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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 loodusteadustealaseid 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 
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õpilastel arusaam loodusest kui tervikust. Loodusõpetuses pannakse alus looduslike objektide 

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.  

 

II kooliastmes arendatakse edasi loodusteaduslikke uurimisoskusi. Kujuneb oskus 

teaduslikult ja loovalt mõelda ning probleeme lahendada, sõnastada katse abil kontrollitavaid 

väiksema mahuga teadusküsimusi või -hüpoteese. Kujunevad keskkonnahoiakud. 

III kooliastmes õpitakse objekte ja nähtusi kvantitatiivselt kirjeldama ning süvendatakse 

informatsiooni analüütilise töötlemise oskusi. Jätkuvalt kujundatakse pädevusi, et sügavamalt 

mõista loodusainetes käsitletavaid nähtusi ja meetodeid. 

 

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 
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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. 

 

LÕIMING 

 

Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. 

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

kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad loodusained eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 

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

ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 

seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 

inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. 

Füüsikateadmised loovad teoreetilise aluse, et mõista seoseid looduse, tehnika ja tehnoloogia 

vahel. Tehnoloogilist pädevust arendatakse, kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT 

vahendeid. 

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 

näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevate võõrkeelsete teatmeallikate 

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

algkeele tähendus on vaja teadvustada. 

ÜLDPÄDEVUSED:  
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Loodusainetes saavad õpilased tervikülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja 

vastasmõjudest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale. Koos sellega arendatakse õpilaste 

väärtuspädevust – 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. 

 

Õpilaste sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva inimtegevuse mõju hindamisega 

looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning 

neile lahenduste leidmisega. Olulisel kohal on dilemmaprobleemide lahendamine, kus 

otsuseid langetades tuleb lisaks loodusteaduslikele seisukohtadele arvestada inimühiskonnaga 

seotud aspekte – seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalset 

pädevust kujundavad ka loodusainetes rakendatavad aktiivõppemeetodid: rühmatöö 

uurimuslikus õppes ja dilemmaprobleemide lahendamisel, vaatlus- ja katsetulemuste analüüs 

ning kokkuvõtete suuline esitus. 

 

Enesemääratluspädevust arendatakse eelkõige bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese 

anatoomia, füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid: selgitatakse individuaalset energia- ja 

toitumisvajadust, tervisliku treeningu individualiseeritust, haigestumistega seotud riske ning 

tervislike eluviiside erinevaid aspekte. 

 

Loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist erinevate õpitegevuste kaudu. Nii näiteks 

arendatakse õpipädevust probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamisega: 

õpilased omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja 

uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid. Õpipädevuse 

arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja individualiseeritud tagasiside 

kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid. 

 

Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest allikatest, 

sh internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega. Olulisel kohal on 

vaatlus- ja katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitus. 

Ühtlasi arendavad kõik loodusained vastavatele teadusharudele iseloomulike mõistete ja 
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sümbolite korrektset kasutamist nii abstraktses teaduslikus kui ka konkreetses igapäevases 

kontekstis. 

 

Matemaatikapädevuse areng kaasneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel tuleb 

katse- või vaatlusandmeid esitada tabelitena ja arvjoonistena, neid analüüsida, leida 

omavahelisi seoseid ning siduda arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. Peale 

uurimusliku õppe koostatakse ja analüüsitakse arvjooniseid kõigis loodusainetes, esitades eri 

objekte ja protsesse, neid võrreldes ning omavahel seostades. 

 

Ettevõtlikkuspädevust kujundades on oluline koht loodusainete rakendusteaduslikel 

teemadel, kus ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -teooriate igapäevaelulised väljundid. 

Koos sellega saadakse ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava 

valdkonnaga tegelevatest teadusasutusest ja ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab 

uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt planeeritakse katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse 

tulemusi. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud dilemmade lahendamine ja pädevate otsuste 

tegemine, mis lisaks teaduslikele seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid aspekte. 

 

LÄBIVAD TEEMAD:  

Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik 

areng“ elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusteadusharidus on osa 

üldharidusest, mis on oluline õpilaste arengule. Loodusainetes omandatud teadmised, oskused 

ja hoiakud lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud 

elukestvale õppimisele. Loodusaineid õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust 

karjäärivõimalustest ning vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta 

loodusteaduslikel erialadel. 

Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 

teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega. 

Loodusained toetavad läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu 

aineõpetuses. 

