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ASTRONOOMIA  ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS 
  

Õppekava on loodud LTT – valdkonna astronoomia huviringi töö läbiviimiseks.   

I kooliastme  õpilane saab algteadmised astronoomiast, läbi õppefilmide, mängude ja käeliste 

tegevuste.  

II-III kooliastmes lõimitakse erinevaid õppeaineid ning lähtutakse põhikooli maateaduse ja 

matemaatika õppekavadest. Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: õppeainete vahelistest 

seostest; võrdsest kohtlemisest, olenemata eelteadmistest, oskustest ja soost ja  teaduspõhisusest 

ja allikakriitikast. Gümnaasiumi õpe on mõeldud süvahuvilistele, kus õpilaste areng on 

süsteemne ja toetatakse õpilase erialavalikut ning süvahuvi antud eriala valdkonna vastu. 

Õppekava annab ülevaate Maast, meie Päikesesüsteemist, tähtedest, galaktikatest, 

maailmaruumist ja selle uurimisest ning kosmosetehnoloogiast. Õppekava soodustab põhikooli 

õppekavas märgitud üldpädevuste omandamist, sh kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus 

ning ettevõtlikkuspädevus.  

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse tõend teemavaldkondade läbimise ja 

omandamise kohta. 

 

 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub looduse valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm: 1.-11. kl 

Õppeaja kestvus 6 õppeaastat 

Maht tundides 1260 ak - 210 ak õppeaastas - 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak 

tunniplaani välised tegevused. 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu tingimused - eesti ja/ või muu kodukeele õpilane;  

- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks vajalikud 

oskused 

- erialased eelteadmised ja erioskused ei ole vajalikud 

õppekava läbimiseks;  

- III kooliastmes tuleb kasuks inglise keele elementaarne 

oskus, kuid see ei ole kohustuslik.  

Õppevormid ja − uurimuslik õpe, loov probleemilahendus ja projektõpe, töö 
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meetodid allikatega ja allikakriitika, teaduskommunikatsioon, 

individuaalsed vaatluspäevikud. 
− hariduskeskuse ühistegevused - ekskursioonid, vaatlused, 

projektipäevad vms.  
 

 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded: 

1.1 Pakkuda noortele võimalusi eesmärgipärase teadmispõhise ja loomingulise vaba aja 

sisustamiseks ning mitmekesistada noorte enesearengu võimalusi astronoomia vallas 

oma kodukohas. 

1.2 Luua  mitmekesine õpikogemus ja võimalikult terviklik maailmapilt läbi erinevaid 

õppeainete lõimingu. 

1.3 Pakkuda mitmekülgset pilti Maast ja maailmaruumist, nende erinevatest osadest ning 

maailmaruumi uurimisviisidest ja ajaloost. 

1.4 Edendada astronoomiahuviliste noorte teadmisi ja anda praktilisi oskusi astronoomias 

kasutatavatest mõõte- vaatlus- ja uurimisvahendite läbi. 

1.5 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet, meeskonnatöö oskusi seda läbi 

arutluste ja esinemisvõimaluste ning arendada õpilases huvi teda ümbritseva maailma 

vastu. 

Püstitatud ülesanded: 

1.6 Sisemine motiveeritus ja õpioskuse arendamine - läbi kaasaegsete õppevahendite ja 

seadmete  järkjärguline tundmaõppimine. 

1.7 Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade loovkasutamine -  ettekannete ja 

esitluste loomine; vaatlused, uurimistööd jm. 

1.8 Ettevõtlikkuse arendamine meeskondlike ja individuaalsete projektide abil. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused: 

Anda teadmised astronoomias läbi praktiliste oskuste ja erinevate õppeainet 

lõimingu  täiendades üldhariduskoolis õpitut: 

Oodatavad õpitulemused: 

I-III kooliaste: 

2.1 Tunneb huvi Maa ja selle looduse ning Maad ümbritseva maailmaruumi vastu. 

2.2 Oskab leida teavet teda huvitavate teemade kohta internetist, käsiraamatutest ja 

ajakirjadest ning oskab seda teavet või selle allikat elementaarsel tasemel hinnata. 

2.3 Omab põhiteadmised maailmaruumi toimimise kohta ja oskab neid omasõnadega 

kirjeldada. 

2.5 Planeerib juhendaja abiga projekti, leides selleks vajaminevad vahendid, lahendab 

ettetulevad probleemid ja lõpetada projekt ettenähtud tähtajaks.  

