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ZOOLOOGIA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS   

Õppekava alusel toimuv loodushariduslik õpe on mõeldud loodushuvilistele õpilastele, keda 

huvitab loodus ja eriti loomariik. Huviringis saadakse teadmisi loomariigi süsteemist ja 

mitmekesisusest, erinevate loomarühmade ja liikide iseloomulikest tunnustest, eluviisist, 

eripärast, geograafilisest levikust, loomade osast ökosüsteemides, koosluste aineringetes ja 

toiduahelates ning loomastiku kaitsest. Põhitähelepanu on suunatud maailm loomastiku 

tundmaõppimisele.  

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

koostööoskustega kasutades erinevaid õppemeetodeid, mis on tihedalt seotud praktiliste 

tegevustega. Peamiste tegevustena tehakse uurimuslike ja praktilisi töid: objektide, sh 

looduslike objektide vaatlemist, võrdlemist, rühmitamist, mõõtmist, katsete tegemist, 

kollektsiooni koostamist jms. Samuti kasutatakse õppetöös palju erinevaid õppemänge, 

osaletakse õpperetkedel, õppeekskursioonidel ja laagrites.  

Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: õppeainete vahelistest seostest; võrdsest 

kohtlemisest, olenemata eelteadmistest, oskustest, soost, teaduspõhisusest ja allikakriitikast. 

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 õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilane 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 I-III kooliaste, gümnaasium 

Õppeaja kestvus  8 õppeaastat 

Maht tundides 
1680 ak,  õppeaastas 210 ak klassiruumis 140 ak  ja 70 ak välised 

tegevused 

Õppekeel eesti keel /keelekümblus õpe (lemmikloomad) 

Vastuvõtu 

tingimused 

- huvi looduse ja loomade vastu; 

- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud eeldused 

- õppima saavad asuda 1-4. klassi õpilased, kellel on huvi 

looduse ja loomade vastu; 
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- II- III kooliastme ja gümnaasiumi õppekava huviringidesse 

saab astuda ka siis, kui eelmised huviringid läbimata.  

Õppevormid ja 

meetodid 

õppetöö korralduses arvestatakse järgnevaid põhimõtteid:  

- aastaajalisus, meetodite mitmekesisus, ruumiline 

mitmekesisus, praktilisus, aktiivsus, uurimuslikkus, lähedalt ja 

tuttavalt üldistuste ja kaugemate objektideni, eakohasus, 

eetilisus, teaduslikkus; 

- käiakse õpperetkedel, ekskursioonidel, võetakse osa laagritest; 

- viiakse läbi uurimistööd, vaatlusi, katseid, osaletakse 

konkurssidel, vanema kooliastme õpilasi juhendatakse 

uurimistööde koostamisel individuaalselt. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded: 
1.1 toetada noore loomupärast huvi ja uudishimu looduse vastu, avastamissoovi, 

silmaringi avardamist ja mitmekülgse maailmapildi arendamist ühistegevuste, 

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 aidata tundma õppida loomade (sh lemmikloomade) tavalisemaid elupaiku, loomi ja 

nende eluviisi ning seoseid keskkonna ja inimesega ning anda ülevaade 

elusorganismide põhivajadustest; 
1.4 toetada noorte teadushuvi, ettevõtlikkust, väljendusoskust, tegevuste planeerimise 

oskust ja loovust; 
1.5 tutvustada lihtsamaid uurimismeetodeid, vahendeid ja üldist uurimise käiku. 

Püstitatud ülesanded: 

1.6 loodusteadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine – praktikumid, vaatlused, 

ühistegevused, looduse vahetu kogemine; 
1.7 teadushuvi ja ettevõtlikkuse tõstmine – ühised väljasõidud ja õpperetked, õpitubade 

väljatöötamine, loodusalaste üritustel osalemine jm; 

1.8 ümbritsevat maailma mõistmine, muutused looduses - seoste loomine, katsed, vestlus, 

arutelud, õpperetked; 

1.9 lihtsamate uurimisvahendite  ja -meetodite kasutamine – uurimistööd, uuringud, 

vaatlused, praktilised ülesanded. 
 

