
Loodusainete aktiivõppeprogrammid Tartu põhikoolide õpilastele 2018/2019. õppeaastaks 
 
Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid saavad programme valida (sisaldab programmide kirjeldust ja mahtu, vajalike ruumide ja 
vahendite kirjeldust, programmi seost riikliku õppekavaga). 
 

1. Esimene põhikooliaste 
 

 
Programmi nimetus 

Kontakt-
tundide maht 
(tundides) 

Vajalikud ruumid, 
vahendid ja transpordi 
vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 
(saavutatavad pädevused ja 
õpitulemused) 

UUS! Põnev loomariik- 
vaatlused ja uurimused 
 
 
 
 
 

3 (2) t 
Väiksematele 
võib olla 
lühem tund 

TÜ loodusmuuseumi 
õppeklassis ja 
ekspositsiooniruum. 
Vahendid:  
õppekogud ja näidised, 
objektid, fotod (karbid, 
putukad, tegevusjäljed, 
nahad, kehakatted jne), 
linnulaulud lindilt, 
mikroskoobid, luubid, 
pintsetid. 
 
 

Programm toimub 1-3 kl õpilastele. 
Õpilased tutvuvad põneva ja mitmekesise 
loomariigiga. Õpilased teevad uurimis- ja 
vaatlemisülesandeid praktilistes õpitubades 
eri loomarühmadest, näiteks lindudest, 
putukatest, karpidest ja tigudest, 
imetajatest. Õpilased tutvuvad nii 
väiksemate kui ka suuremate loomadega 
Eestist ja maailmast, loomade tunnuste ja 
eluviisiga. Uuritakse ja võrreldakse 
välimust , toitumist, kehakatteid, 
mõõtmeid, hääli.  
 
 

Loodusõpetus Organismid ja 
elupaigad. Organismide rühmad ja 
kooselu. Aastaajad.  
PRÕK Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.2.1 
1) kirjeldab loomade  
välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob 
näiteid nende tähtsuse kohta 
looduses; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku; 
8) arvestab taimede ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult; 
4) hoolib elusolenditest ja nende 
vajadustest. 
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike; Organismide 
rühmad ja kooselu 
Loomade mitmekesisus. Liik, 
kooslus, toiduahel. 
Sõnastab oma meelte abil saadud 
kogemusi ning nähtuste ja 
objektide omadusi. 
 



Elu meres 
 
 
 

2  Tartu loodusmaja 
Suurem vaba põrandapinnaga 
ruum ringis istumiseks ja 
rollimängudeks (saal). 
Ilusa ilmaga saab korraldada 
ka õues. Vahendid: 
mereteemalised keebid (igale 
lapsele), linnunoka  
mulaažid, pusled. 

Õppeprogrammi eesmärk on läbi 
aktiivtegevuste anda õpilastele teadmisi 
mereloomade elust, selle ainulaadsusest, 
asukohast, ohtudest ning meres elavate 
organismide kohastumustest ja 
toitumissuhetest. Õppeprogramm koosneb 
kolmest moodulist: 
- meri,  
- toiduahel,  
- organismide erinevad kohastumused. 
Programmis kasutatakse õppeks loodud 
vahendeid: suur puidust pusle Soome lahe 
ja ranniku pildiga, mereelustiku piltidega 
keebid, millesse lapsed riietuvad 
rollimängus toiduahelate moodustamiseks. 
Kasutatakse ka merelindude nokkade 
mulaaže lindude erinevate toitumisviiside 
õppimiseks. 

Loodusõpetus. 
Organismid ja elupaigad 
Veetaimede ja –loomade erinevus 
maismaaorganismidest. 
Organismide rühmad ja kooselu 
Taimede mitmekesisus. Loomade 
mitmekesisus. Liik, kooslus, 
toiduahel. 
Sõnastab oma meelte abil saadud 
kogemusi ning nähtuste ja objektide 
omadusi; 
toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta 
Tuntumad saared, poolsaared, lahed 
Eesti kaardil. 
 

Hülge elu Läänemeres 
 

3 TÜ Loodusmuuseum  
Programm toimub 
loodusmuuseumis Vajalikud 
vahendid rühmatööks ja 
näidendiks: temaatilised 
peakatted, mereloomade 
kujukesed ja nukud, 
juhendajatel hülgekostüümid, 
mereteemalised padjad 
mänguks, kalamäng, 
vaatlustööleht muuseumis 
loomade tundmaõppimiseks, 
plakati kujundamise 
vahendid   

Õppeprogrammi käigus tutvuvad õpilased 
Läänemere elustiku ja seostega läbi 
hülgepoisi silmade. Programm sisaldab 
aktiivülesandeid, draamat ja mänge, 
vaadeldakse kalu ja mereelustiku 
eksponaate muuseumis ning lõpuks 
koostatakse rühmatööna mereelustiku 
plakat, mille saavad osalejad kaasa.  

Loodusõpetus 
Omandab uurimisoskusi 
eristab elus- ja eluta looduse objekte 
ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, 
kirjeldab ja rühmitab 
neid; 
sõnastab oma meelte abil saadud 
kogemusi ning nähtuste ja objektide 
omadusi; 
toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta 
kasutab õpitud loodusteaduslikke 
teadmisi ja oskusi igapäevaelus 
otsuseid tehes. 
arvestab taimede ja loomade vajadusi 
ning suhtub neisse vastutustundlikult; 



 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; 
Omandab loodusvaatluste oskusi 
kirjeldab looduslikke ja tehislikke 
objekte erinevate meeltega saadud 
teabe alusel. 
 

Uurime ja avastame 
loodust 

2 Tartu loodusmaja 
Õpperuum 4-5 rühmatöö 
lauaga, kus saab istuda 
ümber laua; õppekomplektid 
5 rühmale erinevate 
looduslike ja inimtegevuses 
valminud asjadega, meelte 
mängu vahendid 
(mängukaardid, erinevate 
meeltega tunnetamiseks 
objektid) 

Varanduse laekas olevatest karpidest ja 
kotikestest leiavad lapsed huvitavaid 
esemeid, mida nad saavad tunnetada 
erinevate meelte abil. Vaatlemise, 
kirjeldamise, rühmitamise ja mängimise 
kaudu tutvuvad lapsed erinevate esemetega 
(linnumunad, taimede viljad, kivid jm). 
Mängides õpivad lapsed eristama 
looduslikke objekte tehisobjektidest ja 
saavad teada, kuidas valmistatakse 
erinevaid materjale ja milleks neid 
kasutatakse. 
http://www.teec.ee/docs/104_Uurime_ja_A
vastame_Suur_est_pdf.pdf 
 

Loodusõpetus 
Omandab uurimisoskusi 
1) eristab elus- ja eluta looduse 
objekte ja nähtusi ning vaatleb, 
nimetab, kirjeldab ja rühmitab 
neid; 
2) sõnastab oma meelte abil saadud 
kogemusi ning nähtuste ja objektide 
omadusi; 
6) kasutab õpitud loodusteaduslikke 
teadmisi ja oskusi igapäevaelus 
otsuseid tehes. 
Omandab loodusvaatluste oskusi 
2) kirjeldab looduslikke ja tehislikke 
objekte erinevate meeltega saadud 
teabe alusel; 

Uurime ja avastame merd 2 Tartu loodusmaja 
Õpperuum 4-5 rühmatöö 
lauaga, kus saab istuda 
ümber laua, õppekomplektid 
6 rühmale merega seotud 
objektidega (looduslikud ja 
inimtegevuses valminud , 
näiteks kalad ja kalamaksaõli 
jne.)  

Kolme mängu kaudu käsitletakse 
Läänemerega seotud teemasid. Lapsed 
õpivad tundma merega seotud organisme ja 
objekte, saavad teada ja mõelda selle üle, 
kuidas meie merd kasutame ja kuidas 
mõjutame. Lapsed tutvuvad organismide 
vaheliste seoste ja vastastikuste suhetega, 
saavad mängudes kasutada oma meeli ning 
tunnetada oma meelte koostöövajadust. 

Loodusõpetus 
1) eristab elus- ja eluta looduse 
objekte ja nähtusi ning vaatleb, 
nimetab, kirjeldab ja rühmitab 
neid; 
2) kirjeldab looduslikke ja tehislikke 
objekte erinevate meeltega saadud 
teabe alusel; 
 



Õppeprogramm arendab laste rühma- ja 
koostööoskust ning väljendusoskust. 
http://www.teec.ee/docs/104_Uurime_ja_A
vastame_Suur_est_pdf.pdf 
 

4) toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta. 

Aastaajad pargis  
(kevad või sügis) 

2 või 3 Tartu loodusmaja 
või TÜ loodusmuuseum 
Park, kus on turvaline 
õpikeskkond ja vähemalt 20 
puu- ja põõsaliiki; töölehed, 
puude mõõtmiseks erinevad 
vahendid (kolmnurk, 
mõõdulint jm), kompassid, 
luubid, binoklid, nöörid jm. 

Kes elab mullas, muru sees ja puutüvel? 
Milliseid linde võib pargis kohata? 
Programm õpetab märkama elu linnapargis. 
Lapsed õpivad tajuma ilmakaari, kasutama 
luupi, binoklit ja kompassi. Teadvustatakse 
inimese mõju looduse liigirikkusele ja 
inimkaaslejaid ning inimpelglikke liike. 
Õpitu kinnistatakse keskkonna-mängudega. 
3-tunnine programm sisaldab 
põhjalikemaid vaatlusi ja töölehtede 
täitmist. 

Loodusõpetus 
1) saab aru lihtsast plaanist või 
kaardist ning leiab kooliümbruse 
plaanilt tuttavaid objekte; 
2) mõistab, et kaardi järgi on 
võimalik tegelikkust tundma õppida; 
1) kirjeldab taimede, loomade ja 
seente välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob 
näiteid nende tähtsuse kohta 
looduses; 
2) eristab seeni, taimi ja loomi 
toitumise, kasvamise ning 
liikumisvõime järgi; 
3) teab, et ühte liiki kuuluvad 
organismid on sarnased; 
5) toob näiteid looduses toimuvate 
aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta 
inimese elus; 
8) arvestab taimede ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult; 

Linnud linnas 2 Tartu loodusmaja 
või TÜ loodusmuuseum 
Avatud õpikeskkond 
looduses, pargis, kus on 
võimalik vaadelda linde; 
binoklid, linnuvaatlustoru, 
töölehed, määrajad. Võib 
toimuda ka TÜ 
loodusmuuseumis 

Omandatakse binokliga vaatlemise oskus, 
õpitakse tundma linnas elavaid linde ja 
saadatakse teada paigalindude ja 
rändlindude eluviisi omapära, ning 
talvituvate lindude toitmise reeglid.   
Mängitakse keskkonnamänge, mis 
kinnistavad vaatluses õpitut. 