Gümnaasium: 

2.5 Omab põhiteadmised maailmaruumi toimimise kohta ja seostab neid füüsika 

seadustega.  

2.6 Leiab teavet teda huvitavate teemade kohta internetist, käsiraamatutest ja ajakirjadest 

ning oskab seda teavet või selle allikat elementaarsel tasemel hinnata ning 

eesmärgipäraselt kasutada. 
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2.7 Mõistab kosmoloogia heuristilist (avastamisõpetuse) tähtsust inimkonnale ning nende 

suhestatust loodusteaduslike õppeainetega. 

2.8 Planeerib uurimusprojekti, leides selleks vajaminevad vahendid, lahendab ettetulevad 

probleemid, lõpetada projekt ettenähtud tähtajaks ja teeb ettekande saadud tulemustest.  

2.9 On seesmiselt motiveeritud täiendama oma maailmapilti kogu elu vältel. 

 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus: 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal noorte 

vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud 

koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel.  

Õppekava maht on 1260 ak tundi, mis jagatakse kuue õppeaasta vahel võrdsetes osades: 

3.1 I-II õppeaasta – sissejuhatus astronoomiasse ja algteadmiste loodusõppest ja seos 

astronoomiaga. 

3.2 III-IV õppeaasta – erinevate õppeainete lõiming astronoomiaga, kus põhirõhk on 

iseseisval- ja rühmatööl, mille käigus õpitakse kasutama erinevaid programme, 

vaatlusvahendeid jm. 

3.3 V-VI õppeaasta - on mõeldud süvahuvilistele, kus õpilaste areng on süsteemne, toetab 

õpilase erialavalikut ning süvahuvi antud eriala valdkonna vastu. Õppetöö on 

projektipõhine, suunatud meeskonnatööle ning ettevõtlikkusele ja kontsentreerutakse 

konkreetsetele õpioskustele ning tulemuslikele väljunditele. 

Ühe õppeaasta maht 210 ak tundi, nendest 140 ak õppetööd tunniplaani alusel, 70 ak 

õppekäigud, ekskursioonid, praktikad jm. Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks 

tööks, millede mahud valib  õpetaja, mis sõltub õpilaste teadmistest ning oskustest.  

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga  

Seos riikliku õppekavaga I-III kooliastmes ja gümnaasiumis aitab omandada sotsiaalset ja 

kodaniku-, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, ettevõtlikus- ja digipädevust – suutlikust ennast 

teostada, mõista ja hinnata, arvestades erinevaid olukordi; teha koostööd teiste inimestega, 

oskus kasutades uuenevaid eakohale sobivaid tehnoloogiad; planeerida õppimist ning seostada 

õpitut erinevates olukordades ning probleeme lahendades.  

Õppeainete vaheline lõiming:  

4.1 Keel ja kirjandus sh võõrkeeled – loodusaineid õppides ja loodusteadustekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Arendatakse oskust hankida 

teavet eri allikaist ja seda kriitiliselt hinnata. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga 

loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimise ja 

mõistmisega. 
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4.2 Matemaatika – matemaatikapädevused toetavad  tööde kavandamisel ja valmistamisel 

praktilisi mõõtmisi ja arvutusi ning toetavad loodusained uurimusliku ja probleemõppe kaudu, 

arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. 

4.3 Sotsiaalained – loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, 

kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, oskust teha teadlikke valikuid, 

toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena 

4.4 Tehnoloogia – lõimib loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia)  

ja tehnoloogia vahelisi seoseid ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele. 

Õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning 

nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima tehnoloogilisi vahendeid kasutades ning nende põhjal 

järeldusi tegema. Praktiliste tegevuste kaudu õpitakse leidma probleemidele erinevaid 

lahendusi ja analüüsima nende võimalikke tagajärgi. 

4.5 Kunstiained - kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, 

esitluste tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

 

5. Hindamine ja tagasisidestamine:  

Tagasiside õpilase edasijõudmisele antakse arutluste ja vestluste käigus jooksvalt õppetöö 

vältel. Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks teooriale ja näitlikustamisele on iga 

omandatud õpioskuse väljundiks praktiline ülesanne. Mida sooritatakse, kas ühistöö või 

individuaaltööna. Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama. Õpetaja suunab küsimuste 

ja juhendamise varal õpilast võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele, see tähendab ise 

tegemisele. Analüüs tehtud töödest  ja vaatlustest kajastuvad õpilase individuaalsetes 

vaatluspäevikutes. 

