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EELKOOLIEALISTE LASTE LOODUSE ABC ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS   

Eelkooli laste loodussuuna õppekava eesmärk on lapse anda teadmisi kodukoha loodusest, 

arendada loovust ja käelist osavust. Rõhku pannakse õppimisoskuste kujundamisele ja lapse 

isiksuse üldisele arengule. Õppetöös arvestatakse võimaluste piires iga lapse võimete ning 

isikupäraga. Püütakse avastada laste andeid ja võimeid, soodustatakse ja toetatakse nende 

edaspidist huvitegevust.  

Õppetöö on praktiline ja loov - tehakse vaatlemist, võrdlemist, rühmitamist, mõõtmist, 

lihtsamaid katseid ja eksperimente, koostatakse lihtsamaid kogusid,  meisterdatakse, 

mängitakse õppemänge, käiakse looduses, õppekäikudel jpm. Õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, 

vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, lugemine ja käelised tegevused. Õpikeskkonna 

oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste omavaheliste sõprussuhete toetamine ning iga 

lapse julgustamine ja tunnustamine. 

Õppekava läbimine loob lapsele vajalikud eeldused ja algteadmised õppe jätkamiseks vanema 

astme loodusringides. Õppeaasta lõpus väljastatakse lapsele tunnistus huviringis osalemise ja 

teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava läbinud laps saab tõendi teemavaldkondade 

läbimise ja omandamise kohta. 

 

 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub loodusvaldkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

Sihtrühm eelkool 

Õppeaja kestvus 2 õppeaastat 

Maht tundides 420 ak,  õppeaastas 210 ak klassiruumis  

Õppekeel eesti keel /keelekümblus õpe 

Vastuvõtu tingimused 

− eesti  keelt ja/või teise kodukeelega õpilased 

(keelekümblus); 

− lapsed alates 5 eluaastast; 

− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale sisenemiseks 

vajalikud eeldused 

− tahab ja julgeb suhelda; 

− julgeb abi küsida, teeb vahet hea ja halva käitumise vahel;  

− püüab järgida kokkulepitud reegleid. 

Õppevormid ja meetodid 

− õppetund - vestlus, arutelu, kuulamine, vastamine, käeline 

tegevus. 

− õuesõpe, õppekäigud, õpperetked, muuseumide külastused 

jms. 

− hariduskeskuse ühistegevused - ekskursioonid, matkad vms. 
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1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded  

1.1 toetada lapse loomupärast huvi ja uudishimu looduse vastu, avastamissoovi, 

silmaringi avardamist ja mitmekülgse maailmapildi arendamist ühistegevuste, 

kodukoha looduse vahetu kogemise ja praktiliste tegevuste kaudu; 

1.2 toetada empaatiavõime arengut, looduse ja kõigi elusorganismide väärtustamist ning 

seoste tajumist ja mõistmist nii eluslooduse erinevatel tasanditel kui ka inimese ning 

keskkonna vastastikusel mõjutamisel;  

1.3 loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, et aidata kujuneda isiksusel, 

kes tunneb rõõmu loovast koostegemistest ja eneseväljendusest; 

1.4 toetada lapse säästvat suhtumist ümbritsevasse keskkonda; 

1.5 toetada käelist arengut ja ümbritseva maailma mõistmist. 

Püstitatud ülesanded: 

1.6 loovuse arendamine läbi praktiliste tegevuste ja ülesannete; 

1.7 silmaringi avardamine – ühistegevused, looduse vahetu kogemine; 

1.8 loomevõimete avastamine – erinevad käelised tegevused, praktilised tegevused; 

1.9 lihtsamate uurimisvahendite kasutamine – vaatlused, praktilised ülesanded; 

1.10 ümbritsevat maailma mõistmine, muutused looduses - seoste loomine, vestlus, 

arutelud, õpperetked. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused  

Õpieesmärk on lapse huvi suurendamine teda ümbritseva keskkonna ja eluslooduse vastu. 

Oskust luua seoseid “keskkond ja mina”, julgus püstitada küsimusi lihtsamate loodusvaatluste, 

praktiliste ülesannete kohta. 