Teema „Tervis ja ohutus“. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 

tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid. Teoreetilise aluse 
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õigele tervisekäitumisele annavad eelkõige bioloogia ja keemia. Loodusainete õppimine 

praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 

 

Teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 

ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetavad loodusained eelkõige 

keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja –kohustuse tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega. 

 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“  lõimub loodusteaduste kaudu, mis moodustavad 

teatud osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased. 

Maailma kultuuriline mitmekesisus lõimub rahvastikuteemadega geograafias. 

 

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. 

 

 

 



Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL II KOOLIASTE
  
 

Loodusõpetus 

 

 6.klass  

 

 

 

ÕPPEAINE SISU 

 

PINNAVORMID JA PINNAMOOD  
Õppesisu: 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.  
Põhimõisted: pinnavorm, küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, jalam, samakõrgusjoon, suhteline ja 
absoluutne kõrgus, kõrgustik, tasandik, madalik, paekallas, pinnamood, mandrijää, voor, moreen, 
rändrahn.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Künka mudeli koostamine ning künka kujutamine kaardil samakõrgusjoontega.  
      2.    Koduümbruse pinnavormide ja pinnamoe iseloomustamine. 
Õpitulemused: 
Õpilane 

1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning 
nõlvade kallet;  

2) kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning näidates 
pinnavorme kaardil;  

3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;  
4) selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta 

koduümbruse pinnamoele. 
Lõiming: loodusõpetus: planeet Maa – atlase, kaartide kasutamine; eesti keel: pinnamoe 
kirjeldused  mitmesugustes juttudes, Kalevipoja lood; ajalugu: linnamäed, maalinnad; käsitöö: 
künka mudeli valmistamine, maastiku modelleerimine. 
 
MULD  
Õppesisu:  Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa 
kooslustes. Mullakaeve. Vee liikumine mullas.  
Põhimõisted: muld, aineringe, kivimite murenemine, mulla tahke osa, mullasõmerad, mullaõhk, 
mullavesi, huumus, huumushorisont, liivmuld, savimuld.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Mullaproovide võtmine, kirjeldamine ja võrdlemine. Komposti valmistamine.   
2. Mulla vee- ja õhusisalduse katseline kindlaksmääramine.  
3. Mulla ja turba võrdlemine.  

      4.   Mullakaeve kirjeldamine ühe õpitava koosluse (aia, põllu, metsa, või niidu) näitel. 
Õpitulemused: 
Õpilane 

1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;  
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2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;  
3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;   
4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;  
5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes. 
6) teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt taimede) 

lagunemissaadustest. 
7) teab, et taimed kinnituvad mulda juurtega, hangivad juurte abil mullast vett ja selles 

lahustunud toitaineid, mis taime lagunedes taas mulda jõuavad. 
Lõiming: matemaatika: andmete kogumine, tõlgendamine ja esitamine; emakeel: vaatluste ja 
nähtuste kirjeldamine. 
 
AED JA PÕLD ELUKESKKONNANA  
Õppesisu: Mulla viljakus. Aed kui kooslus. Fotosüntees. Aiataimed. Viljapuu- ja juurviljaaed, 
iluaed. Põld kui kooslus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Mahepõllundus. Inimtegevuse mõju 
mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse. Põhimõisted: fotosüntees, orgaaniline aine, 
väetis, viljavaheldus, liblikõielised, mügarbakterid, sümbioos, kultuurtaim, umbrohi, kahjurid, 
taimehaigused, keemiline tõrje, biotõrje, mahepõllumajandus, köögi- ja puuvili, sort, maitsetaim, 
ravimtaim, iluaed.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Komposti tekkimise uurimine.  
2. Ühe aia- või põllutaimega seotud elustiku uurimine.  
3. Aia- ja põllukultuuride iseloomustamine ning võrdlemine, kasutades konkreetseid 

näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale.  
      4. Uurimus aia- ja põllusaaduste osast igapäevases menüüs või uurimus ühe  
            põllumajandussaaduse (sh    loomakasvatussaaduse) töötlemisest toiduaineks. 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) tunneb huvi looduse uurimise vastu;  
2) väärtustab koduümbruse heakorda; 
3) väärtustab tervislikku toitu, eelistab eestimaist;  
4) mõistab, et inimene on looduse osa ning elu sõltub põllumajandusest ja loodusvaradest;  
5) mõistab, et keskkonnatingimuste muutmine inimese poolt häirib looduslikku tasakaalu; 
6) väärtustab kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 
7) väärtustab mahepõllumajanduse toodangut; 
8) selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;  
9) kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel; 
10) toob esile aia ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste 