Kuue õppeaasta jooksul sooritatakse mitmeid õpieksperimente ja projekte, kus annavad 

tagasisidet kaasõpilased.  

Õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse läbitud ak tundide ja teemade kohta. Õppekava 

läbinud õpilane saab lõputunnistuse, koos läbitud ak tundide, teemade ja projektidega. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid:  

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, tähetornis ja planetaariumis, kus on selleks 

loodud õpikeskkond (internetiühendus ning kaasaegsete õppevahendite kasutamise 

võimalusega). Huvikool võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab õpet ja õppekäike 

väljaspool klassiruumi. Tabelis on välja toodud vajalikud vahendid läbi kuue õppeaasta. 

  
I -III õppeaasta IV-V õppeaasta 

Töövorm Uurimuslik õpe, õppemängud, 

vaatlused, käelised tegevused, 

õppefilmid, lihtsamate 

programmide kasutamine.  

Uurimuslik õpe, loov probleemilahendus 

ja projektõpe, töö allikatega ja 

allikakriitika, teaduskommunikatsioon, 

individuaalsed vaatluspäevikud. 

Klassiruum 10-12 töökohta 

Võimalusega kasutada avatud 

10-12 töökohta 

Võimalusega kasutada avatud ala 
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ala kooliruumides.   kooliruumides.   

Lisa ruum  Planetaarium, tähetorn Planetaarium, tähetorn 

Õppevahendid Binokkel, gloobus, 

magnettahvel, Päikeseteleskoop, 

arvutirakendused.  

Arvuti- projektor või tark tahvel, binokkel, 

gloobus, magnettahvel, Päikeseteleskoop, 

tähekaardid, arvutirakendused ja äpid 

telefonides/ tahvelarvutites.  
Õppetehnika Videoprojektsioon,  õpetaja 

arvuti, printer, tark tahvel, I-Pad 

tahvelarvutid. 

Videoprojektsioon,  õpetaja arvuti, printer, 

tark tahvel,  I-Pad tahvelarvutid. 

Kuluvahendid Meisterdamisvahendid, kirjutus- 

ja joonistusvahendid. 

Meisterdamisvahendid, kirjutus- ja 

joonistusvahendid, uurimisvahendid. 
 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad: 

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt ja on praktilise suunitlusega. Õpisisu 

teemad on seotud hariduskeskuse ühistegevustega – koostöö projektid, esitlused, näitused, 

töötoad ühistegevustes, õpperetked, laagrid jms.  Õppekava koosneb kaheksast  õppesisu 

teemast, kus teemad valib õpetaja vastavalt õpilaste vanusele huviringis. 

Õppesisu teemad  

I-VI õppeaasta Astro Klubi ja astronoomia  

Teemad  Alateemad 

1. Koduplaneet Maa ja 

planeedi sisemus 

Maa kui kihiline planeet; laamad ja tektooniline tegevus; 

maavärinad, vulkaanipursked, tsunami teke; elutingimused; öö 

ja päeva vaheldumine; aastaaegade vaheldumine, Maa rühma 

planeedid, kaaslane Kuu; Maa mudeli ehitamine; Maa 

atmosfäär; pilved, sademed ja nende liigid, äikesetorm ja välk; 

aine olekud - tahke, vedel, gaasiline (metallvihm, metaanijõed); 

ilm ja ilmajaam, kliima, Maa kaugus päikesest ja selle mõju - 

võrdlused, telje muutus, kauguste muutus.  

Oodatavad õpitulemused: 

− teab planeet Maa üldandmeid, ajalugu ja loodusliku 

keskkonda ning kirjeldab neid oma sõnadega; 

− ehitab õiges suuruses Maa ja Kuu mudeli ning selgitab 

näidete abil nende vahelist kaugust ja valguse levimist; 

− selgitab kuidas tekivad Kuule kaatrid ja kuidas on nende 

suurused sõltuvad meteoriidist. 

− loob seoseid Maal  

2. Päikesesüsteem - 

planeedid ja kaaslased  

Planeetide kaaslased ja rõngad; Päikesesüsteemi väikekehad. 

Planeedisüsteemide tekkimine ja areng; päikesesüsteemi 

planeedid - nende ehitus, kivi ja gaasiplaneedid, kaaslased. 

