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Õppeaine:  Geograafia 
Klass:  8. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  1 tund nädalas, kokku 35 tundi    
Rakendumine:  1.sept. 2016 
Koostamise alus:  Põhikooli riiklik õppekava, lisa 4; Koeru Keskkooli 

õppekava  
  

AINE KIRJELDUS JA AINE PÄDEVUS 

Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis 

moodustab loodusteadusliku pädevuse. Loodusteaduslikes õppeainetes käsitletakse keskkonna 

bioloogiliste, geograafiliste, keemiliste, füüsikaliste ja tehnoloogiliste objektide ning 

protsesside omadusi, seoseid ja vastasmõjusid. Seejuures hõlmab keskkond nii looduslikku 

kui ka majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist komponenti.  

Õppimise keskmes on loodusteaduslike probleemide lahendamine loodusteaduslikule 

meetodile tuginevas uurimuslikus õppes, mis hõlmab objektide või protsesside vaatlust, 

probleemide määramist, taustinfo kogumist ja analüüsimist, uurimisküsimuste ja hüpoteeside 

sõnastamist, katsete ja vaatluste planeerimist ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja 

järelduste tegemist ning kokkuvõtete suulist ja kirjalikku esitamist. Sellega kaasneb 

uurimuslike oskuste omandamine ning õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. 

Geograafia on lõimiv õppeaine, mis lisaks loodusainetele on seotud sotsiaalainete ja 

matemaatikaga ning kujundab õpilaste arusaama looduses ja ühiskonnas toimuvatest 

nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. 

Geograafias pööratakse erilist tähelepanu õpilaste keskkonnateadlikkuse kujunemisele. 

Keskkonna mõistet käsitletakse koosnevana looduslikust, majanduslikust, sotsiaalsest ja 

kultuurilisest komponendist. 

 

ÜlDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE AINEVALDKONNA ÕPPEAINETES  

 

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.  
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Õpilaste sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva inimtegevuse mõju hindamisega 

looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning 

neile lahenduste leidmisega.  

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. 

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. 

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. 

 

LÕIMINGUD TEISTE VALDKONDADEGA  

 

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. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 

inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. 

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 

näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

 

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 
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lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 

õppimisele. 

Loodusaineid õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning 

vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel.  

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetavad loodusained eelkõige 

keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega. 

 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima 

kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning 

õpivad iseloomustama kliimat erinevates kliimavöötmetes. Arenevad õpilaste 

kaardilugemisoskused, nähtuste seostamise oskused, võrdlemisoskused, kliimadiagrammide ja 

kliimakaartide lugemisoskus. 

Veestikku õppides saavad õpilased ettekujutuse vee jaotumisest ja ringlusest Maal. 

Põhjalikumalt tegeletakse maailmamere, jõgede ja järvedega; põhjavee, liustike ja soode 

teema tuleb käsitluse alla hiljem, 9. klassis. Kaarditöö käigus õpitakse tundma maailmamere 

eri osasid ‒ ookeane ja meresid ‒, vaadeldakse nende temperatuuri, soolsuse ja jääolude 

erinevust. Teema raames õpitakse kaartide ja infoallikate abil iseloomustama jõgesid ja 

järvesid. 

Loodusvööndeid õppides omandavad õpilased teadmise Maa tsonaalsusest ning looduses 

esinevate protsesside seostest, samuti looduse ja inimtegevuse vastastikustest seostest. Teema 

on vajalik, et õpilastel kujuneks Maast tervikpilt. 

 

ÕPPEAINE KIRJELDUS 

 

Kooligeograafia peamine eesmärk on näidispiirkondade õppimise kaudu saada ülevaade 

looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest levikust ja 

vastastikustest seostest. Rõhutatakse loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse säilimise 

olulisust ning selle uurimise vajalikkust. Õpilastel kujuneb arusaam teadusest kui protsessist, 
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mis loob teadmisi ning annab selgitusi ümbritseva kohta. Seejuures arenevad õpilaste 

probleemide lahendamise ja uurimuslikud oskused. 

 

TEGEVUSED, HUVIOSKUSED 

Ilma ja kliima võrdlemine. Kliimadiagrammi koostamine. Kliimategurite mõistekaardi koos-

tamine. Eri paikade kliima võrdlemine ja kliima seostamine kliimat kujundatavate teguritega.  

Veeringe iseloomustamine joonise abil. Jõgede veetaseme kõikumise võrdlemine, selle seos-

tamine kliimaga ning sarnasuste ja erinevuste selgitamine.  

Geograafiliste objektide tundmaõppimine ja kontuurkaardile märkimine. Kaardi abil loodus-

vööndite paiknemise iseloomustamine. Loodusvöönditele tüüpiliste kliimadiagrammidega 

tutvumine, nende abil kliima iseloomustamine. Tähtsamate tegurite mõju selgitamine loodus-

vööndite kliima kujunemisele. Piltide abil loodusvöönditele iseloomulike taimede ja loomade 

tundmaõppimine. 