kujunemises;   
11) tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;  
12) koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;   
13) toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;   
14) võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse 
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tooteid;  
15) toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja tagajärgede kohta;   
16) toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus; 
17) teab aia- ja põllu elukoosluse tüüpilisi liike;  
18) teab, et mullas elab palju väikseid organisme, kellest paljud on lagundajad; 
19) teab, et mulla viljakus on oluline taimekasvatuse seisukohalt;  
20) teab, et taimed toodavad orgaanilist ainet ja selles protsessis eraldub hapnikku;  
21) teab, et inimene muudab keskkonnatingimusi ja et mullad vajavad kaitset. 

Lõiming loodusõpetusega: muld. 

 
ASULA ELUKESKKONNANA  
Õppesisu: Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Eesti linnad. Koduasula plaan. Elutingimused asulas. 
Taimed ja loomad asulas.  
Põhimõisted: tehiskooslus, asula plaan, parasiit, inimkaasleja loom, prahitaim, park.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Eestit või oma kodumaakonda tutvustava ülevaate koostamine.  
2. Õppekäik asula elustikuga tutvumiseks.  
3. Keskkonnaseisundi uurimine koduasulas.  

      4.   Minu unistuste asula – keskkonnahoidliku elukeskkonna mudeli koostamine. 
Õpitulemused: 
Õpilane 

1) märkab oma kodukoha ilu ja erilisust;  
2) väärtustab elukeskkonna terviklikkust, säästvat eluviisi, järgib tervislikke eluviise;  
3) tunneb huvi asula elukeskkonna uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 
4) mõistab, et inimeste elu asulas sõltub looduslikest ressurssidest;  
5) hoolib asula elusolenditest ja nende vajadustest; 
6) liigub asulas turvaliselt;  
7) tegutseb asulas loodus- ja kultuuriväärtusi ning iseennast kahjustamata;  
8) märkab kodukoha keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 

keskkonnakaitseüritustes; 
9) teab ja näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid linnu;  
10) võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise asulaga;  
11) iseloomustab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade kohta;  
12) koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid;   
13) võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas;   
14) toob näiteid asula elustikku ja inimese tervist kahjustavate tegurite kohta;  
15) hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal;  
16) teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas; 
17)  teab, kuidas tingimused linnas kahjustavad linnapuid ja inimese tervist;  
18)  teab inimkaaslejaid loomi;  
19) nimetab tehnoloogilisi lahendusi asulas, mis parendavad inimeste elutingimusi. 
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Lõiming: 
Loodusõpetus: plaan ja kaart. Projektiga „Minu unistuste asula“ on hõlmatud loodusõpetus, 
ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, matemaatika, eesti keel, kunst. 
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. 
Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe 
ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust.  Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse 
eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud  teemaga toetatakse läbivate teemade „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“, „Väärtused ja kõlblus“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“, „Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus“, „Kultuuriline identiteet“ ning „Tervis ja ohutus“ rakendamist. 

 

SOO ELUKESKKONNANA  
Õppesisu: Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja 
raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba tootmise 
tehnoloogia.  
Põhimõisted: madalsoo, siirdesoo, raba, älves, laugas, turbasammal, turvas.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Sookoosluse uurimine õppekäigu, mudelite või veebimaterjalide põhjal.  
2. Turbasambla omaduste uurimine.  
3. Kollektsiooni koostamine õppeekskursioonil. 

      4.   Soo selgroogsetega ja taimedega tutvumine, kasutades veebimaterjale 
            http://bio.edu.ee/loomad/, http://bio.edu.ee/taimed/. 
Õpitulemused:   
Õpilane 

1) väärtustab soo bioloogilist mitmekesisust;  
2) suhtub vastutustundlikult soo elukeskkonda;  
3) väärtustab uurimuslikku tegevust; 
4) iseloomustab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas;   
5) oskab põhjendada Eesti sooderohkust; 
6) selgitab soode kujunemist ja arengut;  
7) seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;  
8) võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;  
9) koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;   
10) selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust; 
11) teab soo kui elukoosluse tüüpilisi liike;  
12) teab turbasambla ehituse iseärasusi;  
13) teab soo arenguetappe. 