Päikesevarjutus, kuuvarjutus, vulkaanid ja geisrid meie 

päikesesüsteemis, pinnavormid ja nende uurimine 

päikesesüsteemis, planeetide omaduste ja taevamehaanika õpe 

programmidega DIGISTAR 6, STELLARIUM ja KAHOOT.  

Oodatavad õpitulemused: 
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− saab aru Päikese kui eluallika omaduste mõjust 

inimkonna eksisteerimiseks ja kirjeldab Päikese ehitust, 

atmosfääri. 

− tunneb päikesesüsteemi planeete ja oskab planeerida 

planeetide vaatlust ja teeb iseseisvat tööd 

taevakaartidega;  

− teab ja oskab kirjeldada  päikesesüsteemi planeetide 

omadusi ja kasutab selleks ettenähtud programme 

taevamehaanika uurimisel; 

− teab ja selgitab Päikeselt tulevaid ohtusid, öö, päeva ja 

aastaaegade vaheldumist; 

− valmistab päikesesüsteemi mudeli ja võrdleb ning 

selgitab planeetide suurusi ja omavahelisi kaugusi. 

3. Tähed Põhjanael, kompass, tähtkujud, tähe siseehitus, areng, neutron 

tähed, eluring,  eksoplaneet, mitmiktähtede süsteem, täheparved, 

muutlikud tähed ja noovad; valged kääbused, neutrontähed, 

mustad augud. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja kirjeldab tähtede ehitust, elukaart ja tekkelugu; 

− teab kompassi põhimõtet ja oskab kasutada asukoha 

määramisel; 

− teab ja selgitab oma sõnadega tähtede tüüpe; 

− teab kuidas tekkis päike ja oskab kirjeldada tähe 

eluringi. 

4.Galaktika, Universum, 

Kosmos 

astronoomilised ühikud, ajaloolised mõõtühikud (jalg, küünar, 

toll jne), navigatsiooniastronoomia (pikkus- ja laiuskraad) 

kolme- ja neljamõõtmelisus, UNECCO maailmapärand Struve 

geodeetiline kaar ja triangulatsioon, parallaks looduses ja 

maailmaruumis, astronoomiliste objektide heledused 

(absoluutne ja näiline) Universumi evolutsioon, Suure paugu 

teooria ja füüsikalised alused: kosmoloogiline punanihe ja 

reliktkiirgus;  helid ja värvid, galaktikad,  erinevad galaktikad, 

mustad augud. Tähistaeva vaatlemine teleskoopidega ja 

pildistamine fotoaparaadiga, satelliitide visuaalne vaatlemine.  

Oodatavad õpitulemused: 

− saab aru ja Universumi mõistest ja selgitab selle 

tekkelugu; 

− mudeldab Musta augu või galaktika ja selgitab 

füüsikaseadusete põhjal selle toimimist; 

− oskab määrata galaktikate liike fotomaterjali põhjal ja 

kirjeldab nende omadusi; 

− teeb praktilisi ülesandeid juhend materjali järgi ja 

analüüsib tehtut. 

5.Nutivahendid ja 

astronoomia programmid. 

Planetaariumi tarkvara 

tarkvaraprogrammide õppimine ja kasutamisvõimalused - 

Digistar 6, Stellarium, WWT, Starry Nights, Solar System 

Scope jt.). 
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Oodatavad õpitulemused: 

− kasutab erinevaid õpitud programme, äppe 

eesmärgipäraselt; 

− saab aru ja oskab programme kasutades taevakehade ja 

satelliitide trajektoori ja liikumisaja määramisel;  

− saab esmased teadmised ja/või kogemuse  planetaariumi 

tööst läbi programmide. 

6. Elu Maal ja elu mujal mida vajab inimene eluks, elutingimused kosmoses - õhk vesi, 

rõhk, elu kosmoses, raskusjõud ja liikumine kosmoses, 

möödalend, maandur, elutingimused teistel planeetidel, 

inimesed kosmoses, eksobioloogia. 

Oodatavad õpitulemused: 

− toob näited ja võrdleb, mida on vaja inimesele eluks 

Maal ja Kosmoses; 

− saab ülevaate eksobioloogiast; 

− loob oma planeedi etteantud tingimustega (temperatuur, 

raskusjõud, kaugus Päikesest, tähe tüüp) ja kirjeldab 

planeedil elavaid taimi ja loomi. 

