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LOODUSMATKADE ÕPPEKAVA 

 

 

SISSEJUHATUS  

 

Loodusmatkade õpe on mõeldud õpilastele, kes huvituvad looduses liikumisest. Huviringi 

teoreetilises osas antakse teadmised matkatehnikatest, looduses matkamisest ja keskkonnahoiust. 

Praktilises osas tehakse  õpitu looduses läbi erinevatel aastaaegadel ja eri liiki matkadel. 

Huviringi õppe- ja kasvatuskorraldus viiakse läbi õppekava alusel.  

Noored viiakse üle järgmisele õppeastmele, kui nad on omandanud huviala õppekavaga 

kehtestatud teadmised ja oskused. Praktilises õppetöös  arendatakse noorte mitmekülgseid 

loodus- ja matkamiseks vajalikke  teadmisi, füüsilist vormi, tervislikke eluviise ja sportlike 

harjumuste kujunemist. 

Õppetöö läbiviimisel arvestatakse õpilase vanuse, huvide, võimete ja koostööoskustega, 

kasutades enamjaolt meeskonnaõpet, mis on tihedalt seotud praktiliste tegevustega. Õppetöös 

lähtutakse  võrdsest kohtlemisest, olenemata õpilase eelteadmistest, oskustest ja soost. 

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

väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus. 

Huviringi eesmärgiks on  suunata õpilasi looduses liikuma,   teistega arvestama ja väärtustama 

tervislikke eluviise. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilane saab tõendi teemavaldkondade läbimise ja 

omandamise kohta. 

 

ÜLDOSA  

Õppekava on avatud tüüpi, seda arendatakse erinevate osapoolte huvide ja vajaduste analüüsist 

ning tulevikuvajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm: I-III kooliaste  

Õppeaja kestus 3 õppeaastat 

Maht tundides 630 ak, 210 ak tundi õppeaastas 

Õppekeel eesti 
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Vastuvõtu 

tingimused 

- eesti ja muu  kodukeelega  õpilased; 

- õpimotivatsioon; 

- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud 

pädevused 

- 1.-3 klassi õpilastel huvi matkamise vastu; 
- 4. klassi õpilastelt oodatakse loogilist mõtlemist; 
- 5.-6. klassi õpilased, piisab huvist huviringi temaatika vastu ja 

üldhariduskooli loodusõpetuse tundides omandatust.  

Õppekava teisele ja kolmandale õppeaastale võib lisanduda ka siis, kui 

esimene õppeaasta on läbimata. 

Õppevormid ja 

meetodid 

- vestlus, arutelu, õppetund; 

- praktilised tegevused ja ülesanded looduses; 

- kohtumised erialaspetsialistidega; 

- väljasõidud, matkad, ühised tegevused kooliüritustel. 

 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 

1.1. pakkuda võimetekohast huvialaga tegelemise võimalust koos sellega kaasneva tunnustuse 

ja eduelamusega, uute oskuste kasutamine koos pere ja sõpradega; 

1.2. motiveerida noori sihikindlaks teadmiste ja oskuste omandamiseks matkamise 

valdkonnas ja kujundada tervislikku  ning säästlikku ellusuhtumist; 

1.3. populariseerida tervislikke eluviise ja tutvustada erinevaid eluvaldkondi; 

1.4. suurendada noorte teadus- ja tehnoloogiahuvi, arendades sotsiaalseid ja 

kommunikatsioonioskuseid, loomingulist ja kriitilist mõtlemist ning teisi 21. sajandil 

vajalikke oskusi; 

1.5. toetada eesti kultuuri- ja rahvatraditsioone, tehnoloogilist arengut ja keskkonna 

jätkusuutlikkust ning paikkondlike traditsioonide arengut, milles noor tunneb end 

kogukonna ja ühiskonna jaoks olulisena  

Püstitatud ülesanded: 

1.6.  ainealased teadmised koos oskustega - loodusainete (füüsika, matemaatika jm) ja  

tehnika/inseneri baasteadmiste sidumine praktiliste tegevustega; 

1.7. õpioskuste arendamine - motiveerida uusi teadmisi omandama ja neid hiljem kasutama; 

1.8. õppimine ja paindlikkus (innovaatika) - kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise, 

loovuse, suhtlemise ja koostöö arendamine praktilise individuaal- ja meeskonnaõppe 

kaudu  

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused  

Valmistada noori ette toimetulekuks looduskeskkonnas, aitama kaaslasi, lahendama kriisiolukordi, 

organiseerima ise matku, tegema valikuid ja võtma vastutust. Selleks anda õpilastele teoreetilisi 

teadmisi ja kinnistada neid praktilise tegevuse käigus. Õppekava  9 teemat läbitakse  ühe 