Oodatavad lapse õpitulemused: 

2.1 märkab nähtusi, muutusi ja  leiab lihtsamaid seoseid looduses; 

2.2 väljendab teadmisi ja mõtteid suhtlemises ning praktilistes tegevustes; 

2.3 väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

2.4 väärtustab enda ja teiste tervist, püüab käituda tervislikult ning ohutult; 

2.5 väärtustab eesti rahvakultuuri traditsioone ja tunneb rõõmu erinevate tähtpäevade 

pidamisest; 

2.6 mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus  

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja 

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

kehtestatud koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel.  

Õppekava maht on 420 ak tundi, mis jaotatakse kahe õppeaasta vahel võrdsetes osades. Ühel 

õppeaastal toimub 210 ak tunni ulatuses õppetööd. 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak 

õpperetked, ühisüritused, väljasõidud.  

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 
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4. Õppekava seos alushariduse riikliku õppekavaga 

Õppetegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, 

kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning 

mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

4.1  Mina ja keskkond - mina, perekond ja sugulased, kodu,  kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, 

kombed, teised rahvused; üldtunnustatud käitumisreeglid, tervise väärtustamine, tervislik 

toitumine, looduskeskkond ja tehiskeskkond. 

4.2  Keel ja kõne - keelekasutus, hääldamine, sõnavara, grammatika, kuulamine, jutustamine, 

suhtlemine, lugemine, kirjutamine, lastekirjandus. 

4.3  Eesti keel kui teine keel - kuulamine, kõnelemine, eesti kultuuri tutvustamine. 

4.4  Kunst - kujutamine ja väljendamine: mõtete edasiandmine nähtaval kujul, kujundamine: 

objektile esteetilise lisaväärtuse andmine, tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, 

maalimine, meisterdamine. 

4.5  Liikumine - põhiliikumised, liikumismängud, õppekäigud. 

4.6  Loodusained - teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse 

ja värvide omadusi. 

4.7  Tehnoloogia- ja kunstivaldkonna õppeainete lõiming - arendatakse käelist tegevust ning 

loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia. 

 

5. Hindamine ja tagasisidestamine   

Tunnitöö - õppetöö käigus juhendaja analüüsib lapse teadmisi, oskusi ning annab jooksvat 

tagasisidet tulemustest tunnustavalt ja julgustades. Korraldatakse avatud huviringi päevi 

vanematele, kus on võimalus vaadata õppetöö läbiviimist ja lapse tegemisi. 

Praktilised tööd - tehtud tööd saab laps koju kaasa, mille põhjal hindab lapsevanem lapse 

arengut ja edasijõudmist kodus ise. 

Ühistööd - koostatakse näituseid ja väljapanekuid. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse lapsele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava 

läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, mis näitab tema ettevalmistust 

vanemaastme loodussuuna huviringides jätkamiseks. 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid  

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis või teistes hariduskeskuse õpperuumides, 

kus on selleks loodud kaasaegne ja turvaline õpikeskkond. Õppetööd rikastatamiseks on 

klassiruumis internetiühendus ja televiisor õppefilmide, -multifilmide, -mängude ja -piltide 

näitamiseks. Huvikool võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja 

õpperetki väljaspool klassiruumi. Tabelis on väljatoodud vajalikud vahendid läbi kahe 

õppeaasta. 
 

I-II õppeaasta 
Töövorm Õppetund,  õuesõpe, õppemängud, vestlus, arutelu 

Klassiruum 8-12  töökohta 
Õpperuumid talveaed, helidekoobas, filmikoobas, kerakino, loodusmaja aed 
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Looduskeskkonnad rannaniit, jõeäär, mereäär, park, matkarajad,  
Õppevahendid Eestikeelne lastekirjandus, teatmeteosed, loodus- ja laste ajakirjad, näitmaterjal 

(sõnakaardid jne),  töölehed, õppefilmid ja arendavad mängud, loodusmaja 

erinevad kogud, kalender, siltide komplekt aastaaegade, kuude ja päevade 

nimetustega, seinakell, Eesti maakaart, Eesti rahvussümbolite näidised. 