7. Maa kui süsteem - sinine 

planeet 

Maa  - avatud või suletud süsteem, seoste leidmine maa sfääride 

vahel, tarbimine, ökoloogiline jalajälg, prügi maal ja Kosmoses, 

UV kiirgus, UV indeks, osoon, aerosoolid õhus, 

kasvuhooneefekt, kliimamudel, keskkonnahoid, kuidas inimene 

mõjutab kliimat ja elu Maal. 

Oodatavad õpitulemused: 

− saab aru ja oskab keskkonda hoidvalt käituda; 

− teab ja selgitab, kuidas vähem tarbida; 

− valmistab ja kosmoseteemalise mängu - Maa kui sinine 

planeet, kasutades taaskasutus materjale ja loob mängule 

keskkonnahoidliku sisu. 

− kirjeldab mingi probleemi parajasti kasutatavat 

lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi. 

8.Kosmoselelennud,  ajalugu 

ja tuleviku missioonid 

Newtoni seadus, sissejuhatus raketindusse, kosmosejaam, 

astronaut, satelliit, kulgur, observatoorium, Nasa jm; arutelud 

kosmoselendudest : ISS, Space Shuttle, tulevased missioonid 

Marsile, lendude arvutisimulatsioonid tarkvaraga SPACE 

ENGINE . Satelliitide vaatlemine teleskoopidega ja 

pildistamine fotoaparaadiga, tuleviku kosmosebaasid, 

satelliitide visuaalne vaatlemine, õppemäng „ Lend Kuule“, 

kosmosemissioon, uurime avastatud eksoplaneete ja seal 

valitsevad tingimused. 

Oodatavad õpitulemused: 

− saab aru Newtoni seadusest ja selgitab millist seadust 

raketid kasutavad; 

− algteadmised ajalooliste kosmoselendude kohta ja 

milliseid taevakehasid on uuritud; 

− teab ja kirjeldab oma sõnadega  rakettide tööpõhimõtet. 
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Praktiline väljund Vaatlused teleskoopidega, vaatlused tähetornis, 

õppeprogrammid planetaariumis. Erinevate mudelite tegemine, 

füüsikalised katsed, uurimisprojektid, väljasõidud, näitused, 

esitlused vm.  

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus 

I-III kooliastme huviringi juhendajaks sobib eelkõige astronoomia ja kosmose valdkonnast 

huvitunud inimene, kellel on valmisolek õpilastega tegeleda, oskus äratada huvi astronoomia 

vastu.  

Gümnaasiumi astmes on erialane haridus astronoomias või geoloogias vajalik. 

Õppekava eeldab juhendajalt inglise keele oskust vähemalt kesktasemel, sest paljud viidatud 

materjalidest on inglise keeles.  

Kasuks tuleb noorsootöö-, alushariduse pedagoogika- või meeskonna tööalane täiendkoolitus, 

et märgata õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja loodusainete pädevusi. 

 

9. Materjalid ja kirjandus 

Soovituslikud raamatud: 

1. Tähistaevas: entsüklopeedia: galaktikad, planeedid, tähed, tähtkujude kaardid, 

kosmoseuuringud (2009) Tallinn: Koolibri. 

2. Universum. (1997) Koostanud-toimetanud Rein Veskimäe, Tallinn: Ajakiri "Horisont", 

1997 

3. Kuperjanov, A. Eesti taevas: uskumusi ja tõlgendusi (2003) Eesti Folkloori Instituut, 2003. 

4. Jaaniste, J; Saar, E (1990) Täheatlas.  

Praktikate õppematerjalid: 

1. Plastiliinist mudeli ehitamine (ENG) - https://planetarium.wvu.edu/files/d/0b709d07-e976-

418c-95a1-9f3b30135e53/sizingupthemoon.pdf 

2. Korvpallist ja tennisepallist mudel (ENG) - https://tomroelandts.com/articles/earth-moon-

system-scale-model 

3. Mis juhtuks, kui Kuud ei oleks? (ENG) - https://youtu.be/XMlrdUNb1is 

4. Päikese tundma õppimise tundide juhendid (ENG) 

http://www.eyeonthesky.org/ourstarsun.html 

5. Mis põhjustab aastaaegu? (ENG) - https://spaceplace.nasa.gov/seasons/en/ 

6. Tasku suurune Päikesesüsteem (ENG) 

https://www.calacademy.org/sites/default/files/assets/docs/pdf/059_pocket_solar_system_redes

