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Ainevaldkonna kirjeldus:  

Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste 

loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia) õppimiseks ning paneb 

aluse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisele. Loodusõpetuses 

omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on 

aluseks seesmiselt motiveeritud elukestvale õppele. 

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujundamine loodusõpetuses seostub 

järgmiste põhivaldkondadega: 

1. loodusteaduslikud teadmised – hõlmavad nii loodusteaduste alaseid teadmisi 

(teadmised loodusest, arusaamine põhilistest loodusteaduslikest kontseptsioonidest ja 

teooriatest) kui ka teadmisi loodusteaduste kohta (teaduslik uurimine, teaduslikud 

seletused, loodusteaduste ja tehnoloogia olemus);  

2. praktilised oskused ja loodusteadusliku meetodi rakendamine – oskus sõnastada 

teadusküsimusi või -hüpoteese, mida on võimalik katse teel 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;  

3. 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 loodusteaduslikke ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja 

oskusi igapäevaelu probleemide lahendamisel; vastutuse võtmine säästva arengu eest.  

 

Loodusõpetuse õppimisel on õpilaste peamisteks tunnetusobjektideks looduse objektid, 

nähtused ja protsessid ning nendevahelised seosed. Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb 

õpilastel arusaam loodusest kui tervikust. Loodusõpetuses pannakse alus looduslike objektide 
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ja nendevaheliste seoste märkamise oskusele. Õpitakse 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 ja 

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. Loodusõpetus toetab kirjutamise, 

lugemise, teksti mõistmise ja nii suulise kui ka kirjaliku teksti loomise oskuste arengut.  

 

Õppetöö läbiviimisel orienteerutakse looduse vahetule kogemisele ning eakohastele 

tegevustele. Oluline on õpilaste praktiline tegevus looduse objektidega või nende mudelitega. 

Õppeprotsessi planeerimisel lähtutakse püstitatud probleemide teaduslikkusest ja nende 

olulisusest õpilastele. Õpikeskkond on valdavalt aktiivne, õpilaskeskne ja probleemipõhine. 

Õpe on seotud igapäevaeluga ning on õpilase jaoks relevantne. Olulist tähelepanu pööratakse 

sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele.  

Loodusainete õpetamise eesmärk on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, 

st väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus 

vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonna objekte ja  nähtusi ning 

protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada ; 

väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata 

looduses viibimist.  

Loodusõpetuse õpetamisel on tähtsal kohal  sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnast 

huvituva õpilase kujundamine, kes märkab ja teadvustab keskkonnaprobleeme ning oskab 

neid lahendada ja langetada pädevaid otsuseid.  

Loodusõpetus: 

-kujundab alusteadmised ja -oskused bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia õppimiseks  
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-õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning 

nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema. 

-praktiliste tegevuste kaudu õpitakse leidma probleemidele erinevaid lahendusi ja analüüsima 

nende võimalikke tagajärgi.  

 

ÜLDPÄDEVUSED 

 

Loodusainetes saavad õpilased tervikülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja 

vastastikustest mõjudest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, arendatakse huvi 

loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse 

loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse jätkusuutlikku ja 

vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. 

Õpitakse hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale, teadvustatakse kohalikke ja 

globaalseid keskkonna probleeme ning leitakse neile lahendusi, kasutades 

aktiivõppemeetodid: rühmatööd uurimuslikku õpet 

Enesemääratluspädevus. 

Tundides, kus käsitletakse inimese anatoomia, füsioloogia ja 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 loodusteaduslikku 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 loodusteadusliku info otsimine erinevatest allikatest, hindamine. 

Olulisel kohal on vaatlus- ja katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik 

ja suuline esitus.  
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 Matemaatika- ja loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. 

 Kõigis loodusainetes 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  plaanitakse katseid ja vaatlusi 

ning analüüsitakse tulemusi. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud dilemmade lahendamine ja 

pädevate otsuste tegemine, mis peale teaduslike seisukohtade arvestavad sotsiaalseid aspekte. 

Digipädevus  

IKT alased õpikeskkonnad. Võimalusel kasutame e-tundi materjali mitmekesistamiseks ja 

paremaks näitlikustamiseks. 

 

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. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga 

loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja 

mõistmise 

 

 

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.  

Sotsiaalained. 
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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 uurimistulemust 

e 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.  

 

LÄBIVAD TEEMAD 

 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Loodusainetel on kandev roll läbiva teema elluviimisel.  

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.. Õppetegevus võimaldab tutvuda ettevõttega.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub keskkonna küsimustega.  

Kultuuriline identiteet.  

Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud 

loodusteadlased.  

Teabekeskkond. 

Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

Loodusainetes rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite kasutamise kaudu aineõpetuses.  

Tervis ja ohutus. 
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Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust 

ning keskkonna ja tervise seoseid, praktiliste tööde kaudu areneb õpilaste oskus rakendada 

ohutusnõudeid.  

 Väärtused ja kõlblus. 

Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna säilitamiseks 

vajalikud väärtushinnangud.  

II ja III kooliastmes on tähtis hoida õpilaste õpimotivatsiooni, kujundada huvi loodusteaduste 

õppimise ja loodusteadustega seotud elukutsete vastu ning arusaamu loodusteaduste ja 

tehnoloogia tähtsusest meie igapäevaelus. Õpikeskkond peab võimaldama õpilastel olla 

loovad. Oluline on planeerida õpilaste huvidest ja kogemustest lähtuvaid uurimuslikke 

õppeülesandeid. Uurimisoskusi arendades pööratakse eraldi tähelepanu uuringute 

planeerimisele ja tegemisele ning tulemuste analüüsile, tõlgendamisele ja esitamisele. Lisaks 

praktilisele ja uurimuslikule tegevusele lahendatakse mitmesuguseid teoreetilisi ülesandeid, 

mis tagavad kõrgemat järku mõtlemisoskuste arengu. Koduste töödega kinnistatakse klassis 

õpitut ning rakendatakse klassis omandatud teadmust igapäevaelu tegevustes. Hoiakuliste 

pädevuste kujundamiseks rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh situatsiooni- ja 

rollimänge. 

PÕHIKOOLI LOODUSÕPETUSEGA TAOTLETAKSE, ET ÕPILANE:  

1. tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest;  
2. oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi;  
3. rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja 

juhendamisel;  
4. omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna 

seostest;  
5. mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva 

suhtes ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtes;  
6. oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat 

loodusteaduslikku teksti;  
7. rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi 

igapäevaelus;  
8. väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 

 

TEEMAD:  
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1.MAAILMARUUM 14 TUNDI  

Õppesisu: 

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

Galaktikad. Astronoomia 

Põhimõisted: 

Maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, Kuu tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet, 

sateliit, Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika  

Õpitulemused: 

Õpilane  

* tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu;  

* märkab tähistaeva ilu;  

* nimetab Päikesesüsteemi planeedid;  

* kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;  

* kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning planeetide suhtelisi 

suurusi ja omavahelisi kaugusi;  

* mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa;  

* mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese;  

* mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja valgusti (taskulambi) abil öö ja päeva 

vaheldumist Maal;  

* kirjeldab tähtede asetust galaktikas;  

* teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega Linnutee;  

* jutustab müüti Suurest Vankrist;  

* leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna;  

* teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi;  

* eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui inimeste uskumist;  

* leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate 

 

2.PLANEET MAA 14 tundi  

Õppesisu: 

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

Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend 
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Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused. 

Põhimõisted: 

 gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja 

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

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

 Õpitulemused: Õpilane  

* huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende toimumise põhjustest ja tagajärgedest;  

* kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine, leppemärkide tähendus;  

* teab, mida tähendab väljend „poliitiline kaart“;  

* nimetab riigi geograafilise asendi tunnused;  

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

* leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha;  

* kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega kaasnevaid 

ohtusid loodusele, sh inimesele. Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, kus kivimid pole kõvad.  

* toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju loodusele ja 

inimeste tegevusele. 

 

3.ELU MITMEKESISUS MAAL 16 tundi  

Õppesisu: Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide 

eluavaldused: toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine 

keskkonnatingimustele. Elu erinevates keskkonnatingimustes-vihmametsad, kõrbed, tundrad. 

Elu areng Maal.  

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

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

jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused.  

Õpitulemused:  

Õpilane  

* tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;  

* märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust;  

* märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab neid oma igapäevaelus;  

* oskab kasutada valgusmikroskoopi;  

* selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;  
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* 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;  

* teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;  

* teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal;  

* nimetab organismide eluavaldused 

 

4. INIMENE 24 tundi + 2 varutundi  

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

terviklikkus. Tervislikud eluviisid. Inimese põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete 

loomadega. Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses  

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

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

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

Õpitulemused: Õpilane  

* väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervislikke eluviise;  

* mõistab, et inimene on looduse osa ning tema elu sõltub loodusest;  

* toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;  

* kirjeldab inimese elundkondade ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning 

vastastikuseid seoseid;  

* seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;  

* võrdleb inimest selgroogsete loomadega;  

* analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust;  

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

* põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;  

* nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid;  

* teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;  

* teab, et paljude loomade ja inimese ehituses on sarnaseid jooni;  

* teab erinevate elusorganismide tähtsust inimese elus 

 