õppeaastaga, kus tuleb osaleda 70% tundidest ja laagritest ning aastalõpulaagris  antakse välja 

tasemetunnistus. Läbinud esimese aasta, omistatakse tase 1, teisel aastal tase 2 ja kolmandal aastal 

tase 3.  
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Esimese ja  teise taseme õpitulemus: 

2.1.   tunneb rõõmu matkamisest ja omab algteadmisi matkamisest looduses; 

2.2.   on võimeline nii individuaal- kui ka grupitööks, suudab kanda vastutust; 

2.3.   annab esmast meditsiinilist abi ja teab, millised ohud matkal võivad esineda ja kuidas 

neid vältida; 

2.4.  kirjeldab oma sõnadega  erinevaid matkaliike, teab, millised matkad toimuvad 

erinevatel aastaaegadel, valib riietuse vastavalt matka eripärale, oskab pakkida seljakotti 

ja hooldada matkavarustust; 

2.5. teab ja järgib orienteerumise põhitõdesid ja kasutab kaarti, kompassi ja GPS-i; 

2.6. suudab osaleda  ühe- ja mitmepäevastel  matkadel  ja järgib looduses liikumisel 

seadusandlust 

2.7. teab, mida jälgida laagrisse jäämisel, oskab juhendamisel püstitada  majutuse, teha lõket 

ja valmistada toitu; 

2.8. tunneb õpitud  taime-, looma- ja linnuliike ning oskab neid vaadelda ning  määrata, 

mõistes inimtegevuse osa liikide hävimises ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse 

olulisust ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusesse looduskeskkonnas; 

2.9. teeb loodussäästlikke valikuid nii igapäevaelus  kui ka matkadel osaledes; 

2.10. teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning väärtustab 

säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 

2.11. väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust. 

 

Kolmanda taseme õpitulemus: 

2.1.  eesmärgistab oma tegevusi ja analüüsib ümbritsevat keskkonda, enda korraldatud ürituste 

õnnestumist ja tegevuste tagajärgi; 

2.2.   on võimeline nii individuaal- kui ka grupitööks, suudab kanda vastutust grupijuhina; 

2.3. annab esmast meditsiinilist abi ja teab, millised ohud matkal võivad esineda  ja kuidas 

neid vältida; 

2.4. kirjeldab oma sõnadega  erinevaid matkaliike, teab, millised matkad toimuvad 

erinevatel aastaaegadel, valib riietuse vastavalt matka eripärale, oskab pakkida  

seljakotti ja hooldada matkavarustust; 

2.5. oskab juhtida matka ja planeerida teekonda,  teab ja järgib orienteerumise põhitõdesid,  

kasutab kaarti, kompassi ja GPS-i; 

2.6. planeerib ühe- ja mitme päevaseid matku ja järgib looduses liikumisel seadusandlust; 

2.7. oskab planeerida tegevust laagris, valib asukoha, teab, mida jälgida laagrisse jäämisel, 

oskab püstitada majutuse, teha lõket ja valmistada toitu; 

2.8. tunneb õpitud  taime-, looma- ja linnuliike ning oskab neid vaadelda ning  määrata, 

mõistes inimtegevuse osa liikide hävimises ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse 

olulisust ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusesse looduskeskkonnas; 

2.9. teeb loodussäästlikke valikuid nii igapäevaelus  kui ka matkasid planeerides; 

2.10. teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning väärtustab 

säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 

2.11. väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust. 
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3.   Õppekorraldus ja tundide jaotus  

Õppekorralduses lähtutakse õppekava üldeesmärkidest ja -ülesannetest, üldpädevustest, 

taotletavatest õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega.  

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja noorte 

vabatahtlikkuse alusel. Õppekava maht on 630  tundi, mis jaotatakse kolme õppeaasta vahel 

võrdsetes osades. Õppetöö jaguneb auditoorseks tööks ehk teooriaks, iseseisevaks tööks ja 

õppematkadeks, mille mahud määrab õpetaja. 

Õppekorralduse sujumiseks suheldakse tihedalt lastevanematega, et planeeritud 

õppematkadel/väljasõitudel osalemine oleks lapsevanematele eelnevalt teada ja noortele ajaliselt 

sobiv ja ohutu. 