Lõiming:  
Loodusõpetus: pinnamood, jõgi ja järv. 
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. 
Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe 
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ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse  praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse 
eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud  teemaga toetatakse läbivate teemade „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ rakendamist. 
METS ELUKESKKONNANA  
Õppesisu: 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.  
Põhimõisted: ökosüsteem, põlismets, loodusmets, majandusmets, jahiulukid, sõralised, tippkiskja, 
metsarinded, metsatüübid: nõmmemets, palumets, salumets, laanemets.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Tutvumine metsa kui koosluse ja selle elustikuga.  
2. Eesti metsade valdavate puuliikide võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid 

õppematerjale.  
3. Uurimus: mets igapäevaelus / metsaga seotud tarbeesemed.  

      4.   Metsloomade tegutsemisjälgede uurimine. 
Õpitulemused: 
Õpilane 

1) väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid; 
2) väärtustab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel; 
3) käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid; 
4) märkab muutusi metsas, mõistab, et tingimuste muutmine inimese poolt häirib metsa 

looduslikku tasakaalu ning seda, et metsad vajavad kaitset;  
5) on motiveeritud osalema eakohastel metsaga kaitsega seotud üritustel; 
6) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas; 
7) võrdleb männi ja kuuse kohastumusi; 
8) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 
9) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi; 
10) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 
11) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas; 
12) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse 

põhimõtteid; 
13) teab nimetada metsa kui elukoosluse tüüpilisi liike, metsarindeid; 

toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel 
aastaaegadel metsas. 
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Lõiming:  loodusõpetus: muld; tööõpetus: puidu kasutamine. 
Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. 
Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe 
ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust.  Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse 
eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga toetatakse läbivate teemade „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“ ning „Tervis ja ohutus“ rakendamist. 

 
ELUKESKKONNAD EESTIS  
Õppesisu: Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis. Tootjad, tarbijad ja lagundajad. 
Toitumissuhted ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele.  
Põhimõisted: toiduvõrgustik, laguahel, energia, parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Ökosüsteemi uurimine mudelite abil. 
      2.    Veebipõhiste õpikeskkondade kasutamine toiduahelate ja toiduvõrgustike uurimiseks. 
Õpitulemused: 
Õpilane 

1) väärtustab ja hoiab elusat ja eluta loodust;   
2) tunneb rõõmu looduses viibimisest; 
3) mõistab, et iga organism looduses on tähtis;  
4) mõistab, et muutused elukeskkonnas mõjutavad väga paljusid organisme; 
5) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid 

ökosüsteemis;  
6) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu tähtsust 

ökosüsteemides;  
7) põhjendab aineringe vajalikkust;  
8) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused keskkonnas võivad 

põhjustada elustiku muutusi;  
9) koostab õpitud koosluste vahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;  
10) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents; 
11) teab seoseid eluta ja eluslooduse vahel; 
12) teab, et toiduvõrgustike abil saab iseloomustada organismidevahelisi suhteid;  
13) teab, et elutegevuseks on vaja energiat. 

Lõiming:   
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. 
Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe 
ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse 
eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud  teemaga toetatakse läbivate teemade „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“,  „Väärtused ja kõlblus“,  „Tehnoloogia ja innovatsioon“, „Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus“ ning „Tervis ja ohutus“ rakendamist. 
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EESTI  LOODUSVARAD   
Õppesisu: Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti 
maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud 
keskkonnaprobleemid.  
Põhimõisted: loodusvarad, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, maavarad, setted, liiv, kruus, 
savi, turvas, kivim, lubjakivi, graniit, põlevkivi, karjäär, maa-alune kaevandus, energia, soojus- ja 
elektrienergia.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Setete ja kivimite iseloomustamine ning võrdlemine.  
2. Perekonna/kooli energiatarbimise uurimus.  

      3.    Ülevaate koostamine loodusvarade kasutamisest oma kodukohas. 
 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) väärtustab uurimistegevust loodusvarade tundmaõppimisel; 
2) suhtub loodusesse säästvalt, toimib keskkonnateadliku tarbijana; 
3) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub looduslikest ressurssidest;   
4) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 

keskkonnakaitseüritustes; 
5) nimetab Eesti taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid ning toob nende kasutamise kohta 

näiteid;   
6) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;  
7) toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas; 
8) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed; 
9) teab Eesti loodusressursse, mida igapäevaelus kasutatakse, ning nende tavalisemaid allikaid 

