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AINEVALDKOND „LOODUSAINED“ 
 

Ainevaldkonna õppeained 

LOODUSÕPETUSE AINEKAVA  
 

Õppeaine kirjeldus I kooliastmes  

Loodusõpetusega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis moodustab 

loodusteadusliku pädevuse. Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ja selgitada loodus-, tehis- 

ja sotsiaalses keskkonnas (edaspidi keskkonnas) eksisteerivaid objekte ja protsesse, analüüsida 

keskkonda kui terviksüsteemi, märgata selles esinevaid probleeme ja kasutada nende 

lahendamisel loodusteaduslikku meetodit, võtta vastu igapäevaelulisi keskkonnaalaseid 

pädevaid otsuseid ja prognoosida nende mõju, arvestades nii loodusteaduslikke kui ka 

sotsiaalseid aspekte, tunda huvi loodusteaduste kui maailmakäsitluse aluse ja areneva 

kultuurinähtuse vastu, väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja 

säästvat eluviisi. Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, milles loodust käsitletakse kui 

tervikut. Selline lähenemine vastab põhikooli noorema astme õpilaste maailmakäsitusele ning 

võimaldab vältida loodusteaduslike teadmiste killustatust ja kujundada õpilastel 

tunnetusoskusi. Õpetaja peab loodusõpetust õpetades kavandama selliseid õpitegevusi, mis 

võimaldavad õpilasel õpitavaga seotut ise kogeda nii klassiruumis kui ka igapäevaelus. Õpetaja 

motiveerib õpilast, planeerib otstarbeka tegevuse, mõjutab ja suunab õpilaste 

väärtushinnanguid ning hoiakuid, annab tagasisidet tegevuse õnnestumise kohta. I kooliastme 

õpilane mõistab kõige paremini seda, mis on seotud tema kogemustega. Õpilane õpib selles 

vanuseastmes kõige tulemuslikumalt siis, kui tal on võimalik õpitavat kogeda – meelte abil 

tajuda. Uurimuslikke ülesandeid saab täita eelkõige õppekäikudel, välitundides või ka 

kodutööna. 

Hindamine  

Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Oluline on näidata, 

kuidas õpitu praegu ja tulevikus õpilase enda eluga seotud on – kuidas õpitut kasutada saab. 

Õpitulemusi hinnatakse selle vanuseastme hindamispõhimõtete järgi. Hinnangute andmisel ja 
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numbrilisel hindamisel võetakse aluseks ainekavaga määratletud õpitulemused ning nende 

sõnastamiseks kasutatavad tegevused. 

Kujundavalt hinnatakse õppe kestel toimuvat ja keskendutakse eelkõige õpilase arengu 

võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside antakse õigeaegselt ja täpselt ning 

kirjeldatakse õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi. Esitatakse ettepanekuid edaspidisteks 

tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.  

 

Õppeaine sisu 1. klassis  
 

INIMESE MEELED JA AVASTAMINE 

Teema suunab õpilasi märkama ja uurima ümbritsevat maailma, arendab õpilaste 

keskkonnatundlikkust, mis on keskkonnateadlikkuse oluliseks komponendiks. Kasutades 

erinevaid meeli (kuulmine, nägemine, kompimine, maitsmine, haistmine), õpitakse vaatlema, 

võrdlema ja rühmitama erinevaid elus- ja eluta looduse objekte, nende omadusi. 

Põhimõisted: omadus, meeled, elus, eluta, elusolend, looduslik, tehislik, tahke, vedel. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses. 

 Elus- ja eluta looduse objektide rühmitamine. 

 Õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks. 

 Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine. 

 Looduslike ja tehismaterjalide/objektide rühmitamine 

AASTAAJAD 

Aastaajaliste muutustega ja nende tekkepõhjustega tutvumine suunab õpilasi märkama ja 

uurima looduses toimuvaid protsesse, nende põhjusi ja tagajärgi ning mõju inimesele. Taimed, 

loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. 

Põhimõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, veekogu, 

maastik, loomastik, taimestik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
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 Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus. 

 Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine. 

 Tutvumine kooli ümbrusega õppekäikudel. 

Õpitulemused 1. klassi lõpus  

Inimese meeled ja avastamine  

 oskab oma meelte abil omadusi määrata; 

 teab, et taimed, loomad ja seened on elusolendid; 

 viib läbi lihtsamaid loodusvaatlusi; 

 eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja 

rühmitab neid; 

 teab, et on olemas looduslikud ja inimese tehtud asjad ning materjalid; 

 kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel; 

 eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete suhtes; 

 tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 

 märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist 

mitmekesisust; 

 väärtustab nii looduslikku kui inimese loodut ning suhtub kõigesse sellesse säästvalt; 

Aastaajad 

 teab, et looduses aset leiduvad muutused sõltuvalt aastaaegadest ning valgusest ja 

soojusest; 

 märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega, kirjeldab 

aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades); 

 toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese elus; 

 teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, kannab vaatlusinfo tabelisse, jutustab 

vaatlusinfo/tabeli põhjal ilma muutumisest; 

 teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest; 

 toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta 

erinevatel aastaaegadel; 

 oskab vaadelda, nimetada, rühmitada ja kirjeldada kodukoha, kooliümbruse elusa ja 

eluta looduse objekte; 

 mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu; 
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 liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib 

 koostegutsemise reegleid; 

 hoiab oma kodukoha loodust ja ehitisi. 

 

Õppeaine sisu 2. klassis   
 

ORGANISMID JA ELUPAIGAD 

Erinevate elukeskkondade taimede ja loomadega ning nende peamiste eluavaldustega 

tutvumine õpetab mõistma organismide ja elukeskkonna seoseid ning märkama elurikkust ja 

kohastumusi.  

Maismaataimed ja -loomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade 

eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -loomade erinevus 

maismaa organismidest.  

Põhimõisted: puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad, saba, 

kael, tiivad, nokk, suled, karvad, toitumine, kasvamine, elupaik, kasvukoht, metsloom, 

koduloom, lemmikloom, soomused, uimed, lõpused, ujulestad.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

 Loodusvaatlused: taimede välisehitus, loomade välisehitus.  

 Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine.  

 Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest.  

 Loomaaia või loomapargi külastus või lemmikloomapäeva korraldamine. 

 Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.  

INIMENE  

Teema loob aluse inimese kui loodusteaduste uurimisobjekti ja keskkonna seoste mõistmisele. 

Tutvutakse inimese tervist mõjutavate teguritega ning tervisliku eluviisi tähenduse ja 

tähtsusega.  

Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. Hügieen kui tervist hoidev 

tegevus. Inimese elukeskkond.  

Alateemad:  
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 Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus. 

Viisakas käitumine.  

 Mina ja tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid. Tervislik 

eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja sport. Abi saamise 

võimalused. Esmaabi.  

 Mina ja minu pere. Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja 

teised sugulased. Pereliikmete tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. 

Kodused tööd. Abivalmidus, kohuse- ja vastutustunne. Kodu traditsioonid. 

Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud 

kodus ja koduümbruses.  

 Mina: aeg ja asjad. Aeg. Aja planeerimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, 

lubadused, vastutus. Minu oma, tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade 

väärtus teiste väärtuste seas.  

 Mina ja kodumaa. Eesti – minu kodumaa. Kodukoht. Eesti rikkus. Rahvakalendri 

tähtpäevad.  

Põhimõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asula (linn, alev, küla).  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 Enesevaatlus, mõõtmine.  

 Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine. 

 Õppekäik: asula kui inimese elukeskkond.  

MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE  

Teema on oluline uurimuslikus õppes, luues aluse andmete korrektse kogumise, vormistamisja 

analüüsioskuste kujundamisele.  

Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine.  

Põhimõisted: mõõtühik, termomeeter, temperatuur, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

 Kehade kaalumine.  

 Õpilaste pikkuste võrdlemine ja mõõtmine.  

 Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades.  
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ILM  

Teema kujundab loodusvaatluste läbiviimise, andmete kogumise ja järelduste tegemise oskust.  

Teema näitab looduslike tingimuste otsest mõju inimtegevusele ja aitab seeläbi mõtestada 

inimese ja looduse seoseid.  

Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused.  

Põhimõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 Ilma vaatlemine.  

 Õhutemperatuuri mõõtmine. 

 Ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine. 

Õpitulemused 2. klassi lõpus:  
Organismid ja elusolendid: 

 teab õpitud maismaaloomi ja -taimi, teab loomade ja taimedega seotud ohtusid ning 

looduslikke ohte;  

 oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;  

 kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes;  

 kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, seostab selle elupaiga ja kasvukohaga ning 

toob näiteid nende tähtsusest looduses;  

 oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi;  

 teab, et organism hingab, toitub, kasvab, paljuneb;  

 kirjeldab õpitud maismaaloomade välisehitust, toitumist ja kasvamist, seostab neid 

elupaigaga;  

 kirjeldab taimede välisehitust, märkab ja kirjeldab taimede arengut;  

 eristab mets- ja koduloomi;  

 teab, miks peetakse koduloomi, ja oskab nimetada nende vajadusi;  

 teab koduloomadega seotud ohtusid;  

 oskab märgata ja kirjeldada koduloomade arengut;  

 teab õpitud veetaimi ja -loomi;  

 teab, et on olemas erinevad elupaigad, et erinevatel organismidel on erinevad nõuded 

elukeskkonnale;  
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 teab maismaa- ja veetaimede põhierinevusi;  

 vaatleb taimi ja loomi erinevates elukeskkondades;  

 suhtub hoolivalt elusolenditesse ja nende vajadustesse;  

 väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja tähtsust looduses;  

 suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei jäta koduloomi hoolitsuseta;  

 väärtustab uurimuslikku tegevust. 

Inimene: 

 teab kehaosade nimetusi;  

 näitab ja nimetab kehaosi;  

 kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;  

 teab, et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning regulaarselt ja et väär toitumine 

toob kaasa tervisehäireid;  

 teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud;  

 oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid;  

 oskab leida toiduainete pakenditelt talle vajalikku teavet;  

 teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, hambaid;  

 teab, kelle poole tervisemurega pöörduda;  

 järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha puhtuse eest;  

 oskab näha ohtu tundmatutes esemetes, eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke 

tegevusi;  

 teab, et inimesed elavad erinevates elukeskkondades;  

 toob näiteid, kuidas inimene oma tegevusega muudab loodust;  

 teab, et oma tegevuses tuleb teistega arvestada;  

 tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning toimib 

keskkonda hoidvalt;  

 võrdleb inimeste elu maal ja linnas;  

 väärtustab iseennast ja teisi;  

 väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervist;  

 väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu; 

 väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja puhtust;  

 püüab vältida enda ja teiste tervise kahjustamist;  

 väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi,  
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 tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi;  

 oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti;  

 leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha; 

 tunneb kodukoha sümboolikat;  

 nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning väärtustab kodukohta;  

 kirjeldab mardi- ja kadripäeva, jõulude ning lihavõttepühade rahvakombeid; 

 väärtustab Eestit, oma kodumaad.  

Mõõtmine ja võrdlemine: 

 teab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga;  

 viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid praktilisi töid, järgides juhendeid ja 

ohutusnõudeid;  

 kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid 

mõõtmisvahendeid;  

 mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et mõõtmine peab olema täpne.  

Ilm: 

 teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma; 

 teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub vastavalt;  

 tunneb huvi uurimusliku tegevuse vastu. 

 

Õppeaine sisu 3. klassis   
 

ORGANISMIDE RÜHMAD JA KOOSELU 

Teema loob aluse elurikkuse süsteemseks ja süstemaatiliseks tundmaõppimiseks. Saadakse 

ülevaade tähtsamatest organismirühmadest, nende tunnustest ja seostest elukoosluses. Teema 

aitab mõista elurikkuse tähtsust ja kaitse vajalikkust ning vajadusi. 

Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Liik, kooslus, toiduahel. 

Põhimõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu, käbi, sõnajalg, sammal, selgroogsed, kalad, 

kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad, soomused, selgrootud, ussid, putukad, ämblikud,  

seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, liik, kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, 

segatoiduline, toiduahel. 
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LIIKUMINE 

Teema seostub liiklemise turvalisusega. 

Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena (katseliselt). Liiklusohutus. 

Põhimõisted: liikumine, kiirus, jõud. 

ELEKTER JA MAGNETISM 

Teema seostub turvalisusega elektriseadmete käsitsemisel. 

Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. 

Magnetnähtused. Kompass. 

Põhimõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, ohutus, magnetpoolus, 

lõunapoolus, põhjapoolus, kompass, ilmakaared. 

PLAAN JA KAART 

Teema annab ülevaate plaanist ja kaardist kui teatud maa-ala mudelitest, mille koostamisel 

kasutatakse leppemärke. Õpitakse lugema infot koduümbruse plaanilt ja Eesti kaardilt ning 

seda vahendama. Luuakse alus edasisteks geograafiaõpinguteks. 

Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. 

Tuntumad kõrgustikud, madalikud saared, poolsaared, lahed, järved, jõed ja asulad Eesti 

kaardil. 

Põhimõisted: plaan, aerofoto, legend, leppemärk, leppevärv, kaart, kaardi legend, põhi- ja 

vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad. 

MINEVIKU PÄRAND 

Eesti. Eesti rahvuslik ärkamine. Talu. Rahvariided. 

Põhimõisted: Eesti Vabariik, pealinn, maakond, rahvus, riigikeel. Rahvuslik ärkamine, 

laulupeod, eestikeelsed ajalehed, rahvuseepos „Kalevipoeg”. Talu, rehemaja, ait, laut, saun, 

suveköök, sepikoda. 

TEAVE 
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Teave ehk informatsioon. Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaam, reklaami 

mõju. Internet, turvaline käitumine meediakeskkonnas. 

Põhimõisted: Teave ehk info, infovahetus, infoallikas, raadio, televisioon, meeled, info 

liikumine. Reklaam, reklaamiseadus, reklaamid lastele. Internet, arvuti, arvutiprogramm, 

veebilehitseja, otsingumootor, ohud internetis, veebileht, e-kiri. 

MERERIIK EESTI 

Kool. Traditsioonid. Eesti Vabariigi ja kodukoha sümbolid. Erinevate rahvaste tavad ja 

kombed. Sallivus. Okupatsioon. Toompea. Küla, vald, linn, maakond. Eesti teiste riikide seas. 

Naaberriigid. 

Põhimõisted: Haridus, traditsioon, tähtpäev, rahvakalender. Euroopa, Euroopa Liit, vald, 

kohalik omavalitsus, kaitsejõud, ajateenistus, riikide liidud. Toompea, Pikk Hermann,  

Stenbocki maja, demokraatlik riik, riigikogu, parlament, valitsus, president, minister. 

Okupatsioon, Nõukogude Liit, küüditamine. Maismaapiir, naaberriigid, pealinn, Baltimaad, 

rahvuslill, rahvuslind. 

 

Õpitulemused 3. klassi lõpuks: 
Organismide rühmad ja kooselu: 

 teab, et taimed on elusad organismid; 

 teab, et taimed vajavad päikesevalgust ning toodavad seente ja loomade poolt 

kasutatavaid toitaineid ja hapnikku; 

 nimetab ja oskab näidata taimeosi, leida tunnuseid, mille abil taimi rühmitada; 

 eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; 

 teab, et loomade hulka kuuluvad putukad, ämblikud, ussid, kalad, konnad, maod, linnud 

ja imetajad; 

 teab, et ühte rühma kuuluvatel loomadel on sarnased tunnused; 

 teab, et rästik, puuk ja herilane on ohtlikud; 

 eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat; 

 kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku; 

 oskab seostada loomade ehituslikke ja käitumuslikke eripärasid nende elukeskkonnaga; 

 tunneb ära õpitud loomi piltide järgi ja looduses; 

 väldib loomadega seotud ohte (mürgiseid ja ohtlikke loomi); 
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 teab seente mitmekesisust ja seda, et seened elavad mullas ja teistes organismides; 

 teab, et mõningaid seeni kasutatakse toiduainete valmistamiseks ning pagaritööstuses; 

 eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni; 

 oskab vältida mürgiste seentega (sh hallitusseentega) seotud ohtusid; 

 eristab seeni taimedest ja loomadest; 

 tunneb õpitud seeni piltide järgi ja looduses; 

 teab, et igal liigil on nimetus; 

 teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased; 

 teab, et looduses on kõik omavahel seotud, et toiduvõrgustike abil saab iseloomustada 

organismidevahelisi suhteid; 

 koostab õpitud liikidest lihtsamaid toiduahelaid; 

 mõistab, et (liiki)de mitmekesisus on üks loodusrikkusi; 

 mõistab, et iga organism on looduses tähtis; 

 saab aru, et kõik taimed ja loomad on vajalikud, et nad on osa loodusest ja neid peab 

kaitsma; 

 mõistab, et seened on elusorganismid ning neid tuleb kaitsta nagu teisigi organisme. 

Liikumine: 

 teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes; 

 eristab liikumist ja paigalseisu; 

 teab, et keha ei saa hetkeliselt liikuma panna ega peatada; 

 teab, et pidurdamisel läbib keha teatud teepikkuse; 

 teab, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja tee pikkus (kiirus, teekatte libedus); 

 oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; 

 oskab tänavat (teed) ohutult ületada; 

 oskab valida jalgrattaga, rulaga ja rulluiskudega sõitmiseks turvalise koha ja sobiva 

kiiruse; 

 oskab kasutada turvavahendeid; 

 suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse. 

Elekter ja magnetism: 

 teab lüliti osa vooluringis; 

 teab, et mõned ained juhivad elektrivoolu ja teised ei juhi; 



 

12 
 

 teab, et niiske keskkond juhib elektrivoolu ja et elekter võib olla ka ohtlik; 

 oskab pistikut pistikupeast õigesti välja tõmmata; 

 eristab töötavat ja mittetöötavat vooluringi; 

 teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud 

teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel; 

 kasutab elektrit säästlikult; oskab käsitseda majapidamis- ja olmeelektroonikat ning 

elektroonikaseadmeid; 

 saab aru elektri säästmise vajalikkusest; 

 saab aru, et koduses majapidamises kasutatav elekter on inimesele ohtlik ja sellega ei 

tohi mängida. 

Plaan ja kaart: 

 teab, et kaart on suurema maa-ala mudel ja et värvused ja märgid kaardil on 

leppemärgid; 

 saab aru lihtsast plaanist või kaardist, leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte; 

 kirjeldab kaardi abil tegelikke objekte, tunneb kaardil värvide järgi ära maismaa ja 

veekogud; 

 mõistab, et kaardi abil on võimalik tegelikkust tundma õppida; 

 teab põhiilmakaari ja vaheilmakaari; 

 teab õpitud kaardiobjekte ja oma kodukoha asukohta kaardil; 

 kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari; 

 näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, madalikke, saari, poolsaari, 

lahtesid, jõgesid, järvesid ja linnu; 

 seostab kaardiobjektid ilmakaartega (nt Valga asub Lõuna-Eestis); 

 saab aru, et ilmakaarte tundmine ning nende määramisoskus on elus vajalik; 

 mõistab, et kaardi järgi on võimalik maastikul orienteeruda; 

 saab aru kaardi legendi ja leppemärkide tundmise vajalikkusest ja sellest, et kaardi või 

plaani (mudeli) abil on tegelikkust parem tundma õppida. 

Mereriik Eesti: 

 teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike. 
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LOODUSÕPETUSE AINEKAVA II KOOLIASTE  

Õppeaine kirjeldus II kooliastmes 
 

II kooliastmes arendatakse edasi loodusteaduslikke uurimisoskusi. Kujuneb oskus teaduslikult 

ja loovalt mõelda ning probleeme lahendada, sõnastada katse abil kontrollitavaid 

väiksemamahuga teadusküsimusi või -hüpoteese. Kujunevad keskkonnahoiakud. 

Läbivad teemad II kooliastmes 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Huvi tekitamine looduse ja loodusõpetuse, hiljem ka 

geograafia, füüsika ning keemia vastu. 

Teabekeskkond. Eri infoallikatest teabe kogumine, teabe kriitiline hindamine ning kasutamine. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. IKT rakendamine aineõpetuses.  

Tervis ja ohutus. Aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust ning 

mõista keskkonna ja tervise seoseid. 

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

Ainetevaheline lõiming I kooliastmes 

Lõiming emakeelega. Loodusaineid õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti 

mõistmise ning suulise ja kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus.  

Lõiming matemaatikaga. Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad loodusained eelkõige 

uurimusliku õppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline 

koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja 

diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Lõiming kunstiõpetusega. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste 

vormistamine, esitluste tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel 

jms. 

Lõiming inglise keelega. Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevate 

võõrkeelsete teatmeallikate kasutamine, et leida vajalikku infot. Loodusteadulikud ained 

kasutavad võõrsõnu, mille algkeele tähendus on vaja teadvustada. 

Hindamine 
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Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 

hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate 

õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste 

ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Uurimisoskusi hinnates pööratakse 

tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja hüpoteeside sõnastamisele, katse 

kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete analüüsimisele ja tõlgendamisele, 

järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti hinnatakse taustinfo kogumise, 

küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse tegemise, mõõtmise, andmekogumise, 

täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja diagrammide analüüsi, järelduste tegemise 

ning tulemuste esitamise oskust.  

Hinnatakse oskust sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse 

väljendamist ning põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega.. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses 

õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid 

kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  

 

Õppeaine sisu 4. klassis 
 

MAAILMARUUM 

Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. 

Astronoomia. 

Põhimõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, 

planeet, satelliit, Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika, astronoomia. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

 Mudeli valmistamine Päikese ning planeetide suuruse ja omavahelise kauguse 

kujutamiseks. 

 Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine. 

 Maa tiirlemise mudeldamine. 

 Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas. 
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PLANEET MAA 

Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Mandrid ja ookeanid. 

Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend. 

Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused. 

Põhimõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- 

ja lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir, 

naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, orkaanid, üleujutused. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

 Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine. 

 Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile. 

 Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate koostamiseks 

looduskatastroofide kohta.  

ELU MITMEKESISUS MAAL 

Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused: 

toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine 

keskkonnatingimustele. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal. 

Põhimõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne organism, toitumine, hingamine 

paljunemine, kasvamine, arenemine, keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik, 

jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused. 

Praktilised tööd 

 Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine. 

 Seemnete idanemise uurimine erinevates keskkonnatingimustes. 

 Taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates keskkonnatingimustes. 

INIMENE 

Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi terviklikkus. 

Tervislikud eluviisid. Inimese põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete loomadega. Taimed, 

loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses. 
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Põhimõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, süda, veresoon, arter, veen, 

kopsud, maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, 

seljaaju, munandid, munasarjad, emakas, viljastumine, näärmed, neerud. 

Praktilised tööd 

 Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine. 

 Ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma-, seeneliigi või bakterirühmaga. 

 Menüü koostamine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.  

Õpitulemused 4. klassi lõpus  
Maailmaruum 

 kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust; 

 põhjendab mudeli abil öö ja päeva vaheldumist Maal; 

 leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab põhjasuuna; 

 leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab ülevaate. 

Planeet Maa 

 iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist 

asendit; 

 teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike; 

 leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha; 

 toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju 

loodusele ja inimeste tegevusele. 

Elu mitmekesisus Maal 

 oskab kasutada valgusmikroskoopi; 

 teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest; 

 selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust; 

 nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus; 

 võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi; 

 toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes 

ning jäävööndis. 

Inimene 
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 nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja 

talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid; 

 teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki; 

 seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega; 

 võrdleb inimest selgroogsete loomadega; 

 toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus; 

 põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü. 

 

LOODUSÕPETUSE AINEKAVA  

III  kooliaste 
 

Õppeaine kirjeldus   

7. klassi loodusõpetuses toimub loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase mõõteviis kujundamine. 

Kui I ja II kooliastme loodusõpetuses kirjeldati kehade ja nähtuste karakteristikuid 

kvalitatiivselt, siis III kooliastmes muutub kirjeldus valdavalt kvantitatiivseks. Seejuures ei 

tehta vahel elusa ja eluta looduse objektidel. Õppimine toimub peamiselt praktilis-uurimusliku 

tegevuse kaudu klassiruumis, muuseumitunnis või õuesõppe vormis. Lisaks uurimuslikule 

tegevusele lahendatakse mitmesuguseid teoreetilisi ülesandeid. Kodused tööd on suunatud 

klassis õpitu kinnistamiseks ja klassis omandatud teadmuse rakendamiseks igapäevastes 

tegevustes. 