Õppegrupi suurus on 8-10 õpilast. 

Lisaks on õppetöö üheks osaks osalemine hariduskeskuse ühistegevustes (nt tähtpäevad, 

väljasõidud, laagrid jms).  

 

4.  Õppekava seos riikliku õppekavaga  

4.1. Seosed põhikooli riiklikus õppekavas taotletud üldpädevuste ja läbivate teemadega. 

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada noore eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

● Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus  – matkadel 

rakendatavad konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis- ja mõõtmisoskust 

ning oskust kasutada loogikat. Pakutakse mõtlemist arendavaid tegevusi, leitakse 

sobivad lahendused, põhjendatakse valikuid ja läbitakse tulem (nt matka planeerimine 

ja läbimine).  

● Kultuuri- ja väärtuspädevus - ühised arutelud, matkatel osalemine ning ülesanded ja 

nende tulemuste analüüsimine aitavad noortel kujundada ja põhjendada oma arvamusi. 

Käsitletavate teemade ja praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse väärtustama 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi. 

● Õpipädevus –  individuaalse/grupitöö korraldus alates matkamise algteadmiste 

omandamisest kuni iseseisvalt matkade planeerimiseni, mis arendab  suutlikkust 

märgata ning lahendada probleeme, hinnata ja arendada oma võimeid ning juhtida 

õppimist. 

● Suhtluspädevus – ühiste ülesannete ja matkade kaudu õpitakse ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendama, teistega arvestama ja teisi aitama. 

● Sotsiaalne pädevus – ühised matkad suunavad noori koostööd tegema, arendades 

tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel. Noori juhitakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja 

ülesannete lahendamisele. 

4.2.    Õppeainete lõiming  – lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes. 

● Loodusained – matkade planeerimisel ja läbimisel omandavad noored  praktiliste 

tegevuste kaudu teadmisi  näiteks erinevatest looduslikest pinnavormidest, ilmastikust 

ja mitmesugustest loodusnähtustest. Õppetöös puutuvad noored otseselt kokku 
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mitmete füüsika- ja loodusseadustega. 

● Matemaatika – noored kasutavad loogilist mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. Raja 

pikkuse kindlakstegemine ning  raja läbimise kestuse arvutamine on matkal  vajalik 

oskus. 

● Sotsiaalained – ühiselt tegutsedes õpitakse teistega arvestama ja  käitumisreegleid 

järgima. 

● Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled – noortes kujundatakse oskust väljendada end selgelt 

ja asjakohaselt, arendades seeläbi ka tehnoloogilist sõnavara. Tööülesannete ja 

matkade koostamiseks meediast vajaliku teabe otsimine toetab võõrkeelte 

omandamist. 

● Kehaline kasvatus – tegevused matkadel aitavad kinnistada terviseteadlikku käitumist 

ning väärtustada liikuvat eluviisi. 

 

4.3.  Õppekava läbivad teemad - loodusmatkade   ainevaldkond seostub järgmiste läbivate 

teemadega: 

● Keskkond ja jätkusuutlik areng – õpetab käituma  keskkonda hoidvalt. Tähelepanu 

pööratakse keskkonnasäästlike  tarbimisharjumuste kujundamisele. 

● Teabekeskkond – infot kogudes õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid ning 

hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine võimaldab olla kursis 

erialaste tehnoloogiliste uuendustega ning tutvuda ja uurida  matkamisega  seotud 

teemasid. 

● Tehnoloogia ja innovatsioon – õppetöös kasutatakse erinevaid GPS- seadmeid ja 

APP-e. 

● Tervis ja ohutus – matkates areneb noore üldfüüsiline ettevalmistus.  Tutvutakse  

matkamise ohutusreeglitega ning õpitakse nendega arvestama. 

● Väärtused ja kõlblus – rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi, kuidas 

arvestada kaaslastega, arendada organiseerimisoskust ning lahendada konflikte.  

● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – õppetööst välisel ajal suunatakse noori oma- 

algatuslikult  looduses viibima. 

 

5.  Hindamine ja tagasisidestamine 

Õppekava on üles ehitatud põhimõttel, et lisaks teooriale ja näitlikustamisele viiakse läbi matku ja 

laagreid, õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma vigasid hindama ja parandama. 

Õpetaja suunab individuaalse juhendamise varal noori oma võimeid hindama ja edasi arendama.  

