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I-II KOOLIASTME LOODUSE ABC ÕPPEKAVA 

SISSEJUHATUS 

Õppekava eesmärk on anda õpilasele algteadmisi looduse ja looduses toimuvate protsesside 

olemuse ning põhjuste kohta. Huviringis tutvutakse kodukoha loodusega, arendatakse 

uurimis- ja mõtlemisoskust, 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 - vaadeldakse loodust ja nähtusi meie ümber, õpitakse võrdlema, 

rühmitama, mõõtma, tehakse lihtsaid katseid ja eksperimente, koostatakse väikeseid 

looduseteemalisi kogusid, meisterdatakse, mängitakse õppemänge, käiakse looduses, 

õppekäikudel jpm. Õpikeskkonna oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste 

omavaheliste sõprussuhete toetamine ning iga lapse julgustamine ja tunnustamine. Tundides 

lähtutakse teaduspõhisusest ja allikakriitilisusest ning kõikide laste võrdsest kohtlemisest 

olenemata eelteadmistest ja oskustest. 

Õppekava soodustab põhikooli õppekavas märgitud üldpädevuste omandamist, sh kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus. 

Läbi õppetöö aidatakse õpilasel mõista teaduse ja tehnoloogia mõju meie igapäevaelule ning 

soodustatakse empaatiavõime arengut, looduse ja kõigi elusorganismide väärtustamist ja 

seoste tajumist. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse lapsele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava 

läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, kus tuuakse välja läbitud 

õppeainete maht ja läbitud huviringid (maht, ak). Õppekava läbimine loob lapsele vajalikud 

eeldused ja algteadmised õppe jätkamiseks järgmise astme loodusringides. 

ÜLDOSA 

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

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

Sihtrühm I-II kooliaste 

Õppeaja kestvus 4 õppeaastat 

Maht tundides 840 ak, õppeaastas 210 ak - 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak 

tunniplaani välised tegevused. 

Õppekeel eesti keel /keelekümblus õpe 

Vastuvõtu 

tingimused 

- eesti keelt ja/või teise kodukeelega õpilased (keelekümblus); 

- lapsed alates esimesest klassist; 
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- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud 

eeldused 

- tahab ja julgeb suhelda;  

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

- järgib kokkulepitud reegleid; 

- huvi looduse ja loodusnähtuste vastu 

Õppevormid ja 

meetodid 

- tunnid klassiruumis (vestlus, arutelu, kuulamine, videote 

ja filmide vaatamine, käeline ja kunstiline tegevus, 

iseseisev õppimine esitluste ja uurimistööde tegemise 

kaudu, tegevused loodusmaja kogude, topiste, talveaia jms 

abil, õppemängud jne); 

- õuesõpe, õppekäigud, õpperetked, muuseumide külastused 

jms; 

- hariduskeskuse ühistegevused - ekskursioonid, matkad 

vms. 

 

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 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 loovuse 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 looduses seoseid, 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 mõistab, et inimene on osa loodusest ning väärtustab keskkonnasõbralikku 

mõtteviisi; 
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2.4 märkab looduse mitmekesisust, oskab hinnata selle ilu ja erilisust, märkab 

aastaajalisi muutusi ning väärtustab elurikkust; 

2.5 käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid, liigub looduses 

turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast; 

2.6 teab millest koosnevad taimed ning oskab katseliselt määrata teatud suhkrute 

sisaldumist, kuidas mõjutavad keskkonnatingimused elusloodust ja mida erinevad 

organismid eluks vajavad; 

2.7 teab ja mõistab, mis paneb erinevad kehad liikuma, muudab kehade liikumissuundi 

või peatab liikumise ja selgitab põhjus- tagajärg seoseid. 

2.8 teab, kuidas liigub valgus, millised on valguse omadused, teab kuidas inimene 

reageerib valgusele ja kuidas aju seda informatsiooni tõlgendab; 

2.9 teab, et temperatuuri muutumine mõjutab erinevaid aineid, kuidas toimub põlemine 

ja mis selleks vaja läheb, et põlemine oleks võimalik, teab erinevaid võimalusi, 

kuidas soojust ja põlemist on kasutatud ära tehnika arendamisel. 