 

ÕPPESISU, TEEMAD 

 

Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid. 

Päikesekiirguse jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos. 

Üldine õhuringlus. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Ilma ja 

kliima mõju inimtegevusele. Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri ja selle 

osad. Temperatuur, soolsus ja jääolud maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed, 

vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele. Jõgede veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad. 

Veekogude kasutamine ja kaitse. Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, 

loomastiku, veestiku, pinnamoe) vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise 

seaduspärasused. Jäävöönd. Tundra. Parasvöötme okas- ja lehtmets. Parasvöötme rohtla. 

Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Kõrgusvööndilisus 

erinevates mäestikes. Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning 

mäestikes. 

 

 

ÕPITULEMUSED 

Kursuse lõpul õpilane: 
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1. teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat; 

2. leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi 

järeldusi oma tegevust ja riietust planeerides; 

3. selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade vaheldumise põhjusi; 

4. iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust; 

5. selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale; 

6. leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise 

kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega; 

7. iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud 

kohtade kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi; 

8. toob näiteid ilma ja kliima mõjust inimtegevusele; 

9. seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme muutusi kliimaga; 

10. iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob esile 

erinevuste põhjused; 

11. iseloomustab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide põhjal jõgesid 

ning vee kulutavat, edasikandvat ja kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel; 

12. põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide abil veetaseme muutumist jões; 

13. iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja veehoidlad ning nende kasutamist; 

14. iseloomustab veeringet, selgitab vee ja veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele 

ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta; 

15. tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi abil nende 

paiknemist; 

16. seostab jäävööndi paiknemise põhja- ja lõunapolaaralaga, võrdleb Arktika ja 

Antarktika asendit, kliimat ja loodust ning toob näiteid inimtegevuse võimalustest ja 

mõjust keskkonnale polaaraladel; 

17. iseloomustab tundrate paiknemist mandrite, ookeanide ja põhjapolaarjoone suhtes, 

iseloomustab kliimaolusid tundras, selgitab olulisemate tegurite mõju kliima 

kujunemisele, tunneb ära tundrale tüüpilise kliimadiagrammi, selgitab polaaröö ja 

polaarpäeva tekkimist ning selle mõju elutingimustele tundras, nimetab tundrale 

iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, 

põhjendab soode ulatuslikku esinemist tundrates, analüüsib kliima, igikeltsa, 
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taimestiku ja loomastiku mõju inimtegevuse võimalustele tundras, kirjeldab 

inimtegevust tundras; 

18. toob näiteid inimtegevuse mõjust tundra loodusele, iseloomustab tundrat kui 

inimtegevuse mõju suhtes väga tundlikku ökosüsteemi; 

19. seostab okasmetsade leviku parasvöötme põhjapoolsema ja kontinentaalsema 

kliimaga ning lehtmetsade leviku parasvöötme merelise kliimaga, tunneb ära 

okasmetsale ja lehtmetsale tüüpilise kliimadiagrammi, nimetab okasmetsale 

iseloomulikke taimi ja loomi, teab leetmuldade eripära ja analüüsib 

keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele, nimetab lehtmetsale iseloomulikke 

taimi ja loomi, analüüsib inimtegevuse võimalusi ja mõju keskkonnale okas- ja 

lehtmetsavööndis; 

20. seostab parasvöötme rohtlate paiknemise mandrilise kliimaga, kirjeldab 

mustmuldade eripära ja selgitab keskkonnatingimuste mõju mustmuldade 

kujunemisele, nimetab rohtlale iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende 

kohastumuste kohta, nimetab rohtlates kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi, selgitab 

vee- ja tuuleerosiooni mõju maastike kujundajana rohtlates, toob näiteid erosiooni 

takistamise abinõude kohta; 

21. näitab kaardil kuivade ja niiskete lähistroopiliste metsade paiknemist, võrdleb 

loodust ja inimtegevuse võimalusi kuivas ja niiskes lähistroopikas, nimetab 

vahemerelistel aladel ja niiskes lähistroopikas kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi; 