Loodusõpetus 
1) tunneb huvi looduse ja selle 
uurimise vastu ning kasutab julgelt 
loovust ja fantaasiat; 
2) mõistab, et inimene on osa 
loodusest ning inimeste elu sõltub 
loodusest; suhtub loodusesse 
säästvalt; 4) hoolib elusolenditest ja 
nende vajadustest; 5) toob näiteid 



looduses toimuvate aastaajaliste 
muutuste tähtsuse kohta inimese elus; 
6) tunneb kodukoha levinumaid 
loomaliike; 
7) käitub loodushoidlikult ning järgib 
koostegutsemise reegleid. 

Lemmikloomad 2 Tartu loodusmaja 
või TÜ loodusmuuseum  
Loodusmajas: 
Lemmikloomad, keda 
peetakse kodus (liivahiired, 
hamstrid, kilpkonnad, 
kanaarilinnud jt), komplekt 
loomade toitmiseks sobivaid 
ja keelatud toidumaterjali, 
töölehed.  
 
TÜ loodusmuuseumis 
tutvutakse elavnurga 
loomadega ja vaadeldakse  
madude, roheleeguani, 
gekode, kalade, ämblike ja 
tarakanide käitumist. 

Lemmikloomatunnis loodusmajas 
kohtuvad lapsed küüliku, merisea, 
kuldhamstri, tšintšilja, punakõrv-
ilukilpkonna, akvaariumikalade ja 
viirpapagoidega. Lapsed saavad teada, kus 
on nende loomade kodu looduses ja 
milliseid tingimusi nad eluks vajavad. 
Lapsed õpivad, kuidas hoolitseda 
lemmikloomade eest, värvivad 
lemmikloomapilte ja mängivad. 
TÜ loodusmuuseumis vaatlevad lapsed 
elavnurga loomi ja vaadeldakse  roomajate 
madude, roheleeguani, gekode, kalade, 
ämblike ja tarakanide käitumist. 

Loodusõpetus 
2) mõistab, et inimene on osa 
loodusest ning inimeste elu sõltub 
loodusest; suhtub loodusesse 
säästvalt;  
4) hoolib elusolenditest ja nende 
vajadustest;  
8) arvestab taimede ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult. 

Koduloomad talus 
Tellida saab 2019. a 
perioodiks 
13. mai – 31. mai 

3 Tartu loodusmaja 
ja Metsa talu Tartu vallas. 
 (õues, laudas, väliklassis). 
Loomad: veised, hobused, 
lambad, kitsed, küülikud, 
kanad, koerad, kassid. 
Programmile sõidetakse 
bussiga. 
 
 

Õpitakse tundma koduloomade päritolu, 
vanuselisi erisusi ja nende kasvatamise 
otstarvet. 
Mängides ja rühmatööna korratakse üle ja 
saavad selgeks loomapoegade nimetused ja 
loomadele vajalikud toidud. Arutletakse 
inimese vastutust loomade ees ja 
koduloomade seoseid ümbritseva 
keskkonnaga. 
Lapsed saavad loomi vaadelda, katsuda ja 
toita, tutvutakse loomade  hooldamisega 
seotud töödega.  
 
Õppeprogrammi ei toimu sügisel 2017.  

Loodusõpetus 
1) oskab sihipäraselt vaadelda, 
erinevusi ja sarnasusi märgata ning 
kirjeldada; 
2)  mõistab, et inimene on osa 
loodusest ning inimeste elu sõltub 
loodusest; suhtub loodusesse 
säästvalt; 
3) hoolib elusolenditest ja nende 
vajadustest;  
5) tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike; 
6) teadvustab inimese vajadusi, tarbib 
vastutustundlikult, väldib enda ja 



teiste tervise kahjustamist ning hoiab 
keskkonda;  
7) toob näiteid, kuidas inimene sõltub 
loodusest ning muudab oma 
tegevusega loodust;  
8) oskab võrrelda inimeste elu maal ja 
linnas. 

Taimed meie ümber 2 Tartu loodusmaja 
või TÜ loodusmuuseum 
Avatud õpikeskkond 
looduses, loodusmaja 
talveaias või TÜ 
botaanikaaias; pargis; 
rühmatöö võimalustega 
ruum; luubid, töölehed, nöör 
ja mõõdulindid, 
õppekomplektid taimede 
osadest. 

Õpitakse tundma taimede põhirühmi ja 
eluvorme (puud, põõsad, puhmad, 
rohttaimed, samblad).  
Tehakse vaatlusi ja rühmatööd, täidetakse 
töölehte. Õpitakse taimerühmi eristavaid 
tunnuseid ja enamlevinud liike. Saadakse 
teada, milliseid tingimusi vajavad kasvuks 
kodumaised ja võõrliigid, õpitakse tundma 
nende kasvatamise võimalusi. 
 

Loodusõpetus  
Loodusvaatlused 
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taimeliike; 
4) toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta erinevatel aastaaegadel;  
Uurimisoskused 
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning 
uurimuslikke tegevusi; 
2) sõnastab oma meelte abil saadud 
kogemusi ning nähtuste ja objektide 
omadusi; 
3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi 
töid, järgides juhendeid ja 
ohutusnõudeid; 
4) vormistab vaatlusinfo, teeb 
järeldusi ning esitleb neid; 
Loodusvaatlused 
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taimeliike. 
4) toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta erinevatel aastaaegadel. 
 

Vee-elustik 3 Tartu loodusmaja 
või TÜ loodusmuuseum 
Välivaatlus tiigi ääres, koolis, 
õppeklassis, kahvad, luubid, 
kirjutusalused, pliiatsid, 

Vesi kui elukeskkond, selle erinevus 
elukeskkonnast õhus ja mullas. 
 Vaadeldakse vee-elustikku ja tutvutakse 
erinevate veeselgrootute rühmadega ja 
nende eluviisiga.  

Loodusõpetus Organismid ja 
elupaigad. Organismide rühmad ja 
kooselu. Aastaajad. Õppekavaga 
seotud pädevused ja õpitulemusd 
PRÕK Loodusainete ainevaldkond 



pintsetid,  esitlusvahendid, 
abimaterjalid, paber, 
pliiatsid. 

 Aprillist oktoobrini koos väliõppega 
veekogu ääres. 
 

vastavuses p 2.2.1  
1) kirjeldab taimede, loomade ja 
seente välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob 
näiteid nende tähtsuse kohta 
looduses; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku; 
8) arvestab taimede ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult; 
9) toob näiteid erinevate organismide 
seoste kohta looduses ning koostab 
õpitud liikidest 
lihtsamaid toiduahelaid; 
Uurimisoskused: 
teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning 
uurimuslikke tegevusi; 
 

Putukad 3 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis, muuseumis, 
putukate õppekogu, 
binokulaarid, pintsetid, 
abimaterjalid, 
esitlusvahendid, 
abimaterjalid, alused, paber  

Tutvustatakse Eestis elavate putukate 
rühmi, vaadeldakse putukate kollektsiooni 
ja tutvutakse putukate 
välisehitusega binokulaari abil.  
 

Loodusõpetus 
Organismid ja elupaigad. 
Organismide rühmad ja kooselu. 
Aastaajad. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemusd PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.2.1 
1) kirjeldab taimede, loomade ja 
seente välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob 
näiteid nende tähtsuse kohta 
looduses; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku; 
8) arvestab taimede ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult; 
4) hoolib elusolenditest ja nende 



vajadustest;  
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike; 

Loomad ja nende jäljed 3 või 4 TÜ loodusmuuseum või  
Tartu loodusmaja 
või õpperetkel looduses. 
Õppeklassis, muuseumis, 
võib toimuda väliõppena 
looduses. Loomanahad, 
sarved, koljud, väljaheited jt. 
õppekogud; abimaterjalid, 
alused, käärid, liim, paber, 
pliiatsid, klammerdaja, 
klambrid, luubid, joonlauad. 

Õpitakse tundma Eesti loomi, nende 
eluviisi, toitumist ja tegevusjälgi. 
Koostatakse loomade jäljeraamat. 
Programm võib toimuda ka väliõppena 
looduses, siis kulub õppeks 4 tundi. 
Programm võib looduses toimuda ka talvel. 

Loodusõpetus Organismid ja 
elupaigad. Organismide rühmad ja 
kooselu. Aastaajad. Õppekavaga 
seotud pädevused ja õpitulemusd 
PRÕK Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.2.1 
1) kirjeldab taimede, loomade ja 
seente välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob 
näiteid nende tähtsuse kohta 
looduses; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku; 
8) arvestab taimede ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult; 
4) hoolib elusolenditest ja nende 
vajadustest. 
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike; 
 

Kalad 3 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis, muuseumis, 
erinevad kalad, 
vaatlusvannid, luubid, 
joonlauad, esitlusvahendid, 
abimaterjalid 

Õpitakse tundma kalade ehitust ja 
tunnuseid ning Eesti kalade mitmekesisust. 
Praktiline kalade õpe, määramine, vaatlus 
ja kirjeldamine. Programmis on 
vaatlusobjektideks erinevad kalaliigid.   
 

Loodusõpetus Organismid ja 
elupaigad. Organismide rühmad ja 
kooselu. Aastaajad. Õppekavaga 
seotud pädevused ja õpitulemusd 
PRÕK Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.2.1 
1) kirjeldab taimede, loomade ja 
seente välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob 
näiteid nende tähtsuse kohta 
looduses; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku; 



4) hoolib elusolenditest ja nende 
vajadustest;  
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike; 
Uurimisoskused 
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning 
uurimuslikke tegevusi; 
3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi 
töid, järgides juhendeid ja 
ohutusnõudeid; 
4) vormistab vaatlusinfo, teeb 
järeldusi ning esitleb neid; 
 

Taimede ja loomade 
talvenipid 
 

2 Tartu loodusmaja 
õppeklass; esitlustehnika, 
temaatilised õppe-vahendid, 
loomanahad, tegevusjäljed, 
tõetruud mänguloomad. 

Sissejuhatav slaidiesitlus, rühmatööd, 
mängud. 
Õpilased omandavad teadmised loomariigi 
ja taimestiku valmistumisest talveks ja 
külma aastaaja üleelamise võimalustest. 
Arutletakse kuuldu ja nähtu põhjal 
võrdlusena inimeste ja loomade tegevusi. 

Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.2.1. 
3) märkab muutusi looduses ning 
seostab neid aastaaegade 
vaheldumisega; 
4) toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta erinevatel 
aastaaegadel; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku; 
6) tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike;  

  



Hullu Teadlase programm 
„Meeletud meeled“ 

2 TÜ muuseum.  Programm 
viiakse läbi TÜ muuseumis  
Vahendid: 
joonised meeleorganite 
siseehitusest, luubid, 
kõrvatropid, kõlarid, objektid 
elusast ja eluta loodusest, 
enamkasutatavad vedelikud 
ja tahked ained 

Kuidas saab inimene teda ümbritsevast 
keskkonnast infot või avastab uusi asju? 
Kogu info väliskeskkonnast saab inimene 
oma meelte kaudu. Mängulises ja 
uurimuslikus õhkkonnas avastame oma 
meeli, võrdleme neid loomade omadega 
ning paneme oma meeled proovile. 
Katsetame, mis juhtub siis, kui inimene 
mõne oma meeltest „välja lülitab“– kas me 
suudame sellisel juhul eristada elus ja eluta 
objekte või looduslikke ja tehislikke 
materjale? Haistmismeele kaudu uurime 
tahkeid ja vedelaid aineid ja seda, kus 
inimene neid kasutab. 
Märksõnad:  omadus, meeled, elus, eluta, 
looduslik, tehislik, tahke, vedel. 

 
  Õpilane 
1) oskab oma meelte abil omadusi 

määrata; 
2) teab nimetada elusa ja eluta 

looduse objekte ja nende omadusi; 
3) kirjeldab looduslikke ja tehislikke 

objekte erinevate meeltega saadud 
teabe alusel;  

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

5) eristab tahkeid ja vedelaid aineid 
ning omab ohutunnet tundmatute 
ainete vastu. 

Hullu Teadlase programm 
„Aastaajad“ 
 

2 TÜ muuseum.  
Programm viiakse läbi TÜ 
muuseumis ja õues. 
Vahendid: taskulamp, 
gloobus, A3 valge ja must 
paber, infrapuna radiaator, 
vesi, kuiv jää  
 

On siililegi selge, et Eestis on neli 
aastaaega: kevad, suvi, sügis ja talv. Kuid 
mis põhjustab aastaaegade vaheldumist 
ning miks on talvel õhutemperatuur 
madalam ja suvel kõrgem? Saame teada, 
miks on talvel pimedat aega rohkem kui 
suvel ning selgitame välja, kuhu valgus 
selleks ajaks kaob. Uurime ka, kuidas 
aastaaegade vaheldumine mõjutab loodust. 
Märksõnad: aastaajad, suvi, sügis, talv, 
kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, 
kodukoht, veekogu 

Õpilane 
1) teab, et looduses aset leidvad 

muutused sõltuvad aastaaegadest 
ning valgusest ja soojusest; 

2) märkab muutusi looduses ning 
seostab neid aastaaegade 
vaheldumisega; 

3) toob näiteid looduses toimuvate 
aastaajaliste muutuste tähtsusest 
inimese elus; 

4) toob näiteid erinevate organismide 
eluavalduste ja omavaheliste seoste 
kohta erinevatel aastaaegadel; 

5) tunneb huvi looduse ja selle 
uurimise vastu. 

Hullu Teadlase programm   
„Mõõdame, uurime ja 
järeldame“ 
 

2 TÜ muuseum. Programm 
viiakse läbi TÜ muuseumis. 
Vahendid:  termomeetrid, 
mõõdulindid, joonlauad, 
reaktsioonikiiruse mõõtjad, 
kaalud, erineva massiga 

  Paljud teadlased tegelevad igapäevaselt 
mõõtmise, võrdlemise ja järelduste 
tegemisega, et jõuda uute avastusteni. 
Programmi käigus tutvuvad õpilased 
erinevate mõõtühikute ja 
mõõtevahenditega. Programm viiakse läbi 

Õpilane 
1) teab, et mõõtmine on võrdlemine 

mõõtühikuga; 
2) teeb lihtsate vahenditega praktilisi 

töid, järgides juhendeid ja 
ohutusnõudeid; 



ained rühmatööna, mille käigus uuritakse 
erinevate esemete pikkust, massi, kaalu 
ning mõõdetakse enda ja klassikaaslaste 
reaktsioonikiirust.    
Märksõnad: mõõtühik, termomeeter, 
temperatuur, kaalud, kaalumine, mõõtmine, 
katse. 

3) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri 
ja pikkusi korrektselt, valides 
sobivaid mõõtmisvahendeid; 

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

Hullu Teadlase programm 
„Ilm“ 
 

2 TÜ muuseum. Programm 
viiakse läbi õues. 
Vahendid: termomeeter, 
kustukummiga harilikud 
pliiatsid, paber, knopkad, 
aknapesuvedelik, plastiliin, 
pikad joogikõrred, marker, 
vihmakeep, ventilaator, 
plasttopsid, kleeplint, 
lainepapp, nööpnõel, 
nutitelefon 

Me kõik oleme kuulnud ütlust: „Ei ole 
halba ilma, on vaid vale riietus:“ 
Programmi käigus uurime, mis on ilm ja 
tutvume instrumentidega, millega saab 
mõõta erinevaid ilmastikunähtusi 
(temperatuur, tuule kiirus, sademed jne). 
Teeme õues ilmavaatlusi ja kanname 
vaatluste tulemused Hullu Teadlase 
ilmapäevikusse. Saame teada, millistest 
osadest koosneb ilmateade ning paneme 
vaatlusel kogutud andmete põhjal kokku 
oma ilmateate.  
Märksõnad: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, 
sademed: vihm, lumi. 

Õpilane 
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab 

ilma; 
2) teeb ilmateate põhjal järeldusi ning 

riietub vastavalt; 
3) vormistab vaatlusinfo, teeb 

järeldusi ning esitleb neid; 
kasutab õpitud loodusteaduslikke 

teadmisi ja oskusi igapäevaelus 
otsuseid tehes. 

 
  



2. Teine põhikooliaste 
 
Programmi nimetus 

Kontakt-
tundide maht 
(tundides) 

Vajalikud ruumid, 
vahendid ja transpordi 
vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seoses õppekavaga 
(saavutatavad pädevused ja 
õpitulemused) 

 
UUS!  
Imeline inimene  
 
 
 
 
 

2  TÜ muuseumis, Lossi 25, 
Hullu Teadlase õppeklassis 
 
Vahendid:  
erinevad ajaloolised 
eksponaadid, pehmed 
mudelid ja inimese elundite 
mulaažid, luukered, pealuud, 
erinevad preparaadid, 
mikroskoobid, plasttopsid, 
toiduvärv,  kitlid, kindad, 
stetoskoop, õhupallid, 
pappkarp, nöör, paber, 
harilikud pliiatsid, 
voolimismass ja -pulgad. 

Programm koosneb 3 osast:  
Esimeses osas toimub üldine inimese 
elundkondade tutvustamine.  
Aktiivses mängulises tegevuses saavad 
õpilased oma anatoomilisi teadmisi 
kontrollida ja elundkondi/elundeid 
nimetada, elundeid (mudelid) õigesse kohta 
paigutada, nö teha „lahkamist“. Erinevate 
inimkehas olevate rakkudega on võimalik 
tutvuda mikroskoobi abil.  
 
Teises osas vaadeldakse ja uuritakse 
inimese kõhu-ja rinnaõõne elundeid:  
a) aktiivõppemeetodeid kasutades 

tutvutakse lähemalt võluva soolestikuga 
ja muuhulgas otsitakse vastuseid 
erinevatele küsimustele nagu: „Mis on 
mikrobioota? Kes on Mamma Bakter? 
Kas ikka oled see, mida sööd?“ jne 

b) uuritakse täpsemalt, mille poolest 
ikkagi erinevad poisid ja tüdrukud,  
räägitakse organismi  muutustest 
murdeeas. Võrreldakse mehe ja naise 
erinevusi.  

Väike kõrvalepõige kultuurilukku toob 
teadmisi K.E.von Baer’i ja imetaja 
munaraku avastuse kohta. 
c) mõõdetakse enda kopsumahtu ja 

südame tööd ning kehaliste harjutuste 
mõju sellele, veregruppide sobivusest 
saab läbi viia lõbusa katse ja teha 
järeldusi. 

 

Saavutatavad pädevused 
Enesmääratluspädevus: Õpilane 
väärtustab oma keha ja tervist 
Õpipädevus: Erinevate õpitegevuste 
kaudu arendatakse probleemide 
lahendamise ja uurimusliku õppe 
rakendamise oskust. 
Suhtluspädevus: Anatoomiale 
iseloomulike mõistete ja sümbolite 
korrektne kasutamine. 
 
Saavutatavad õpitulemused 
Õpilane: 
 nimetab  ja tunneb ära erinevad 
inimkeha organid; 
tunneb organite : kopsud, maks, 
magu, süda jne paiknemist; 
teab, mis on mikrobioota ja ME-
3(Lactobacillus fermentum); 
teab, kes oli K.E.von Baer; 
nimetab peamisi veregruppe; 
oskab määrata oma pulssi; 
teab oma kopsumahtu;  
teab poisi ja tüdruku anatoomilisi 
erinevusi; 
selgitab, millised muutused toimuvad 
murdeeas 
voolib ja kujundab elundi või 
valmistab skemaatilise mudeli. 
 



Kolmandas osas teeme läbitud teemadest 
kokkuvõtva viktoriini, õpilased saavad  
valmistada inimese elunditest 
skemaatilise mudeli või voolida 
meelepärase elundi. 
 

Kaart ja kompass 
 
 

2 või 3 TÜ muuseumi programm 
viiakse läbi TÜ muuseumi 
õppeklassis, 
näitusekeskkonnas ja õues. 
Vajalikud vahendid: 
kompassid, magnetid, 
nõelad, kontuurkaardid, 
pliiatsid, niit. 
 

Programmi käigus õpitakse tundma 
ilmakaari, kompassi ja Eesti kaarti. 
Osalejad õpivad ilmakaari ja harjutavad 
kompassi kasutamist. Osalejad õpivad 
kasutama kaardi legendi ja leppemärke. 
Osalejad mõõdavad vahemaid Eesti või 
Toomemäe kaardil  
Programmil   saavad õpilased valmistada 
kompassi käepäraste vahenditega, et 
kinnistada kompassi töö põhimõtet ja 
joonistavad plaani Hullu Teadlase 
kabinetist.  
 

Õpilane: 
 saab aru lihtsast plaanist või 

kaardist ning leiab neilt 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; 
 määrab kompassi abil põhja- ja 

lõunasuunda; 
 kirjeldab Eesti kaardi järgi 

objektide asukohti, kasutades 
ilmakaari. 