2.10 tunneb õpitud uurimisvahendeid ja kasutab neid eesmärgipäraselt; 

2.11 teeb loodusvaatlusi ning uurimuslike tegevusi, järgides suulisi ja kirjalikke 

juhendeid. 

 

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 840 ak tundi, mis jaotatakse 4 õppeaasta vahel võrdsetes osades. Ühel 

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

õpperetked, ühisüritused, väljasõidud.  

Õppekorralduse sujumiseks suheldakse tihedalt lapsevanematega (näiteks meili teel), et 

planeeritud õuetunnid oleksid lapsevanematele eelnevalt teada ja sobilik, ilmale vastav riietus 

vajadusel olemas.  

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga 

4.1 Seosed põhikooli riiklikus õppekavas (edaspidi: RÕK) taotletud üldpädevuste ja 

läbivate teemadega.) Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja 

õpimotivatsiooni. 

• Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus - õpitakse mõistma 

looduse, teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning mõju ühiskonnale. 

• Kultuuri- ja väärtuspädevus - ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse 

analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda 

töörõõmu ning vastutus. Arendatakse huvi looduse vastu, teadvustatakse 

loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi. 

• Õpipädevus iseseiseva töö korraldamine alates teabe kogumisest, materjalide ja 

töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab 

suutlikkust probleeme märgata ning lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning 

oma õppimist juhtida.  
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• Suhtluspädevus -  teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning 

täieneb tema loodusalane sõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades 

saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus.  

• Sotsiaalne pädevus – ühiselt töötades õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid 

järgima ning oma arvamusi kaitsma.  

4.2 Õppeainete lõiming - lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes: 

• Loodusained - suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust, 

vastutustundlikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning 

selgitada looduses eksisteerivaid objekte, nähtusi ning protsesse; oskus otsida 

erinevatest allikatest infot, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid 

probleeme ning neid loovalt lahendada kasutades loodusteaduslikku meetodit ja 

terminoloogiat;  oskus esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada 

eksperimenti ning teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; suutlikkus mõista 

loodusteaduste tähtsust igapäevaelus, teaduse ja tehnoloogia arengus. 

• Keel ja kirjandus – omadused ja omadussõnad, kirjeldamine, mõisted, 

mõistatused, kirjeldused ja lühiettekanded, uurimuste kokkuvõtted; loodusaineid 

õppides ja loodusteadus tekstidega 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.  

• Matemaatika – suuruste võrdlemine, mõõtühikud, mõõtmine, rühmitamine 

tunnuste alusel; matemaatikapädevused toetavad tööde kavandamisel ja 

valmistamisel  praktilisi mõõtmisi ja arvutusi ning toetavad loodusained 

uurimusliku ja probleemõppe kaudu,  arendades loovat ja kriitilist mõtlemist.  

• 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  

• Tehnoloogia – tutvumine uurimisvahenditega, määramisrakenduste kasutamine, 

esitluste vormistamine; lõimib loodusteaduslike ainete 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.  

• Kunst ja tööõpetus - käeline tegevus, tutvumine uurimisvahenditega; 

kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine,  käeline 

tegevus, esitluste tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine 

õppekäikudel jms. Arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist, oskust 

innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia. 

4.3 Õppekava läbivad teemad - loodusained seostuvad antud läbivate teemadega: 

• Keskkond ja jätkusuutlik areng - läbi erinevate katsete ja looduse uurimisega 

kujuneb noor sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks 

inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on 

valmis leidma lahendusi keskkonnaprobleemidele. 
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• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - erinevate õppevormide kaudu 

arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus. 

Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda erinevate loodusega seotud 

ametitega. 

• Teabekeskkond -  praktilisi ülesandeid lahendades ja infot kogudes õpitakse 

kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. 

Interneti kasutamine võimaldab kursis olla teaduslike uurimustega ning tutvuda 

teadlaste uuringute ja uute avastustega terves maailmas.  

• Tehnoloogia ja innovatsioon - rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite 

kasutamise kaudu aineõpetuses ning töö tegijasse ja  õpitakse oma tehtud 

praktikume ning uurimistöid virtuaalkeskkonnas esitlema. 