 Loodusõpetuse  õppe – ja  kasvatuseesmärgid 

7. klassi õpilane: 

 tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja 

tehnikaalasest karjäärist; 

 väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel; 

 usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi õppides; 

 väärtustab katsetamisel korda ja peab kinni kokkulepitud reeglitest; hoiab 

katsevahendeid. 

Uurimisoskused: 

7. klassi õpilane: 

 analüüsib situatsioonikirjeldust, teeb kindlaks probleemi ja sõnastab uurimusküsimus;. 
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 koostab uurimisküsimusele vastava mudeli ja kavandab katse; 

 teeb katseid, järgib juhendeid ja ohutusnõudeid, valib õigesti sobilikke mõõtevahendeid 

ning juhindub mõõtes mõõtevahendi käsitsemise reeglitest; 

 kannab katseandmed tabelisse, töötleb andmeid, esitab tulemused graafiliselt ning teeb 

järelduse hüpoteesi kehtivuse kohta; 

 tõlgendab tulemusi, kasutades matemaatikas ja teistes loodusainetes omandatud 

teadmisi. 

Üldised loodusteaduslikud teadmised 

7. klassi õpilane: 

 kirjeldab kvantitatiivselt kehade omadusi ja nähtuste tunnuseid õpitud suuruste ning 

seoste järgi, kasutades teadussõnavara ja sümboleid; 

 analüüsib graafiliselt esitatud infot ning teeb järeldusi protsessi olemuse kohta; 

 seletab loodusnähtusi õpitud seaduspärasuste põhjal; rakendab omandatud teadmisi 

seadmete tööpõhimõtet seletades. 

 

Loodusõpetuse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

7. KLASS 
 

Sissejuhatus 

Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas. Loodusteaduslik uurimismeetod. Keha. Kehade 

omadusi. Mõõtmine. Mõõtemääramatus. Pikkuse, pindala ja ruumalamõõtmine. Kaalumine, 

mass. Aine tihedus. Näiteid kauguse mõõtmise kohta. Näiteid tihedusestpõhjustatud nähtuste 

kohta. 

Liikumine  

Nähtus. Nähtuste kvantitatiivne kirjeldamine. Mehaaniline liikumine. Ühtlane ja 

mitteühtlaneliikumine. Graafik st-teljestikus. Kehade liikumine. Põhjuse-tagajärje seos ja selle 

esitamine graafikul. Võrdeline sõltuvus matemaatikas (y = ax). 

Ained ja segud 

Ained ja materjalid, nende omadused. Ainete koosnemine osakestest. Aatomi ja 

aatomituumaehitus. Keemilised elemendid. Liht- ja liitained: nt vesinik, hapnik, süsinik, vesi 
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ja süsihappegaas ning nende sümbolid ja molekulivalemid. Keemiline reaktsioon- uute 

ainetetekke protsess. Puhas aine. Ainete segu. Segud ja lahused: õhk kui segu, segunevad 

jamittesegunevad vedelikud, tahkete ja gaasiliste ainete lahustumine vedelikes. Segust 

võilahusest ainete eraldamine. Tutvustada kasutatavaid laborinõusid ja vajalikku 

ohutustehnikat. 

Aine olekud 

Tahke, vedel ja gaasiline olek. Aineosakeste liikumine – soojusliikumine. Ainete iseeneslik 

segunemine. Aineosakeste vastastikmõju. Soojuspaisumine. Temperatuuri mõõtmine. 

Soojuspaisumine jaaine tihedus. Soojuspaisumine ja loodusnähtused( härmatumine, udu, kaste, 

sademed, pilved). Soojuspaisumise arvestamine tehnoloogias. 

Energia 

Mehaaniline töö ja energia. Mehaanilise energia muundumine ja jäävus. Soojusülekanne.Keha 

siseenergia. Soojuse eraldumine põlemisel. Aineosakeste soojusliikumise ja temperatuuri seos. 

Soojusülekande liigid: soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus. Päikesekiirgus. 

Õhutemperatuuri ööpäevase muutumise põhjused. Soojusülekanne looduses janimtegevuses.  

Ained reageerivad 

Reaktsioonivõrrand. Põlemine kui keemiline protsess. Keemilise energia muundumine 

elektrienergiaks. Fotosüntees ja hingamine. 

Elusa ja eluta looduse seoseid. 

Kohastumine elukeskkonnaga. Uurime ökosüsteeme kosmosest. Süsinikuringe 

ökosüsteemides. Kasvuhooneefekt. Ökoloogiline jalajälg. Toodete ja materjalide elutsükkel. 

Õpitulemused 7. klassi lõpus 
Õpilane: 

 kirjeldab kehade omaduste iseloomustamist arvuliselt ja mõõtmise abil; 

 mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi ja aine tihedust; 

 teab, et kõik ained koosnevad osakestest: aatomitest, ioonidest või molekulidestning 

molekulid koosnevad aatomitest; 

 oskab valmistada lahust ja kirjeldada aine lahustumist vees; toob näiteid lahustuvatest  

ainetest ja lahustest ning teab lahuste tähtsust looduses; 
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 kirjeldab mehaanilist liikumist trajektoori ja kiiruse järgi, määrab keha liikumisekiiruse 

ning toob näiteid kehade liikumise kohta keskkonnas; 

 mõõdab või määrab keha kiirust ja keskmist kiirust, läbitud teepikkust; 

 esitab teepikkuse sõltuvuse ajast graafiliselt, eristades põhjuse-tagajärje seost; 

 põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga tahkiste kuju säilivust ja kõvadust, vedelike 

voolavust ning gaaside lenduvust; 

 põhjendab ainete iseeneslikku segunemist ja toob näiteid ainete iseenesliku segunemise 

kohta looduses; 

 kirjeldab soojuspaisumise olemust ning toob näiteid soojuspaisumise rakenduste ja  v  

tähtsuse kohta looduses; 

 vormistab ja lahendab arvutusülesandeid energia arvutamiseks, teisendades valemeid; 

 toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta; 

 põhjendab soojuse kandumist ühelt kehalt teisele soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja  

kiirguse abil, toob näiteid soojusülekande praktilise rakenduse ja esinemise kohta 

looduses; 

 seostab aineosakeste soojusliikumist ja temperatuuri; 

 põhjendab energiasäästu vajadust ning toob näiteid soojuskao vähendamise võimaluste  

kohta; 

 toob näiteid päikesekiirguse kui alternatiivenergia kasutamise kohta; 

 kirjeldab kaste, udu ja härmatise tekkimist; 

 rakendab seaduspärasusi: aine sulamiseks, aurumiseks ja sublimeerumiseks kulub 

soojust;  tahkumisel, kondenseerumisel ja härmastumisel vabaneb soojust. 

Praktilised tööd 7. klassis 

 Pikkuse mõõtmine. 

 Korrapärase kujuga keha pindala ja ruumala määramine mõõtmiste ja arvutuste kaudu. 

 Mittekorrapärase kujuga keha pindala määramine ühikruudu meetodil. 

 Mittekorrapärase kujuga keha ruumala määramine sukeldusmeetodil. 

 Kaalumine (massi mõõtmine). 

 Aine tiheduse määramine. 

 Keemilise reaktsiooni tunnustega tutvumine vee elektrolüüsi kaudu. 

 Küllastunud lahuse valmistamine, segu lahutamine koostisosadeks. 

 Reaktsiooniaja määramine. 
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 Keha keskmise kiiruse määramine. 

 Ainete iseenesliku segunemise uurimine. 

 Kineetilise ja potentsiaalse energia määramine. 

 Soojuse eraldumine põlemisel  

 

GEOGRAAFIA AINEKAVA 

III kooliaste  
 

Õppeaine kirjeldus  

Geograafia on integreeritud õppeaine, mis kuulub nii loodus- (loodusgeograafia) kui ka 

sotsiaalteaduste (inimgeograafia) hulka. Geograafiat õppides tuginetakse loodusõpetuses 

omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimitakse õpet matemaatika, füüsika, 

bioloogia, keemia, ajaloo ja ühiskonnaõpetusega. Geograafiat õppides areneb õpilaste 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus, kujuneb arusaam Maast kui tervikust ning 

keskkonna ja inimtegevuse vastastikusest mõjust. Tähtsal kohal on igapäevaelu probleemide 

lahendamise ja põhjendatud otsuste tegemise oskused. Geograafias ning teistes loodus- ja 

sotsiaalainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud 

elukestvale õppele. Kooligeograafiat õppides saadakse näidispiirkondade õppimise kaudu 

ülevaade looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest 

levikust ja vastastikustest seostest. Rõhutatakse loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse 

säilimise olulisust ning selle uurimise vajalikkust. Õpilastel kujuneb arusaam teadusest kui 

protsessist, mis loob teadmisi ning annab selgitusi ümbritseva kohta. Seejuures arenevad 

õpilaste probleemide lahendamise ja uurimisoskused. Geograafiat õppides on suure tähtsusega 

arusaamise kujunemine inimese ja keskkonna vastastikustest seostest, loodusressursside 

piiratusest ning nende ratsionaalse kasutamise vajalikkusest. Areneb õpilaste 

keskkonnateadlikkus, võetakse omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning 

kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Keskkonda käsitletakse kõige laiemas tähenduses, 

mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaal- kui ka kultuurikeskkonna. Geograafial on tähtis 

roll õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises. Maailma looduse, rahvastiku ja 

kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on alus mõistvale ning sallivale suhtumisele teiste 

maade ja rahvaste kultuurisse ning traditsioonidesse. Eesti geograafia õppimine loob aluse 

kodumaa looduse, ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamisele. Globaliseeruva maailma 
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karmistuvas konkurentsis toimetulekuks peab inimene oma eluks, eelkõige õppimiseks, 

töötamiseks ja puhkamiseks tundma järjest paremini maailma eri piirkondi ning nende 

majandust, kultuuri ja traditsioone. Geograafiaõpetus aitab kujundada õpilase enesemääratlust 

aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ning maailmas. Geograafiat õppides omandavad õpilased 

kaardilugemise ja infotehnoloogia kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva mobiilses 

ühiskonnas kiiresti kasvab. Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning 

õpilase igapäevaelu ja kodukohaga seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest 

iseärasustest ja võimete mitmekülgsest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste 

õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: 

probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu, ajurünnakuid, rollimänge, õuesõpet, 

õppekäike jne. Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. 

Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö 

plaanimise, vaatluste tegemise, mõõdistamise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise 

oskused. Olulisel kohal on erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe 

kriitilise hindamise oskus.  

 

Geograafia õppe- ja kasvatuseesmärgid 

9. klassi lõpetaja:  

 huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru 

loodus- ja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus;  

 on omandanud ülevaate looduse ja ühiskonna olulisematest nähtustest ja protsessidest 

ning saab aru nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;  

 suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades nii kodukoha, Eesti kui ka 

teiste maade loodust ja kultuuri ning säästva arengu põhimõtteid;  

 kasutab geograafiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades;  

 kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, analüüsib, sünteesib ja hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja ühiskonnas toimuvaid 

protsesse selgitades, nähtusi ja objekte kirjeldades ning probleeme lahendades;  

 on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, hindab geograafias 

omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides ning on motiveeritud elukestvaks 

õppeks. 
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Geograafia õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes  

7. KLASS 
 

Kaardiõpetus 

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede 

registrit;  

 määrab suundi kaardil kaardivõrgu järgi;  

 mõõdab vahemaid, kasutades kaardil erinevalt esitatud mõõtkava; 

 määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha; 

 määrab ajavööndite kaardi järgi kellaaja erinevuse maakera eri kohtades;  

 koostab lihtsa plaani etteantud kohast;  

 kasutab trüki- ja digitaalseid kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja 

tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning 

teha järeldusi.  

Õppesisu: 

Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised 

kaardid, sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja digitaalsed kaardid, sh interaktiivsed 

kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine kaardil. Suundade määramine kaardil. Asukoht ja 

selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid.  

Põhimõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, digitaalne kaart, interaktiivne kaart, 

satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart, 

kaardi üldistamine, poolus, paralleel, ekvaator, meridiaan, algmeridiaan, geograafiline laius, 

geograafiline pikkus, geograafilised koordinaadid, kaardivõrk, ajavöönd, maailmaaeg, 

vööndiaeg, kohalik päikeseaeg, kuupäevaraja.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

Info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi järgi otsing, 

koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine). 

Geoloogia 
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Õpitulemused: 

Õpilane: 

 kirjeldab jooniste järgi Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimaluste kohta; 

 iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade 

servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja 

kivimite teket ning muutumist; 

 teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi 

esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul 

käituda; 

 toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes 

piirkondades; 

 selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja 

tardkivimite teket; 

 iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, 

liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta; 

 mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst. 

Õppesisu: 

Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste elu 

ja majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades. Kivimid ja nende teke. 

Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, 

magma, vulkaan, magmakolle, vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja kustunud vulkaan, 

kuumaveeallikas, geiser, maavärin, murrang, seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami, 

murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) 

kirjeldamine ning võrdlemine; teabeallikate põhjal lühiülevaate või esitluse koostamine ühest 

geoloogilisest nähtusest (maavärinast, tsunamist või vulkaanist). 

Pinnamood  

Õpitulemused: 

Õpilane:  
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 on omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema reljeefiga piirkondadest, 

nimetab ning leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud 

(kiltmaad, lauskmaad, madalikud, alamikud);  

 kirjeldab suure mõõtkavaga kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi;  

 iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning 

pinnavorme;  

 kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi ning seostab ookeani 

keskaheliku ja süvikute paiknemise laamade liikumisega;  

 toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumise kohta erinevate tegurite 

(murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel;  

 toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes 

liikumisega kaasnevate riskide ning nende vältimise võimaluste kohta.  

Õppesisu: 

Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. Inimese 

elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja 

majandustegevus tasase pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja 

pinnavormide muutumine aja jooksul. Põhimõisted: pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon 

ehk horisontaal, absoluutne kõrgus, suhteline kõrgus, profiiljoon, pinnavorm, mägi, mäeahelik, 

mäestik, mägismaa, tasandik, kiltmaa, madalik, alamik, mandrilava, mandrinõlv, ookeani 

keskmäestik, süvik, erosioon, uhtorg.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse 

koostamine.  

Rahvastik  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit;  

 nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike ning linnu; 

 toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ja väärtustab eri rahvaste keelt ja 

traditsioone;  
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 leiab kaardilt ning nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning 

kirjeldab rahvastiku paiknemist etteantud riigis;  

 iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu muutumist;  

 kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate 

probleemide kohta.  

Õppesisu: 

Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku paiknemine ja tihedus. Maailma 

rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine. Põhimõisted: riik, poliitiline kaart, geograafiline 

asend, rahvastik, rass, rahvastiku tihedus, linnastumine, linn, linnastu.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi üldandmete ning sümboolika leidmine, 

geograafilise asendi ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine. 

 

8. KLASS 
 

Kliima 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat;  

 leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi 

järeldusi oma tegevust ja riietust plaanides;  

 selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade vaheldumise põhjusi;  

 kirjeldab joonise järgi üldist õhuringlust; 

 selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale;  

 leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise 

kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega;  

 iseloomustab ja võrdleb erinevate infoallikate järgi etteantud kohtade kliimat ning 

selgitab erinevuste põhjusi;  

 toob näiteid ilma ja kliima mõju kohta inimtegevusele. 
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Õppesisu: 

Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid. 

Päikesekiirguse jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos. 

Üldine õhuringlus. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Ilma ja 

kliima mõju inimtegevusele.  

Põhimõisted: ilm, kliima, ilmakaart, kliimakaart, kliimadiagramm, kuu ja aasta keskmine 

temperatuur, päikesekiirgus, õhumass, passaadid, mandriline ja mereline kliima, briisid, 

lumepiir, tuulepealne ja tuulealune nõlv, kliimavööde.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Internetist ilmaandmete leidmine ja nende põhjal ilma kirjeldamine etteantud kohas; kliima 

võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide järgi kahes etteantud kohas ning erinevuste 

selgitamine. 

Veestik  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme muutused kliimaga;  

 kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob esile 

erinevuste põhjused;  

 kirjeldab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide põhjal jõgesid ning 

vee kulutavat, edasikandvat ja kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel;  

 põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide järgi veetaseme muutumist jões;  

 iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja veehoidlad ning nende kasutamist;  

 iseloomustab veeringet, selgitab vee ning veekogude tähtsust looduses ja 

inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta.  

Õppesisu: 

Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja 

jääolud maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe 

kujunemisele. Jõgede veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad. Veekogude kasutamine ja 

kaitse.  
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Põhimõisted: veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin, sisemeri, ääremeri, vee soolsus, lang, 

voolukiirus, põrke- ja laugveer, soot, jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta, kõrgvesi, 

madalvesi, üleujutus, soolajärv.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide järgi vooluvee kulutava ja kuhjava tegevuse 

uurimine etteantud jõe erinevatel lõikudel; teabeallikate järgi ülevaate koostamine etteantud 

veekogu kohta. 

Loodusvööndid  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi järgi nende 

paiknemist;  

 kirjeldab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi ja 

loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid;  

 tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid ning joonistel ja piltidel 

maastiku, taimed, loomad ja mullad;  

 teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes;  

 selgitab liustike tekkepõhjusi ning kirjeldab nende paiknemist ja tähtsust;  

 toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates loodusvööndites ja 

mäestikes;  

 kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, 

pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, 

rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid.  

Õppesisu: 

Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe) 

vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Jäävöönd. Tundra. 

Parasvöötme okas- ja lehtmets. Parasvöötme rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb. 

Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja 

keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes.  
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Põhimõisted: loodusvöönd, põhja- ja lõunapöörijoon, seniit, põhja- ja lõunapolaarjoon, 

polaaröö ja -päev, igikelts, taiga, stepp, preeria, oaas, kõrbestumine, leet-, must- ja punamuld, 

erosioon, bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus, kõrgmäestik, metsapiir, 

mandri- ja mägiliustik, Arktika, Antarktika.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Teabeallikate põhjal etteantud piirkonna iseloomustuse koostamine, kus on analüüsitud 

looduskomponentide vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme; ühe 

loodusvööndi kohta mõistekaardi või esitluse koostamine. 

 

9. KLASS 
 

Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia 

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit;  

 kirjeldab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja 

pinnamoodi;  

 seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega;  

 kirjeldab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti 

geoloogilist ehitust;  

 iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis;  

 iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis;  

 nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad tipud, 

tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud.  

Õppesisu: 

Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise 

ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad. Mandrijää tegevus Euroopa, 

sh Eesti pinnamoe kujunemises.  
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Põhimõisted: loodusgeograafiline ja majandusgeograafiline asend, Eesti põhikaart, maastik, 

kõrg- ja madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja vana mäestik, geokronoloogiline skaala, 

kõrgustik, madalik, lavamaa, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, moreentasandik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Eesti ja mõne teise Euroopa riigi geograafilise asendi võrdlemine; teabeallikate põhjal 

reisireklaami koostamine mõne Eesti loodusliku vaatamisväärsuse kohta. 

Euroopa ja Eesti kliima  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 kirjeldab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat 

kujundavate tegurite mõju etteantud koha kliimale;  

 iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, 

soe ja külm front, sademed, tuuled);  

 mõistab kliimamuutuste uurimise tähtsust ja toob näiteid tänapäevaste 

uurimisvõimaluste kohta; 

 toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta.  

Õppesisu: 

Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti 

kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas.  

Põhimõisted: samatemperatuurijoon ehk isoterm, õhurõhk, hoovus, läänetuuled, kõrg- ja 

madalrõhuala, soe ja külm front, tsüklon, antitsüklon.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

Internetiandmete järgi ilma võrdlemine etteantud kohtades ning erinevuste põhjendamine. 

Euroopa ja Eesti veestik  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende 

lahendamise võimaluste kohta; 
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 kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja skäärrannikut;  

 selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning 

põhjaveega seotud probleeme Eestis;  

 teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja 

majanduslikku tähtsust;  

 kirjeldab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa ja 

Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi ning jõgesid.  

Õppesisu: 

Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine 

ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. Põhjavee kujunemine ja liikumine. 

Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis.  

Põhimõisted: valgla, veelahe, riimvesi, pankrannik, laidrannik, skäärrannik, luide, maasäär, 

rannavall, põhjavesi, veega küllastunud ja küllastamata kihid, põhjavee tase, vett läbilaskvad 

ning vett pidavad kivimid ja setted.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Kodukoha joogivee omaduste ja kasutamise uurimine. 

 

Euroopa ja Eesti rahvastik  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 otsib teabeallikaist infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku uurimise ja 

selle olulisuse kohta;  

 analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu ning selle 

muutumist; 

 iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi, sh 

Eesti rahvastikku ja selle muutumist;  

 toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh 

Eestis, ning nende lahendamise võimaluste kohta;  

 selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast;  
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 iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise 

mitmekesisuse kohta.  

Õppesisu: 

Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe 

erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku 

vananemisega kaasnevad probleemid. Ränded ja nende põhjused. Eesti rahvuslik koosseis ja 

selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas. 

Põhimõisted: rahvaloendus, rahvastikuregister, sündimus, suremus, loomulik iive, 

rahvastikupüramiid, rahvastiku vananemine, ränne ehk migratsioon, sisseränne, väljaränne, 

vabatahtlik ränne, sundränne, pagulased, rahvuslik koosseis.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Teabeallikate järgi oma maakonna või koduasula rahvastiku analüüsimine; rahvastikupüramiidi 

põhjal rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu analüüsimine etteantud Euroopa riigis. 

 

Euroopa ja Eesti asustus 

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis;  

 analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti näitel;  

 nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide 

kohta Euroopas, sh Eestis, ja kirjeldab nende lahendamise võimalusi;  

 võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi;  

 nimetab ning näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu.  

Õppesisu: 

Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulad. Linnastumise põhjused ja 

linnastumine Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. Linnastumisega kaasnevad 

majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemid.  

Põhimõisted: linnastumine, linnastu, valglinnastumine.  
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

Lühiuurimuse koostamine koduasulast; oma suguvõsa rännete uurimine ja ettekanne sellest. 

 

Euroopa ja Eesti majandus  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele ning 

toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta;  

 rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel;  

 selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise mõju 

kohta keskkonnale;  

 analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ning 

puudusi elektrienergiat tootes;  

 analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi kasutamist 

energiat tootes;  

 toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta;  

 teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist;  

 toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta.  

Õppesisu: 

Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstusharud. Energiaallikad, nende 

kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid. Eesti 

energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euroopa peamised 

majanduspiirkonnad.  

Põhimõisted: majanduskaardid, majandusressursid, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, 

kapital, tööjõud, tööjõu kvaliteet, esmasektor , tööstus, teenindus, energiamajandus, 

energiaallikad: soojus-, tuuma-, hüdro-, tuule- ja päikeseenergia.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Kahe Euroopa riigi energiaallikate kasutamise analüüsimine elektrienergia tootmisel. 
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Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta;  

 iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist;  

 kirjeldab mulda kui ressurssi;  

 toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis;  

 toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;  

 toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise 

võimaluste kohta.  

Õppesisu: 

Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja 

toiduainetööstus Euroopas. Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus. Põllumajandusega seotud 

keskkonnaprobleemid.  

Põhimõisted: taimekasvatus ja loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa, 

taimekasvuperiood, looma- ja taimekasvatustalud, istandused.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

Toidukaupade päritolu uurimine ning kodu- ja välismaise kauba osatähtsuse hindamine 

tootegrupiti. 

 

Euroopa ja Eesti teenindus 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 toob näiteid erinevate teenuste kohta;  

 iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti turismi 

arengueeldusi ja turismimajandust; 

 toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna 

majandus- ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale;  
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 analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ning erinevate kaupade veol;  

 toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta;  

 iseloomustab ning analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes 

sõitjate- ja kaubavedudes;  

 toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise 

võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist. 