ign.pdf 

7. Taskusuurune Päikesesüsteem (ENG) 

https://astrosociety.org/wpcontent/uploads/2012/09/PocketSolarSystem.pdf 

8. Päikesesüsteem vetsupaberist (ENG) 

https://planetarium.wvu.edu/files/d/0b709d07-e976-418c-95a1-9f3b30135e53/sizingupthemoon.pdf
https://planetarium.wvu.edu/files/d/0b709d07-e976-418c-95a1-9f3b30135e53/sizingupthemoon.pdf
https://tomroelandts.com/articles/earth-moon-system-scale-model
https://tomroelandts.com/articles/earth-moon-system-scale-model
https://youtu.be/XMlrdUNb1is
https://spaceplace.nasa.gov/seasons/en/
https://www.calacademy.org/sites/default/files/assets/docs/pdf/059_pocket_solar_system_redesign.pdf
https://www.calacademy.org/sites/default/files/assets/docs/pdf/059_pocket_solar_system_redesign.pdf
https://astrosociety.org/wpcontent/uploads/2012/09/PocketSolarSystem.pdf
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https://www.astrosociety.org/edu/family/materials/toiletpaper.pdf 

9. Plastiliinist Päikesesüsteemi mudel (ENG) 

http://astronomy.sdsu.edu/projectastro/resources/WorldsInComparison.pdf 

10. If the Moon Were Only 1 Pixel (ENG) 

http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html 

11. Kõrbesse ehitatud Päikesesüsteemi mudel (ENG) - http://scaleofuniverse.com/scale-model-

of-the-solar-system/ 

Soovituslikud veebilehed ja vabavaralised arvutiprogrammid: 

1. Eesti astronoomia veebivärav: www.astronoomia.ee 

2. Ameerika Ühendriikide Rahvuslik Aeronautika ja Kosmose Administratsioon NASA: 

https://www.nasa.gov/, vt Education nii NASA Kids Club kui For Educators. Lisaks eraldi 

NASA Eyes on the Skies: https://eyes.nasa.gov/  

3. Euroopa kosmoseagentuur: http://www.esa.int/ESA, vt eraldi haridus ja õppematerjalid 

http://www.esa.int/Education  

4. Planetaariumiprogramm Stellarium: http://www.stellarium.org/  

5. Leia satelliitide ülelende jms, Heavens-Above: http://www.heavens-above.com/  

6. Päike ja ilm kosmoses – Spaceweather: http://www.spaceweather.com/  

7. Projektid, kus tavainimesed saavad astronoome aidata – Zooniverse: 

www.zooniverse.org  

8. Maavärinad: Geofon http://geofon.gfz-potsdam.de/, Eesti Geoloogiakeskus: 

http://www.egk.ee/osakondade-teenused/seired/eesti-seismiline-seiremonitor/  

9. Ilm, kliima ja atmosfäär. Ameerika Ühendriikide Rahvuslik Ookeani- ja 

Atmosfääriuuringute Administratsioon NOAA: http://www.noaa.gov/education/education-

resource-collections ja Ameerika ülikoolide konsortsium atmosfääriuuringute edendamiseks 

University Corporation for Atmosphere Research teadushariduse leheküljelt: 

https://scied.ucar.edu/webweather  

10. Meteoriidikraatrite tekkimine, kokkupõrked komeetide ja asteroididega – Purdue 

University ja University College London versioon: http://purdue.edu/impactearth ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri ja Faulkesi observatooriumi versioon: http://simulator.down2earth.eu  

11. Päikesesüsteemi suuruse skaala, autor Josh Worth: 

http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html  

12. Kehaline kasvatus ehk kuidas treenida nagu astronaut ¬– Train Like an Astronaut: 

http://trainlikeanastronaut.org/  

13. Kodanikuteaduse portaal Zooniverse: www.zooniverse.org  

Õppematerjalide kogud:  

1. Eesti Teadusagentuur: 

http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/teamepluss/teadushuviharidus/  

2. E-Koolikott: https://dop.hm.ee/  

3. Arc of Inquiry: http://www.arkofinquiry.eu/avaleht?lang=et  

4. AstroEdu: http://astroedu.iau.org/en/  

5. Tartu tähetorni kodulehel: https://www.tahetorn.ut.ee/et/content/täheteadus  

Kasulikud mobiilirakendused Google Sky Map 

https://www.astrosociety.org/edu/family/materials/toiletpaper.pdf
http://astronomy.sdsu.edu/projectastro/resources/WorldsInComparison.pdf
http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html
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Võimalikud tasulised hariduslikud mängud ja simulaatorid.  

Universe Sandbox, KerbalEdu. 