• Tervis ja ohutus -  erinevate praktikumide ja loodses tehtavate katsete puhul 

tutvutakse tööohutusega ning arvestatakse ohutusnõudeid.  

• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine 

seostub keskkonnaküsimustega. 

• Kultuuriline identiteet - loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma 

panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased.  

• Väärtused ja kõlblus – loodusega seotud teadmiste ja oskuste alusel kujunevad 

elu ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

 

5. Hindamine ja tagasisidestamine   

Tagasisidestamine toimub iga teema, mõnikord alateema või ringitunni, ja õppeaasta lõpus, 

samuti eriliste sündmuste puhul (viktoriinidel, konkurssidel, konverentsidel, näitustel jm 

osalemine). Kasutatakse erinevaid tagasiside andmise võimalusi lähtudes õppeteema 

iseloomust: 

5.1 tunnitöö - õppetöö käigus annab õpetaja jooksvat  tagasisidet lapse teadmiste ja 

oskuste kohta; 

5.2 kokkuvõtlikud viktoriinid ja õppemängud; 

5.3 õpilaste lühiuurimuste, esitluste ja muude tööde suuline tagasiside nii õpetaja kui 

kaasõpilaste poolt, kus jagatakse tunnustust ning antakse soovitusi, millele 

järgmisel korral rohkem tähelepanu pöörata; 

5.4 õpilaskonverentsidel osalemine; 

5.5 praktilised tööd, koostatud kogud, mapid ja kunstitööd saab õpilane koju kaasa viia 

ning hinnata nende põhjal oma edasijõudmist ise ning koos lapsevanemaga; 

5.6 näituste ja väljapanekute koostamine õpilaste töödest, kus õpilane saab ise oma 

arengut hinnata ning teiste töid tagasisidestada; 

5.7 õpilaste omavaheline tagasisidestamine (vastastikuste soovituste ja tunnustuse 

jagamine). 

Tagasisidestamine on toetav ja ergutav ning tuleneb eelkõige õpilase isiklikest edusammudest, 

mitte niivõrd õpilaste omavahelisest võrdlusest. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse lapsele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava 

läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, kus tuuakse välja läbitud 

õppeainete maht ja läbitud huviringid (maht, ak). 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 
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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 nelja  

õppeaasta. 
 

I-IV õppeaasta 

Töövorm  tunnid klassiruumis, õuesõpe, õppemängud, vestlus, arutelu, katsed, 

iseseisvad uurimused, paaris- ja rühmatööd 

Klassiruum  8-12 töökohta 

Õpperuumid  õppeklassid, talveaed, helidekoobas, filmikoobas, kerakino, loodusmaja aed 

jne 

Looduskeskkonnad  rannaniit, jõeäär, mereäär, park, matkarajad jm. 

Õppevahendid  eestikeelne kirjandus, teatmeteosed, loodus ajakirjad, näitmaterjalid, 

töölehed, õppefilmid ja arendavad mängud, loodusmaja  erinevad kogud, 

kalender, siltide komplekt aastaaegade, kuude ja päevade  nimetustega, 

seinakell, Eesti maakaart, Eesti rahvussümbolite näidised, magnet- ja 

valge tahvel. 

Õppetehnika  binokulaar, luup, tahvelarvutid, termomeetrid, teleekraan, vaatlus- ja 

mõõtevahendid jms. 

Kuluvahendid  kirjutamis- ja joonistamisvahendid, kleepimis- ja voolimisvahendid, valik 

katsevahendeid jt. 

 

6. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

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

arvestatakse järgmisi põhimõtteid: aastaajalisus, meetodite mitmekesisus, ruumiline 

mitmekesisus, praktilisus, aktiivsus, uurimuslikkus, lähedalt ja tuttavalt üldistuste ja kaugemate 

objektideni, ebakohasus, eetilisus, teaduslikkus. Õppesisu teemasid õppekavas on 29, neist 4 

esimest teemat läbitakse kõikides huviringides. Lisaks seotud hariduskeskuse ühistegevustega - 

näitused, õpperetked, laagrid jms.  