Individuaalse tagasisidestamise eesmärk: 

- toetada noore arengut; 

- innustada noort sihikindlalt õppima ja treenima;  

- suunata noore enesehinnangu kujunemist;  

- süvendada ja tekitada elukestvat looduses liikumise huvi; 

- suunata ja toetada noort elustiili valikul. 

Tagasisidestamine õppetöös: 

- õppetöö käigus toimuvad õpetaja ja noore vahel arutelu ja vestlus - mida saab paremini, 

mis läks hästi, vajadusel julgustamine, innustamine ja motiveerimine; 
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- noorte omavaheline tagasisidestamine (vastastikuste soovituste ja tunnustuse jagamine); 

- osalemine erinevatel treeningutel ja võistlustel (tunnistused jm). 

Õppivaid noori aitavad, nõustavad ja vajadusel juhendavad oma valdkonna professionaalid. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse noorele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta. Läbinud 

esimese aasta, omistatakse tase 1, teisel aastal tase 2 ja kolmandal aastal tase 3.  

6.  Tehniline baas ja õppevahendid: 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 

internetiühendus ning vajalike õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool võimaldab õppe 

sidumist igapäevaeluga, see tähendab  õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi. Tabelis on välja 

toodud vajalikud vahendid läbi kolme õppeaasta. 

 
 I - III õppeaasta 

Töövorm Õppetund, matkad, väljasõidud, õuesõpe 

 

Klassiruum 8-10 töökohta võimalusega kasutada  arvutiklassi 

Lisaruum  Pernova loodusmaja lõkkeplats ja väliköök. 

Õppevahendid Kanuud, kompassid, GPS- id, räätsad, rattad, telgid, erinevad 

 

Õppetehnika Videoprojektsioon,  õpetaja arvuti, printer 

Kuluvahendid Kirjutusvahendid, markerid, harilikud ja viltpliiatsid, A4 ja A3 paber, papp, 

teip, toidukile, joonlauad, märkmikud, käärid, valgusallikad (hõõg-, gaasi- 

ja LED- valgustid) jne 

Uued suunad I -

III aasta 

10- kohaline köetav telk, magamiskotid, magamisalused ja seljakotid, 

erinevate matka äppide kasutamine. 

 

7.   Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Loodusmatkade õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt. Antud õppekava on 

praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita 

praktilisi ülesandeid. Õppekava koosneb üheksast  õppeteemast. 
 

Õppeteemad:  

Teemad I-III õppeaasta 

1.Meditsiin Kannatanu olukorra hindamine. Esmase abi andmine endale ja 

kaaslasele. Vigastused, põletused, külmakahjustused, vedelikupuudus  

ja luumurrud. Abi  kutsumine ja olukorra kirjeldus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− märkab esmaabi vajadust ja annab esmast abi kannatanule; 

− vajadusel kutsub  abi ja kirjeldab olukorda. 

2. Ohutu matkamine Ohutuks matkamiseks on vaja matka planeerida ja kinni pidada 

ohutusreeglitest, tee ja veekogu ületamine, ilmastikust tingitud ohud. 

Vähesed oskused ja valed valikud riietuses, teekonnal või matkaliigil 

tekitavad ohuolukordi. 

- teab ohutu matkamise reegleid ja oskab vältida ohuolukordi; 

- riietub matkaks vastavalt matkaliigile. 
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3. Orienteerumine  Kaardi, kompassi ja GPS-i kasutamine, orienteerumine maastikul, 

teekonna planeerimine, asukoha määramine ja tegevus eksimise 

korral. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab lugeda kaarti ja valida maastikul sobiva teekonna, 

ühildades  kaardi  ja maastiku; 

− määrab ilmakaared ja liigub asimuudiga; 

− oskab koostada plaani eksimise korral. 

4. Matkakorraldus Matkaks vajamineva varustuse valimine, seljakoti pakkimine, 

varustuse hooldus. Matkade planeerimine ja vajalikud ettevalmistused. 

Erinevatel matkaliikdel varustuse vajadus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− planeerib matka liigiti, valib vastavalt matkale sobiva 

matkavarustuse ja kasutab matkavarustust eesmärgipäraselt; 

− pakib matkaks seljakoti vastavalt aastaajale ja matkaliigile; 

− teab varustuse hoolduse vajalikkust ja hooldab 

matkavarustust. 