Õppesisu: 

Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. Turismi liigid. Euroopa 

peamised turismiressursid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti 

turismimajandus. Transpordi liigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning erinevate kaupade 

veol. Euroopa peamised transpordikoridorid. Eesti transport. 

Põhimõisted: isiku- ja äriteenused, avaliku ja erasektori teenused, turism, transport, 

transiitveod.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine oma linna või maakonna turismiarengu eeldustest ja 

peamistest vaatamisväärsustest; reisi marsruudi ja graafiku koostamine, kasutades 

teabeallikaid. 

 

KEEMIA AINEKAVA  

III kooliaste 
 

Õppeaine kirjeldus  

Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja 

tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Keemia õppimise kaudu kujunevad õpilastel 

olulised pädevused, õpitakse väärtustama elukeskkonda säästvat ühiskonna arengut ning 

vastutustundlikku ja tervislikku eluviisi. Keemiaõppega omandavad õpilased lihtsa, kuid 

tervikliku arusaama looduses ja tehiskeskkonnas kulgevatest ning inimtegevuses kasutatavatest 

keemilistest protsessidest, nende vastastikustest seostest ja mõjust elukeskkonnale. Tähtsad on 

igapäevaelu probleemide lahendamise ja asjatundlike otsuste tegemise oskused, mis on aluseks 

toimetulekule looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Keemias omandatud teadmised, oskused 

ja hoiakud, mis on lõimitud teistes õppeainetes omandatuga, on aluseks sisemiselt motiveeritud 
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elukestvale õppimisele. Üks keemiaõppe olulisi eesmärke on loodusteaduslikule meetodile 

tuginevate probleem- ja uurimuslike ülesannete lahendamise kaudu omandada ülevaade 

keemiliste protsesside rollist looduses ning tehiskeskkonnas, tänapäevastest tehnoloogia- ja 

energeetikaprobleemidest ning keemia tulevikusuundumustest, mis ühtlasi abistab õpilasi 

tulevases elukutsevalikus. Samuti arendab keemiaõpe oskust mõista tervete eluviiside ja 

tervisliku toitumise tähtsust organismis toimuvate keemiliste protsesside seisukohalt, mõista 

puhta looduskeskkonna ja tervise seoseid. Keemia õppimine kujundab õpilaste 

väärtushinnanguid, vastutustunnet ja austust looduse vastu ning arendab oskust hinnata oma 

otsustuste või tegevuse otseseid või kaudseid tagajärgi. Õppetegevus lähtub õpilase kui isiksuse 

individuaalsetest ja ealistest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. 

Õppetegevuses rakendatakse loodusteaduslikule meetodile tuginevat uurimuslikku lähenemist, 

lahendades looduslikust, tehnoloogilisest ja sotsiaalsest keskkonnast tulenevaid probleeme. 

Õppega arendatakse loomingulise lähenemise, loogilise mõtlemise, põhjuslike seoste 

mõistmise ning analüüsi- ja üldistamisoskust. Niiviisi kujundatakse ühtlasi positiivne hoiak 

keemia kui loodusteaduse suhtes. Uurimusliku õppe käigus omandavad õpilased probleemide 

püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, vaatluste ning katsete planeerimise ja tegemise, nende 

tulemuste analüüsi ning tõlgendamise oskused. Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja 

kirjalik esitamine, kasutades erinevaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Õpilased 

omandavad oskuse mõista ja koostada keemiaalast teksti, lahti mõtestada ja korrektselt 

kasutada keemiasõnavara ning märksüsteemi, esitada keemiainfot erinevates vormides 

(verbaalselt, diagrammide ja graafikutena, mudelitena, valemite kujul) ning kasutada erinevaid, 

sh elektroonseid teabeallikaid. Praktiliste tööde tegemise kaudu omandavad õpilased vajalikud 

praktilise töö oskused: õpivad ohutult kasutama laboris ja argielus vajalikke katsevahendeid 

ning kemikaale, hindama olmekemikaalide ja igapäevaelus ning tehnoloogias kasutatavate 

materjalide ohtlikkust inimeste tervisele ja looduskeskkonna seisundile. Keemia 

arvutusülesannete lahendamine süvendab õpilaste arusaama keemiaprobleemidest ning arendab 

loogilise mõtlemise ja matemaatika rakendamise oskust. Selle suurendamiseks rakendatakse 

mitmekesiseid aktiivõppevorme ja -võtteid: probleem- ja uurimuslikku õpet, rühmatööd, 

projektõpet, diskussioone, mõistekaartide koostamist, õppekäike jne, kasutatakse tehnoloogilisi 

vahendeid ning IKT võimalusi. 

 

Keemia õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Põhikooli keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
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 tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli 

inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus; 

 suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid, 

märkab, analüüsib ja hindab inimtegevuse tagajärgi ning hindab ja arvestab 

inimtegevuses kasutatavate materjalide ohtlikkust;  

 kujundab erinevates loodusainetes õpitu põhjal seostatud maailmapildi, mõistab 

keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja; 

 kasutab erinevaid keemiateabeallikaid, analüüsib kogutud teavet ja hindab seda 

kriitiliselt;  

 omandab põhikooli tasemele vastava loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse, 

sh funktsionaalse kirjaoskuse keemias;  

 rakendab probleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit ning langetab otsuseid, 

tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele 

seisukohtadele ja õigusaktidele; 

 tunneb keemiaga seotud elukutseid ning hindab keemiateadmisi ja -oskusi karjääri 

planeerides;  

 suhtub probleemide lahendamisse süsteemselt ja loovalt ning on motiveeritud 

elukestvaks õppeks. 

 

Keemia õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

 8. KLASS 
 

Millega tegeleb keemia?  

Õppesisu:  

Keemia meie ümber. Ainete füüsikalised omadused. Keemilised reaktsioonid, reaktsioonide 

esilekutsumise ja kiirendamise võimalused. Põhilised ohutusnõuded. Kemikaalide kasutamine 

laboritöödes ja argielus. Ohutusnõuete järgimise vajalikkus. Tähtsamad laborivahendid ja 

nende kasutamine praktilistes töödes. Lahused ja pihused, pihuste alaliigid, tarded. Lahused ja 

pihused looduses ning igapäevaelus. Lahuste protsendilise koostise arvutused (massi järgi).  

Põhimõisted: kemikaal, lahusti, lahustunud aine, pihus, emulsioon, suspensioon, aerosool, vaht, 

tarre, lahuse massiprotsent. 
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Õpitulemused: 

Õpilane:  

 võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, 

tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem loodusõpetuses õpituga);  

 põhjendab keemiliste reaktsioonide esilekutsumise ja kiirendamise võimalusi;  

 järgib põhilisi ohutusnõudeid, kasutades kemikaale laboritöödes ja argielus, ning 

mõistab ohutusnõuete järgimise vajalikkust;  

 tunneb tähtsamaid laborivahendeid (nt katseklaas, keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, 

lehter, uhmer, portselankauss, piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ja kasutab neid 

praktilisi töid tehes õigesti;  

 eristab lahuseid ja pihuseid, toob näiteid lahuste ning pihuste kohta looduses ja 

igapäevaelus;  

 lahendab arvutusülesandeid, rakendades lahuse ja lahustunud aine massi ning lahuse 

massiprotsendi seost.  

Projektid ja praktilised tööd:  

 ainete füüsikaliste omaduste uurimine ja kirjeldamine (agregaatolek, sulamis- ja 

keemistemperatuur, tihedus vee suhtes, värvus jt);  

 Eri tüüpi pihuste valmistamine (suspensioon, emulsioon, vaht jms), nende omaduste 

uurimine. 

 

Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus  

Õppesisu: 

Aatomi ehitus. Keemilised elemendid, nende tähised. Keemiliste elementide omaduste 

perioodilisus, perioodilisustabel. Perioodilisustabeli seos aatomite elektronstruktuuriga: 

tuumalaeng, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv (elektronskeemid). Keemiliste 

elementide metallilised ja mittemetallilised omadused, metallilised ja mittemetallilised 

elemendid perioodilisustabelis, metallid ja mittemetallid ning nende kasutamine igapäevaelus. 

Liht- ja liitained (keemilised ühendid). Molekulid, aine valem. Ettekujutus keemilisest sidemest 

aatomite vahel molekulis (kovalentne side). Aatommass ja molekulmass (valemmass). Ioonide 

teke aatomitest, ioonide laengud. Aatomite ja ioonide erinevus. Ioonidest koosnevad ained 
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(ioonsed ained). Ettekujutus ioonilisest sidemest (tutvustavalt). Molekulaarsed ja 

mittemolekulaarsed ained (metallide ja soolade näitel).  

Põhimõisted: keemiline element, elemendi aatomnumber (järjenumber), väliskihi elektronide 

arv, perioodilisustabel, lihtaine, liitaine (keemiline ühend), aatommass, molekulmass 

(valemmass), metall, mittemetall, ioon, katioon, anioon, kovalentne side, iooniline side. 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 selgitab aatomi ehitust (seostab varem loodusõpetuses õpituga);  

 seostab omavahel tähtsamate keemiliste elementide nimetusi ja tähiseid (sümboleid); 

loeb õigesti keemiliste elementide sümboleid aine valemis; 

 seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A-rühmades) elemendi 

aatomi ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi 

elektronide arv) ning koostab keemilise elemendi järjenumbri põhjal elemendi 

elektronskeemi (1.–4. perioodi A-rühmade elementidel);  

 eristab metallilisi ja mittemetallilisi keemilisi elemente; toob näiteid metallide ja 

mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus;  

 eristab liht- ja liitaineid (keemilisi ühendeid), selgitab aine valemi põhjal aine koostist 

ning arvutab aine valemi põhjal tema molekulmassi (valemmassi) perioodilisustabelit 

kasutades;  

 eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning selgitab ioonide tekkimist ja iooni laengut;  

 eristab kovalentset ja ioonilist sidet ning selgitab nende erinevust.  

Projektid ja praktilised tööd:  

 internetist andmete otsimine keemiliste elementide kohta, nende võrdlemine ja 

iseloomustamine;  

 molekulimudelite koostamine ja uurimine. 

 

Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid 

Õppesisu:  
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Hapnik, selle omadused ja roll põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (hapnik kui 

oksüdeerija). Põlemisreaktsioonid, oksiidide teke. Oksüdatsiooniaste. Oksiidide nimetused ja 

valemite koostamine. Oksiidid igapäevaelus. Ühinemisreaktsioon. Lihtsamate 

põlemisreaktsioonide võrrandite koostamine ja tasakaalustamine. Gaasid, nende omadused ja 

kogumiseks sobivaid võtteid. Vesinik, selle füüsikalised omadused. Vesi, vee erilised 

omadused, vee tähtsus. Vesi lahustina. Vee toime ainetesse, märgumine (veesõbralikud ja vett-

tõrjuvad ained).  

Põhimõisted: põlemisreaktsioon, oksiid, oksüdeerija, oksüdeerumine, oksüdatsiooniaste, 

ühinemisreaktsioon, märgumine.  

Õpitulemused:  

Õpilane:  

 põhjendab hapniku rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (seostab varem 

loodusõpetuses ja bioloogias õpituga);  

 kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi;  

 seostab gaasi (hapniku, vesiniku, süsinikdioksiidi jt) kogumiseks sobivaid võtteid 

vastava gaasi omadustega (gaasi tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega vees);  

 määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide oksüdatsiooniastmeid ning koostab 

elemendi oksüdatsiooniastme alusel vastava oksiidi valemi ja nimetuse;  

 koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete ühinemisreaktsioonide kohta 

hapnikuga ning toob näiteid igapäevaelus tuntumate oksiidide kohta;  

 põhjendab vee tähtsust, seostab vee iseloomulikke füüsikalisi omadusi (paisumine 

jäätudes, suur erisoojus ja aurustumissoojus) vee rolliga Maa kliima kujundajana 

(seostab varem loodusõpetuses ja geograafias õpituga);  

 eristab veesõbralikke (hüdrofiilseid) ja vett-tõrjuvaid (hüdrofoobseid) aineid ning toob 

nende kohta näiteid igapäevaelust.  