PRAKTILISED TÖÖD JA IKT:  
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* Maa mudeli valmistamine 

* Planeetide suuruse ning omavahelise kauguse kujutamine looduses 

* Iseseisev tähistaeva vaatlus ning Põhjanaela ja Suure Vankri leidmine 

 

* Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine savist või plastiliinist 

* Kontuurkaardi täitmine 

* Iseseisev töö erineva soovitusliku kirjandusega , vajaliku info hankimine 

 

* Seemnete idandamine ning kasvu jälgimine erinevates kasvutingimustes 

* Organismide eluavalduste uurimine looduses 

* Mikroskoobi kasutamine rakkude vaatlemisel 

 

* Vulkaani skeemid ja joonised, mudeli valmistamine või katse korraldamine 

* Videokatkendid looduskatastroofidest 

 

HINDAMINE 

 

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega vastavalt kooli hindamissüsteemile I 

kooliastmes (loodusõpetus ) hinnatakse teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele. 

 Teadmiste ja arusaamade (äratundmine, nimetamine, näidete toomine, iseloomustamine,  

sõnastamine ja kirjeldamine), rakendamise ja analüüsi oskusi (katsete tegemine, omaduste 

kindlakstegemine, mõõtmine, eristamine, rühmitamine, seostamine, järelduste tegemine, 

valimine, otsuste tegemine, koostamine, vormistamine ning esitlemine 

Õpitulemuste hindamine II kooliastme loodusõpetuses lähtub õppekava üldosas, aga ka teistes  

hindamist reguleerivates dokumentides toodud põhimõtetest. Otseselt hinnatakse teadmisi ja  

nende rakendamise oskust, kaudselt ka üldoskusi, sealhulgas õpioskusi (nt refereerimine, 

materjali analüüsimine, kirjaliku töö vormistamine, koostööoskused). Loodusteaduslike 

teadmiste ja oskuste kõrval antakse hinnanguid väärtuselistes ning hoiakulistes küsimustes. 

Hinnangute andmisel ja numbrilisel hindamisel lähtutakse õppe-eesmärkidest ja ainekavaga 

määratletud õpitulemustest.  
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Õpitulemused jagunevad loodusõpetuses kolme valdkonda: a) mõtlemistasandite arendamine  

loodusõpetuse kontekstis, b) uurimuslikud oskused ning c) hoiakud ja väärtuselised 

pädevused.  

Hindamisel arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut.  

Madalamat järku mõtlemistasandid hõlmavad teadmist ja arusaamist ning kõrgemat järku 

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

ühel juhul kuuluda madalamale (enamasti arusaamise), teisel aga kõrgemale tasandile.  

Hindamisel peetakse silmas üht peaeesmärki: kujundada huvi loodusainete õppimise ning  

uurimusliku tegevuse vastu. Loodusteadusliku kirjaoskuse alaoskusi ja huvi loodusteaduste 

vastu kujundatakse praktiliste töödega.  

Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö tulemuse kõrval ka protsessi. Uurimuslike oskuste 

hindamisel pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja hüpoteeside 

sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete 

analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ja selgituste pakkumisele. Samuti 

hinnatakse taustainfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse 

läbiviimise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja 

diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskusi.  

Hinnatakse oskust sõnastada probleeme, samuti aktiivset osalust aruteludes ja oma arvamuse  

väljendamist ning põhjendamist. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad situatsiooni- ja 

rollimängud, kusjuures piirdutakse suulise või kirjaliku hinnanguga.  

 

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND 

 

Nende eesmärkide saavutamiseks on tarvis tagada olemasolevate ressurssidega arvestades 

õpilastele uurimustööks sobiv keskkond. Klassis on olemas projektor, arvuti ja interneti 

ühendus ning Promethhean nutitahvel– tänu sellele on võimalik õpilastele näidata 

sündmustest videosid, vaadelda kaarte jmt. Võimalik on kasutada ka arvutiklassi, kus kõik 

saavad individuaalselt tööd teha. Meie koolil on veel eelis, kuna asub mõisapargis. Lähedal 

asub mets ning õppekäike on võimalus läbi viia nii karjääris, järve kui ka jõe ääres (Endla 

LKA).  

Võimalik laenata loodusainete klassist vajalikke katsevahendeid. 
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AINEALASED PROJEKTID  

 

• õppekäigud, erinevate asutuste külastamine-perearst, muuseum 

 

ÕPPEMATERJAL 

 

• Loodusõpetus 4.klassile I ja II osa  Kaljula, Saar Koolibri 2011 

• Loodusõpetus 4.klassile I ja II osa Kaljula, Saar Koolibri 2014 

• Erinevad teatmeteosed, atlased jne 


