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  GEOGRAAFIA AINEKAVA  

II kursus „Maa kui süsteem“ 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Sissejuhatus gümnaasiumi loodusgeograafiasse annab õpilasele üldise ettekujutuse Maast kui 

süsteemist ja Maa geoloogilisest minevikust. 

Õpilased saavad ülevaate Maa siseehitusest ning selle uurimise nüüdisaegsetest võimalustest 

ja laamtektoonikast. Õpitakse tundma seoseid geoloogiliste protsesside ja nähtuste esinemise 

ning laamade liikumise vahel. Teema õppimine aitab mõista geoloogiliste uuringute ning 

geoloogide töö tähtsust. Geoloogiateemade õppimine annab õpilastele võimaluse tajuda 

geoloogilist ajakulgu. Teema raames kujunevad õpilaste keskkonnaalased hoiakud ja 

väärtushinnangud, tekib ülevaade geoloogiaga seotud elukutsetest. 

Teadmised atmosfääri koostisest ja ehitusest loovad arusaama atmosfääriga seotud 

globaalprobleemide tekkest. Teema õppimine aitab mõista kliima ja kliimamuutuste uurimise 

vajalikkust ning tutvustab kliima uurimise nüüdisaegseid võimalusi. Teema raames kujunevad 

õpilaste keskkonnaalased hoiakud ja väärtushinnangud. Õpilased saavad ülevaate kliimat 

kujundavatest teguritest, Maa kliima tsonaalsusest, kliimamuutustest. Tähtsal kohal on kliima 

ja teiste looduskomponentide ning inimtegevuse vaheliste seoste tundmaõppimine. Teema 

raames kujunevad igapäevaeluks vajalikud oskused mõista ilmakaarti, osata leida ja 

analüüsida meteoroloogilist infot. Kujuneb ettekujutus tänapäevasest ilmaprognoosimisest 

ning sellega seotud elukutsetest ja õppimisvõimalustest. 

Õpilased saavad ülevaate veega seotud protsessidest ja nähtustest Maal ning hüdrosfääriga 

seotud keskkonnaprobleemidest. Olulisel kohal on veestiku ja teiste loodusekomponentide 

ning inimtegevuse vaheliste seoste tundmaõppimine. Teema õppimine aitab mõista vee ja 

veekogude uurimise tähtsust. Teema raames kujunevad õpilaste keskkonnaalased hoiakud ja 

väärtushinnangud. 
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Õpilased saavad ülevaate Maast kui süsteemist, mille komponentide vahel valitsevad 

keerukad seosed. Teema õppimine aitab mõista Maad terviksüsteemina ning loodusvarade 

säästva kasutamise tähtsust. Teema aitab kujundada õpilaste keskkonnaalaseid hoiakuid ja 

väärtushinnanguid 

2. Õppeaine kirjeldus 

Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist, looduses ja ühiskonnas 

esinevatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. 

Rõhk on keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest arusaamisel, et arendada õpilaste 

keskkonnateadlikkust ning soodustada jätkusuutliku arengu idee omaksvõtmist. Keskkonda 

käsitletakse kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaalse kui ka 

kultuurilise keskkonna. Geograafiat õppides kujunevad õpilaste säästlikku eluviisi ning 

looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust väärtustavad hoiakud, mis aitavad kujundada 

aktiivset maailmakodanikku. 

3. Tegevused, huvioskused 

Õpilased toovad näiteid Maa sfääride seoste kohta: iseloomustavad aine ja energia liikumist 

sfääride vahel ning inimtegevuse mõju erinevates sfäärides. Sfääridevaheliste seoste uurimine 

rühmatööna: slaidi või foto põhjal seoste kirjeldamine. Rühma- või paaristööna Maa 

sfääridevahelisi seoseid iseloomustava mõistekaardi koostamine. Maailmas toimunud 

aktuaalsete loodusnähtuste poolt erinevatele Maa sfääridele avaldatud mõju analüüsimine. 

Õpilased iseloomustavad geoloogilise ajaskaala järgi Maa teket ja geoloogilist arengut. 

Tektoonilise kaardi põhjal eri piirkondade maakoore vanuse kirjeldamine ja selle seostamine 

laamtektoonikaga.  

Geoloogiaalase info otsimine ja selle kasutamine, teabeallikate põhjal mõnest vulkaanist, 

tektoonilisest piirkonnast või piirkonna geoloogilisest ehitusest ülevaate koostamine ning 

kaasõpilastele esitlemine.  

Kivimite uurimine, iseloomustamine ja võrdlemine kivimipalade abil ning skeemi abil 

kivimiringe ja sellega seotud protsesside selgitamine. Animatsioonide vaatamine ja 

geoloogiliste protsesside võrdlemine laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, 

nihkumise ning kuuma täpi piirkonnas; animatsioonide ja filmide vaatamine Maa siseehituse, 

vulkanismi ja maavärinate kohta.  

Internetist kliimaandmete leidmine ning kliimadiagrammi ja kliimakaartide järgi etteantud 

koha kliima iseloomustamine või kahe koha kliima ning kliimat kujundavate tegurite 

võrdlemine. Jooniste järgi atmosfääri ehituse ja Maa kiirgusbilansi võrdlemine. Arutlemine 
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inimtegevuse võimaliku mõju üle atmosfääri koostisele ja kliimale, samuti rahvusvahelise 

koostöö tähtsuse üle keskkonna probleemide lahendamisel. 