magnettahvel (millele saab ka kirjutada kirjutustarvetega ning kinnitada asju 

magnetiga) 
Õppetehnika binokulaar, luup, tahvelarvutid, termomeeter jm. 
Kuluvahendid kirjutamis- ja joonistamisvahendid, kleepimis- ja voolimisvahendid. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt ja on praktilise suunitlusega, arutelusi 

ja vestluseid läbitakse vastavalt laste teadmistele ja vajadustele. Õppekava läbimisel on loodud 

lapsele eeldused vanema vanuseastme loodussuuna ringidesse astumiseks. Õpisisu teemasid on 

13, mis onseotud hariduskeskuse ühistegevustega - näitused, õpperetked, laagrid jms.  

 

Õpisisu teemad  

Teemad LOODUSSUUNA EELKOOL  

1. Keel ja kõne suhtlemine, kuulamine, arutlemine, vastamine; kirjutamine; lugemine.  

Oodatavad õpitulemused: 
− kuulab ja küsib küsimusi läbitud teemade kohta; 

− kommenteerib enda ja kaaslase tegevust (räägib, mida tehti 2–3 

lauset); 

− nimetab ja kirjutab enamikku tähti; 

− kordab järele ja hääldab ise õigesti enamus emakeele häälikuid 

ja tuttava tähendusega sõnu; 

− suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega koostegevuses. 

2. Aastaajad aastaaegade tunnused, vaheldumine, aastaring. Aastaaegade mõju 

elusloodusele - inimene, loomad, linnud, taimed, putukad. 

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetab kõiki aastaaegu ja iseloomustab neid oma sõnadega; 

− märkab looduses liikudes aastaajale omaseid tunnuseid; 

− nimetab loomade iseloomulikke tegevusi olenevalt aastaajast 

(ehitavad pesa, toidavad poegi, talveuni, rändamine lõunasse 

jm); 

− nimetab inimeste iseloomulikke tegevusi olenevalt aastaajast 

(seemnete külvamine, taimede istutamine, põldude kündmine, 

mererannas päevitamine, veekogudes ujumine, riisumine, 

suusatamine jne). 

3. Ilm ilm ja ilmavaatlus erinevatel aastaaegadel, pilved, sademed, lihtsamad 

mõõtmisvahendid, töö ilmajaamas. 

Oodatavad õpitulemused: 
− selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega; 

− nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid; 

− teeb lihtsamaid ilmavaatlusi (päike paistab, külm, soe, pilves, 

pilvitu, sademed). 
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4. Taimed - puud ja 

rohttaimed 

Eesti peamised puud, rohttaimed, taime eluring, taime kasvatamine, 

taime vajalikkus. 

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetab ning kirjeldab tuttavaid puid, lilli, puu- ja köögivilju; 

− nimetab ning kirjeldab aias ja metsas kasvavaid taimi (marjad, 

puud, lilled); 

− kirjeldab oma sõnadega taime eluringi, kasutades abivahendeid 

(pildid, tekstid vm); 

− mõistab taimede tähtsust looduses. 

5. Seened söögi- ja mürgiseened, tunnused, seente vajalikkus/olulisus.  
Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja tunneb ära vähemalt 3 mürgiseent ja 4 söögiseent ning 

kirjeldab nende välistunnuseid; 

− teab  seente olulisust looduses (kes sööb seeni, kus seened 

kasvavad ja miks jm); 

− nimetada tuntumaid seeni ja kirjeldab neid, mis kasvavad 

kodukoha metsas. 

6. Loomad  metsloom - Eesti metsloomad, elukoht, elupaik, pojad, 

taliuinak/talveuni Koduloom - taluloomad ja nende pojad, vajalikkus. 
Lemmikloom - kodus pidamine, tingimused. 

Oodatavad õpitulemused: 
− kirjeldab oma sõnadega mille poolest erinevad mets-, kodu- ja 

lemmikloomad; 

− teab, mis vahe on taliuinakul ja talveunel, nimetab ja kirjeldab 

metsloomi, kes talvel magavad; 

− nimetab tuntumaid erineva elupaiga ja -viisiga loomi ning 

kirjeldab nende välimust; 

− teab metsloomade käitumise erinevusi eri aastaaegadel 

(talveuni, pesa ehitus ja poegade toitmine). 