Projektid ja praktilised tööd:  

 hapniku saamine ja tõestamine, küünla põletamine kupli all; 

 põlemisreaktsiooni kujutamine molekulimudelite abil;  

 CO2 saamine ja kasutamine tule kustutamise;.  

 vesiniku saamine ja puhtuse kontrollimine. 
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Happed ja alused – vastandlike omadustega ained 

Õppesisu: 

Happed, nende koostis. Tähtsamad happed. Ohutusnõuded tugevate hapete kasutamise korral. 

Hapete reageerimine alustega, neutralisatsioonireaktsioon. Hüdroksiidide (kui tuntumate 

aluste) koostis ja nimetused. Ohutusnõuded tugevaid aluseid (leelisi) kasutades. Lahuste pH-

skaala, selle kasutamine ainete lahuste happelisust/aluselisust iseloomustades. Soolad, nende 

koostis ja nimetused. Happed, alused ja soolad igapäevaelus.  

Põhimõisted: hape, alus, indikaator, neutralisatsioonireaktsioon, lahuste pH-skaala, sool.  

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide (kui tuntumaid aluseid) ja soolasid ning 

koostab hüdroksiidide ja soolade nimetuste alusel nende valemeid (ja vastupidi);  

 mõistab hapete ja aluste vastandlikkust (võimet teineteist neutraliseerida);  

 hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse alusel; määrab 

indikaatoriga keskkonda lahuses (neutraalne, happeline või aluseline);  

 toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja soolade kasutamise kohta igapäevaelus;  

 järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades ohutusnõudeid;  

 koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide 

võrrandeid;  

 mõistab reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise põhimõtet (keemilistes reaktsioonides 

elementide aatomite arv ei muutu). 

Projektid ja praktilised tööd:  

Hapete ja aluste kindlakstegemine indikaatoriga, neutralisatsioonireaktsiooni uurimine. 

 

 9. KLASS  
 

Tuntumaid metalle  

Õppesisu: 
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Metallid, metallide iseloomulikud omadused, ettekujutus metallilisest sidemest (tutvustavalt). 

Metallide füüsikaliste omaduste võrdlus. Metallide reageerimine hapnikuga jt lihtainetega. 

Metallid kui redutseerijad. Keemiliste elementide oksüdatsiooniastmete muutumine keemilistes 

reaktsioonides. Metallide reageerimine hapete lahustega. Ettekujutus reaktsiooni kiirusest 

(metalli ja happelahuse vahelise reaktsiooni näitel). Erinevate metallide aktiivsuse võrdlus 

(aktiivsed, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivsed metallid), metallide pingerea tutvustus. 

Tähtsamad metallid ja nende sulamid igapäevaelus (Fe, Al, Cu jt). Metallide korrosioon (raua 

näitel).  

Põhimõisted: aktiivne, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivne metall, metallide pingerida, 

redutseerija, redutseerumine, redoksreaktsioon, reaktsiooni kiirus, sulam, metalli korrosioon.  

Õpitulemused:  

Õpilane:  

 kirjeldab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi;  

 eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle; hindab metalli 

aktiivsust (aktiivne, keskmise aktiivsusega või väheaktiivne) metalli asukoha järgi 

metallide pingereas;  

 teab katseid metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdleb nende 

reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt) ning seostab kiiruse erinevust metallide aktiivsuse 

erinevusega;  

 seostab redoksreaktsioone keemiliste elementide oksüdatsiooniastmete muutumisega 

reaktsioonis;  

 põhjendab metallide käitumist keemilistes reaktsioonides redutseerijana;  

 koostab reaktsioonivõrrandeid metallide iseloomulike keemiliste reaktsioonide kohta 

(metall + hapnik, metall + happelahus);  

 hindab tuntumate metallide ja nende sulamite (Fe, Al, Cu jt) rakendamise võimalusi 

igapäevaelus, seostades neid vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ja keemiliste 

omadustega;  

 nimetab põhilisi raua korrosiooni (roostetamist) soodustavaid tegureid ja selgitab 

korrosioonitõrje võimalusi.  

Projektid ja praktilised tööd: 
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 metallide füüsikaliste omaduste võrdlemine (kõvadus, tihedus, magnetilised omadused 

vms); 

 internetist andmete otsimine metallide omaduste ja rakendusvõimaluste kohta, nende 

võrdlemine;  

 metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel happe lahusega (nt Zn, Fe, Sn, Cu);  

 raua korrosiooni uurimine erinevates tingimustes. 

 

Anorgaaniliste ainete põhiklassid  

Õppesisu:  

Oksiidid. Happelised ja aluselised oksiidid, nende reageerimine veega. Happed. Hapete 

liigitamine (tugevad ja nõrgad happed, ühe- ja mitmeprootonihapped, hapnikhapped ja 

hapnikuta happed). Hapete keemilised omadused (reageerimine metallide, aluseliste oksiidide 

ja alustega). Happed argielus. Alused. Aluste liigitamine (tugevad ja nõrgad alused, hästi 

lahustuvad ja rasklahustuvad alused) ning keemilised omadused (reageerimine happeliste 

oksiidide ja hapetega). Hüdroksiidide koostis ja nimetused. Hüdroksiidide lagunemine 

kuumutamisel. Lagunemisreaktsioonid. Soolad. Soolade saamise võimalusi (õpitud 

reaktsioonitüüpide piires), lahustuvustabel. Vesiniksoolad (söögisooda näitel). Seosed 

anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel. Anorgaanilised ühendid igapäevaelus. Vee karedus, 

väetised, ehitusmaterjalid. Põhilised keemilise saaste allikad, keskkonnaprobleemid: 

happevihmad (happesademed), keskkonna saastumine raskmetallide ühenditega, veekogude 

saastumine, kasvuhoonegaasid, osoonikihi hõrenemine.  

Põhimõisted: happeline oksiid, aluseline oksiid, tugev hape, nõrk hape, hapnikhape, tugev alus 

(leelis), nõrk alus, lagunemisreaktsioon, vee karedus, raskmetalliühendid.  

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 seostab omavahel tähtsamate hapete ning happeanioonide valemeid ja nimetusi;  

 analüüsib valemite põhjal hapete koostist, eristab hapnikhappeid ja hapnikuta happeid 

ning ühe- ja mitmeprootonilisi happeid; 

 eristab tugevaid ja nõrku happeid ning aluseid; seostab lahuse happelisi omadusi H+- 

ioonide ja aluselisi omadusi OH–-ioonide esinemisega lahuses 
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 kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja 

vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades (õpitud reaktsioonitüüpide piires: lihtaine + 

O2, happeline oksiid + vesi, (tugevalt) aluseline oksiid + vesi, hape + metall, hape + 

alus, aluseline oksiid + hape, happeline oksiid + alus, hüdroksiidi lagunemine 

kuumutamisel);  

 kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit; 

 kirjeldab ja analüüsib mõnede tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusi ning 

selgitab nende ühendite kasutamist igapäevaelus;  

 analüüsib peamisi keemilise saaste allikaid ja saastumise tekkepõhjusi, saastumisest 

tingitud keskkonnaprobleeme (happesademed, raskmetallide ühendid, üleväetamine, 

osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt) ja võimalikke keskkonna säästmise 

meetmeid.  

Projektid ja praktilised tööd:  

 erinevate oksiidide ja vee vahelise reaktsiooni uurimine (nt CaO, MgO, SO2 + H2O);  

 erinevate oksiidide ja hapete või aluste vaheliste reaktsioonide uurimine (nt CuO + 

H2SO4, CO2 + NaOH);  

 internetist andmete otsimine olmekemikaalide happelisuse/aluselisuse kohta, järelduste 

tegemine;  

 erinevat tüüpi hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide uurimine;  

 rasklahustuva hüdroksiidi saamine; hüdroksiidi lagundamine kuumutamisel.  

 

Lahustumisprotsess, lahustuvus  

Õppesisu: 

Lahustumisprotsess, lahustumise soojusefekt (kvalitatiivselt). Ainete lahustuvus vees 

(kvantitatiivselt), selle sõltuvus temperatuurist (gaaside ja soolade näitel). Lahuste koostise 

arvutused (tiheduse arvestamisega). Mahuprotsent (tutvustavalt).  

Põhimõisted: lahustumise soojusefekt (kvalitatiivselt), lahustuvus (kvantitatiivselt), lahuse 

tihedus, mahuprotsent.  

Õpitulemused: 

Õpilane:  
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 kasutab ainete lahustuvuse graafikut vajaliku info leidmiseks ning arvutuste ja 

järelduste tegemiseks;  

 selgitab temperatuuri mõju gaaside ning (enamiku) soolade lahustuvusele vees; 

 lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (kasutades 

lahuse, lahusti, lahustunud aine massi, lahuse ruumala ja tiheduse ning lahuse 

massiprotsendi vahelisi seoseid); põhjendab lahenduskäiku.  

Projektid ja praktilised tööd: 

 Erinevate soolade lahustuvuse uurimine erinevatel temperatuuridel. 

 

Aine hulk. Moolarvutused  

Õppesisu: 

Aine hulk, mool. Molaarmass ja gaasi molaarruumala (normaaltingimustel). Ainekoguste 

ühikud ja nende teisendused. Aine massi jäävus keemilistes reaktsioonides. 

Reaktsioonivõrrandi kordajate tähendus. Keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduva 

(kvalitatiivne ja kvantitatiivne) info analüüs. Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal (moolides, 

vajaduse korral teisendades lähteainete või saaduste koguseid). 

Põhimõisted: ainehulk, mool, molaarmass, gaasi molaarruumala, normaaltingimused. 

Õpitulemused: 

Õpilane:  

 tunneb põhilisi aine hulga, massi ja ruumala ühikuid (mol, g, kg, t, cm3, dm3, m3, ml, 

l) ning teeb vajalikke ühikute teisendusi;  

 teeb arvutusi aine hulga, massi ja gaasi ruumala vaheliste seoste alusel;  

 mõistab ainete massi jäävust keemilistes reaktsioonides ja reaktsioonivõrrandi kordajate 

tähendust (reageerivate ainete hulkade ehk moolide arvude suhe); 

 analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) 

infot;  

 lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, lähtudes 

reaktsioonivõrrandite kordajatest (ainete moolsuhtest) ja reaktsioonis osalevate ainete 
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hulkadest (moolide arvust), tehes vajaduse korral ümberarvutusi ainehulga, massi ja 

(gaasi) ruumala vaheliste seoste alusel. 

Projektid ja praktilised tööd: ülesannete lahendamine. 

 

Süsinik ja süsinikuühendid  

Õppesisu: 

Süsinik lihtainena. Süsinikuoksiidid. Süsivesinikud. Süsinikuühendite paljusus. Süsiniku 

võime moodustada lineaarseid ja hargnevaid ahelaid, tsükleid, kordseid sidemeid. 

Molekulimudelid ja struktuurivalemid. Ettekujutus polümeeridest. Polümeerid igapäevaelus. 

Süsivesinike esinemisvormid looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalad (kütused, määrdeained) 

ning nende kasutamise võimalused. Süsivesinike täielik põlemine (reaktsioonivõrrandide 

koostamine ja tasakaalustamine). Tähtsamatele süsinikuühenditele iseloomulikud keemiliste 

reaktsioonide võrrandid (õpitud reaktsioonitüüpide piires). Alkoholide ja karboksüülhapete 

tähtsamad esindajad (etanool, etaanhape), nende tähtsus igapäevaelus, etanooli füsioloogiline 

toime.  

Põhimõisted: süsivesinik, struktuurivalem, polümeer, alkohol, karboksüülhape. 

Õpitulemused 

Õpilane:  

 võrdleb ning põhjendab süsiniku lihtainete ja süsinikuoksiidide omadusi;  

 analüüsib süsinikuühendite paljususe põhjust (süsiniku võime moodustada lineaarseid 

ja hargnevaid ahelaid, tsükleid, kordseid sidemeid);  

 koostab süsinikuühendite struktuurivalemeid etteantud aatomite (C, H, O) arvu järgi 

(arvestades süsiniku, hapniku ja vesiniku aatomite moodustatavate kovalentsete 

sidemete arvu);  

 kirjeldab süsivesinike esinemisvorme looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalasid 

(kütused, määrdeained) ning selgitab nende kasutamise võimalusi praktikas;  

 koostab süsivesinike täieliku põlemise reaktsioonivõrrandeid;  

 eristab struktuurivalemi põhjal süsivesinikke, alkohole ja karboksüülhappeid;  
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 koostab mõnedele tähtsamatele süsinikuühenditele (CH4, C2H5OH, CH3COOH) 

iseloomulike keemiliste reaktsioonide võrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires) ja 

teeb katseid nende reaktsioonide uurimiseks;  

 hindab etanooli füsioloogilist toimet ja sellega seotud probleeme igapäevaelus. 