2. Õpieesmärgid ja oodatavad õpitulemused:  

2.1 mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest ja arvestab 

taimede ja loomade vajadustega; 

2.1 märkab looduse mitmekesisust, oskab hinnata selle ilu ja erilisust, märkab aastaajalisi 

muutusi ning väärtustab elurikkust; 

2.3 tunneb kodukoha ja maailmas levinumaid loomaliike, nende elupaiku ja kohastumusi; 

2.4 eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut ja teab nende 

kohastumusi, ehitust ja eluringi; 

2.5 teab lemmikloomade pidamise reegleid, teadvustab vastutust looma heaolu tagamise 

eest; oskab hoolitseda enda ja/või elavnurga loomade eest (toitmine, jootmine, elupinna 

puhastamine); 

2.6 teab tavalisemaid ohustatud kaitsealuseid selgroogseid loomi; 
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2.7 käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid, liigub looduses 

turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast; 

2.8 teeb loodusvaatlusi ning uurimuslike tegevusi, järgides suulisi ja kirjalikke juhendeid.; 

2.9 teab loomade uurimiseks kasutatavaid vahendeid ja kasutab neid eesmärgipäraselt, 

tehes uurimis- ja vaatlustulemustest järeldusi, viies läbi kokkuvõtlikke esitlusi. 

 

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 1680 ak tundi, mis jaotatakse õppeaastate vahel võrdsetesse osadesse. 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 ja  gümnaasiumi 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.  

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 
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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. 

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.  
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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 kokkuvõtlikud/kordavad õppemängud;  

5.2 koostatud näituste, tehtud esitluste, lühiuurimuste suuline tagasiside (tunnustused, 

soovitused edaspidiseks, viitamine esitluse tugevatele külgedele ja 

arenemisruumile); 

5.3 kokkuvõttev juturing, kus õpilased ütlevad, mis oli kõige huvitavam, mis jäi 

meelde, mis meeldis ja mis ei meeldinud ning juhendaja tagasiside, millele veel 

tähelepanu pöörata, edusammude tunnustamine; 

5.4 erinevad viktoriinid, osalemine huvikooli, maakonna vm viktoriinidel, 

konkurssidel; 

5.5 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  

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 välja toodud vajalikud vahendid läbi kaheksa 

õppeaasta. 

Huviring ja 

kestus 

Lemmikloomad 

2 õa 

Praktiline zooloogia/ 

loomariigi saladused 

3 õa 

Entomoloogia 

3 õa 

Töövorm Õppetund,  õuesõpe, 

õppemängud, vestlus, 

arutelu. 

Õppetund,  õuesõpe, 

õppemängud, vestlus, 

arutelu. 

Aktiivne iseseisev 

tegutsemine, paaris- või 

rühmatöö. 

Klassiruum 8-12  töökohta 8-12  töökohta 8-12 töökohta 

Õpperuumid 
Õppeklass, talveaed, 

helide- ja filmikoobas, 

loodusmaja aed. 

Õppeklass, helide- ja 

filmi-  koobas, talveaed, 

loodusmaja aed. 

 

Õppeklass, talveaed, 

muud ruumid vastavalt 

vajadusele (näituseala, 

helide- ja filmikoobas). 

Looduskeskkon

nad 

Rannaniit, jõeäär, mere- 

äär, park, matkarajad. 

Park, rannaniit 

jõekallas, mets. 

Loodusmaja õueala, 

jõgi, mererannik, mets. 
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Õppevahendid Eestikeelne kirjandus, 

teatmeteosed, loodus- ja 

lasteajakirjad, näidis- 

materjalid töölehed, 

õppefilmid ja arendavad 

mängud, loodusmaja 

erinevad kogud, 

magnettahvel. 

Eestikeelsed 

teatmeteosed, määrajad, 

loodusmaja kogud, 

õppemängud, töölehed, 

topised. 