 
Kaardi ja kompassiga 
looduses 
 

3 või 4 TÜ loodusmuuseum  
Programm viiakse läbi 
väliprogrammina 
Toomemäel või looduses 
(4h).  Vajalikud vahendid: 
kompassid, Toomemäe ja 
Eesti või piirkonna kaart, 
mõõdulindid ja väliõppe 
keskkond 
orienteerumismänguks kaardi 
ja kompassi abil. 
Looduses läbiviimiseks 
vajalik tellida buss 

Väliõppe programmil toimuvad kompassi ja 
kaardiõppe aktiivõppe ülesanded Toomel. 
Programmi käigus õpitakse tundma 
ilmakaari, kompassi ja kaarti. Osalejad 
õpivad kompassi kasutamist. Praktiliselt 
õpitakse  kaardi legendi, leppemärke ja 
kaardimõõtu. Osalejad mõõdavad vahemaid 
ja kõrguseid looduses ja kaardil Toomemäel 
või mujal looduses. 

Õpilane: 
 saab aru lihtsast plaanist või 

kaardist ning leiab neilt 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; 



 määrab kompassi abil põhja- ja 
lõunasuunda; 

 kirjeldab Eesti kaardi järgi 
objektide asukohti, kasutades 
ilmakaari. 

 
Läänemeri ja tema 
elanikud 
 

3 Tartu loodusmaja 
Õpperuum 9 rühmatöö 
lauaga, arvuti 
internetiühendusega; 
Läänemere kalad: kilu, räim, 
lest, emakala jt., karbid ja 
teod näidiskoguna, vetikad, 
selgrootud mereheidises,; 
soolaveeproovid ja 
Läänemere kaart koos 
ümbritsevate riikidega; 
luubid, toiduahela kaardid 
jm. 

Käsitletakse järgmisi teemasid: 

 Läänemere soolsus ja selle mõju  
elustikule  

 Läänemere elustiku  muutused  
 Läänemere kalad, nende kasutus ja 

seosed teiste elusorganismidega 
(plankton, hülged, linnud jm) 

 Mereheidis ja mis sealt leida on- 
selgrootud, taimed, vetikad; mereheidise 
bingo 

 hülged ja nende kaitse,  
 linnud ja nende kaitse. 
 Toiduvõrgustik ja seosed Läänemeres   
 Keskkonnaprobleemid (õli, plastik, 

võõrliigid) ja mere kaitse,  

Õppeprogrammis lahendavad õpilased 
ülesandeid, teevad praktilisi töid, määravad 
selgroogseid ja selgrootuid loomi. Lõpus on 
kokkuvõtted ja arutelu. 

Loodusõpetus 
4) iseloomustab Läänemerd kui 
ökosüsteemi; 
5) selgitab Läänemere vähese 
soolsuse põhjusi ja riimveekogu 
elustiku eripära; 
6) võrdleb organismide elutingimusi 
järves ja meres; 
7) määrab lihtsamate 
määramistabelite järgi Läänemere 
selgrootuid ja selgroogseid; 
8) koostab Läänemerele 
iseloomulikke toiduahelaid või -
võrgustikke; 
9) selgitab Läänemere reostumise 
põhjusi ja kaitsmise võimalusi. 

  



Meie meri 3 TÜ loodusmuuseum 
Loodusmuuseumi 
ekspositsioon ja õppeklass  
rühmatööks;  praktilised 
rühmatöö komplektid 
Läänemere elustikuga ja 
keskkonnaga  tutvumiseks (7 
erinevat ülesannet 
(Läänemere kalad, karbid, 
linnud, vetikad, hülged, 
keskkonnamõjud meres, 
toiduahelad, inimtegevus 
merel) Õppepäeval 
lahendavad õpilased 
rühmatööna põnevaid 
praktilisi ülesandeid liikudes 
teemasaartel ja täidavad 
logiraamatut. 
Loodusmuuseumi näitusel  
mereeluga seotud loomadega 
tutvumine 

 Õppepäeval lahendavad õpilased 
teemasaartel praktilisi merega seotud 
ülesandeid, määravad selgroogseid ja 
selgrootuid loomi. Kaasa saavad enda poolt 
täidetud logiraamatu. Loodusmuuseumi 
näitusel  tutvutakse merega seotud 
loomadega.  
Käsitletakse järgmisi teemasid: Läänemere 
elustik muutuvas ajas ja Läänemere ajalugu, 
inimene ja meri; Läänemere kalad; hülged 
ja nende kaitse; keskkonnamõjud; 
Läänemere selgrootud ja soolsus; 
Läänemere taimed, linnud ja nende kaitse; 
toiduvõrgustik Läänemeres   
 

Loodusõpetus 
4) iseloomustab Läänemerd kui 
ökosüsteemi; 
5) selgitab Läänemere vähese 
soolsuse põhjusi ja riimveekogu 
elustiku eripära; 
6) võrdleb organismide elutingimusi 
järves ja meres; 
7) kirjeldab erinevate vetikate levikut 
Läänemeres; 
8) määrab lihtsamate 
määramistabelite järgi Läänemere 
selgrootuid ja selgroogseid; 
9) koostab Läänemerele 
iseloomulikke toiduahelaid või -
võrgustikke; 
10) selgitab Läänemere reostumise 
põhjusi ja kaitsmise võimalusi. 

Elu läbi mikroskoobi  3 Tartu loodusmaja 
Loodusmaja labor ja 
koolitusklass. 
Luubid, läätsed,  luubitopsid, 
pipetid, prepareerimisnõelad, 
pintsetid, mikroskoobid, 
binokulaarid, digiluup, 
preparaadid, töölehed, 
tööjuhendid, pliiatsid, sibul, 
aerjalgsete püsipreparaat (14 
tk), salakirja komplektid (14 
tk) 

Sissejuhatus organismide rakulisest 
ehitusest, loomade mitmekesisusest ning 
elu tunnustest, mikroskoopide ning 
binokulaaride kasutamisjuhised; iseseisev 
praktiline töö prepareerimisel ja uurimisel, 
töölehtede täitmine; analüüs ja kokkuvõte. 

Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1. 
1) oskab kasutada valgusmikroskoopi 
ning nimetada läätse ja luubi 
erinevust; 
2) teab, et kõik organismid 
koosnevad rakkudest; 
3) selgitab ühe- ja hulkraksete 
erinevust; 
4) oskab teha märgpreparaati; 
5) teab nimetada 6 elu tunnust. 

  



Linnaloodus 3 Tartu loodusmaja 
Turvaline õpikeskkond 
linnaruumi erinevuste 
vaatlemiseks ja 
rühmatöödeks; töölehed, 
mõõtmisvahendid, binoklid, 
kirjutusalused. 

Vaadeldakse ja uuritakse Tartu linnaruumi 
erinevaid funktsioone (kaubanduskeskus, 
elurajoon, teede ristmik, haljasala). 
Määratakse puid, põõsaid, rohttaimi, 
samblikke, linde jt.   
Arutletakse linnalooduse liigirikkuse, 
elutingimuste ja inimmõju üle.  
Kujundatakse oma seisukoht ja koostatakse 
kas ettepanekute või kiidukiri vaadeldud 
linnaruumi kohta. 

Loodusõpetus 
5. Organismide eluavalduste 
uurimine looduses. 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ning toob näiteid inimkaaslejate 
loomade kohta; 
4) koostab asulat iseloomustavaid 
toiduahelaid; 
5) võrdleb keskkonnatingimusi maa-
asulas ja linnas; 
6) toob näiteid asula elustikku ja 
inimese tervist kahjustavate tegurite 
kohta; 
7) hindab kodukoha õhu seisundit 
samblike esinemise põhjal; 
8) teeb ettepanekuid 
keskkonnaseisundi parandamiseks 
koduasulas. 

Mets elukeskkonnana  4  Tartu loodusmaja 
Programm toimub 
väljasõiduga metsaõpperajale 
(näiteks Selli-Sillaotsa 
õpperada Alam Pedja 
looduskaitsealal, Vitipalu või 
Alatskivi õpperada). 
Tööjuhendid ja tööleht 
rühmatööks. Binoklid, 
luubid, mõõtmisvahendid 
Selli-Sillaotsa õpperajal 
võimalus kasutada 
tahvelarvuteid. 
Programmile sõidetakse 
bussiga. 

Vaadeldakse metsa kui elukeskkonda, 
taimede rindelisust ja taimeliike, 
määratakse metsa tüübirühm, otsitakse ja 
kirjeldatakse loomi ja nende tegevusjälgi, 
arutatakse kokkuvõttena inimmõju ja 
metsade majandamise ning kaitse tähtsust. 

Õpitakse vaatlusi dokumenteerima, 
täidetakse vaatlusprotokoll. Tahvelarvutite 
kasutamisel ülesanded ja abimaterjalid 
Selli-Sillaotsa raja kohta arvutis, rohkem 
iseseisvat tööd. 

 

Loodusõpetus 
Mets elukeskkonnana. 
1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, 
sh keskkonnatingimusi metsas; 
2) võrdleb männi ja kuuse 
kohastumusi; 
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi 
metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 
4) võrdleb metsatüüpide erinevates 
rinnetes kasvavaid taimi; 
5) koostab metsakooslust 
iseloomustavaid toiduahelaid ja 
toiduvõrgustikke; 
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust 
metsas. 
 

Loodus õpperajal   4 või 5 TÜ loodusmuuseum  
Programm toimub 
väljasõiduga looduse 

Vaadeldakse erinevaid koosluseid 
õpperajal, rühmatööna uuritakse metsa või 
sood kui elukeskkonda, taimede rindelisust 

Loodusõpetus 
Mets elukeskkonnana. Soo 
elukeskkonnana 



õpperajale 
(näiteks Taevaskoja, Selli-
Sillaotsa, Saare õpperajal 
vm.) 
Tööjuhendid ja tööleht 
rühmatööks. Binoklid, 
luubid, mõõtmisvahendid 
 
 

ja taimeliike, otsitakse   loomade 
tegevusjälgi, hinnatakse looduse 
mitmekesisust ja kaitset. Rühmatööna 
tehakse aktiivülesandeid looduses. 

 

1)kirjeldab metsa või sood kui 
ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi 
metsas või soos; 
2) võrdleb männi ja kuuse 
kohastumusi; 
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi 
metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 
4) võrdleb metsatüüpide erinevates 
rinnetes kasvavaid taimi; 
5) koostab metsakooslust 
iseloomustavaid toiduahelaid ja 
toiduvõrgustikke; 
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust 
metsas või soos; 

Soo elukeskkonnana 3 või 4 Tartu loodusmaja 
väljasõiduga soo õpperajale  
(näiteks Meenikunno, Selli-
Sillaotsa rada vm.) 
Tööjuhendid (võimalus 
kasutada tahvelarvuteid), 
Binoklid, luubid, 
mõõtmisvahendid, 
katsevahendid, turba 
näidised. 
Programmile sõidetakse 
bussiga. 
 

