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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, 
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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.  

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.  
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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.  

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetavad loodusained eelkõige 

keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega. 

 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

Õpilased omandavad ülevaate Eesti ja Euroopa geograafilisest asendist, pinnamoest ja 

geoloogiast. Käsitletakse Eestit Euroopa (ja maailma) kontekstis, et õpilastel tekiks 

terviklikum pilt looduses esinevatest nähtustest ja protsessidest. 

Eesti ja Euroopa kliima õppimine annab õpilasele ettekujutuse kliimat kujundavate tegurite 

omavahelistest seostest ja kliima seaduspärasustest. Kliimaga seonduv on tähtis igapäevaelus, 

õpitakse kasutama kliima- ja ilmakaarti. 

Eesti ja Euroopa veestiku õppimisel on tähtis rõhuasetus veega seotud protsesside ja 

probleemide tundmaõppimisel ning seoste nägemisel keskkonna ja inimtegevuse vahel. 

Eesti ja Euroopa rahvastiku teemade tundmine on tähtis Eesti ja Euroopa 

ühiskonnaprotsesside mõistmisel. Rahvastikutemaatika annab palju võimalusi kujundada 

õpilaste oskusi eri allikatest pärit info analüüsimiseks, sh diagrammide ja tabelite 

kasutamiseks. 

Eesti ja Euroopa asustuse õppimine aitab mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ja nende 

seoseid looduskeskkonnaga. 

Euroopa ja Eesti majanduse õppimine loob aluse mõistmaks majanduse struktuuri ja 

ühiskonnas toimivaid protsesse. Energiamajandusega seonduv aitab mõista tänapäeva 

ühiskonna väljakutseid energiaressursside kasutamisel ja säästmisel. Õpilased saavad ülevaate 

põllumajandust ja toiduainetetööstust mõjutavatest looduslikest ja majanduslikest teguritest. 

Samuti õpivad nad tundma oma toidu päritolu. Majandusteemade õppimine aitab õpilasel 

mõista ühiskonna ja keskkonna vastastikuseid seoseid ja ühiskonna sõltumist 
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looduskeskkonnast. Eesti ja Euroopa teeninduse õppimisel saavad õpilased algteadmised 

transpordi tähtsusest majandusele ja turismimajandusest kui väga kiiresti arenevast 

majandusharust tänapäeva maailmas. 

 

ÕPPEAINE KIRJELDUS 

 

Geograafias ning teistes loodus- ja sotsiaalainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 

on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppele. Geograafiaõpetus aitab kujundada 

õpilase enesemääratlust aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ja maailmas. Õpitav materjal 

esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaelu ja kodukohaga seostatult. 

Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 

arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle 

saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme. 

 

TEGEVUSED, HUVIOSKUSED 

 

Euroopa riikide, sh Eesti geograafilise asendi iseloomustamine ja võrdlemine. Temaatiliste 

kaartide, jooniste ja geokronoloogilise skaala abil Eesti geoloogilise ehituse iseloomustamine. 

Kaardi abil maavarade paiknemise iseloomustamine Euroopas, sh Eestis, ning Eestis leiduvate 

maavarade seostamine geoloogilise ehitusega. 

Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavate tegurite mõju kliimale ja regionaalsete kliimaerinevuste 

selgitamine. Kliimakaartide ja -diagrammide abil Lääne- ja Ida-Eesti kliima võrdlemine ning 

erinevuste põhjendamine. Teabeallikate abil Läänemere eripära ja eriilmeliste rannikulõikude 

iseloomustamine ja võrdlemine. 

Kaardi abil Euroopa, sh Eesti rannajoone ja veestiku iseloomustamine.  

Teabeallikatest info otsimine Euroopa riikide rahvastiku kohta ja saadud teabe 

analüüsimine. Rahvastikupüramiidi abil rahvastiku soolis-vanuselise struktuuri 

iseloomustamine ja riikide võrdlemine. Eestis sündimust ja suremust mõjutavate tegurite 

arutelu. Rahvastikukaardi abil Euroopa, sh Eesti rahvastiku paiknemise iseloomustamine ja 

põhjendamine. 
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Linnade kasvu kohta andmete otsimine teabeallikatest ning saadud teabe graafiline 

esitamine ja tõlgendamine. Linna- ja maaeluga kaasnevate sotsiaalsete ning 

keskkonnaprobleemide üle arutlemine. 

Energiamajanduse ja tarbimise kohta teabeallikatest andmete otsimine ja nende 

tõlgendamine. Põlevkivi või turba kasutamisega kaasnevate mõjude arutelu paaris- või 

rühmatööna. Koduasula energiamajanduse ja tarbimise uurimine. 