 

Õppekollektsioonid, 

määrajad, teatmeteosed, 

entomoloogilised 

vahendid (püügi- ja 

prepareerimisvahendid, 

õppefilmid, illustreeriv 

pildimaterjal. 

 

Õppetehnika Binokulaar, luup, 

tahvelarvuti, 

termomeeter, 

mõõtevahendid. 

Binokulaar, luup, 

binokkel, tahvelarvuti, 

teleekraan, vaatlus- ja 

mõõtevahendid. 

Binokulaar, teler, VHS 

videomagnetofon, 

arvuti, tahvelarvuti, 

fotoaparaat. 

Kuluvahendid 

Kirjutamis- ja 

joonistamisvahendid, 

kleepimis- ja 

voolimisvahendid, paber, 

värvilised paberid,. 

Kirjutamis- ja 

joonistamisvahendid, 

paber, värvilised 

paberid, kleepimis- ja 

meisterdamisvahendid,  

lamineerimiskile, 

pisipakendid (ümbrik, 

minigrip kotikesed). 

Lamineerimiskile, 

paber, kirjutusvahendid, 

entomoloogilised 

nõelad, spetsiaalne kile 

liblikate sirutamiseks, 

kloroform, 

etüülatsetaat. 

 

7. 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 zooloogia õppekavas on 28, 

neist 4 esimest teemat läbitakse kõikides huviringides. Lisaks seotud hariduskeskuse 

ühistegevustega - näitused, õpperetked, laagrid jms.  

Õppesisu teemad: 

Läbivad teemad Läbitakse kõigis huviringides, arvestades õpilaste vanust 

1. Kes on loomad 

elus ja eluta maailm, elu tunnused; loomade, taimede, seente võrdlus; 

sarnasused ja erinevused; loomade rühmitamine lähtudes inimesega 

seotusest, elupaigast, eluviisist, välis- ja siseehitusest ning 

sugulusastmest.  

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab elus ja eluta looduse objekte ja kirjeldab oma 

sõnadega elu tunnuseid; 

- võrdleb loomi, taimi ja seeni ning kirjeldab nende sarnasusi ja 

erinevusi. 

2. Kodu-, mets- ja 

lemmikloom 

koduloom, metsloom, lemmikloom: erinevused, sarnasused, loomade 

vajadused. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab mille poolest erinevad mets-, kodu- ja lemmikloomad ning 

selgitab neid erinevusi oma sõnadega; 

- teab, miks on koduloomad inimesele kasulikud; 

- oskab nimetada vähemalt 6 erinevat mets- kodu- ja 

lemmikloomi ja teab nende eluringi. 

3. Loomade uurimine 
 

uurimise põhjused, uurimise meetodid: vaatlus, loendus, katse, 

märgistamine, küsitlus, püük, mõõtmine, pildistamine, tegevusjälgede 
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uurimine, uurimisvahendid: suurendusvahendid, püügivahendid, 

mõõtevahendid, jälgimisvahendid; tulemuste mõtestamine: analüüs, 

järeldus, esitlus, ettekanne, uurimus, näitus, jutustus; uurimuse/vaatluse 

kavandamine, läbiviimine ja esitlemine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teeb loodusvaatlusi, leiab loodusest loomade tegevusjälgi ja 

analüüsib neid; 

- teab, nimetab ja kasutab õppetöös põhilisi uurimisvahendeid ja  

-meetodeid; 

- kavandab,  viib läbi, vormistab ja esitleb lihtsamaid 

uurimistöid. 

4. Loomade kaitse 

looduses käitumine ja liikumise reeglid, igaüheõigus; loodus- ja 

loomadekaitse Eestis ja maailmas, kodukoha kaitsealad, kaitstavad 

liigid, ohustatud liigid, liikide ja elupaikade kaitse maailmas, eriti 

ohustatud liigid 

Oodatavad õpitulemused: 

- liigub looduses turvaliselt, keskkonda kahjustamata ja loomi 

häirimata; 

- teab ja selgitab omasõnadega, miks on vajalik loomi ja 

looduskeskkondi kaitsta; 

- tunneb Eesti eriti ohustatud liike ja selgitab, miks ja kuidas neid 

kaitstakse. 

