestiku osa jääkainete eritamisel; 

4) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid. 

Õppesisu 

Inimese seedeelundkonna ehitus ja talitlus. Organismi energiavajadust mõjutavad tegurid. 

Tervislik toitumine, üle- ja alakaalulisuse põhjused ning tagajärjed. Neerude üldine 

tööpõhimõte vere püsiva koostise tagamisel. Kopsude, naha ja soolestiku eritamisülesanne. 

Põhimõisted: ensüüm, vitamiin, sülg, maks, sapp, peensool, jämesool, neer, uriin. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) inimese energiavajadust mõjutavate tegurite uurimine praktilise tööga või arvutimudeliga; 

2) isikliku toitumisharjumuse analüüs. 

5. HINGAMINE 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla; 

2) koostab ning analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest ning sisse- ja 

väljahingatava õhu koostisest ning selgitab nende alusel hingamise olemust; 

3) analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale; 

4) selgitab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise 

võimalusi; 

5) suhtub vastutustundlikult oma hingamiselundkonna tervisesse. 

Õppesisu 
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Hingamiselundkonna ehituse ja talitluse seos. Sisse- ja väljahingatava õhu koostise võrdlus. 

Hapniku ülesanne rakkudes. Organismi hapnikuvajadust määravad tegurid ja hingamise 

regulatsioon. Treeningu mõju hingamiselundkonnale. Hingamiselundkonna levinumad 

haigused ning nende ärahoidmine. 

Põhimõisted: hingetoru, kopsutoru, kopsusomp, hingamiskeskus, rakuhingamine. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  praktilise töö või arvutimudeliga kopsumahu, 

hingamissügavuse ja -sageduse ning omastatava hapniku hulga seoste uurimine. 

6. PALJUNEMINE JA ARENG 

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 pere plaanimisega seotud dilemmaprobleeme; 

6) selgitab muutusi inimese loote arengus; 

7) seostab inimorganismi anatoomilisi vanuselisi muutusi talitluslike muutustega. 

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 plaanimine, 

abordiga kaasnevad riskid. Inimorganismi talitluse muutused sünnist surmani. 

Põhimõisted: emakas, munasari, seemnesari, munand, ovulatsioon, sperma, munajuha, loode, 

platsenta, nabanöör, sünnitamine, kliiniline surm, bioloogiline surm. 

7. TALITLUSTE REGULATSIOON 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesandeid; 

2) seostab närviraku ehitust selle talitlusega; 
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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. 

Põhimõisted: peaaju, seljaaju, närv, närvirakk, retseptor, närviimpulss, dendriit, neuriit, 

refleks, 

sisenõrenäärmed, hormoon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) uurimistöö reaktsioonikiirust mõjutavate tegurite määramiseks ja õpilaste 

reaktsioonikiiruse 

võrdlemiseks; 

2) refleksikaare töö uurimine arvutimudeliga. 

8. INFOVAHETUS VÄLISKESKKONNAGA 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) analüüsib silma osade ja suuraju nägemiskeskuse koostööd nägemisaistingu tekkimisel 

ning tõlgendamisel; 

2) selgitab kaug- ja lühinägelikkuse 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 
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maitsmismeelega seotud organite ehituse ja talitluse seosed. Põhimõisted: pupill, lääts, 

võrkkest, vikerkest, kollatähn, kepike, kolvike, lühinägevus, kaugelenägevus, väliskõrv, 

keskkõrv, sisekõrv, kõrvalest, trummikile, kuulmeluud, kuulmetõri, tigu, poolringkanalid. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) uurimistöö meeleelundite tundlikkuse määramiseks; 

2) nägemisaistingu tekke ja kuulmise uurimine arvutimudeliga. 

9. PÄRILIKKUS JA MUUTLIKKUS 

Õpitulemused 

Õpilane: 

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. 
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Põhimõisted: pärilik muutlikkus, mittepärilik muutlikkus, mutatsioon, kromosoom, DNA, 

geen, 

dominantsus, retsessiivsus, geenitehnoloogia. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) pärilikkuse seaduspärasuste avaldumise ja muutlikkuse tekkemehhanismide uurimine 

arvutimudeliga; 

2) uurimistöö mittepäriliku muutlikkuse ulatusest vabalt valitud organismide tunnuste põhjal. 

10. EVOLUTSIOON 

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 tähtsamad etapid. Inimese evolutsiooni eripära. 

Põhimõisted: evolutsioon, looduslik valik, olelusvõitlus, kohastumine, kohastumus, 

ristumisbarjäär,fossiil. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  evolutsioonitegurite uurimine arvutimudeliga.  

 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 

 

 KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEMATERJALID 

 

• U. Kokassaar, K. Relve. Bioloogia 9. klassile. 1. osa. Avita 

• U. Kokassaar, M. Martin, K. Relve. Bioloogia 9. klassile. 2. osa. 

Avita 
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• 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 

 

 


