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Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli  loodusõpetusega taotletakse, et õpilane: 

 tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest;  

 oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi;  

 rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja 

juhendamisel; 

 omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna 

seostest;  

 mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva 

suhtes;  

 oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat 

loodusteaduslikku teksti;  

 väärtustab elurikkust ja säästvat arengut ning tervislikku eluviisi. 

 

Õpitulemused 

2. klassi  õpilane: 

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

 mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub 

loodusesse säästvalt; 

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

mitmekesisust; 

 hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;  

 liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. 

 teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;  

 sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;  

 kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus 

kõnes;  

 teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;  

 märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;   

 toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta 

erinevatel aastaaegadel;  

 tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;  

 kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides 

sobivaidmõõtmisvahendeid; 



 selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes magnetiga tehtavale katsele;   

 teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud 

teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel;  

 kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning 

toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;   

 eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;  

 teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab 

vältida mürgiste seentega seotud ohtusid; 

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

 eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;  

 kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;  

 järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke 

eluviise;  

 võrdleb inimeste elu maal ja linnas; 0  

 saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid 

objekte;  

 mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;   

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

jõgesid, järvesid ja linnu.  

 

Õppesisu 

Teema 1. 

Organismid ja elupaigad. 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.  

Teema 2. 

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

tegevus. Inimese elukeskkond.   

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

Teema 3. 

Mõõtmine ja võrdlemine. Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine. 



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

Teema 4. 

Ilm. Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused.  

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

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. Enesevaatlus, mõõtmine. Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine. Kehade 

kaalumine. Õpilaste pikkuste võrdlemine ja mõõtmine. Temperatuuri mõõtmine erinevates 

keskkondades. Ilma vaatlemine. Õhutemperatuuri mõõtmine. Ilmaennustuse ja tegeliku ilma 

võrdlemine. 

 

Hindamine 

Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 

hinnatakse selle vanuseastme hindamispõhimõtete järgi. Hinnangute andmisel ja 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. Kujundavas hindamises on tähtis koht 

õpilase enesehinnangul.  Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning 

vastavuses õpitulemustega. 

Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, kirjalike ja praktiliste tööde alusel, 

arvestades õpilaste individuaalseid iseärasusi. 

 

Läbivad teemad 

 Loodusõpetusel on kandev roll on läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

elluviimisel. 

 Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu rakendada ka 

läbivat teemat “Väärtused ja kõlblus”.  

 Praktiliste tööde kaudu arendatakse õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid – läbiv 

teema on siin “Tervis ja ohutus”.  

 Loodusõpetus toetab läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon” IKT rakendamise 

kaudu aineõpetuses.  



 Läbivat teemat “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” aitab rakendada tutvumine 

inimese elukeskkonna ja tema rolliga nüüdisaegses maailmas.  

 Algatusvõime ja koostöö toetamine on tihedalt seotud läbiva teema “Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” rakendumisega. Oma ideede realiseerimise ja uurimuste läbiviimise 

oskused on  põhilisemaid aineeesmärke.  

 Ettevõtlikkust toetavad projektid annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 

“Kultuuriline identiteet” – tutvumine koduümbruse esemelise kultuuri ja enda 

toitumistavadega – loob eeldused, et teadvustada oma kohta paljude erinäoliste 

kultuuridega  maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente.  

 Läbivat teemat “Teabekeskkond”  rakendadakse töö kavandamisel ja ainealastes 

projektides. Info kogumiseks õpitakse kasutama mitmesuguseid teabekanaleid ning 

hindama kogutud informatsiooni usaldusväärsust. 

 

Lõimimise võimalused muude õppeainetega 

Loodusõpetuse õpetamisel on võimalus lõimimises järgmiste õppeainetega: 

a) kunsti- ja tööõpetusega - elusolendite ja nende elukeskkonna joonistamine, looduse 

kujutamine erinevatel aastaaegadel; voolimine või meisterdamine, looduslikest 

materjalidest piltide valmistamine; inimkeha proportsioonid; plaan. 

b) matemaatikaga -  mõõtmine ja võrdlemine, geomeetrilised kujundid (nt liiklusmärgid); 

rühmitamine;  ajaühikud, aastaajad, ööpäev; järgarvud; tabelite täitmine; vasak-parem; 

c) eesti keelega - teabeteksti lugemine, jutustamine, kirja kirjutamine, kirjeldamisoskuse 

arendamine, nimi ja nimetus, viisakus telefoniga rääkimisel, omadussõnad kirjeldamisel; 

d) muusikaga - kuulamisharjutused, rahvamuusika, tähtpäevadega seotud muusika; 

e) kehalise kasvatusega - loomadega seotud liikumismängud, võrdlemine. 

 

Klassi- ja kooliväline tegevus 

Looduseõpetuse õppimise toetamiseks võib õpilastel osaleda olümpiaadides, muuseumide 

ekskursioonides ja õppekäigudes,küllalisetunnis, metsaviktoriinides RMK ja Vabaõhumuuseumi 

külastamine. 

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 

Marge Loks, Üllar Loks. Loodusõpetus II klassis. Õpetajaraamat. 48 lk Metoodiline 

Marge Loks, Üllar Loks. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. osa. 64 lk 

Marge Loks, Üllar Loks. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 2. osa. 56 lk 

Tiina Elvisto, Vahur Laug, Maarja Hallik. Loodus- ja inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile, I ja II 

osa. 