Teemad  Lemmikloomad  (2 õa) 

5.Lemmikloom - 

kujunemine ajalugu  

traditsioonid ja tänapäev, lemmik- kodu- ja metsloom. 

- teab kes on lemmikloom ja nimetab õpitud loomi ning oskab 

oma sõnadega kirjeldada miks inimesed endale lemmikloomi 

võtavad;  

- teab millal tähistatakse rahvusvahelist lemmikloomapäeva ja 

saab ülevaate lemmiklooma kodustamise ajaloost. 

6. Koer/kass 
eellane/päritolu, tõud, lihtsam anatoomia, omaduste kirjeldus, eluring, 

hooldamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab, kes on koera/kassi eellane ja selgitab omasõnadega nende 

lemmikloomaks kujunemislugu; 

- räägib koera/kassi eluringist, tutvustada vähemalt 4 tõugu 

(eripärad, hooldamine, vajadused, sobivus inimesega jm); 

- teab peamisi vajadusi koer/kass täisväärtuslikuks eluks, oskab 

neid loomapidamisel kasutad. 

7.  Väikenärilised 
hamster, liivahiir, deegu, vöötorav, tšintšilja, rott, merisiga- päritolu, 

tõud, lihtsam anatoomia, omaduste kirjeldus, eluring, hooldamine. 

 Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab peamisi kodus peetavaid väikenärilisi; 

- selgitab oma sõnadega, miks hakati kasvatama kodustes 

tingimustes väikenärilisi; 

- tutvustab vähemalt viie närilise eluringi ja nende erisusi ning 

(eripärad, hooldamine, vajadused, sobivus inimesega jm); 

- teab peamisi vajadusi väikenäriliste täisväärtuslikuks eluks, 

oskab neid loomapidamisel kasutad. 

8.  Küülik eellane/päritolu, tõud, lihtsam anatoomia, omaduste kirjeldus, eluring, 

hooldamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab, kes on küüliku eellane ja lemmikloomaks kujunemislugu; 
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- mõistab küüliku lihtsamat anatoomiat ja kirjeldab seda oma 

sõnadega; 

- räägib küüliku eluringist, teab vähemalt 4 tõugu (eripärad, 

hooldamine, vajadused, sobivus inimesega jm); 

- teab peamisi vajadusi küüliku täisväärtuslikuks eluks, oskab 

neid loomapidamisel kasutad. 

9.  Linnud viirpapagoi, kanaarilind, kakaduu, lembelind, teemanttuvid jt; päritolu, 

tõud, omaduste kirjeldus, eluring, hooldamine. 

- teab vähemalt 4 linnuliiki ja päritolu ja oskab neid oma 

sõnadega kirjeldada; 

- mõistab lindude  erisusi ja võrdleb neid teiste 

lemmikloomadega (koer, väikenäriline, kilpkonn vm); 

- kirjeldab linnu eluringi ja teab, mida vajab täisväärtuslikuks 

eluks ning oskab kasutada linnupidamisel. 

10. Terraarium  
terraarium, terraariumi loomad, nende päritolu, lihtsam anatoomia, 

omaduste kirjeldus, eluring, hooldamine. 

- saab aru, miks lemmikloomad vajavad elukeskkonnaks 

terraariumi, mis see on ja kuidas seda vastavalt loom 

vajadustele sisustada; 

- tutvustab  viite terraariumi looma  ja nende eluringi; 

- teab, mida vajab terraariumi loom täisväärtuslikuks eluks ning 

oskab kasutada loomapidamisel. 

11. Akvaariumikalad tüüpilisemad akvaariumikala liigid, hooldus ja omaduste kirjeldus, 

tingimused, hooldamine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- saab aru, miks kalad vajavad elukeskkonnaks akvaariumi, mis 

see on ja kuidas seda vastavalt kalade vajadustele sisustada; 

- teab kala eluringi ja tunneb erinevaid akvaariumikalade liike 

(tutvustab vähemalt 3); 

- tunneb kala lihtsamat anatoomiat, eluviisi ja vajadusi 

täisväärtuslikuks eluks ja oskab hooldada akvaariumit. 