Õpilased võrdlevad ja põhjendavad kaartide ning tabelite põhjal erinevate maailmamere 

piirkondade vee omadusi. Õpilased selgitavad hoovuste mõju kliima kujunemisele. Õpilane 

oskab tuua näiteid energia muundumisest veeringes. Animatsioonide abil hoovuste liikumise, 

tõusu ja mõõna ning liustike tegevuse õppimine. 

Õpilased toovad näiteid murenemise tagajärgede kohta looduses ja inimtegevuses. Teema 

õppimisel on oluline looduse komponentide vaheliste seoste analüüs ja võrdlemine 

binoomides, tsonaalsuse kujunemise põhjuste mõistmine. Jooniste, piltide ja skeemide põhjal 

iseloomustatakse bioomile omaseid mullaprofiile ja mullaprotsesse. Kliima, mullastiku ja 

taimestiku seoste analüüsimine kodukoha näitel. 

4. Õppesisu, teemad 

Maa kui süsteem. Energiavood Maa süsteemides. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaskaala. 

Litosfääri koostis. Maa siseehitus, laamtektoonika. Laamade liikumine ja sellega seotud 

protsessid. Vulkanism. Maavärinad. Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Osoonikihi 

hõrenemine. Päikesekiirguse muutumine atmosfääris, kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt. 

Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse jaotumine. Üldine õhuringlus. Temperatuuri ja 

sademete territoriaalsed erinevused. Õhumassid, soojad ja külmad frondid. Ilmakaart ja selle 

lugemine. Ilmaprognoosimine ja kliimamuutused. Vee jaotumine Maal ja veeringe. 

Maailmamere tähtsus. Maailmamere roll kliima kujunemises. Veetemperatuur ja soolsus 

maailmameres. Hoovused. Tõus ja mõõn. Rannaprotsessid. Erinevad rannikud. Liustikud, 

nende teke, levik ja tähtsus. Liustike roll kliima ja pinnamoe kujunemises. Kliima, taimestiku 

ja mullastiku seosed. Kivimite murenemine. Muld ja mulla teke. Mullatekketegurid. Mulla 

ehitus ja mulla omadused. Bioomid. 

5. Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta; 

2. analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju; 

3. iseloomustab geoloogilise ajaskaala järgi üldjoontes Maa teket ja arengut; 

4. tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, 

teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 

5. teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 

6. iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 
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7. võrdleb geoloogilisi protsesse laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, 

nihkumise ja kuuma täpi piirkonnas; 

8. iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, 

seostades neid laamade liikumisega; 

9. iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 

10. teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete liigitamist ning 

maavärinate tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi; 

11. toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju kohta 

keskkonnale ja majandustegevusele; 

12. iseloomustab üldjoontes atmosfääri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfääri 

ehitust; 

13. selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 

14. teab kliimat kujundavaid tegureid, sh astronoomilisi tegureid; 

15. selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha kliimale; 

16. analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 

17. iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas, teab ilmaprognoosimise 

nüüdisaegseid võimalusi; 

18. iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat 

ning seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 

19. toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfääri koostisele; 

20. teab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid Maa eri 

piirkondades; 

21. analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid 

erinevusi maailmameres; 

22. selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning nende rolli kliima 

kujunemises; 

23. selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele; 

24. selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob näiteid 

inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 

25. tunneb piltidel, joonistel ning kaartidel ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja 

laugranniku; 

26. teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning liustike 

levikut; 



 

Koeru Keskkooli ainekava                     GÜMNAASIUM   
   

Geograafia    

27. selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes; 

28. selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid liustikutekkeliste 

pinnavormide kohta; 

29. võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses ning 

selle mõju inimtegevusele; 

30. iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist; 

31. iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 

32. selgitab bioomide tsonaalset levikut ning analüüsib tundrat, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsa, rohtlat, kõrbet, savanni ja vihmametsa kui ökosüsteemi; 

33. iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse tundras, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsas, rohtlas, kõrbes, savannis ning vihmametsas; 

34. tunneb joonistel ning piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla; 

35. analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku 

seoseid. 

6. Hindamine 

Hindamise aluseks on Koeru Keskkooli hindamisjuhend. Hinded pannakse välja kursuse 

lõpuks.  

Kursusehinde aluseks on: 

• kursuse jooksul saadavad kontrolltöö hinded; 

• kursuse jooksul saadud jooksvad hinded. 

Kursusehinde väljapanemiseks on vaja vähemalt 3 hinnet. 

Arvestuslike hindeid võivad olla ka suuremate iseseisvate tööde, rühmatööde ja ka praktiliste 

tööde hinded. Sel juhul on hindamise aluseks töö eripära arvestav hindamine. 

7. Füüsiline õppekeskkond 

Esimesel poolsaastal toimub kodukoha ilmakaardi koostamine. Teisel poolaastal kodukoha 

mullastiku uurimine. Valitud teemade puhul toimub õpe arvutiklassis. Õppetöös kasutatakse 

maailma atlast ja Eesti atlast. 
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