Vaadeldakse sood kui kooslust ja 
elukeskkonda, soo erinevaid 
arengustaadiume ja millised on soode tekke 
ning arenemise tingimusi. 
Õpitakse taime ja loomaliike, turba mõistet 
ja erinevaid liike.  
Omandatakse teadmised soode tähtsusest 
looduses ja inimesele, nende majandamise 
ja looduskaitse vajadusi. 
 
4-tunnise programmi korral valmib väike 
loovtöö või samblaraamatu valmistamine. 

Loodusõpetus 
9. Soo elukeskkonnana 
2) oskab põhjendada Eesti 
sooderohkust; 
3) selgitab soode kujunemist ja 
arengut; 
4) seostab raba kui elukeskkonna 
eripära turbasambla ehituse ja 
omadustega; 
5) võrdleb taimede kasvutingimusi 
madalsoos ja rabas; 
6) koostab soo kooslust 
iseloomustavaid toiduahelaid; 
7) selgitab soode tähtsust ja kaitse 
vajadust. 

Muld elukeskkonnana 3  Tartu loodusmaja 
Loodusmaja pargis ja laboris; 
mullapuur, mõõtetopsid, 
mulla retseptid ja mulla 
mineraalsed elemendid (liiv, 
savi) ja huumus eri lõimisega 
muldade kokkusegamiseks; 
turbamuld; tööjuhendid ja 

Rühmatöödes õpitakse kirjeldama mulla 
profiili mullapuuriga võetud proovis. 
Koostatakse ise mõõtetopsi erinevaid mulla 
liike vastavalt tööjuhendis antud 
„retseptile“. Omandatakse teadmised mulla 
mineraalse osa, mullavee, mullaõhu ja 
huumuse kohta. 
Uuritakse mullaelustikku ja õpitakse 

Loodusõpetus 
5. Organismide eluavalduste 
uurimine looduses. 
1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid 
mullaproove, nimetades mulla 
koostisosi; 
2) põhjendab katsega, et mullas on 
õhku ja vett; 



töölehed, mullaelustiku 
püüdmise, uurimise ja 
vaatlemise vahendid 
(labidakesed, luubitosid, 
alused; mullaelustiku 
lihtmäärajad, 
suurendusvahendid, 
stereomikroskoop, luubid, 
luuptopsid). 

määrama lihtsamaid liike.  
 

3) selgitab muldade kujunemist ja 
mulla tähtsust looduses; 
4) tunneb mullakaeves ära 
huumushorisondi; 
5) kirjeldab huumuse teket ja selle 
osa aineringes. 
2) kirjeldab mullaelustikku ning toob 
näiteid seoste kohta erinevate 
mullaorganismide vahel; 

Emajõe lammi märgala 3 Tartu loodusmaja 
Emajõe kaldapealne Anne 
kanali ja jõe vahel või Jänese 
matkaraja alguses; töölehed, 
pinnavormide, jõevee ja 
ilmavaatluse 
mõõtmisvahendid 
(mõõtelatid, mullapuurid, 
anemomeetrid, termomeetrid, 
mõõdulindid) 

Õpitakse tundma Emajõe lammi 
ökosüsteemi, pinnavorme, mullastikku, 
kaldataimestikku ja lamminiidu 
taimestikku, linde, inimmõju maastikule.  
Rühmatöö. 

Loodusõpetus 
5. Organismide eluavalduste 
uurimine looduses. 
2) oskab läbi viia loodusteaduslikku 
uurimust veekogu kohta ja esitada 
uurimistulemusi; 5) iseloomustab 
vett kui elukeskkonda, kirjeldab 
elutingimuste erinevusi jõgedes ja 
järvedes 
ning selgitab vee ringlemise tähtsust 
järves; 
6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, 
nimetab jõgede ja järvede 
tüüpilisemaid liike; 
7) toob näiteid taimede ja loomade 
kohastumise kohta eluks vees ja 
veekogude ääres; 
8) koostab uuritud veekogu 
toiduahelaid/toiduvõrgustikke. 
5) toob näiteid inimtegevuse mõju ja 
reostumise tagajärgede kohta 
veekogudele. 

Kivid Eesti looduses 3 Tartu loodusmaja 
Rändkivimite  kollektsioon 
pargis ja õpperuum 
rühmatöödeks. Tähtsamate 
Eesti kivimite kollektsioon 
ruumis.Ttööjuhendid, 

Rühmatöödes käsitletakse järgmisi 
teemasid: 

 Eesti settekivimid ja setted, 
 kivistised Eesti aluspõhja kivimites, 
 kuidas on inimesed kivi kasutanud 

Loodusõpetus 
16. Eesti loodusvarad 
Õpitulemused 
Õpilane: 



töölehed, luubid, 
määramistabelid ja kivimite 
käsipalad. 

 maavarad, põlevkivi tunnused ja 
tähtsus 

Rühmatööde tulemusi esitletakse 
programmi lõpus ja tehakse kokkuvõte. 
Lapsed oskavad leida sarnaste omadustega 
kivimeid, sorteerida neid tera suuruse 
alusel, oskavad rühmitada kivimeid 
magma-, moonde- ja settekivimiteks, 
oskavad 
määrata erineva terasuurusega purdsetteid: 
liiva, kruusa, veeriseid. 
 
Põlevkivi põletamiskatse teostamine ja 
tulemuse kirjeldamine. 

1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid 
loodusvarasid Eestis ning toob nende 
kasutamise 
näiteid; 
2) oskab eristada graniiti, paekivi, 
põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja 
turvast; 
3) toob näiteid taastuvenergia 
tootmise ja kasutamise võimaluste 
kohta oma kodukohas; 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Setete ja kivimite iseloomustamine 
ning võrdlemine. 

Millest kivid räägivad? 3 TÜ loodusmuuseum 
Loodusmuuseumis kivimite, 
kivististe ja meteoriitide 
eksponaadid näitusel  ja 
õppeklassis, Eesti kivimite 
kollektsioon, tööjuhendid, 
töölehed, luubid. 

Programm toimub TÜ loodusmuuseumis, 
tutvustatakse  ja rühmatöödes uuritakse 
Eesti settekivimeid ja maavarasid, 
mineraale, kivistisi Eesti aluspõhja 
kivimites ja meteoriite 

Programmis tulemusena oskavad leida 
sarnaste omadustega kivimeid, rühmitada 
kivimeid magma-, moonde- ja 
settekivimiteks, eristada erineva 
terasuurusega purdsetteid: liiva, kruusa, 
veeriseid, teavad huvitavamaid kivistisi 
Eestis  

 

Loodusõpetus 
16. Eesti loodusvarad 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid 
loodusvarasid Eestis ning toob nende 
kasutamise 
näiteid; 
2) oskab eristada graniiti, paekivi, 
põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja 
turvast; 
3) toob näiteid taastuvenergia 
tootmise ja kasutamise võimaluste 
kohta oma kodukohas; 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Setete ja kivimite iseloomustamine 
ning võrdlemine. 

Linnud linnas ja 
loodusmaastikul 

3 või 4 Tartu loodusmajas  
(ka väljasõiduga näiteks 
Ilmatsalu linnurajal või 
Vapramäel) 
Õppeklassis,  välivaatlus 

Õpitakse tundma erinevaid Eesti linnuliike 
välimuse järgi, kuulatakse laulu, 
vaadeldakse nende käitumist, pesitsemist. 
Programmist osa toimub välivaatlusena 
pargis või looduses. 

Asula elukeskkonnana. Jõgi ja järv. 
Vesi kui elukeskkond. Õppekavaga 
seotud pädevused ja õpitulemused 
PRÕK Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 



pargis, looduses õpperetkena.  
Esitlusvahendid (projektor, 
lindude tutvustusprogramm),   
binoklid, linnuliikide 
määrajad, alused, pliiatsid, 
paber. 
Õpperajale sõidetakse 
bussiga. 
 

4-tunnine programm toimub väljasõiduga, 
kus tehakse põhjalikumaid vaatlusi retkel ja 
täidetakse vaatluspäevikut.  

3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
koostab iseloomustavaid 
toiduahelaid; 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 

Linnud 3 või 4 TÜ loodusmuuseum 
 
Loodusmuuseumis või 
kevadise õpperetkena 
(näiteks Ilmatsalu linnurajal 
või Vapramäel) 
Õppeklassis, muuseumis,  
välivaatlus pargis või 
looduses õpperetkena,   
binoklid, esitlusvahendid, 
abimaterjalid, alused, 
pliiatsid, paber 

Õpitakse tundma erinevaid Eesti linnuliike 
välimuse järgi, kuulatakse laulu, 
vaadeldakse nende käitumist, pesitsemist. 
Programmist osa toimub soovi korral 
välivaatlusena pargis  

4-tunnine programm toimub väljasõiduga, 
kus tehakse põhjalikumaid vaatlusi koos 
retkega. 

Asula elukeskkonnana. Jõgi ja järv. 
Vesi kui elukeskkond. Õppekavaga 
seotud pädevused ja õpitulemused 
PRÕK Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
koostab iseloomustavaid 
toiduahelaid; 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 



Närilised  3 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis, muuseumis, 
näriliste topiste  õppekogu,  
esitlusvahendid, 
abimaterjalid, alused, paber, 
pliiatsid 

Tutvustatakse Eesti näriliste liike, nende 
eluviisi ja seost inimesega, õpitakse 
loomade määramist. 
 

Asula elukeskkonnana Aed ja põld 
elukeskkonnana, Mets 
elukeskkonnana. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
koostab iseloomustavaid 
toiduahelaid; 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 
 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 

Putukad 3 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis ja  muuseumis, 
putukate õppekogu, 
binokulaarid, pintsetid, 
abimaterjalid, 
esitlusvahendid. 

Tutvustatakse Eestis elavate putukate 
rühmi, nende eluviisi, vaadeldakse putukate 
kollektsiooni ja tutvutakse putukate 
välisehitusega binokulaari abil.  
Saadakse teada kuidas putukad liiguvad, 
millest toituvad ja kus elavad, milline 
elutsükkel on liblikal. 

Asula elukeskkonnana Aed ja põld 
elukeskkonnana, Mets 
elukeskkonnana. Jõgi ja järv. Vesi 
kui elukeskkond. Muld 
elukeskkonnana. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 



loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 

Imetajad 3 või 4 TÜ loodusmuuseum või 
õpperajal looduses 
Õppeklassis, muuseumis, 
tegevusjälgede ja jälgede 
vaatlusena võib toimuda ka 
looduses õpperajal, 
loomanahad, sarved, koljud, 
tegevusjäljed (õppekogud), 
abimaterjalid, alused, käärid, 
liim, paber, pliiatsid, 
klammerdaja, klambrid, 
luubid, joonlauad. 
 