(nt vesi, muld, puit, mineraalid, kütus, toit). 
Lõiming: loodusõpetus: vesi, muld ja õhk kui elukeskkonnad, nende kaitse vajadus, asula 
elukeskkonnana, keskkonnahoidlik käitumine, planeet Maa, atlas, kaart, loodusvarade kandmine 
kontuurkaardile; matemaatika: andmete kogumine, tõlgendamine ja esitamine; eesti keel: 
vaatluste ja nähtuste kirjeldamine. 
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. 
Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe 
ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Antud  teemaga toetatakse läbivate teemade 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng“,  „Väärtused ja kõlblus“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“, 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ ning „Tervis ja ohutus“ rakendamist.  
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LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE EESTIS   
Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. 
Kaitsealad. Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Kodukoha looduskeskkonna muutumine 
inimtegevuse tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine. Põhimõisted: looduskaitse, bioloogiline 
mitmekesisus, looduslik niit, kultuurniit, puisniit, pärandkooslus, keskkonnakaitse, jäätmed, 
ökomärgis, kaitsealused üksikobjektid, kaitsealad: looduskaitsealad, rahvuspargid, 
maastikukaitsealad. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1. Kodukoha ettevõtte keskkonnamõju uurimine või ülevaate koostamine kodukoha ühest 
keskkonnaprobleemist.  

2. Individuaalse tegevuskava koostamine keskkonnahoidlikuks käitumiseks. 
3. Erinevate infoallikate põhjal ülevaate koostamine ühe kaitsealuse liigi või kaitseala kohta.   
4. Õppekäik kaitsealale. 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) märkab looduse ilu ja erilisust, tunneb huvi Eesti looduse ja selle uurimise vastu; 
2) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;  
3) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse 

säästvalt; 
4) toimib keskkonnahoidliku tarbijana;  
5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastel 

keskkonnakaitseüritustel; 
6) selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja 

üksikobjektide kohta;  
7) iseloomustab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;  
8) põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust;  
9) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 
10) põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;  
11) analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;   
12) toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise 

võimalusi; 
13) teab organismide kaitsmise vajadust ja erinevate liikide kaitsemeetmeid Eestis;  
14) nimetab Eesti tähtsamaid pärandkooslusi;  
15) teab niidu liigirikkuse kujunemise põhjuseid;  
16) eristab liigikaitset ja keskkonnakaitset.  

Lõiming: loodusõpetus: kõik elukeskkonnad, Eesti loodusvarad; matemaatika: andmete 
kogumine, tõlgendamine ja esitamine; eesti keel: vaatluste ja nähtuste kirjeldamine. 
Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. 
Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe 
ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse  praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. Antud  teemaga toetatakse läbivate teemade 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Väärtused ja kõlblus“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“, 
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„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ ning „Tervis ja ohutus“ rakendamist. 

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND: 

Nende eesmärkide saavutamiseks on tarvis tagada olemasolevate ressurssidega arvestades 

õpilastele uurimustööks sobiv keskkond. II kooliastme loodusõpetuse klassis on olemas 

kraanikauss külma ja sooja veega, piisavalt elektripistikuid. Klassis on olemas projektor, 

arvuti ja interneti ühendus – tänu sellele on võimalik õpilastele näidata sündmustest videosid, 

vaadelda kaarte jmt. Võimalik on kasutada ka arvutiklassi, kus kõik saavad individuaalselt 

tööd teha. Lisaks on võimalik erandkorras läbi viia tunde klassiruumis, kus on SMART-

tahvel. Antud koolil on veel eelis, kuna asub jõe kaldal. Kooli ümbritseb park ja metsatükk – 

võimalik hõlpsalt läbi viia õuesõppe tunde – selle jaoks on valmistatud ka pingid ja lauad.  

Olemasolevad katsevahendid kahe õpilase kohta võiksid olla: 

laborinõude komplekt, filtrid, alused/kandikud, piirituslamp, termomeeter, valgusallikas, kaal, 

mõõdulindid, luup, topsluup, pintsetid, mikroskoop, vaatlustoru, preparaatide tegemise 

vahendid, kahv vee-elustiku uurimiseks, maailma atlas, Eesti atlas. 

Vahendid klassi kohta võiksid olla: 

sademete koguja, demonstratsioonimikroskoop, seinatabelid, kollektsioonid, 

kollektsioonikarbid, mudelid, mulaažid, atlased, Eesti kaardid, gloobus, taevakaardid, auvised 

Eesti loodusest. 

 

NÕUDED HINDAMISE OSAS  

 

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.  

Õpitulemused jagunevad loodusõpetuses kolme valdkonda: a) mõtlemistasandite arendamine  
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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. 
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