Projektid ja praktilised tööd: 

 lihtsamate süsivesinike jt süsinikuühendite molekulide mudelite koostamine;  

 süsinikuühendite molekulide mudelite koostamine ja uurimine arvutikeskkonnas;  

 erinevate süsinikuühendite (nt etanooli ja parafiini) põlemisreaktsioonide uurimine;  

 etaanhappe happeliste omaduste uurimine (nt etaanhape + sooda, etaanhape + 

leeliselahus). 

 

Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena  

Õppesisu: 

Energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides, ekso- ja endotermilised 

reaktsioonid. Eluks olulised süsinikuühendid (sahhariidid, rasvad, valgud), nende roll 

organismis. Tervisliku toitumise põhimõtted, tervislik eluviis. Süsinikuühendid kütusena. 

Tarbekeemia saadused, plastid ja kiudained. Olmekemikaalide kasutamise ohutusnõuded. 

Keemia ja elukeskkond.  

Põhimõisted: eksotermiline reaktsioon, endotermiline reaktsioon, reaktsiooni soojusefekt 

(kvalitatiivselt), taastuvad ja taastumatud energiaallikad.  

Õpitulemused:  

Õpilane:  

 selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekti (energia eraldumist või neeldumist);  

 hindab eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidide, rasvade, valkude) rolli 

elusorganismides ja põhjendab nende muundumise lõppsaadusi organismis (vesi ja 

süsinikdioksiid) (seostab varem loodusõpetuses ja bioloogias õpituga);  

 analüüsib süsinikuühendite kasutusvõimalusi kütusena ning eristab taastuvaid ja 

taastumatuid energiaallikaid (seostab varem loodusõpetuses õpituga);  
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 iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel põhinevaid materjale (kiudained, plastid) 

ning analüüsib nende põhiomadusi ja kasutusvõimalusi;  

 mõistab tuntumate olmekemikaalide ohtlikkust ning järgib neid kasutades 

ohutusnõudeid; 

 mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust, analüüsib keskkonna säästmise 

võimalusi.  

Projektid ja praktilised tööd:  

 toitumispäeviku pidamine, erinevate toitainete osa selles, analüüs;  

 ettekanne vabalt valitud olmekeemia tootest (koostis, mõju keskkonnale). 

 

FÜÜSIKA AINEKAVA 

III  kooliaste 
 

Õppeaine kirjeldus 

Füüsika kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on tähtis koht õpilaste loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Füüsika tegeleb loodusnähtuste seletamise ja 

vastavate mudelite loomisega ning on tihedalt seotud matemaatikaga. Füüsika paneb aluse 

tehnika ja tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnilisi elukutseid. 

Põhikooli füüsikakursus käsitleb väikest osa füüsikalistest nähtustest ja loob aluse, millel hiljem 

tekib tervikpilt füüsikast kui loodusteadusest. Füüsikat õppides saab õpilane esialgse 

ettekujutuse füüsikakeelest ja õpib seda kasutama. Füüsikaõppes seostatakse õpitavat 

igapäevaeluga, matemaatiliste oskustega, tehnika ja tehnoloogiaga ning teiste loodusainetega. 

Laboritöödes tutvutakse mitmesuguste nähtustega kasutades analüüsi ja mõõtmisoskusi.  

Füüsikaõpetuses lähtutakse loodusainete (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) lõimimisel 

kahest suunast. Vertikaalselt lõimuvad need õppeained ühiste teemade kaudu, nagu areng 

(evolutsioon),vastastikmõju, liikumine (muutumine ja muundumine), süsteem ja struktuur; 

energia, tehnoloogia, keskkond.  

Õpilaste väärtushinnangud kujundatakse seoses probleemide lahendamistega. Seejuures 

käsitletakse füüsikute osa teadusloos ning füüsika ja selle rakenduste tähendust inimkonna 

arengus. 
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Õppides kujunevad õpilasel õpioskused, mida vajatakse edukaks (füüsika)õppeks. 

Lahendades arvutus-, graafilisi ning probleemülesandeid ja hinnates saadud tulemuste 

reaalsust, luuakse alus kriitilisele mõtlemisele. Nähtustega tutvumisel eelistatakse katset, 

probleemide lahendamisel aga loodusteaduslikku meetodit. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaeluga seostatult. 

Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 

arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle 

saavutamiseks kasutatakseerinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, arutelu, ajurünnakuid, õuesõpet, õppekäike jne. Õpet plaanides võib õpetaja muuta 

käsitletavate teemadejärjekorda, pidades meeles, et muudetud teemade järjestus jälgiks õpilaste 

arengut. Teemade järjekorda muutes tuleb tagada motivatsioon füüsikat õppida ja seeläbi parem 

õpitulemus saavutada. Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT 

võimalusi. 

Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, 

tööplaanimise, vaatluste tegemise, mõõtmise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise 

oskused. Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine. Olulisel kohal on 

erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabekriitilise hindamise oskus 

ning esitlevad oma vastuseid kasutades IKT võimalusi.  

Füüsika õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

 lahendab situatsioon-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid, mille lahenduse üksikosa 

sisaldab kuni kaks valemiga esitatud seost, ning hindab saadud tulemuse tõepärasust; 

 teisendab mõõtühikuid, kasutades eesliiteid mega-, kilo-, detsi-, senti-, milli-, mikro ja 

nano-; 

 sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimuse või -küsimusi, 

kavandab ja korraldab eksperimendi, töötleb katseandmeid (tabel, aritmeetiline 

keskmine, mõõtemääramatuse hindamine, graafik) ning teeb järeldusi 

uurimisküsimuses sisalduvahüpoteesi kehtivuse kohta; 

 leiab füüsikaalast infot käsiraamatutest ja tabelitest ning kasutab leitud teavet 

ülesandeid lahendades; 

 visandab füüsikaliste objektide, nähtuste ja rakenduste jooniseid; 



 

50 
 

 lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks taandatavaid kompleksülesandeid; 

 tunneb ära füüsikateemasid, -probleeme ja -küsimusi erinevates olukordades 

(loodusteaduslikud tekstid, isiklikud kogemused) ning pakub neile võimalikke selgitusi; 

 suhtub vastutustundlikult loodusesse ja ühiskonda. 

 

Füüsika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

8. KLASS 
 

Päikesesüsteem 

Päikese ja päikesesüsteemi ehitus. 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 teab, millest koosneb päikesesüsteem; 

 oskab iseloomustada päikesesüsteemi planeete. 

Õppesisu: 

Päike, maarühmaplaneedid, hiidplaneedid ja planeetide kaaslased 

 

Valgus- ja heliõpetus 

Valgus ja valguse sirgjooneline levimine, peegeldamine ja murdumine, võnkumine ja laine 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 tunneb valgusallikate liigitust; 

 selgitab mõistete valgusallikas ja liitvalgus olulisi tunnuseid; 

 teab seose, et optiliselt ühtlases keskkonnas levib valgus sirgjooneliselt, tähendust;  

 teab peegeldumise ja valguse neeldumise tähtsaid tunnuseid, oskab konstrueerida 

valguskiirte käiku;   

 nimetab mõistete langemisnurk, peegeldumisnurk ja mattpind olulisi tunnuseid; 
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  selgitab peegeldumisseadust (s.o valguse peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne 

langemisnurgaga) ja selle tähendust, kirjeldab seose õigsust kinnitavat katset ning 

kasutab seost praktikas; 

 toob näiteid tasapeegli, kumer- ja nõguspeegli kasutamise koht;. 

 kirjeldab valguse murdumise tähtsaid tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ning 

kasutab neid probleeme lahendades; 

 kirjeldab mõistete murdumisnurk, fookus, tõeline kujutis ja näiv kujutis olulisi 

tunnuseid; 

 selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse tähendust ning mõõtmise viisi, teab 

kasutatavat mõõtühikut; 

 selgitab valguse murdumise seaduspärasust, s.o valguse üleminekul ühest keskkonnast 

teise murdub valguskiir sõltuvalt valguse kiirusest ainetes kas pinna ristsirge poole või 

pinnaristsirgest eemale; selgitab seosetähendust ning kasutab seost probleeme 

lahendades; 

 kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide ja valgusfiltrite otstarvet ning toob nende 

kasutamise näiteid;  

 kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste 

nähtustega; 

 selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmise viisi, teab 

kasutatavaid mõõtühikuid; 

 nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus olulisi 

tunnuseid; 

 korraldab eksperimendi, mõõtes niitpendli võnkeperioodi sõltuvust pendli pikkusest, 

proovikeha massist ja võnkeamplituudist, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi 

uurimisküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta.  

Õppesisu: 

Peegeldumisseadus. Tasapeegel, eseme ja kujutise sümmeetrilisus. Mattpind. Valguse 

peegeldumise nähtus looduses ja tehnikas. Kumer- ja nõguspeegel. Valguse murdumine. 

Prisma. Kumerlääts. Nõguslääts. Läätse fookuskaugus. Läätse optiline tugevus. Silm. Luup. 

Kaug- ja lühinägelikkus. Fotoaparaat. Valguse murdumise nähtus looduses ja tehnikas. Kehade 

värvus. Valguse neeldumine, valgusfilter. Võnkumine. Võnkumise amplituud, periood, 

sagedus. Lained. Heli, heli kiirus, võnkesageduse ja heli kõrguse seos. Heli valjus. 
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Elusorganismide hääleaparaat. Kõrv ja kuulmine. Müra ja mürakaitse. Võnkumiste avaldumine 

looduses ja rakendamine tehnikas. 

Põhimõisted: täis- ja poolvari, langemis-, murdumis- ning peegeldumisnurk, mattpind, fookus, 

lääts, fookuskaugus, optiline tugevus, tõeline kujutis, näiv kujutis, prillid. võnkeamplituud, 

võnkesagedus, võnkeperiood, heli kõrgus. 

Praktiline töö 

 pendli võnkumise uurimine. 

 

Mehaanika 

Liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja 

energia 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega; 

 selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu 

tähendust ning mõõtmise viise, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

 teab seose s= vt tähendust ja kasutab seost probleeme lahendades; 

 kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks; 

 teab, et seose vastastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida suurem 

on keha mass; 

 teab seose p =m/V tähendust ning kasutab seost probleeme lahendades; 

 selgitab mõõteriistade mõõtejoonlaud, nihik, mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja 

kasutamise reegleid ning kasutab mõõteriistu praktikas; 

 korraldab eksperimendi, mõõtes proovikeha massi ja ruumala, töötleb katseandmeid, 

teeb katseandmete põhjal vajalikud arvutused ning teeb tabeliandmete põhjal järelduse 

proovikeha materjali kohta; 

 teab, et kui kehale mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist, siis on keha paigal või liigub 

ühtlaselt sirgjooneliselt; 
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 teab jõudude tasakaalu kehade ühtlase liikumise korral.  kirjeldab nähtuste 

vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon tähtsaid tunnuseid, selgitab 

seost teiste nähtustega ning kasutab neid nähtusi probleeme lahendades;  

 nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud ja elastsusjõud olulisi tunnuseid; 

 teab seose F = m·g tähendust ning kasutab seost probleeme lahendades; 

  selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamise reegleid ning kasutab dünamomeetrit 

jõude mõõtes; 

 korraldab eksperimendi, mõõtes dünamomeetriga proovikehade raskusjõudu ja 

hõõrdejõudu kehade liikumise korral, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi 

uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta; 

 toob näiteid jõudude kohta looduses ja tehnikas ning loetleb nende rakendusi; 

 nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid teiste nähtustega ning selgitab 

seost teiste nähtustega ja kasutamist praktikas; 

 selgitab rõhu tähendust, nimetab mõõtühikuid ja kirjeldab mõõtmise viisi; 

 kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud; 

 sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides antakse edasi igas suunas ühtviisi (Pascali 

seadus) ning et ujumisel ja heljumisel on üleslükkejõud võrdne kehale mõjuva 

raskusjõuga; 

 selgitab seoste tähendust ja kasutab neid probleeme lahendades; 

 selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

 vaatleb demonstratsioonkatseid kehale mõjuvast üleslükkejõust; 

 selgitab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja võimsuse tähendust ning määramisviisi, 

teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

 selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline energia ja kasutegur; 

 selgitab seoseid, et: 

o keha saab tööd teha ainult siis, kui tal on energiat; 

o tehtud töö on võrdne energia muutusega; 

o  keha või kehade süsteemi mehaaniline energia ei teki ega kao, energia 

võib ainult muunduda ühest liigist teise (mehaanilise energia jäävuse 

seadus); 

o kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst; 

o ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös (energia jäävuse seadus 

lihtmehhanismide korral); 
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 selgitab seoste A = F ⋅ s ja N=A/t tähendust ning kasutab neid probleeme lahendades; 

 selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör ja hammasülekanne otstarvet, 

kasutamise viise ning ohutusnõudeid. 