12. Koduloom -

lemmikloom  

koduloomad lemmikuna - hobune, kits, lammas, siga, lehm, kana - 

päritolu, omaduste kirjeldus, eluring, hooldamine. 

 
Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja selgitab, mille poolest erinevad/sarnanevad lemmik- ja 

koduloomad; 

- teab, miks on koduloomad inimestele kasulikud ja miks neid 

kasvatatakse; 

- oskab rääkida koduloomade eluringist ja teab nende põhilisi 

vajadusi (elutingimused, toit vm). 

13. Lemmik- 

loomadega seotud 

ametid 

veterinaar, loomaarst, lemmiklooma treener, künoloog, lemmiklooma 

juuksur, loomade varjupaiga töötaja jm. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab erinevaid lemmikutega tegelevaid ameteid ning 

kirjeldab, miks antud amet on lemmikloomaga seotud; 

- saab kogemuse erinevate lemmikloomadega tegelevate asutuste 

tööst ja lemmikloomadega seotud ametitest. 

Praktiline väljund 

huviringi läbimisel 

- õppeaasta lõpus valmivad erinevates teemadest loovtööd või 

näitus; 

- läbitud huviringi väljundiks jääb õpilasele tehtud töödest mapp,  

mis näitab õpilase arengut ajas ning valitud huvialas.  
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Teemad Loomariigi saladused/praktiline zooloogia (3 õa) 

14. Loomariigi 

süsteem ja 

mitmekesisus 

loomariigi süstemaatika põhiüksused, selgroogsete ja selgrootute 

põhilised tunnused. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab eluslooduse süstemaatika põhiüksusi riigist 

liigini; 

- tunneb selgroogsete /selgrootute organismide põhirühmi ning 

nende tunnuseid ja grupeerib looduses elavaid organisme 

sarnasuse alusel. 

15. Loomade välis- ja 

siseehitus 

imetajad, linnud, kalad, roomajad, kahepaiksed - välistunnused, 

välisehitus, kehaosad, 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab selgroogsete põhirühmade (imetajad, linnud, 

kalad, roomajad, kahepaiksed) välistunnuseid, selgrootute 

põhirühmade (käsnad, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) 

välistunnuseid ning nende seoseid organismi talitlusega; 

- nimetab iga rühma esindajaid ning kirjeldab nende välisehitust; 

- tunneb ja kasutab õigesti mõisteid: keha, pea, jalad, saba, kael, 

tiivad, nokk, suled, karvad, soomused, toitumine, kasvamine, 

uimed, ujulestad, lõpused, metsloom, koduloom, lemmikloom. 

16. Loomade eluviis,  

vajadused ja 

kohastumused 

loomade vajadused, kohastumused, toiduahelad, elupaigad (kõrb, 

vihmamets, mäestik, jäävöönd), liik, kooslus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab loomade põhivajadusi; 

- teab ja kasutab mõisteid toiduahel, toiduvõrgustik, elupaik, 

taim-, loom- ja segatoiduline, liik, kooslus; 

- koostab lihtsamaid toiduahelaid ja -võrgustikke; 

- teab, mida tähendab elupaigaga kohastumine ja kooslused ning 

nimetab vähemalt viit kohastumust; 

- toob näiteid loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, 

mäestikes ning jäävööndis. 

17. Loomade 

käitumine 

instinktid, refleksid, käitumise mehhanismid ja -evolutsioon , 

kohastumused, meeleelundid, lõimetishoole 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab põhilisi loomade käitumist mõjutavaid 

faktoreid; 

- tunneb loomade etoloogilisi kaitsekohastumusi, oskab neid 

liigitada ja analüüsida; 

- tunneb ainealast terminoloogiat ja kasutab neid õppetöös; 

- teeb vaatlusi, kasutab juhendeid, vormistab vaatlustulemusi ja 

teeb järeldusi; 

- tunneb loomade uurimiseks kasutatavaid lihtsamaid vahendeid, 

meetodeid/metoodikat ja kasutab neid eesmärgipäraselt. 

