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Õpetamise eesmärgid  

 tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;  

 väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel;  

 väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;  

 toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;  

 märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 

keskkonnakaitseüritustes. 

6) sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese; 

7) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid, teeb katseid, järgides praktilise töö 

juhendeid; 

8) kasutab ohutusnõudeid, järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid;  

9) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning arutleb infoallika usaldusväärsuse üle; 

10 saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, sümboleid 

ning ühikuid nähtusi ja protsesse selgitades; 

11 tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja 

otsustusi;  

12 kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi;  

13 selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab 

loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;  

14 saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis. 

 

Õpitulemused 

 

Õpilane: 

1)selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;  

2)kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel; 

3)toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende 

kooslustekujunemises;  

4)tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;  

5)koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;  

6)toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;  

7)võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada mahepõllumajanduse 

tooteid; 

 8)toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede kohta;  

9)toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus. 



 

10)kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;  

11)iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 

 12)võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;  

13)selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid.  

14) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja 

tuulesuunda;  

15) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti 

erinevates osades;  

16) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi 

järgi valdavaid tuuli Eestis;  

17) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;  

18) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus; 

 19) selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku 

tähtsustorganismidele;  

20) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel; 

 21) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;  

22) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist. 

23) näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;  

24) võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa temperatuure;  

25) iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;  

26) selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi ja riimveekogu elustiku eripära;  

27) võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres;  

28) kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres;  

29) selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi. 

30)nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid; 

31)oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast; 

 32)toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas; 

33)selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed. 

34)selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja 

üksikobjektidekohta;  



35)põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust; 

36)põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;  

37)analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;  

38)toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende 

lahendamisevõimalusi.  

 

Õppesisu  

 

1. Aed ja põld elukeskkonnana (15 tundi)  

1. Mulla viljakus.  

2. Aed kui kooslus.  

3. Fotosüntees.  

4. Aiataimed.  

5. Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed. 

6. Põld kui kooslus.  

7. Keemilise tõrje mõju loodusele. 

8.  Mahepõllundus.  

9. Inimtegevuse mõju mullale.  

10. Mulla reostumine ja hävimine.  

11. Mulla kaitse. 

 

Mõisted: fotosüntees, orgaaniline aine, väetis, viljavaheldus, liblikõielised, mügarbakterid, 

sümbioos, kultuurtaim, umbrohi, kahjurid, taimehaigused, keemiline tõrje, biotõrje, 

mahepõllumajandus, köögi- ja puuvili, sort, maitsetaim, ravimtaim, iluaed. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Komposti tekkimise uurimine. 

2. Ühe aia- või põllutaimega seotud elustiku uurimine. 

3. Aia- ja põllukultuuride iseloomustamine ning võrdlemine, kasutades konkreetseid 

näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. 

4. Uurimus aia- ja põllusaaduste osast igapäevases menüüs või uurimus ühe 

põllumajandussaaduse (sh loomakasvatussaaduse) töötlemisest toiduaineks. 

2. Mets eluskeskkonnana  (20 tundi)  

1. Elutingimused metsas. 

2. Mets kui elukooslus. 



3. Eesti metsad. 

4. Metsarinded.  

5. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets.  

6. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed.  

7. Metsade tähtsus ja kasutamine. 

8. Puidu töötlemine.  

9. Metsade kaitse. 

Mõisted: ökosüsteem, põlismets, loodusmets, majandusmets, jahiulukid, sõralised, tippkiskja, 

metsarinded, metsatüübid: nõmmemets, palumets, salumets, laanemets. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Tutvumine metsa kui koosluse ja selle elustikuga. 

2. Eesti metsade valdavate puuliikide võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid 

õppematerjale. 

3. Uurimus: mets igapäevaelus / metsaga seotud tarbeesemed. 

4. Metsloomade tegutsemisjälgede uurimine. 

 

3. Õhk (20 tundi)  

1. Õhu tähtsus.  

2. Õhu koostis.  

3. Õhu omadused. 

4. Õhutemperatuur ja selle mõõtmine.  

5. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine.  

6. Õhu liikumine soojenedes.  

7. Õhu liikumine ja tuul.  

8. Kuiv ja niiske õhk. 

9. Pilved ja sademed.  

10. Veeringe.  

11. Ilm ja ilmastik.  

12. Sademete mõõtmine. 

13. Ilma ennustamine. 

Mõisted: õhkkond, õhk, gaas, hapnik, süsihappegaas, lämmastik, tuul, tuule kiirus, tuule suund, 

kondenseerumine, pilved, sademed, veeringe, ilm, ilmastik, hingamine, põlemine, kõdunemine, 

tolmlemine  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Õhu omaduste ja koostise uurimine: küünla põlemine suletud anumas, õhu kokkusurutavus, 

õhu paisumine soojenedes, veeauru kondenseerumine. 



2. Temperatuuri mõõtmine, pilvisuse ja tuule suuna määramine ning tuule kiiruse hindamine. 

3. Erinevate Eesti piirkondade ilma võrdlemine EMHI kodulehe http://www.emhi.ee 

ilmakaartide järgi. 

 

4. Läänemeri elukeskkonnana (15 tundi)  

1. Vesi Läänemeres – merevee omadused.  

2. Läänemere asend ja ümbritsevad riigid, suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared. 

3. Läänemere mõju ilmastikule. 

4. Läänemere rannik. 

5. Elutingimused Läänemeres. 

6. Mere, ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed. Mere 

mõju inimtegevusele ja ranna-asustuse kujunemisele.  