7.  Linnud kodukoha linnud, välisehitus, muna, tali-, paiga- ja rändlinnud, tali- ja 

paigalindude toitmine talvel, linnulaul, pesa ja pesakast. 

Oodatavad õpitulemused: 
− räägib oma sõnadega mille poolest erinevad tali-, paiga- ja 

rändlinnud; 

− nimetab tuntumaid linde  ning kirjeldab nende välimust; 

− teab lindude käitumise erinevusi eri aastaaegadel (ränne, 

pesaehitus ja poegade toitmine); 

− nimetada ja tunneb piltidelt ära vähemalt 10 paiga- ja 

rändlindu; 

− oskab juhendaja abiga valmistada toidusegu talilindudele. 

8. Veekogud  jõgi, järv, tiik, meri, ookean - võrdlus, kes seal elab? Veeringlus 

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetab oma kodukoha olulisemad veekogud (meri, jõgi, järv); 

− kirjeldab oma sõnadega, mille poolest erinevad veekogud (järv, 

jõgi, meri jt); 

− kirjeldab  kodukoha loodust (mere ääres, jõe ääres) ja nimetab 

ning iseloomustab metsloomi, linde ja putukaid, kes seal 

elavad. 

− teab vee olulisust looduses ja kirjeldab omasõnadega 
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veeringlust looduses. 

9.  Kalad põhilised luukalad ja nende ehitus, mida kala sööb? Kala lahkamine ja 

binokulaari all uurimine. 

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetab ja tunneb ära vähemalt 5 kala ja kirjeldab oma 

sõnadega, kus kalad elavad; 

− teab ja kirjeldab omasõnadega luukalade välisehitust; 

− saab kogemuse kala lahkamisest juhendaja abiga; 

− teab mida söövad kalad/röövkalad; 

− oskab vaadata binokulaariga. 

10. Putukad  putukad ja ämblikud; putuka eluring-liblikas, putukate olulisus 

loodusele.  
Oodatavad õpitulemused: 

− kirjeldab oma sõnadega, mille poolest ämblik ja putukas 

erinevad; 

− näitab  joonisel ja selgitab omasõnadega liblika eluringi; 

− teab miks putukad on loodusele vajalikud. 

11. Elukeskkonnad 

/looduses liikumine  

erinevad elukeskkonnad: mets, park, linn, rannaniit - võrdlemine. 

Looduses liikumise reeglid, prügi sorteerimine. 

Oodatavad õpitulemused: 
− oskab tuua näiteid metsa ja pargi erinevustest (taimestik, 

loomastik); 

− suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub seda säästvalt; 

− kirjeldab oma sõnadega  millised on inimtegevuse positiivsed 

ja negatiivsed mõjud tema koduümbruse loodusele’ 

− teab prügi sorteerimise vajalikkust ning oskab sortida lihtsamat 

prügi (pudelid, paber, olmeprügi); 

− hoiab enda ümber puhtust looduses, kodu ümbruses jm. 

12. Inimene/ tervis kehaosad, skelett, elutähtsad organid; meeleelundid, hügieen, tervislik 

toitumine, liikumine. 

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetab kehaosi ja teab nende vajalikkust; 

− selgitab, mis on südame, kopsude, neerude  kõige olulisem 

ülesanne ja  teab, millised tegevused aitavad neid hoida 

tervena; 

− nimetab viite meeleelundit ja kirjeldab omasõnadega nende 

vajalikkust; 

− nimetab milliseid toiduaineid on vaja iga päev süüa rohkem ja 

milliseid vähem, et olla terve; 

− kirjeldab, kuidas hoida enda ja teiste tervist (näited tervisliku 

käitumise ja riskikäitumise vältimise kohta); 

− kirjeldab oma sõnadega, mida tähendab jaoks terve olemine. 

13. Eesti/Eesti-  rahva 

tavad ja kombed 

Eesti riigi sümbolid, tähtpäevad, tavad ja kombed läbi aastaaegade. 