Õpperajale sõidetakse 
bussiga. 

Tutvustatakse Eesti imetajaid, eluviisi ja 
ökoloogiat, vaadeldakse  imetajate 
tegevusjälgi, koljusid ja nahku.  
 
Õpperajal looduses toimub imetajate 
tegevusjälgede õppimine õpperetkena ja 
selleks kulub 4 tundi. 

Asula elukeskkonnana Aed ja põld 
elukeskkonnana, Mets 
elukeskkonnana. Jõgi ja järv. Vesi 
kui elukeskkond. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 

Taimede eluvormid  2 TÜ botaanikaaia 
kasvuhoones  või  aias, 
pargis, õppeklassis, 
abimaterjalid, luubid, alused, 
paber, pliiatsid  

Programmi raames tutvustatakse 
õpilastele taimeriigi mitmekesisust 
erinevates kooslustes pargis, Tartu 
Ülikooli botaanikaaia kasvuhoonetes ja 
aias koosluste ning Eesti taimede 
osakonnas. Programmis vaatame 
eluvorme laiemalt hõlmates samblikud, 
samblad, sõnajalgtaimed, rohhtaimed, 
puud, põõsad. Lisaks tutvutakse ka 
erilisemat kasvuvormidega nagu 

Elu mitmekesisus Maal. Asula 
elukeskkonnana. Mets 
elukeskkonnana. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 



lihasööjad taimed ronitaimed jm 
kasvuhoonetes Vaadeldakse erinevate 
eluvorme erinevates kooslustes.   

Programmis on rühmatööna 
otsimisülesanne erinevate eluvormide ja 
liikide leidmiseks ja vaatlemiseks ning 
uurimisülesanne õistaimede ehituse 
vaatlemiseks. 

 

elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 
4) võrdleb metsatüüpide erinevates 
rinnetes kasvavaid taimi;  
5) võrdleb taimi ja taimede 
kasvutingimusi madalsoos ja rabas jt 
kooslustes 

Maod ja ämblikud 
elavnurgas 

3 TÜ loodusmuuseum 
õppeklass ja elavnurk 
loodusmuuseumis. 
Elavnurga loomad, fotod 
loomadest, tööleht, 
esitlustehnika, abimaterjalid 
 

Õppeprogrammi käigus õpitakse tundma 
madusid, ämblikke jt loomi TÜ 
loodusmuuseumi elavnurgas. 
Tutvustatakse madude ja ämblike 
mitmekesisust maailmas, nende eluviisi 
ja tunnuseid, räägitakse mürgistest ja 
mittemürgistest madudest ning 
ämblikest. Tähelepanu pööratakse 
lühidalt ka Eesti madudele ja ämblikele 
Lähemalt tutvutakse püütoni ja 
roninastiku ning linnutapikutega 
elavnurgas. 

  

Elu mitmekesisus Maal. Asula 
elukeskkonnana. Mets  
elukeskkonnana. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK  
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis. 

Leht- ja okaspuud 3 või 4 TÜ loodusmuuseum 
Pargis ja haljasalal, 
õpperetkena looduses (kooli 
juures, pargis või TÜ 
botaanikaaias, looduses)  
 
 

Õpitakse tundma leht- ja okaspuid pargis ja 
haljasalal,   Botaanikaaias või metsas. 
Tutvustatakse puude mitmekesisust, nende 
eluviisi ja tunnuseid, praktilise tööna 
mõõdetakse puu pikkust, ümbermõõtu, 
võrreldakse puude tunnuseid, vaadeldakse 
elustikku puul.  
Õpperetk looduses on pikem ja selleks 
kulub 4 tundi. 

Elu mitmekesisus Maal. Asula 
elukeskkonnana. Mets. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses p 3.2.1. ja p 
3.2.2. 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, 
ainete või protsesside sarnasusi ning 
erinevusi; 



7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis.. 
 

Magevee elustik 3 Tartu loodusmaja 
Välivaatlus tiigi, kanali või 
jõe ääres. Kahvad, 
binokulaarid, luubid, 
vaatlusvannid, alused, 
pliiatsid, pintsetid,  paber, 
pliiatsid, töölehed, 
määramistabelid.. 

Tutvutakse vee-elustikuga, püütakse tiigist 
veeselgrootuid kahvadega. Uuritakse  
veeselgrootute mitmekesisust ja seost 
elukeskkonnaga. Õpitakse määrama liike 
nende oluliste tunnuste abil. 
 
 Aprillist oktoobrini koos väliõppega tiigi 
või Emajõe ääres. 
 

Loodusõpetus. Jõgi ja järv. Vesi kui 
elukeskkond. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis.  
2) oskab läbi viia loodusteaduslikku 
uurimust veekogu kohta ja esitada 
uurimistulemusi; 5) iseloomustab 
vett kui elukeskkonda, kirjeldab 
elutingimuste erinevusi jõgedes ja 
järvedes 
ning selgitab vee ringlemise tähtsust 
järves; 
6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, 
nimetab jõgede ja järvede 
tüüpilisemaid like. 
 



Vee-elustiku mitmekesisus 3 TÜ loodusmuuseum 
Välivaatlus tiigi ääres, 
õppeklassis või koolis, 
kahvad, luubid, 
vaatlusvannid, alused, 
pliiatsid, pintsetid, alused, 
esitlusvahendid, 
abimaterjalid, paber, 
pliiatsid, töölehed 

Tutvutakse vee-elustikuga, püütakse tiigist 
veeselgrootuid kahvadega. uuritakse  
veeselgrootute mitmekesisust ja nende seost 
keskkonnaga.  
Aprillist oktoobrini koos väliõppega tiigi 
ääres. 

Loodusõpetus. Jõgi ja järv. Vesi kui 
elukeskkond. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond 
vastavuses p 2.3.1 ja 2.3.2 
3) iseloomustab elutingimusi asulas 
ja erinevates kooslustes toob näiteid 
inimkaaslejate loomade kohta; 
7) selgitab organismide kohastumist 
õhus, vees või mullas kui 
elukeskkonnas ning põhjendab 
loodus- ja keskkonnakaitse 
vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja 
keskkonna vahelistest seostest 
kodukoha ning Eesti kontekstis.  
2) oskab läbi viia loodusteaduslikku 
uurimust veekogu kohta ja esitada 
uurimistulemusi; 5) iseloomustab 
vett kui elukeskkonda, kirjeldab 
elutingimuste erinevusi jõgedes ja 
järvedes 
ning selgitab vee ringlemise tähtsust 
järves; 
6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, 
nimetab jõgede ja järvede 
tüüpilisemaid liike. 

 
  



3. Kolmas põhikooliaste 
 
Programmi nimetus 

Kontakt-
tundide maht 
(tundides) 

Vajalikud ruumid, 
vahendid ja transpordi 
vajadus 

Programmi kirjeldus Programmi seoses õppekavaga 
(saavutatavad pädevused ja 
õpitulemused) 

UUS! 
Kaduvate liikide otsingul 
 
 
 
 
 

3  
 

TÜ loodusmuuseum 
õppeklassis ja muuseumis. 
Loodusmuuseumi 
ekspositsioon, tahvelarvutid, 
õppemäng rühmatööna 
digikeskkonnas ja otsimis- 
ülesanded  muuseumis 
ohustatud ja haruldastest 
liikidest 
 
 

Programm toimub 7-9 kl õpilastele. 
Õpilased osalevad otsimismängus 
loodusmuuseumi püsinäitusel, kus tuleb 
leida QR-koodidega märgistatud 
haruldased ja hävimisohus liigid. 
Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid 
muuseumis ja digikeskkonnas ning 
vastata küsimustele ohustatud ja 
haruldaste liikide kohta. Saab teada 
ohustatuse kategooriatest maailma 
punases nimestikus, looduskaitsest 
Eestis. Õpilased uurivad, kas või miks on 
Euroopa naarits, orangutan, kiivi, 
ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, 
hallpapagoi, soomusloom, tiiger, 
mustlaik-apollo, kaelkirjak, latimeeria 
ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus 
tutvustavad rühmad oma praktilise töö 
tulemusi ja toimub arutelu. 
 
 

Bioloogia 
7. Selgrootute loomade tunnused ja 
eluprotsessid 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) võrdleb erinevate selgrootute 
loomade kohastumusi seoses 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib erinevate selgrootute 
loomade osa looduses ja inimtegevuses 
ning toob selle 
kohta näiteid; 
8) väärtustab selgrootuid loomi 
eluslooduse olulise osana.id ning toob 
nende kohta näiteid; 
Selgroogsete loomade tunnused 
Õpitulemused 
Õpilane: 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses;  
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist. 
Ökoloogia 
2) selgitab loodusliku tasakaalu 
kujunemist ökosüsteemides, hindab 
inimtegevuse positiivset 
ja negatiivset mõju populatsioonide ja 
ökosüsteemide muutumisele ning 
võimalusi lahendada 
keskkonnaprobleeme; 
 



 
UUS!  
Kalade ehitus, eluviis ja 
mitmekesisus 
 
 
 
 

3 Tartu loodusmajas, Lille 10 
õppeklass. 
Vahendid: 
suur akvaarium kaladega, 
esitluseks projektor, ekraan, 
internetiühendus, temaatiline 
esitlus; vähemalt 12 liiki Eesti 
kalu määramiseks; kalad 
lahkamiseks; 
prepareerimisvahendid; 
kummikindad; binokulaarid, 
luubid, soomusepreparaadid, 
mõõtevahendid ja kalade 
alammõõtude andmetabelid; 
määramistabelid ja 
lihtsustatud määrajad; 
töölehed; sägameeter,  
viktoriini märkmepaberid ja 
kirjutusvahendid. 