22. seostab kõrbete paiknemise põhja- ja lõunapöörijoone, parasvöötme ja lähistroopika 

teravalt mandrilise kliima, külmade hoovuste (hoovuste olemus ja mõju kliimale on 

põhikoolis ainult tugevamatele õpilastele jõukohane teema) ning mäestike mõjuga, 

iseloomustab kliimaolusid kõrbes, tunneb ära kõrbele tüüpilise kliimadiagrammi, 

iseloomustab murenemise ja tuule mõju kõrbemaastike kujundajana, seostab 

soolajärvede tekke ja pinnase sooldumise keskkonnatingimustega kõrbes, nimetab 

kõrbele iseloomulikke taimi ja loomi, toob näiteid nende kohastumuste kohta, 

iseloomustab oaaside kujunemiseks vajalikke eeldusi ja kõrbetes kasvatatavaid 

kultuurtaimi, analüüsib keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele 

kõrbes, selgitab veeprobleemi teket kõrbetes, toob näiteid inimtegevuse mõjust 

kõrbe loodusele (niisutussüsteemid, nafta ammutamine); 
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23. iseloomustab savannide paiknemist lähisekvatoriaalsetel aladel, selgitab tähtsamate 

tegurite mõju (troopilise ja ekvatoriaalse õhumassi vahetumine) kliima 

kujunemisele, tunneb ära tüüpilise savanni kliimadiagrammi, nimetab savannile 

iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, analüüsib 

keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele savannis, selgitab 

veeprobleemi teket savannis, teab savannis kasvatatavaid kultuurtaimi, selgitab 

alepõllunduse ja rändkarjanduse mõju savanni loodusele, selgitab kõrbestumise 

põhjusi; 

24. seostab vihmametsade paiknemise ekvaatoriga, iseloomustab kliimaolusid 

vihmametsas, selgitab olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele, tunneb ära 

vihmametsale tüüpilise kliimadiagrammi, nimetab vihmametsale iseloomulikke 

taimi ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, selgitab vihmametsade 

tähtsust Maa ökosüsteemis ja teab nende hävimise põhjusi, toob näiteid 

vihmametsade intensiivse raiumise tagajärgedest, teab punamuldade eripära ja 

analüüsib keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele, iseloomustab vee-

erosiooni mõju ekvatoriaalaladel, analüüsib keskkonnatingimuste mõju 

inimtegevuse võimalustele vihmametsas, teab vihmametsas kasvatatavaid 

kultuurtaimi; 

25. teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ja võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes, 

selgitab mägiliustike tekkepõhjusi ja keskkonnatingimuste erinevust tuulepealsel ja 

tuulealusel nõlval; 

26. toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikusest mõjust erinevates 

loodusvööndites ja mäestikes; 

27. iseloomustab ja võrdleb üldgeograafiliste ja temaatiliste kaartide abil geograafilisi 

objekte, piirkondi ja nähtusi (geograafiline asend, pinnamood, kliima, veestik, 

mullastik, taimestik, maakasutus, loodusvarad, rahvastik, asustus, teedevõrk ja 

majandus) ning analüüsib nende seoseid;  

28. koostab teabeallikate abil etteantud piirkonna iseloomustuse. 

 

HINDAMINE 
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Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ja Koeru 

Keskkooli hindamisjuhenist. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste 

ja oskuste vastavust ainekavaga taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse 

eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Geograafia õpitulemuste hindamisel hinnatakse erinevate mõtlemistasandite arendamist 

geograafia kontekstis kui ka uurimuslike ja otsuste tegemise oskuste arendamist. Nende suhe 

hinde moodustumisel kujuneb vastavalt 80% ja 20%. Uurimuslikke oskusi hinnatakse nii 

terviklike uurimuslike tööde käigus kui ka üksikuid oskusi eraldi arendades. Põhikoolis 

arendatavad peamised uurimuslikud oskused on probleemi sõnastamise, taustinfo kogumise, 

uurimisküsimuste sõnastamise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete 

järgimise, tabelite ja diagrammide koostamise ning analüüsi, järelduste tegemise ning 

tulemuste esitamise oskused. 

 

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND 

 

1. Esimesel poolsaastal toimub ilmavaatluste tegemine ja kodukoha ilmastiku uurimine. 

Teisel poolaastal ökoloogilise jalajälje arvutamine ja praktiline õppus. Valitud 

teemade puhul toimub õpe arvutiklassis. 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEMATERJALID 

 

• L.Koppel, Ü. Liiber, E. Saar. Geograafiaõpik põhikoolile GEO 2. Studium, 2010 

• Ü. Liiber, V. Rootsmaa, E. Saar, L. Koppel, U. Vessin. Geograafia töövihik GEO 2. 

Studium, 2010.  

• L.Koppel, Ü. Liiber, V. Rootsmaa. Geograafiaõpik põhikoolile GEO 3. Studium, 2012 

• Ü. Liiber, V. Rootsmaa, E. Saar, L. Koppel, U. Vessin. Geograafia töövihik GEO 3. 

Studium, 2011.  

• Õppetöös kasutatakse maailma atlast ja Eesti atlast. 

• Eesti atlas 

• Kliimadiagrammid  
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• Esitlus Koolielus 

• Töölehed, joonised, diagrammid 

 

 