18. Loomade levik ja 

elupaigad 

Eesti elupaigad (jõgi, järv, jõgi, meri, mets, põld, raba); maailma 

elupaigad (mandrid ja ookeanid, polaaralad, Euraasia, Põhja- ja Lõuna-

Ameerika, Austraalia ja Okeaania, Aafrika). 

Oodatavad õpitulemused: 

- iseloomustab erinevaid Eesti elukeskkondi (vesi, raba, põld, 

mets, Läänemeri) ja selle keskkonnatingimusi, kirjeldab seal 

elavaid loomaliike ja kooslusi ning nende kohastumusi 

vastavate elupaikadega; 

- teab ja nimetab erinevate mandrite ja maailmajagude loomi 

ning nende kohastumusi vastavate elupaikadega. 
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19. Loomade tähtsus 

inimese elus ja 

loomastiku kaitse 

koduloomad, jahiloomad, karusloomad, lemmikloomad, kaitsealused 

liigid, looduskaitse, elupaigad, ohutegurid. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab ja nimetab kodu-, jahi-, karus- ja lemmikloomi ning nende 

tähtsust inimese elus; 

- on teadlik loomade kaitse vajadusest ja looduskaitse 

põhiprobleemidest; 

- tunneb vähemalt kümmet kaitsealust Eesti ja maailma 

loomaliiki ning nende elupaiku, nimetab neid ohustavaid 

tegureid. 

Praktiline väljund 

huviringi läbimisel 

läbitud huviringi väljundiks jääb õpilasele tehtud töödest mapp,  mis 

näitab õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 

Läbivad teemad 
Entomoloogia/putukateadus algajatele -  õppeteemad läbitakse 

vastavalt kooliastmetele (3 õa).  

20. Eluslooduse riigid 

ja loomariigi 

klassifikatsioon. 

Elu tunnused, eluslooduse riigid; loomariigi süsteemi põhiüksused, 

süstematiseerimise põhimõtted. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab elu tunnuseid ja tunneb eluslooduse riike;  

- tunneb organismide rühmitamise põhimõtteid; 

- tunneb peamisi loomarühmi ja oskab neid süstematiseerida 

välistunnuste põhjal; 

- omandab vajalikud teemaga seonduvad terminid. 

21.  Putukate 

süstemaatika ja 

mitmekesisus 

Putukate klassifikatsioon, mitmekesisus, tähtsus looduses. 

Oodatavad õpitulemused: 

- omab ülevaadet putukate süstemaatikast ja mitmekesisusest; 

- rühmitab putukaid välistunnuste alusel; 

- mõistab ja väärtustab putukate tähtsust looduses  

ning inimese elus; 

- kasutab teatmeteoseid ja määrajaid eesmärgipäraselt. 

22. Kaitsealused liigid 

ja keskkonnakaitse 

põhiolemus 

Looduskaitse, populatsioonide liikide kaitse, kaitsekategooriad, 

kaitsealused liigid, keskkonnakaitse. 

Oodatavad õpitulemused: 

- väärtustab keskkonda kui tervikut ja suhtub loodusesse 

säästlikult ning mõistab liigi- ning looduskaitse tähtsust; 

- tunneb kaitsekategooriaid ja kaitsealuseid putukaliike Eestis;  

- võrdleb erinevate putukate keskkonna vajadusi seoses 

sesoonsuse ja elupaiga; 

- liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja 

iseennast. 

23. Putukate 

paljunemine ja areng, 

anatoomia ja 

füsioloogia. 

Putukate anatoomia ja füsioloogia, areng, välis- ja siseehitus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb üldjoontes putukate füsioloogiat, elundite ja nende 

süsteemide - elundkondade elutalitlusi;  

- teab kuidas toimub erinevate putukarühmade paljunemine ja 

areng; 

- tunneb putukate välis- ja siseehitust; 

- mõistab morfoloogiast lähtuvalt seoseid eluviisi ja elupaigaga; 

- teab teemakohaseid mõisteid ja oskab neid kasutada. 