Eesmärk: õppida tundma kalade sise- ja 
välisehitust, kalade mitmekesisust, 
eluviise, kohastumusi eluks vees; saada 
ülevaade kalade olulisusest looduses ja 
inimeste elus, saada ülevaade kalade 
kaitsest. 
Sisu:  
I Slaidiesitlus ja filmiklipid kaladest: 
(ülevaade kalade mitmekesisusest, 
eluviisist, kaitsest,  maailmas ja Eestis) 
 
II Mis teeb kalast kala? Kalade välis- ja 
siseehituse tundmaõppimine, kalade 
juhendatud vaatlus ja lahkamine 
väikestes rühmades (2-3 õpilast koos) 
 
III Kala tööpunktide ülesannete 
lahendamine ja töölehtede täitmine 
grupitööna (liikide määramine, vanuse 
hindamine, alammõõtude mõõtmine, 
akvaariumivaatlus, kalade kaitse 
võimalustega tutvumine, kalad toidulaual 
jm) 
 
IV viktoriin ja /või kalamängud  

§ 11.  III kooliastmes taotletavad 
pädevused 
2)suhtub   vastutustundlikult   
elukeskkonnasse,   väärtustades   
bioloogilist   mitmekesisust, 
jätkusuutlikku ja vastutustundlikku 
eluviisi ning säästva arengu 
põhimõtteid;  
2.2.4. Bioloogia õpitulemused ja 
õppesisu III kooliastmes    
Põhimõisted:  
1)seostab  imetajate,  lindude,  
roomajate,  kahepaiksete ja  kalade  
välistunnuseid  nende  
elukeskkonnaga;  
2)analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja -viisist;  
3)analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses;  
4)leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta;  
Selgroogsete loomade roll 
ökosüsteemides.  
Selgroogsete loomade aine- ja 
energiavahetus 
2)seostab toidu hankimise viisi ja 
seedeelundkonna eripära selgroogse 
looma toiduobjektidega;  
3)selgitab ja võrdleb erinevate 
selgroogsete loomade hingamiselundite 
talitlust;   
7)hindab ebasoodsate aastaaegade 
üleelamise viise selgroogsetel loomadel.  
Põhimõisted: 
ainevahetus, hingamine, seedimine, 
organ, süda, lõpus, magu, soolestik, 



kõigusoojane, loomtoidulisus, 
taimtoidulisus, segatoidulisus, lepiskala, 
röövkala.  
2.2.4.4. Selgroogsete loomade 
paljunemine ja areng  
 

Eksootiliste taimede 
teekond meie kööki 
 

 3  Tartu loodusmaja 
Talveaed seal kasvavate 
taimedega, klassiruum. 
Käsitletavate taimede viljad 
ja produktid, mida toiduks 
kasutatakse (vanill, oliiv, 
kako, sidrun, banaan jt.) 
Õiglase kaubanduse 
õppevahend (valmis KKA 
tellimusel) Filmiklipid, 
esitlustehnika. 

Õpilased saavad teada, millistes riikides 
kasvatatakse kohvi, kakaod, vanilli, 
oliive, banaane jt, toidutaimi ekspordiks, 
mida tähendab mahetootmine ja õiglane 
kaubandus, millised etapid läbib kaup 
(kasvatamine, tootmine, transport, 
järelvalmimine, hulgi- ja jaekaubandus). 
Uuritakse, millest koosneb ja kuidas 
kujuneb banaani hinda, vaadatakse 
filmilõike kasvandustest ja tootmisest. 
Praktiliste ülesannete lahendamisel 
saadakse nii lõhna kui maitseelamusi. 
Kokkuvõtteks toimub viktoriin. 

Üldpädevused: 
7) väärtustab säästvat eluviisi; oskab 
näha inimtegevuse mõju loodusele; 
Geograafias:  
3.2.4. PÕLLUMAJANDUS JA 
TOIDUAINETÖÖSTUS. 
Põllumajanduse looduslikud 
arengueeldused. Maailma 
agrokliimavöötmed. Peamiste 
põllumajandussaaduste tootmise, 
töötlemise ja kaubanduse geograafia. 
Põllumajandusega kaasnevad 
keskkonnaprobleemid. 
 

Maastikumängud 
elurikkusega  
 

3 või 4 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis ja 
loodusmuuseumi 
püsinäitusel. Erinevad 
maastikukujunduse maketid  
ja kujunduselemendid 
/majad, veekogu, puud, teed 
jne) maastike ja keskkonna 
kujundamiseks, rühmatöö 
juhendid ja töölehed. 

Programmi käigus praktilises 
rühmatööna tuleb õpilastel kujundada 
realistlik maastikumakett. Õpilased 
tutvuvad õpilased maastiku struktuuri 
mõjuga elurikkusele ja kooslustele ning 
inimtegevuse mõjuga kaasaegsete 
maastike kujunemisel. Analüüsime 
koostatud makette: millistele liikidele 
oleks selline maastik hea ja millistele 
mitte ning kuidas inimesel seal elada 
oleks. Loodusmuuseumi püsinäitusel 
tutvutakse liikidega, kes on maastiku 
struktuuri suhtes keskmisest 
tundlikumad. Programm toimub 
loodusmuuseumis ja õppeklassis. 

Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1 ja 
3.2..2 
4) planeerib, teeb ja analüüsib 
tulemuslikult eakohaseid 
loodusteaduslikke uuringuid ning esitab 
saadud tulemusi otstarbekas vormis; 
Ökoloogia ja keskkonnakaitse  
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust 
ning suhtub vastutustundlikult ja 
säästvalt 
erinevatesse ökosüsteemidesse ning 
elupaikadesse. 
Geograafia  
3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt 
esitatud mõõtkava kasutades 



Looduse mitmekesisus eri 
kooslustes 
 

4 või 5 TÜ loodusmuuseum  
Programm toimub 
väliõppena looduse õpperajal 
(näiteks Taevaskoja 
õpperajal, Saare õpperajal)  
Luubid, mõõtmisvahendid, 
petritassid või purgid 
vaatlemiseks, labidas mulla 
uurimiseks, juhendid ja 
töölehed, võimalusel binoklid  
 

Õpperajale sõidetakse 
bussiga. 

Programmi käigus tutvutakse 
koosluste ja elustikuga looduse 
õpperajal. Uuritakse erinevaid 
koosluseid ja rühmatööna koostatakse 
koosluse kirjeldus: taimerinded, muld 
ja selle profiil, loomastik (putukad, 
linnud, tegevusjäljed jm), samblikud ja 
seened. Mõõdetakse puid, õpitakse 
tundma liike ja nendevahelisi 
seoseid.  Programmi lõpus tehakse 
kokkuvõte vaatlustest ja koosluste 
mitmekesisusest ja kaitsest. Õpperada 
valitakse vastavalt kokkuleppele. 

Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1 ja 
3.2..2 
4) planeerib, teeb ja analüüsib 
tulemuslikult eakohaseid 
loodusteaduslikke uuringuid ning esitab 
saadud tulemusi otstarbekas vormis;  
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
1) võrdleb eri taimerühmadele 
iseloomulikku välisehitust, 
paljunemisviisi, kasvukohta ja 
levikut; 
 
9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 
Õpitulemused 
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust 
ning suhtub vastutustundlikult ja 
säästvalt 
erinevatesse ökosüsteemidesse ning 
elupaikadesse. Taimede tunnused ja 
eluprotsessid.  
Loodusvööndid. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond vastavuses  
p 4.2.1, 4.2.2 
2) iseloomustab loodusvööndite kliimat, 
veestikku, mullatekke tingimusi, 
tüüpilisi taimi ja 
loomi ning analüüsib nendevahelisi 
seoseid; 

Läänemere ökosüsteem 3 Tartu loodusmaja 
Õpperuum 8 rühmatöö 
lauaga, kus saab istuda 

Käsitletakse järgmisi teemasid: 

 Läänemere elustik muutuvas ajas, 

Bioloogia 
Selgroogsete loomade tunnused 
Õpitulemused 



ümber laua; 8 erinevat 
õppekomplekti katsete ja 
iseseisvate tööde 
läbiviimiseks; kalad, 
selgrootute kogud, 
võõrliikide kogu; erineva 
soolsusega maitsmise 
proovid; töölehed ja 
tööjuhendid; 
internetiühendusega arvuti; 
suurendusvahendid, 
määrajad; mõõtevahendid 
võõrliikide tulekukauguste 
arvutamiseks 

 Läänemere kalad ja nende erinevad 
kohastumused sõltuvalt eluviisist ja 
elupaigast 

 hülged ja nende kaitse, 
 õlireostus ja selle mõju 

mereelustikule  
 plastik meres, selle mõju elustikule,  
 Läänemere ajalugu, 
 Läänemere selgrootud ja soolsus,  
 võõrliigid, nende mõju ökosüsteemi 

tasakaalule; vanemad ja uuemad 
tulijad; meetmed biololoogilise 
reostuse ennetamiseks 
seadusandluses 

Õppepäeval lahendavad õpilased 
ülesandeid, teevad praktilisi töid, 
määravad selgroogseid ja selgrootuid 
loomi. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted 
ja arutelu. 

Õpilane: 
1) seostab … kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 
viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses;  
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist. 
Ökoloogia 
1) selgitab populatsioonide, liikide, 
ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri 
ning toob selle 
kohta näiteid; 
2) selgitab loodusliku tasakaalu 
kujunemist ökosüsteemides, hindab 
inimtegevuse positiivset 
ja negatiivset mõju populatsioonide ja 
ökosüsteemide muutumisele ning 
võimalusi 
lahendada keskkonnaprobleeme; 

Magevee ökosüsteem 3 või 4 Tartu loodusmaja või TÜ 
loodusmuuseum  
Tiigi või Emajõe ääres, kus 
on turvaline korraldada 
õppetööd; luubid kahvad, 
vannid, pintsetid, binokulaar, 
tööjuhendid, määrajad, 
töölehed 

Praktilise töö käigus tutvuvad õpilased 
vees elavate selgrootute loomadega, 
sealhulgas planktoniga. Vee-elustiku 
uurimiseks kasutatakse kahvasid, luupe, 
mikroskoope ja teisi vahendeid. 
Räägitakse veest elukeskkonnana ning 
kuidas see mõjutab organisme, kes seal 
elavad. 

Bioloogia 
7. Selgrootute loomade tunnused ja 
eluprotsessid 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) võrdleb erinevate selgrootute 
loomade kohastumusi seoses 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib erinevate selgrootute 
loomade osa looduses ja inimtegevuses 
ning toob selle 



kohta näiteid; 
3) seostab liikumisorganite ehitust 
selgrootute loomade eri rühmadele 
iseloomulike 
liikumisviiside ja elupaigaga;  
6) hindab otsese, täis- ja 
vaegmoondelise arengu eelise 
8) väärtustab selgrootuid loomi 
eluslooduse olulise osana.id ning toob 
nende kohta näiteid; 

Tarbetaimed talveaias 3 Tartu loodusmaja 
Talvead maitse- jm 
tarbetaimedega; komplekt 
nende taimede viljade ja 
nendest valmistatud 
produktidega. 

Õpilased töötavad paarides. Tutvutakse 
talveaias kasvavate taimede päritoluga ja 
nendest valmistatud produktidega. 
Õpilased koostavad lühitutvustuse 
erinevate tarbetaimede kohta ja esitlevad 
seda kaaslastele. 