Õppesisu teemad 

Läbivad teemad Läbitakse kõigis huviringides – ja keelekümblus õppes 

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

lugemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− kuulab ja küsib küsimusi läbitud teemade kohta; 

− analüüsib ja kirjeldab enda ja kaaslase tegevust; 

− suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega koostegevuses. 

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

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

Oodatavad õpitulemused: 
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- 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 ja 

loodusvaatlused 

ilm ja ilmavaatlus erinevatel aastaaegadel, pilved, sademed, 

lihtsamad mõõtmisvahendid, töö ilmajaamas, ilmapronoosid 

internetis, loodusvaatlused ja lihtsamad uurimistööd. 

Oodatavad õpitulemused: 

- selgitab ilmastikunähtuste seost aastaaegadega; 

- nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid; 

- teeb ilmavaatlusi ja selgitab omasõnadega saadud 

tulemusi (päike paistab, külm, soe, pilves, pilvitu, 

sademed); 

- teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, kasutab binakulaari, 

binoklit ja teeb uurimistulemustest märkmeid. 

4. Loodusmängud 

ja meisterdamine 

erinevad mängud, mängude loomine, mängimine, meisterdamine 

jm 

- meisterdab grupitööna loodusmänge ja kasutab mängude 

loomisel looduskirjandust ja teatmeteoseid; 

- tunneb õpitud meisterdamise tehnikaid ja kasutab neid 

mängude loomisel; 

- kasutab info otsimisel IKT vahendeid. 

Teemad LOODUSESÕBRAD  

5. Eluslooduse 

riigid ja 

loomariigi 

klassifikatsioon 

elu tunnused, eluslooduse riigid; loomariigi süsteemi 

põhiüksused, süstematiseerimise põhimõtted. Organismide 

omavahelised seosed  ja toitumissuhted. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab elu tunnuseid ja tunneb eluslooduse riike; 

- tunneb organismide rühmitamise põhimõtteid; 

- tunneb peamisi loomarühmi ja süstematiseerib neid 

välistunnuste põhjal; 

- koostab toiduahelat ja toiduvõrgustikku ning mõistab 

organismide omavahelisi seoseid; 

- omandab vajalikud teemaga seonduvad terminid. 

6. Loodusvaatlused loodusvaatlused: vaadeldavad organismid, elupaigad, 

ilmastikutingimused. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teeb fenoloogilisi vaatlusi ja vormistab need; 

- tunneb ilmakaari ja Eesti kaarti; 

- kasutab kompassi, mikroskoopi, interaktiivseid vahendeid 

ja lihtsamaid mõõteriistu; 

- kasutab määrajaid; 
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- mõistab loodusnähtuste olemust ja seoseid, samuti 

organismide omavahelisi seoseid; 

- omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted. 

7. Seeneriik seened. Seente ehitus, elutegevus, tähtsus looduse aineringes 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb kübarseente ehitust; 

- määrab tuntumaid söödavaid ja mürgiseid seeni 

välistunnuste põhjal; 

- kasutab teatmeteoseid ja erinevaid määrajaid; 

- kasutab seente uurimisel binokulaari ja mikroskoopi; 

- omandab vajalikud teemaga seonduvad terminid. 

8. Taimeriik lihtsustatud taimeriigi süsteem. Taimekooslused. Õistaimed - 

viljad ja seemned, puud ja põõsad, prahitaimed, kaitsealused 

taimed, taimekahjurid. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb üldjoontes taimede süstemaatikat; 

- määrab taimi välistunnuste põhjal; 

- kasutab teatmeteoseid ja taimemäärajaid; 

- koostab ja vormistab herbaariumi; 

- teeb lihtsamaid vaatlusi ja kasutab vaatlusteks 

vajaminevaid vahendeid; 

- tunneb teemaga seonduvat terminoloogiat; 

- mõistab taimede olulist rolli looduses ja inimese elus. 

