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Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

 Süvendada õpilases huvi loodusteaduste õppimise vastu.   

 Väärtustada uurimistegevust looduse tundmaõppimisel.  

 Õpetada märkama kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme.  

 Suunata õpilast osalema eakohastes keskkonnakaitseüritustes.  

 Süvendada oskust leida eri allikatest loodusteaduslikku teavet.  

 Suunata õpilast toimima keskkonnateadliku tarbijana. 

 

Õpitulemused 

Loodusõpetuse 4. klassi õppimise tulemusena õpilane: 

 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; 

 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; 

 oskab kasutada valgusmikroskoopi;  

 teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;  

 selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;  

 nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus; 

 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;  

 analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust;  

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

 

 



Õppesisu 

Teema 1.  

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. 

Teema 2. 

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. 

Teema 3. 

Elu mitmekesisus Maal. Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. 

Organismide eluavaldused: toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, 

reageerimine keskkonnatingimustele. Elu areng Maal. 

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

paljunemine, kasvamine, arenemine, keskkonnatingimused. 

Teema 4. 

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. 

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 ja IKT rakendamine 

Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine. Maa tiirlemise mudeldamine. Tähistaeva vaatlused. 

Põhjanaela leidmine tähistaevas. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile. Erinevate allikate 

kasutamine info leidmiseks. Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine. Raku mudeli ehitamine 

või uurimine multimeedia materjalide abil. Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine. 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest kooli õppekava hindamise korralduse sätetest. Hindamise 

eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. 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. 

Hinnatakse oskust sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse 

väljendamist ning põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega.  

 

Läbivad teemad 

Loodusõpetuse 4. klassi vältel käsitletakse järgmised läbivad teemad: 

 “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Õpilase poolt omandatud teadmised, oskused ja 

hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.  

 Läbivat teemat “Teabekeskkond” käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe 

kogumise, teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega.  

 “Tehnoloogia ja innovatsioon” IKT rakendamine õppetöös.  

 “Tervis ja ohutus”. Aine õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku 

toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid ning praktiliste tööde kaudu 

arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.  

 Teema “Väärtused ja kõlblus” alusel kujunevad õpilasel vajalikud väärtushinnangud elu 

ning elukeskkonna säilitamiseks.  

 Läbivat teemat “Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” elluviimist toetab erinevate 

keskkonnateemade õpetamine. 

 

Lõimimise võimalused muude õppeainetega 

Loodusõpetuse õpetamisel on võimalus lõimimises järgmiste õppeainetega: 

a) kunstiga - mudeli valmistamine ja värvimine, esitluste tegemine; 

b) keele ja kirjanduse, sh võõrkeeltega - oskus hankida teavet eri allikaist ja seda kriitiliselt 

hinnata;  

c) matemaatikaga - Päike ja planeetide suurus, kaugused, mõõtkava;  

d) füüsikaga - raskusjõud, gravitatsioon;  

e) geograafiaga - erinevad kaardid, mõõtkava, riikide asend, looduskatastroofid, 

loodusvööndid; 

f) bioloogiaga - organismide mitmekesisus, inimese ehitus; 

g) inimeseõpetusega - tervislik eluviis, tervislik toitumine; 

h) ajalooga - tuntumad astronoomid, galaktika uurimine, evolutsiooni etapid. 

 

Klassi- ja kooliväline tegevus 



Loodusõpetuse õppimise toetamiseks võib õpilane osaleda loodusõpetuse olümpiaadides, 

muuseumide ekskursioonides ja õppekäigudes, võõrlaste suhtlemises, rahvusvahelistes 

projektides jne. 
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