5. Matka liigid ja 

looduskaitselised 

piirangud 

Erinevatel aastaaegadel käiakse erinevatel matkadel: jalgsi-,  vee-, 

räätsa-, suusa-, uisu- ja tõukekelgumatkad. Looduses liikudes tuleb 

arvestada looduskaitseliste ja eraomandi seadustega. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab erinevaid matkaliike ja valib/planeerib need vastavalt 

aastaajale; 

− omab algteadmisi seadusandlusest ja arvestab neid matkadel; 

− toob välja erinevate matkade eripärad ja leiab matkaliigist 

lähtuvalt informatsiooni matkaradade kohta Eestis või 

välismaal; 

− kasutab erinevaid interaktiivseid matka planeerimise 

rakendusi. 

6. Meeskonnatöö Matkates meeskonnana tuleb kõigiga arvestada ja vajadusel üksteist 

toetada. Otsuste vastuvõtmine ja koos vastutamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− arvestab erinevate matkakaaslaste vajadustega ja teeb 

kompromisse, leiab konsensuse; 

− võtab osa meeskonnas otsuste tegemise protsessist ja teab 

oma vastutusala. 

7. Majutus, toit  ja 

hügieen  

Erinevad majutuse liigid, laagri ülespanek, tualeti rajamine,  toitlustuse 

korraldamine. Enda korrashoid ja pesemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

− seab üles laagri, rajab vajalikke laagriehitisi (varjualune, 

tualett, looduslik külmkapp jne) ning kasutab tööriistu (saag, 

kirves) ehitamiseks; 

−  võtab osa laagripaiga püstitamisest ja täidab meeskonnas 

jagatud ülesandeid vastutustundlikult ja teisi ohtu seadmata; 

− märkab puhta vee indikaatoreid, puhastab vett ja kasutab 

seda toidu valmistamiseks ning väldib vett saastavat 

käitumist 

− märkab puhta õhu indikaatoreid ja väldib õhusaastet tekitavat 

käitumist; 
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− teeb lõket mitmel erineval moel (tikud, peegel, patarei, 

tulepulk) ja teab, kuidas hoiduda metsatulekahjude 

tekitamisest ning kuidas metsatulekahju puhul käituda; 

− peab kinni hügieenist laagris ja matkates. 

8. Loodus ja aastaajad   Looduses liikudes tuleb tunda erinevaid looma-, linnu- ja taimeliike, 

aastaaegade vahetudes toimuvad looduses muudatused. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab ja eristab õpitud looma-, linnu- ja taimeliike; 

− teostab vaatlusi ja määrab õpitud looma-, linnu- ja taimeliike; 

− teab  ja oskab looduses liikudes arvestada aastaaegadele 

iseloomulike muutustega. 

9. Ellujäämine   Eksimisel ja kriisiolukordades tuleb hakkama saada vähesega, leida 

toit loodusest, ööbida ilma telgita. 

Oodatavad õpitulemused: 

− leiab iseseisvalt loodusest  toitu ja vett  ning teab, mida 

ellujäämiseks inimesel vaja on; 

− püstitab iseseisvalt varjualuse vastavalt aastaajale; 

− teab ellujäämise põhitõdesid. 

 

Läbitud õppekava väljundiks jääb õpilasele matkadel  osalemine ja praktilised sooritused, mis  

näitavad õpilase arengut ajas ning valitud huvialal. 

8.  Juhendaja profiili kirjeldus (oskused, taust) 

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on isiklik pikaaegne kogemus matkajuhina ning läbitud 

esmaabikoolitus. Valmisolek õpilastega tegeleda, oskus äratada neis huvi looduse ja 

keskkonnahoiu vastu, võimekus lihtsas keeles selgeks teha keerulisi asju ning olla õpilastele 

eeskujuks. 

Kasuks tuleb noorsootöö-, alushariduse pedagoogika või meeskonnatööalane täiendkoolitus, et 

märgata õpilaste eripärasid ja arendada nende oskusi. 

 

9. Materjalid ja kirjandus: 

Noorkotkaste ja kodutütarde opiqu materjalid 

Mets ja kestliku arengu haridus (2020) 

Koolitusmaterjalide_kogumik_Mets_ja_KAH 

Meri ja kestliku arengu haridus (2020) 

Koolitusmaterjalide_kogumik_Meri_ja_KAH 

Sood ja kestliku arengu haridus (2020) 

Koolitusmaterjalide_kogumik_Sood_ja_KAH 

Sõduri Käsiraamat Võru 2015 

Riigikaitseõpik 2019 

Treener.eok.ee matkatreeneri õppematerjal 