9. Linnud süstemaatika. Lindude mitmekesisus ja bioloogia. Pesad ja 

munad. Paiga- ja rändlinnud. Lindude elupaigad ja - kaitsealused 

linnuliigid Eestis. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb lindude välis- ja siseehitust; 
- tunneb linnu muna sise- ja välisehitust; 

- tunneb välimuse järgi õppekogus olevate lindude pesi ja 

mune; 

- tunneb koduümbruses tegutsevaid linnuliike, nende 

bioloogilisi iseärasusi, elupaiku, eluviisi ja toitumist; 
- teeb vaatlusi, kaardistab rändlindude rändeteed ja käsitleb 

binoklit; 
- mõistab lindude rõngastamise vajalikkust ja ornitoloogide 

töö tähtsust; 

- tunneb Eesti kaitsealuseid linnuliike ja nimetab neid. 

10. Limused süstemaatika. Maismaa ja vee-limuste bioloogia ja mitmekesisus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- omab ülevaadet Eesti maismaa – ja vee limustest; 

- tunneb limuste bioloogiat ning oskab neid määrata 

välistunnuste järgi; 
- saab aru ja mõistab limuste olulisust toiduahelates ja 

toiduvõrgustikes; 

- mõistab limuste tähtsust indikaatorliikidena looduses; 

- kasutab teatmeteoseid ja määrajaid. 
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11. Imetajad loomariigi süsteem. Alam-, ürg- ja pärisimetajad.  

Imetajate bioloogia ja mitmekesisus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb imetajate välis- ja siseehitust ja kirjeldab oma 

sõnadega; 

- süstematiseerib imetajaid välistunnuste ja elupaikade 

alusel; 

- omab ülevaadet imetajate bioloogilistest iseärasustest, sh 

toitumisest, sigimisest, elupaikadest ja käitumisest; 

- omab ülevaadet Eestis elavatest pisi- ja suurimetajatest 

ning nende kaitsest; 

- tunneb imetajate koljusid, toitumis- ja tegutsemisjälgi 

õppekogu näidiste põhjal; 

- mõistab imetajate majanduslikku tähtsust ja tähtsust 

looduses (toitumissuhted); 

- kasutab teatmeteoseid ja erinevaid määrajaid; 

- tunneb teemakohast terminoloogiat. 

12. Putukad putukate süstemaatika. Putukate bioloogia ja tähtsus looduses. 

Eesti putukafauna: vee- ja maismaa putukad 

 Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb erinevaid putuka rühmi ja liike ning 

süstematiseerib ja määrab neid välistunnuste põhjal; 

- tunneb ja kirjeldab putukate välis- ja siseehitust; 

- omab ülevaadet putukate bioloogiast: sigimine, areng, 

toitumine, elupaik, eluviis; 

- mõistab putukate tähtsust looduse aineringes ja teiste 

organismide elus; 

- kasutab mikroskoopi, püügi - ja prepareerimisvahendid; 

- kasutab teatmeteoseid ja määrajaid; 

- koostab uurimistööd, esitlusi ja referaate. 

13. Invasiivsed 

võõrliigid 

võõrliigid: vee- ja maismaa võõrliigid, nende päritolu  ja 

bioloogia. Mõju keskkonnale. 

Oodatavad õpitulemused: 

- omab ülevaadet Eestis elutsevatest vee- ja maismaa 

võõrliikidest; 

- tunneb üldjoontes vee- ja maismaa võõrliikide bioloogiat; 

- mõistab võõrliikidega kaasnevaid probleeme ning mõju 

keskkonnale. 

14. Kahepaiksed ja 

roomajad 

süstemaatika. Kahepaiksete ja roomajate bioloogia ja 

mitmekesisus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb üldjoontes roomajate ja kahepaiksete välis- ja 

siseehitust; 

- süstematiseerib roomajaid ja kahepaikseid välistunnuste ja 

elupaikade alusel; 

- omab ülevaadet roomajate ja kahepaiksete bioloogiast: 

toitumisest, sigimisest, elupaikadest ja eluviisist; 
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- omab ülevaadet Eestis elavatest roomajatest ja 

kahepaiksetest; 

- tunneb kaitsealuseid roomajaid ja kahepaikseid; 

- mõistab roomajate ja kahepaiksete tähtsust looduses ja 

tähtsust indikaatorliikidena. 