Oodatavad õpitulemused: 
− nimetab Eesti riigi sümboleid (lipp, hümn, vapp, lind, lill, kivi); 

− kirjeldab  Eesti rahvussümboleid (lipp, rahvuslill ja 

rahvuslindu); 

− nimetab mõningaid Eestis tähistatavaid riiklikke  ja rahvuslikke 
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tähtpäevi (sõbrapäev, emadepäev, lastekaitsepäev jm) ja teab 

nende tähistamise vajalikkust; 

− kirjeldab  tuntumaid rahvakombeid (vastlad, mardipäev, 

kadripäev) ja nendega seotud tegevusi. 

Praktiline väljund õa või 

õppekava läbimisel 

Õppeaasta lõpus valmivad erinevates teemadest loovtööd või näitus. 

Läbitud õppekava väljundiks jääb lapsele tehtud töödest mapp,  mis 

näitab õpilase arengut ajas ning valitud huvialas.  

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus  

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek lastega tegeleda, oskus äratada huvi 

looduse vastu, toetada laste loovust ja isetegemist ning küsida suunavaid küsimusi. Peale 

praktiliste ülesannete sooritamist läbi viima õpitut kinnistavat arutelu.  

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

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

Keelekümblus õppe läbiviimisel vajalik, keelekümbluse õpetaja kutse. 

Loodusteaduslik kõrgharidus ei ole tingimata vajalik, kuid õpetaja peab olema suuteline 

selgitama lastele arusaadavalt tunni teemasid. 

 

9.  Materjalid ja kirjandus 

Raamatud: Bulatski, S. ( 2017) Inimkeha. Mis? Kus? Miks? Koolibri. 

Karu, H., Laane, L. (2008). Kõnearendusmängud. Õppemänge koolieelikute sõnavara ja 

grammatika arendamiseks. Atlex. 

Lään, C. (2012) Rahvakalendri tähtpäevi. Eesti rahvakombeid suurtele ja väikestele. Tea 

Kirjastus. 

Pavelic, D. (2016) Minu enda loodud Päikesesüsteem. Koolibri 

Reichenstetter., F.; Döring, H-G. (2014)  Kuidas elavad väikesed sipelgad? Tõlk Kaldma, U. 

Koolibri 

Stradling, J. (2011) Pilk inimese sisemusse. Tõlk. Ardus. A. Koolibri. 

Timoštšuk, I. (2005) Loodusõpetus alushariduses. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 

Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (2008). Toimetanud E. Kikas. Tartu Ülikooli Kirjastus. 

 

Internetiallikad: 

Kont, H.;  Ehlvest, A. (2013) Aktiivõppe abimaterjal Mustvee lasteaia õpetajatele. Tegevusi 

Mustvee ja Tiheda lasteaedade õueõppe koolitustelt 2012-2013. Tartu Keskkonnahariduse Keskus. 

(http://www.ctc.ee/files/6ues6ppe_juhendmaterjalid_MustveeLA.pdf) 

Loodus- ja inimeseõpetus. Õppematerjalid I-II poolaasta (https://www.taskutark.ee/) TaskuTark. 

 

Meisterdamise viited: 

http://www.ctc.ee/files/6ues6ppe_juhendmaterjalid_MustveeLA.pdf
https://www.taskutark.ee/
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Easy Peasy and fun (https://www.easypeasyandfun.com/) 

Krokotak (http://krokotak.com/ ) 

 

Loodusõppe näitlikud materjalid: 

Loodusõpe ( https://www.looduspilt.ee/loodusope ) Loodusõpe MTÜ kodulehekülg. 

Hoia mida armastad. Haridus. EER arhiiv. https://arhiiv.err.ee/seeria/hoia-mida-

armastad/haridus/31 

 

https://www.easypeasyandfun.com/
http://krokotak.com/
https://www.looduspilt.ee/loodusope
https://arhiiv.err.ee/seeria/hoia-mida-armastad/haridus/31
https://arhiiv.err.ee/seeria/hoia-mida-armastad/haridus/31