Õppesisu: 

Mass kui keha inertsuse mõõt. Aine tihedus. Kehade vastastikmõju. Jõud kui keha kiireneva 

või aeglustuva liikumise põhjustaja. Jõudude tasakaal ja keha liikumine. Liikumine ja jõud 

looduses ning tehnikas. Gravitatsioon. Raskusjõud. Hõõrdumine, hõõrdejõud. Kehade elastsus 

ja plastsus. Deformeerimine, elastsusjõud. Dünamomeetri tööpõhimõte. Vastastikmõju 

esinemine looduses ja selle rakendamine tehnikas. Rõhk. Pascali seadus. Manomeeter. Maa 

atmosfäär. Õhurõhk. Baromeeter. Rõhk vedelikes. erinevatel sügavustel. Üleslükkejõud. Keha 

ujumine, ujumise ja uppumise tingimus. Rõhk looduses ja selle rakendamine tehnikas. Töö. 

Võimsus. Energia, kineetiline ja potentsiaalne energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. 

Lihtmehhanism, kasutegur. Lihtmehhanismid looduses ja nende rakendamine tehnikas. 

Põhimõisted: tihedus, kiirus, mass, jõud, gravitatsioon, raskusjõud, hõõrdejõud, elastsusjõud, 

rõhk, üleslükkejõud, mehaaniline töö, võimsus, potentsiaalne energia, kineetiline energia, 

kasutegur. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 keha ainelise koostise uurimine (tuntud ainete tiheduse määramine); 

 raskusjõu ja hõõrdejõu seose uurimine dünamomeetriga; 

 üleslükkejõu uurimine. 

 

9. KLASS 
 

Elektriõpetus 

Elektriline vastastikmõju, elektrivool, elektrivoolu töö ja võimsus, magnetnähtused. 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja elektriline vastastikmõju tähtsaid 

tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
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 loetleb mõistete elektriseeritud keha, elektrilaeng, elementaarlaeng, keha elektrilaeng 

ja elektriväli olulisi tunnuseid; selgitab seoseid, et samanimeliste elektrilaengutega 

kehad tõukuvad, erinimeliste elektrilaengutega kehad tõmbuvad, ning seoste õigsust 

kinnitavat katset; 

 korraldab eksperimendi, et uurida kehade elektriseerumist ja nendevahelist mõju, ning 

teeb järeldusi elektrilise vastastikmõju suuruse kohta; 

 loetleb mõistete elektrivool, vabad laengukandjad, elektrijuht ja isolaator olulisi 

tunnuseid; 

 nimetab nähtuste elektrivool metallis ja elektrivool ioone sisaldavas lahuses tähtsaid 

tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ning kasutamist praktikas; 

 selgitab mõiste voolutugevus tähendust, nimetab voolutugevuse mõõtühiku ning 

selgitab ampermeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

 selgitab seoseid, et juht soojeneb elektrivoolu toimel, elektrivooluga juht avaldab 

magnetilist mõju, elektrivool avaldab keemilist toimet, ning selgitab seost teiste 

nähtustega ja kasutamist praktikas; 

 selgitab füüsikaliste suuruste pinge, elektritakistus ja eritakistus tähendust ning 

mõõtmise viisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

 selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid; 

 selgitab seoseid, et: 

o voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi seadus) 

o jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus ühesuurune, ahela 

kogupinge on üksikjuhtide otstel olevate pingete summa 

o rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge ühesuurune ja ahela kogu 

voolutugevus on üksikjuhte läbivate voolutugevuste summa 

o juhi takistus; 

 kasutab eelnimetatud seoseid probleeme lahendades; 

  selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

  selgitab takisti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid ning toob näiteid takistite 

kasutamise kohta; 

 selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid ning toob näiteid 

elektritarvitite kasutamise kohta; 

 leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal pinge, voolutugevuse ning takistuse; 
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 korraldab eksperimendi, mõõtes otseselt voolutugevust ja pinget, arvutab takistust, 

töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta; 

 selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse tähendust ning mõõtmise viisi, teab 

kasutatavaid mõõtühikuid; 

 loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid; 

 selgitab valemite A = I·U·t, N = I·U ja A = N ⋅ t tähendust ja seost vastavate nähtustega 

ning kasutab seoseid probleeme lahendades; 

 kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise 

näiteid ja ohutusnõudeid; 

 leiab kasutatavate elektritarvitite koguvõimsuse ning hindab selle vastavust kaitsme 

väärtusega; 

 loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid; 

 selgitab nähtusi Maa magnetväli ja magnetpoolused; 

 teab seoseid, et magnetite erinimelised poolused tõmbuvad, magnetite samanimelised 

poolused tõukuvad, et magnetvälja tekitavad liikuvad elektriliselt laetud osakesed, ning 

selgitab nende seoste tähtsust praktikas, kirjeldades või kasutades sobivaid nähtusi; 

 selgitab voolu magnetilise toime avaldumist elektromagneti ja elektrimootori näitel, 

kirjeldab elektrimootori ja elektrigeneraatori töö energeetilisi aspekte ning selgitab 

ohutusnõudeid neid seadmeid kasutades; 

 korraldab eksperimendi, valmistades elektromagneti, uurib selle omadusi ning teeb 

järeldusi elektromagneti omaduste vahelise seose kohta. 

Õppesisu: 

Kehade elektriseerimine. Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Elektriväli. Juht. Isolaator. Laetud 

kehadega seotud nähtused looduses ja tehnikas. Vabad laengukandjad. Elektrivool metallis ja 

ioone sisaldavas lahuses. Elektrivoolu toimed. Voolutugevus, ampermeeter. Elektrivool 

looduses ja tehnikas. Vooluallikas. Vooluringi osad. Pinge, voltmeeter. Ohmi seadus. 

Elektritakistus. Eritakistus. Juhi takistuse sõltuvus materjalist ja juhi mõõtmetest. Takisti. 

Juhtide jada- ja rööpühendus. Jada- ja rööpühenduse kasutamise näited. Elektrivoolu töö. 

Elektrivoolu võimsus. Elektrisoojendusriist. Elektriohutus. Lühis. Kaitse. Kaitsemaandus. 

Püsimagnet. Magnetnõel. Magnetväli. Elektromagnet. Elektrimootor ja elektrigeneraator kui 

energiamuundurid. Magnetnähtused looduses ja tehnikas. 
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Põhimõisted: elektriseeritud keha, elektrilaeng, elementaarlaeng, elektriväli, elektrivool, 

vabad laengukandjad, elektrijuht, isolaator, elektritakistus, vooluallikas, vooluring, juhtide 

jada- ja rööpühendus, voolutugevus, pinge, lüliti, elektrienergia tarviti, elektrivoolu töö, 

elektrivoolu võimsus, lühis, kaitse, kaitsemaandus, magnetväli. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 kehade elektriseerimise nähtuse uurimine; 

 juhtide jada- ja rööpühenduse uurimine; 

 voolutugevuse ja pinge mõõtmine ning takistuse arvutamine. 

 

Soojusõpetus 

Aine ehituse mudel. Soojusliikumine. Soojusülekanne. Aine olekute muutused. 

Soojustehnilised rakendused 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 kirjeldab tahkise, vedeliku, gaasi ja osakestevahelise vastastikmõju mudeleid; 

 kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega 

ning kasutamist praktikas; 

 kirjeldab Celsiuse temperatuuriskaala saamist; 

 selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur; 

 selgitab termomeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

 kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ja selle kasutamist 

praktikas; 

 selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi ning teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

 selgitab aine erisoojuse tähendust, teab seejuures kasutatavaid mõõtühikuid; 

 nimetab mõistete siseenergia, temperatuurimuut, soojusjuhtivus, konvektsioon ja 

soojuskiirgus tähtsaid tunnuseid; 

 sõnastab järgmised seosed ning kasutab neid soojusnähtusi selgitades: 

o soojusülekande korral levib siseenergia soojemalt kehalt külmemale; 

o keha siseenergiat saab muuta kahel viisil: töö ja soojusülekande teel; 
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o kahe keha soojusvahetuse korral suureneb ühe keha siseenergia täpselt niisama 

palju, kui väheneb teise keha siseenergia; 

o mida suurem on keha temperatuur, seda suurema soojushulga keha ajaühikus 

kiirgab; 

o mida tumedam on keha pind, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab 

ja ka neelab; 

 selgitab seose 𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑚 ∗ (𝑡𝑘−  𝑡𝑚)või Q = c mΔt , tähendust ja seost 

soojusnähtustega ning kasutab seoseid probleeme lahendades; 

 selgitab termose, päikesekütte ja soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise põhimõtet, 

kasutamise näiteid ning ohutusnõudeid; 

 korraldab eksperimendi, mõõtes katseliselt keha erisoojuse, töötleb katseandmeid ning 

teeb järeldusi keha materjali kohta;, 

 loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab 

neid teiste nähtustega ning kasutab neid praktikas; 

 selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja kütuse kütteväärtuse tähendust ning teab 

kasutatavaid mõõtühikuid; 

 selgitab seoste Q =λ ⋅m ja Q = L⋅m tähendust, seostab neid teiste nähtustega ning 

kasutab neid probleeme lahendades; 

Õppesisu: 

Gaas, vedelik, tahkis. Aineosakeste kiiruse ja temperatuuri seos. Soojuspaisumine. 

Temperatuuriskaalad. Keha soojenemine ja jahtumine. Siseenergia. Soojushulk. Aine erisoojus. 

Soojusülekanne. Soojusjuhtivus. Konvektsioon. Soojuskiirguse seaduspärasused. Termos. 

Päikeseküte. Energia jäävuse seadus soojusprotsessides. Aastaaegade vaheldumine. 

Soojusülekanne looduses ja tehnikas. Sulamine ja tahkumine, sulamissoojus. Aurumine ja 

kondenseerumine, keemissoojus. Kütuse kütteväärtus. Soojustehnilised rakendused. 

soojusliikumine, soojuspaisumine, Celsiuse skaala, siseenergia, temperatuurimuut, 

soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus, sulamissoojus, keemissoojus; kütuse kütteväärtus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

 kalorimeetri tundmaõppimine ja keha erisoojuse määramine. 
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Aatomifüüsika 

Tuumaenergia 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni, neutroni, isotoobi, radioaktiivse 

lagunemise ja tuumareaktsiooni olulisi tunnuseid; 

 selgitab seose, et kergete tuumade ühinemisel ja raskete tuumade lõhustamisel vabaneb 

energiat, tähendust, seostab seda teiste nähtustega; 

 iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust ning nimetab kiirguste erinevusi; 

 selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise 

näiteid ning ohutusnõudeid; 

 selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid. 

Õppesisu: 

Aatomi mudelid. Aatomituuma ehitus. Tuuma seoseenergia. Tuumade lõhustumine ja süntees. 

Radioaktiivne kiirgus. Kiirguskaitse. Dosimeeter. Päike. Aatomielektrijaam. 

Põhimõisted:  

prooton, neutron, isotoop, radioaktiivne lagunemine, α-, β- ja γ-kiirgus, tuumareaktsioon 

 