15. Kalad süstemaatika. Kalade bioloogia ja mitmekesisus. Kalade 

elupaigad, majanduslik tähtsus 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb ja selgitab kalade välis- ja siseehitust; 

- omab ülevaadet Eestis enamlevinud mere- ja magevee 

kaladest; 

- tunneb olulisemaid kalaliike ja nende bioloogiat; 
- mõistab kalade tähtsust looduses - toiduahelates ja 

toiduvõrgustikes ning inimese elus; 

- kasutab määrajat ja binokulaari; 

- tunneb ja kasutab teemakohast terminoloogiat. 

16. Organismide 

kaitsekohastumu

sed 

 

loomade kaitsekohastumused 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb üldjoontes loomade eluviise ja elupaiku; 

- tunneb elusorganismide kaitsekohastumusi ja mõistab 

nende evolutsioonilisi radu ning ökoloogilisi tegureid; 

- mõistab ja analüüsib loomade käitumisstrateegiaid; 

- omandab teemakohased mõisted ja terminid. 

17. Ökosüsteemid ökosüsteemid: mets, põld, meri, jõgi jne. Ökosüsteemi struktuur 

ja põhikomponendid. Organismide vahelised suhted. 

Oodatavad õpitulemused: 

- mõistab populatsioonide ja ökosüsteemide struktuuri ning 

toob näiteid; 

- väärtustab bioloogilist mitmekesisust ja keskkonda kui 

tervikut; 

- suhtub vastutustundega elusorganismidesse, erinevatesse 

elupaikadesse ja ökosüsteemidesse; 

- mõistab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides 

ning oskab hinnata inimtegevuse mõju populatsioonidele 

ja ökosüsteemidele;  

- tunneb huvi keskkonna ja selle uurimise ning 

loodusteaduste vastu; 

- omandab teemaga seonduvad põhimõisted. 

18. Eluslooduse 

riigid ja 

loomariigi 

klassifikatsioon 

elu tunnused, eluslooduse riigid; loomariigi süsteemi 

põhiüksused, süstematiseerimise põhimõtted. Organismide 

omavahelised seosed  ja toitumissuhted. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab elu tunnuseid ja tunneb eluslooduse riike; 

- tunneb organismide rühmitamise põhimõtteid; 

- tunneb peamisi loomarühmi ja süstematiseerib neid 

välistunnuste põhjal; 

- koostab toiduahelat ja toiduvõrgustikku ning selgitab 

organismide omavahelisi seoseid; 
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- omandab vajalikud teemaga seonduvad terminid. 

Teemad  IGAPÄEVANE TEADUS 

19. Geograafiline 

maailmapilt 

ilmakaared, kompass, kaardid, plaanid, leppemärgid (vaja maakaarte, 

kompassi, joonlaudu, tahvelarvuteid, GPS-seadmeid). 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab, kus ta elab ja tunneb oma kooli/kodu ümbruskonda; 

- kirjeldab, kuidas koostatakse maakaarti, milleks seda 

vajatakse ja kuidas kasutatakse; 

- joonistab lihtsa kodu- või kooliümbruse plaani 

- orienteerub lihtsa kaardi või plaani järgi. 

20. Elekter ja 

magnetid 

magnetid, staatiline elekter, elektrivool, elektriskeem (vaja 

patareisid, magneteid, juhtmeid, lambipirne, lüliteid, isoleerteipi, 

rauapuru). 

Oodatavad õpitulemused: 

- mõistab magnetite ja elektri omadusi; teab, kuidas elekter, 

magnetid ja metallid omavahel seotud on; 

- demonstreerib lihtsamaid katseid magnetite, metalli ja 

elektriga; 

- koostab lihtsa elektrivooluringi. 

21. Värvid ja 

värvused 

värvid, värvused, valgus, valguskiirgus, lainepikkused, valguse 

peegeldumine, murdumine ja neeldumine, värvid looduses, 

vikerkaar. 

Oodatavad õpitulemused: 

- eristab värve ja värvusi ning kirjeldab nende erinevusi; 

- teab, millistest värvidest saab teisi värve kokku segada; 

- kirjeldab, kuidas inimene ümbritsevas keskkonnas värve 

tajub ja kuidas värvid muutuvad vastavalt keskkonnale. 