7. Läänemere reostumine ja kaitse. 

Mõisted: vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi, rannajoon, rand, rannik, laug- ja järskrannik, 

maa- ja merebriis, rohevetikad, pruunvetikad, punavetikad, põhjaloomastik, siirdekala, 

rannikulinnud. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Erineva soolsusega lahuste tegemine, et võrrelda Läänemere ja maailmamere soolsust. Soolase 

vee aurustamine. 

2. Läänemere kaardi joonistamine mälu järgi (kujutluskaart). 

3. Läänemere, selle elustiku, rannikuasustuse ja inimtegevuse iseloomustamine mitmesuguste 

teabeallikate abil. 

4. Õlireostuse mõju uurimine elustikule. 

5. Läänemere probleemide analüüsimine, tuginedes erinevatele allikatele. 



5. Elukeskkonnad Eestis (10 tundi)  

1. Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis. 

2. Tootjad, tarbijad ja lagundajad.  

3. Toitumissuhted ökosüsteemis.  

4. Inimese mõju ökosüsteemidele. 

Mõisted: toiduvõrgustik, laguahel, energia, parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Ökosüsteemi uurimine mudelite abil. 

2. Veebipõhiste õpikeskkondade kasutamine toiduahelate ja toiduvõrgustike uurimiseks 

 

6. Eesti loodusvarad (15 часов)  

1. Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. 

2. Loodusvarad energiaallikatena.  

3. Eesti maavarad, nendekaevandamine ja kasutamine. 

4. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid. 

 

Mõisted: loodusvarad, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, maavarad, setted, liiv, kruus, 

savi,turvas, kivim, lubjakivi, graniit, põlevkivi, karjäär, maa-alune kaevandus, energia, soojus- 

jaelektrienergia. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1)setete ja kivimite kirjeldamine ning võrdlemine;  

2)perekonna/kooli energiatarbimise uurimus;  

3)ülevaate koostamine loodusvarade kasutamisest oma kodukohas. 

 

7. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis (10 tundi) 

1. Inimese mõju keskkonnale.  

2. Looduskaitse Eestis. 

3. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse.  

4. Kaitsealad.  

5. Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus.  

6. Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel. 

7. Jäätmekäitlus.  

8. Säästev tarbimine. 

 

 Mõisted: looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, looduslik niit, kultuurniit, puisniit, 

pärandkooslus, keskkonnakaitse, jäätmed, ökomärgis, kaitsealused üksikobjektid, kaitsealad: 

looduskaitsealad, rahvuspargid, maastikukaitsealad. 



Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) kodukoha ettevõtte keskkonnamõju uurimine või ülevaate koostamine kodukoha 

ühestkeskkonnaprobleemist;  

2) individuaalse tegevuskava koostamine keskkonnahoidlikuks käitumiseks;  

3)erinevate infoallikate põhjal ülevaate koostamine ühe kaitsealuse liigi või kaitseala kohta; 

4)õppekäik kaitsealale.  

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest kooli õppekava hindamise korralduse sätetest.  

 

Läbivad teemad 

Loodusainete õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate teemadega. 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseadet, õpitulemusi 

ning õppesisu kavandades lähtuvalt kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.  

 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Loodusainetel on kandev roll läbiva teema elluviimisel. 

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline 

alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu 

arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus. Loodusaineid 

õppides kasvab õpilaste teadlikkus karjäärivõimalustest ning saadakse teavet 

edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteadustega ja loodusvaldkonna ning keskkonnakaitsega 

seotud erialadel. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt tutvuda 

ettevõttega.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega.  

Kultuuriline identiteet. Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma  panuse 

andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased. Maailma kultuuriline mitmekesisus lõimub 

rahvastikuteemadega geograafias.  

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest, hinnatakse ning 

kasutatakse teavet kriitiliselt.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Loodusainetes rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite 

kasutamise kaudu aineõpetuses.  

Tervis ja ohutus. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku 

toitumise tähtsust ning keskkonna ja tervise seoseid. Teoreetilise aluse õigele tervisekäitumisele 

annavad eelkõige bioloogia ja keemia. Loodusainete õppimine praktiliste tööde kaudu arendab 

õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.  



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

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  

 

Lõimimise võimalused muude õppeainetega 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled.  

Loodusaineid õppides ja loodusteaduslike tekstidega töötades arendatakse õpilaste teksti 

mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste, nt referaate, esitlusi jm luues kujundatakse 

oskust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. Õpilasi õpetatakse 

kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima 

õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri allikatest ja seda kriitiliselt 

hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele ja viitamisele ning intellektuaalse 

omandi kaitsele.  

Matemaatika.  

Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel 

tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse 

matemaatilisi mudeleid.  

Sotsiaalained.  

Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha 

ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena.  

Tehnoloogia.  

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 

inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. Teemad 

“Metsa tähtsus ja kasutamine” 

 

 

Klassi- ja kooliväline tegevus 

1. Iisaku loodusmaja külastamine. „Soo elukeskkonnana“, „Muld“, „Olmejäätmite sorteerimine“ 

2. Õppeekskursioon „Metsa loomastik ja taimestik“ 

3. Õppeekskursioon Läänemere rannale 

4. Õppeekskursioon Lahemaa Rahvuspargi 

5. Õppeekskursioon ilmajaama 

 

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 

1. Õpik, töövihik, õpetajaraamat: 6. klassile, Hendrik Relve, Sirje Kaljula, Koolibri, 2013. 