 

24. Putukate 

elupaigad ja eluviis. 

Putukate eluviis, elupaigad, elupaikade ja eluviisi seosed, putukate 

suhtevõrgustik. 
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Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb putukate käitumise iseärasusi ja strateegiaid; 

- omab ülevaadet putukate elupaikadest ning mõistab eluviisi ja 

elupaigaga seoseid; 

- mõistab ja saab aru vääris elupaikade tähtsusest ja nende 

püsimajäämisest putukate elukeskkonnana; 

- mõistab ökosüsteemide mitmetahulisust ja selles valitsevat 

keerukat suhtevõrgustikku; 

- kasutab lihtsamaid uurimise meetodeid ja - vahendeid; 

25. Putukate  

toitumine. 

 

Toitumistüübid: karnivoorid, herbivoorid, omnivoorid; putukate tähtsus 

lagundajatena, kasurid ja kahjurid. 
Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb putukate toitumisviise ja -tüüpe ning omab ülevaadet 

toidu objektidest;  

- tunneb putukate suu osiseid ning oskab neid määrata jooniste ja 

preparaatide järgi; 

- tunneb aia-, põllu- ja metsa kahjureid ning oskab neid määrata 

välistunnuste ja kahjustuste järgi; 

- mõistab putukate tähtsust lagundajatena looduseaineringes: 

surnud organimide lagundajad, väljaheidete ümbertöötlejad jne.  

26. Eesti putukafauna. 

Putukate rühmad: liblikad, mardikad, kiletiivalised, kahetiivalised, 

sihktiivalised jt. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb tähtsamaid putukate seltse ja liike ning oskab neid 

määrata ja süstematiseerida; 

- tunneb putukate bioloogilisi ja anatoomilisi iseärasusi;  

- oskab kasutada teatmeteoseid ja määrajaid; 

- tunneb teemakohast terminoloogiat; 

- oskab teha vaatlusi, neid vormistada ja teha tulemustest 

järeldusi. 

27. Inimkaaslejad 

putukad: kasurid ja 

kahjurid. 

Metsa-, aia-, põllu- ja kodukahjurid. 

Oodatavad õpitulemused: 

- tunneb aia-, põllu- ja metsa kahjureid ning oskab neid määrata 

välistunnuste ja kahjustuste järgi; 

- tunneb kodukahjureid (toiduainete-, toataimede-, riiete- ja 

puidukahjurid) ja oskab neid määrata välistunnuste ja 

kahjustuste põhjal; 

- tunneb ohutuid tõrje viise, vahendeid  ja meetodeid ning oskab 

neid kasutada; 

- mõistab kahjurite ohtlikkust tervisele ja majandusele.  

28. Putukate 

uurimine. 

Laboratoorsed tööd, uurimismeetodid/metoodika, putukate 

prepareerimine, uurimistulemuste kaardistamine ja analüüs.  

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab planeerida oma praktilise töö käiku ja kasutada 

entomoloogilisi vahendeid; 
- oskab kasutada teatmeteoseid ja määrajaid; 

- omandab üldised tööharjumused ja oskused töötada 

individuaalselt ja meeskonnas. 

- oskab oma teadmisi kasutada ja edasi arendada. 

 

Väljund  huviringi 

läbimisel 

Läbitud huviringi väljundiks jääb õpilasele tehtud töödest mapp,   

mis näitab õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 
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8. Juhendaja profiili kirjeldus  

Huviringi 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. 

I - II õa - kasuks 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. 

III- gümnaasium - loodusainete/bioloogia õpetaja või loodusteadusliku taustaga juhendaja, 

loodusainete/bioloogia õpetaja või loodusteadusliku taustaga noorsootöötaja 

Keelekümblus õppe läbiviimisel vajalik, keelekümbluse õpetaja kutse. 
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