22. Optika optika, valgus, valguse liikumine, läätsed, optilised illusioonid 

(vaja läätsesid, luupe, klaasprismasid, klaaspulki, taskulampe). 

Oodatavad õpitulemused: 

- mõistab, kuidas silm reageerib erinevatele 

väliskeskkonnast saadavatele mõjutustele ja kuidas meie 

aju tõlgendab vastavat infot; 

- teab, mis on läätsed ning kuidas neid kasutatakse meie 

igapäevaelus ja teaduses; 

- tunneb valguse liikumise eripärasid ja valguse omadusi. 

23. Happed ja 

alused 

alus, hape, happelisus, neutraalsus, ioonid, reaktsioon, lahused, 

kristallid. 

Oodatavad õpitulemused: 

- mõistab, et ained jaotuvad happelisteks, neutraalseteks 

ning aluselisteks; 

- määrab lihtsate vahendite abil ainete pH-d; 

- teab, kuidas reageerivad omavahel happed ja alused ning 

oskab neid reaktsioone enda jaoks tööle panna, teeb 

lihtsamaid katseid. 

24. Ainete olekud aine olekud: vedel, tahke, gaasiline; auramine, veeldumine, gaas, 

rõhk, temperatuur, ruumala, tihedus, molekulid, tõmbejõud, 

pindpinevus, ujuvus, kapillaarsus. 
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Oodatavad õpitulemused: 

- eristab aine kolme erinevat olekut ja tunneb nende 

omadusi; 

- teeb katseid ja saab aru erinevate mõistete tähendustest. 

25. Mehaanika mehaanika, jõud, sillad, impulss, kang, katapult, reaktiivmootor 

Oodatavad õpitulemused: 

- saab aru ja selgitab oma sõnadega, kuidas kehad liiguvad 

ning oskab märgata liikumise põhjuseid; 

- selgitab, milliste jõudude tulemusena toimub keha 

liikumine. 

26. Soojusõpetus 

 

temperatuur, rõhk, paisumine, põlemine, reaktsioon, plahvatus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab, et temperatuuri muutumine mõjutab erinevaid aineid 

erinevalt; 

- teab, kuidas toimub põlemine ja mis selleks vaja läheb, et 

põlemine oleks võimalik; 

- nimetab erinevaid võimalusi, kuidas soojust ja põlemist on 

kasutatud ära tehnika arendamisel. 

27. Elusloodus elu tunnused, süstemaatika, looma-, taime- ja seeneriik, 

ökosüsteem, toiduahel, keskkonnamõjud, suhkrud, aine- ja 

energiaringlus. 

Oodatavad õpiväljundid: 

- teab, millest koosnevad taimed ning määrab katseliselt 

teatud suhkrute sisaldumist; 

- kirjeldab, kuidas mõjutavad keskkonnatingimused 

elusloodust; 

- teab, mida erinevad organismiks eluks vajavad ja selgitab 

neid omasõnadega. 

28. Inimese keha ja 

meeled 

kehaosad, organid, organisüsteemid, meeleelundid, meeled, tugi-, 

lihas-, hingamis-, seede-, eritus-, vereringeelundkond, 

närvisüsteem, katte-, meeleelundkond, kehaosade koostöö. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab, kuidas inimene tajub ümbritsevat maailma, nimetab 

erinevaid meeli, meeleelundeid ja nende vajalikust 

inimesele; 

- tunneb ja nimetab oma kehaosi ning organeid, kirjeldada 

oma kehaosade, organite ja organisüsteemide funktsioone; 

- teab, kuidas meeleelundid töötavad ja viib läbi lihtsamaid 

katseid vastavate meelte kirjeldamiseks; 

- teab, kuidas keha tervikuna töötab ja keskkonda tajub ning 

kirjeldab neid omasõnadega. 