Lühiuurimus selle kohta, mis riikidest toodud toiduaineid võib leida meie poelettidelt ja kui 

palju kõiguvad toiduainete hinnad eri kauplustes. Põllumajanduse arengut mõjutavate 

tegurite selgitamine etteantud materjalide põhjal ja arutelu selle üle, mil moel need tegurid 

Eesti põllumajandust mõjutavad. Arutlus põllumajanduse võimalike keskkonnamõjude üle. 

Euroopa riikide turismi arengueelduste võrdlemine. Oma kodukoha või maakonna ja Eesti 

turismi arengueelduste analüüsimine paaris või rühmatööna. 

Reisi sihtpunkti valimine, valiku põhjendamine, andmete kogumine ja marsruudi 

koostamine. 

 

ÕPPESISU, TEEMAD 

 

Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise 

ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad. Mandrijää tegevus 

Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises. Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. 

Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste 

võimalikud tagajärjed Euroopas. Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui 

piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised 

rannikud. Põhjavee kujunemine ja liikumine. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood 

Euroopas, sh Eestis. Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse ja 

loomuliku iibe erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja 

rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid. Ränded ja nende põhjused. Eesti rahvuslik 

koosseis ja selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas. Rahvastiku paiknemine 

Euroopas. Linnad ja maa-asulad. Linnastumise põhjused ja linnastumine Euroopas. 

Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, 

sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad 

tööstusharud. Energiaallikad nende kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus 
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ja energiaprobleemid. Eesti energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. 

Euroopa peamised majanduspiirkonnad. Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud 

tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus Euroopas. Eesti põllumajandus 

ja toiduainetööstus. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid. Teenindus ja selle 

jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. Turismiliigid. Euroopa peamised 

turismiressursid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti turismimajandus. 

Transpordiliigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning erinevate kaupade veol. Euroopa 

peamised transpordikoridorid. Eesti transport. 

ÕPITULEMUSED 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 

2. iseloomustab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja 

pinnamoodi; 

3. seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega;  

4. iseloomustab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti 

geoloogilist ehitust; 

5. iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

6. iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis; 

7. nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad tipud, 

tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud; 

8. iseloomustab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat 

kujundavate tegurite mõju etteantud koha kliimale; 

9. iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, 

soe ja külm front, sademed, tuuled); 

10. mõistab kliimamuutuste uurimise tähtsust ja toob näiteid tänapäevaste 

uurimisvõimaluste kohta; 

11. toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta; 

12. iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende 

lahendamise võimaluste kohta; 

13. kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja skäärrannikut; 

14. selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning 

põhjaveega seotud probleeme Eestis; 
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15. teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja 

majanduslikku tähtsust; 

16. iseloomustab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa 

ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi ja jõgesid; 

17. leiab teabeallikatest infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid; 

18. rahvastiku uurimise ja selle tähtsuse kohta; 

19. analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu, selle 

muutumist; 

20. iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi, sh 

Eesti rahvastikku ja selle muutumist;  

21. toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevatest probleemidest Euroopas, sh Eestis, 

ning nende lahendamise võimaluste kohta; 

22. selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast;  

23. iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise 

mitmekesisuse kohta; 

24. analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

25. analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti näitel; 

26. nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide 

kohta Euroopas, sh Eestis, ja nende lahendamise võimalustest; 

27. võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi; 

28. nimetab ja näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu; 

29. analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele ning 

toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta; 

30. rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel; 

31. selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise 

mõju kohta keskkonnale; 

32. analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ja 

puudusi elektrienergia tootmisel; 

33. analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust, iseloomustab põlevkivi 

kasutamist energia tootmisel; 

34. toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta; 

35. teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist; 
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36. toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta; 

37. toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 

38. iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist; 

39. iseloomustab mulda kui ressurssi; 

40. toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 

41. toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 

42. toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise 

võimaluste kohta; 

43. toob näiteid mitmesuguste teenuste kohta; 

44. iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti turismi 

arengueeldusi ja turismimajandust; 

45. toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna 

majandus- ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale; 

46. analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ja mitmesuguste kaupade veol; 

47. toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta; 

48. iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes 

reisijate ja kaupade vedudes; 

49. toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise 

võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist. 

 

HINDAMINE 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ja Koeru 

Keskkooli hindamisjuhendile. 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 
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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 

 

Esimesel poolsaastal toimub Koeru veepuhastusjaama tööga tutvumine. Teisel poolaastal 

tutvutakse turismi arenguga Koeru vallas. Valitud teemade puhul toimub õpe arvutiklassis.  

 

 

 

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEMATERJALID 

 

• A. Kont, K. Kukk. Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia. Avita 

• K. Jankovski. Euroopa loodusgeograafia I osa. Avita 

• K. Jankovski, N. Reest. Euroopa ühiskonnageograafia II osa. Avita 

• Õppetöös kasutatakse maailma atlast ja Eesti atlast. 

• Töölehed  

 

 