29. Loodusnähtused 

sademed, pilved, udu, õhuniiskus, tuul ,orkaanid, äike, jäätumine, 

ilmaennustused, looduskatastroofid 

Oodatavad õpitulemused: 

- kirjeldab, kuidas tekivad erinevad loodusnähtused; 

- viib läbi lihtsaid katseid, mis kirjeldavad mõnda 

loodusnähtust; 

- loob seoseid eri loodusnähtuste vahel ning teab, miks 

loodusnähtused koos esinevad 
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8. Juhendaja profiili kirjeldus  

Juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek noortega tegeleda, oskus äratada huvi looduse 

vastu, toetada laste loovust ja isetegemist ning küsida suunavaid küsimusi. Lisaks on olulised 

paindlikkus ja oskus märgata õpilaste eripärasid, et õppetegevust nendele kohandada. Juhendaja 

ülesandeks on pakkuda õpilastele erinevaid tulemuste esitlus viise, arendades õpilaste 

tugevamaid külgi, samas toetades nõrgemate külgede jõukohast arengut. Samuti on plussiks 

ilmast tuleneda võivate ootamatustega arvestamise ja vajaduse korral ümber orienteerumise 

oskus, kuna planeeritud õuetegevuste läbiviimisel on oluline, et õpilased tunneksid ennast 

turvaliselt. 

K tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonna tööalane täiendkoolitus, et märgata õpilaste 

eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja loodusainete pädevusi. Loodusteaduslik 

kõrgharidus ei ole tingimata vajalik, kuid õpetaja peab olema suuteline selgitama lastele 

arusaadavalt tunni teemasid. 

Keelekümblus õppe läbiviimisel vajalik, keelekümbluse õpetaja kutse. 

9. Materjalid ja kirjandus 

Õppematerjalid (igapäevane teadus) 

 

Baumer, A. (2011) Aare Baumer köögifüüsika katsed.  

Churchill, E.R., Loeschnig, L.V., Mandell, M. (2015). 365 lihtsat teaduseksperimenti 

igapäevaste materjalidega. 

Eksperimentide maailm. Palju põnevaid katseid igale poisile ja tüdrukule. (2011) Tea 

kirjastus. 

Vene, K. (2015). Seiklused lõhnade ja maitsete maailmas.  

Winston, R. (2012). Põnevad eksperimendid. 

Õpime rõõmuga loodust tundma. (2013) AS Atlex. 

Tegevuskaardid- 50 teaduskatset toas ja õues. 2012. 

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. 

 

Õppematerjalid (loodusesõbrad) 

 

Euroopa putukad. Michael Chinery. 2005. 

Euroopa magevee-elustik. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008. 

Looma- ja taimeriigi teejuht. U. Stichmann-Marny. Sinisukk, 2009. 
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Euroopa kahepaiksed ja roomajad. E. Nicholas Arnold. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004. 

Euroopa kalad. P. J. Miller, M. J. Loates. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006. 

Euroopa imetajad. Dawid W. MacDonald, Priscilla Barrett. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 

2002. 

Linnumääraja. K. Mullarney, D. Svensson jt. Varrak, 2012. 

Kes siin oli? loomade ja lindude jäljed. P. Bang, P.Dahlström. Tänapäev, 2007. 

Eesti elusloodus/ Kodumaa looduse teejuht.R.Kuresoo, H.Relve,I.Rohtmets. Varrak, 2001. 

Loomade ja lindude märgid ja jäljed/ Looduse käsiraamat. L-H.Olsen. TEA Kirjastus, 2012. 

Põhjamaade imetajad. T.Hagström jt. Tln. Varrak, 2011. 

1000 hämmastavat fakti loomadest. M.Bright. Kirjastus Pegasus, 2010. 

Imepärane Eesti loodus. Rita Mets. AS Ajakirjade Kirjastus, 2014. 

Näitlikud õppematerjalid (loodussõbrad):  

Loodusmaja õppekogud: putukakogu; zooloogiline kogu; lindude pesad; herbaarium; 

malakoloogiline kogu; loomade toitumis- ja tegutsemisjäljed; koljud 

Loodusteemalised õppefilmid VHS-l 

Internetiallikad: 

Eesti Ornitoloogiaühing: https://www.eoy.ee/ 

Looduskaamera: https://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/82 

Eesti Loodusmuuseum: https://www.loodusmuuseum.ee/ 

 

Õppematerjalid (keelekümblus): 

 

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

Mustvee ja Tiheda lasteaedade õuesõppe 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: 

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. 
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