Bioloogia 
5. Taimede tunnused ja eluprotsessid 
1) võrdleb eri taimerühmadele 
iseloomulikku välisehitust, 
paljunemisviisi, kasvukohta ja 
levikut; 
2) analüüsib taimede osa looduse kui 
terviksüsteemi jätkusuutlikkuse 
tagamisel ja 
inimtegevuses ning toob selle kohta 
näiteid; 
4)selgitab, kuidas on teadmised 
taimedest vajalikud erinevate elukutsete 
esindajatele; 

Teod ja karbid õpetavad 3 või 4 Tartu loodusmaja 
Loodusmaja park ja 
koolitustuba. 
Esitlustehnika, Eesti tigude ja 
karpide näidiskogud, limuste 
kasutusvaldkondade 
näidiskogud (pärlid, ehted, 
raha, toit, pillid jne),  
määramisvahendid jm. 
temaatilised õppevahendid; 
vaatlusvahendid ja 
vaatlusjuhendid, elusad teod 
(september-oktoober ja 

Sissejuhatav pildiesitlus, praktilised 
vaatlused, töölehed, mängud. 
Praktilise töö käigus (vaatlused, lihtsad 
katsed) tutvuvad õpilased tigude eluviisi, 
ehituse ja kohastumistega ning 
kasutamisega inimese elus ajalooliselt 
ning tänapäeval, samuti limuste kaitsega 
ja mitmekesisusega nii Eestis kui 
maailmas. 
 

Loodusainete ainevaldkond vastavuses 
p 3.2.2.7. 
1) võrdleb erinevate selgrootute 
loomade kohastumusi seoses 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib erinevate selgrootute 
loomade osa looduses ja inimtegevuses 
ning toob selle 
kohta näiteid; 
3) seostab liikumisorganite ehitust 
selgrootute loomade eri rühmadele 
iseloomulike 
liikumisviiside ja elupaigaga; 



aprill-mai õues, kui sobiv 
ilm; muul ajal toas ja 
ahhaattigude baasil 
vaatlused). 

4) analüüsib selgrootute loomade 
rühmade esindajate erinevate meelte 
arengutaseme seost 
elupaiga ja toitumisviisiga; 

Seened mitte ainult söögiks 3 või 4 Tartu loodusmaja 
või koolis, klassis. 
Uurimis- ja katsematerjal 
(šampinjonid, seeneeosed, 
erinevad hallitusjuustud, 
veini- ja pagaripärm, 
samblikud); 
Laboratoorsete tööde ja 
vaatlusvahendid 
(prepareerimisvahendid 
(alusklaasid, Petri tassid jm), 
monomikroskoobid, 
stereomikroskoobid, 
vesilukk, luubid, luuptopsid);  
Näidiskogud (puuseened ja 
seenepaber, seentega 
värvitud lõngad, erinevad 
puidumädanikud, söögiseente 
mulaažid, mükoriisa);   
Kokandusvahendid 
(šampinjonid, hallitusjuust, 
küpsetuspaber, ahi, taldrikud) 
Töölehed, tööjuhendid. 

Käsitletakse järgmisi teemasid: 

 Seeneriik – omaette maailm, võrdlus 
taimede, loomadega; 

 Seened kui lagundajad;  
 Seened korvis ja köögis;  
 Seened toiduainetetööstuses, 

pärmseened ja nende elutegevuse 
iseärasused;  

 Seenemürgid ja mõistliku seenelise 
reeglid; 

 Seened kui allergeenid; 
 Seened – taimede abilised. 

Mükoriisa, sümbioos ja selle olulisus 
looduses; 

 Seened kultuuriloos ja müütides; 
 Seentega värvimimine, seenepaber 

jm. erilisi seente kasutamise viise; 
 Seente määramine määraja ja 

digitaalsete abivahenditega 
(seeneaabits tahvelarvutis ja 
nutitelefonis) 

Õppepäeval lahendavad õpilased 
ülesandeid, teevad praktilisi töid, 
määravad seeni, täidavad töölehte. 
Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja 
arutelu. 
4-tunnise programmi kestel saavad 
õpilased valmistada ja maitsta 
seenerooga. 
Programmi kestel saavad õpilased 
valmistada ja maitsta seenerooga. 

Bioloogia 
6. Seente tunnused ja eluprotsessid. 
Seente välisehituse ja peamiste talitluste 
võrdlus taimede ja loomadega. 
Toitumine surnud ja elusatest 
organismidest, parasitism ja sümbioos. 
Eoste levimisviisid ja 
idanemiseks vajalikud tingimused. 
Käärimiseks vajalikud tingimused. 
 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Seente välistunnuste võrdlemine, 
kasutades näidisobjekte või 
veebipõhiseid õppematerjale. 
2. Seente ehituse uurimine 
mikroskoobiga. 
3. Uurimuslik töö hallitus- või 
pärmseente arengut mõjutavate tegurite 
leidmiseks. 



Kivimid, mineraalid ja 
kivistised 

3 Tartu loodusmaja 
või TÜ loodusmuuseum 
Rändkivimite kollektsioon 
pargis ja õpperuum 4-6 
rühmatööks või 
loodusmuuseum ja 
õppeklass, mineraalide ja 
kivististe kollektsioonid, 
luubid, binokulaarid, 
tööjuhendid ja töölehed, 
internetiühendusega arvuti. 

Binokulaari abil mineraalide, kivimite ja  
kivististe vaatlus ja kirjeldamine. 
Maavarade kasutamine Eestis. 
Võimalusel välivaatlus moreeni kui 
mandrijää sette osast ja devoni 
liivakivimist Tartu linna reljeefis. 

Geograafia 
1. Setete ja kivimite iseloomustamine 
ning võrdlemine. 
1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid 
loodusvarasid Eestis ning toob nende 
kasutamise 
näiteid; 
6) iseloomustab ja tunneb nii looduses 
kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, 
graniiti, 
liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt 
ning toob näiteid nende kasutamise 
kohta; 
7) mõistab geoloogiliste uuringute 
vajalikkust ja omab ettekujutust 
geoloogide tööst. 
 

Looduskaitse algab 
lähedalt 

3 või 4 Tartu loodusmaja 
Õpperuum 6-8 rühmatöö 
lauaga, kus saab istuda 
ümber laua; õppekomplektid 
erinevates õpinurkades. 
Õppijate kasutada on 
sägameeter, binokulaar ja 
luubid, mõned kaitsealused 
objektid, erinevad trükised, 
arvutid ja mängud, 
kaitsealuste selgrootute 
pildipusled, kaitsealuste 
taime ja loomaliikide 
pildimaterjal, tööjuhendid ja 
töölehed.  

Käsitletakse järgmisi teemasid:  

 looduskaitse Tartu linnas ja 
maakonnas, 

 teie kooli ja koduümbruse 
looduskaitsealased andmed Maa-
ameti geoportaali andmebaasis ning 
selle kasutamine, 

 eluta looduse kaitse, 
 taimed ja looduskaitse, 
 selgrootute kaitse (kimalased ja 

limused), 
 kahepaiksete ja roomajate kaitse, 
 imetajate ja lindude kaitse, 
 kaitsealune säga - Tartu maakonna 

haruldus, 
 elupaikade mitmekesisus. 

 

17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) selgitab looduskaitse vajalikkust, 
toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste 
liikide ja 
üksikobjektide kohta; 
2) iseloomustab kaardi järgi kaitsealade 
paiknemist Eestis, sh oma kodukohas; 
4) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 
9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 
Õpitulemused 
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust 
ning suhtub vastutustundlikult ja 
säästvalt 
erinevatesse ökosüsteemidesse ning 
elupaikadesse. 



Linnulaulud 3-5 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis, muuseumis või 
välivaatlus pargis või 
looduses õpperajal, binoklid, 
esitlusvahendid, 
abimaterjalid, alused, 
pliiatsid, paber 

Linnuhäälte ja linnuliikide õpe- 
kuulatakse erinevaid linnulaule, 
vaadeldakse erinevate Eesti lindude 
tunnuseid, eluviisi ja käitumist, 
täidetakse töölehti. Praktilised harjutused 
lindude kuulamiseks ja linnuhäälte 
eristamiseks koos linnuliikide õppega. 
 Õpperetkel looduse õpperajal kulub 
programmi läbimiseks 4-5 tundi. 

Selgroogsete loomade tunnused. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1 ja 
3.2..2 
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 
viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist 

Loomastiku mitmekesisus 3 TÜ loodusmuuseum 
Loodusmuuseumi 
õppeklassis ja muuseumis,  
tegevusjälgede, tigude ja 
karpide õppekogu, koljude 
näidised, nahkade näidised,  
linnuhääled, binokulaarid, 
pintsetid, 
abimaterjalid,esitlusvahendid
,  alused, töölehed 
uurimuslikuks õppeks 
rühmana 

Loomastiku erinevate rühmade uurimine, 
ülesannete lahendamine rühmatööna. 
Õppekeskkonnad imetajate 
tegevusjälgede vaatlemiseks, koljude 
määramiseks ja mõõtmiseks, tigude, 
karpide ja kahepaiksete 
tundmaõppimiseks, linnuhäälte 
äraarvamiseks ja linnunimede 
otsimiseks.  Praktiline rühmatööga 
uurimusliku õppe programm  
 

Bioloogia uurimisvaldkond. 
Selgroogsete loomade tunnused. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p 3.2.1ja 
3.2..2 
4) planeerib, teeb ja analüüsib 
tulemuslikult eakohaseid 
loodusteaduslikke uuringuid ning esitab 
saadud tulemusi otstarbekas vormis;  
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 
viisist; 



3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist 

Imetajad ja nende  
kohastumused 

3 – 4 TÜ loodusmuuseumis ja 
õppeklassis või õpperajal 
looduses 
Õpperajal programmiks 
vajalik tellida buss 

Programmis õpitakse tundma imetajaid 
mitmekesisust erinevates rühmades ja 
nende kohastumusi, ökoloogiat ja kaitset 
TÜ loodusmuuseumis. Praktilises osas   
vaadeldakse ja võrreldakse ning 
määratakse koljusid ja nahku. (3-4h) 
 
Õpperajal looduses toimub imetajate 
tegevusjälgede õppimine õpperetkena 
(4h) 

Selgroogsete loomade tunnused. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1 ja 
3.2..2 
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 
viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist 

Närilised 3 TÜ loodusmuuseum 
Loodusmuuseumis ja 
õppeklassis, näriliste topiste  
õppekogu, ekspositsioon 
muuseumis, esitlusvahendid, 
abimaterjalid, alused, paber, 
pliiatsid 

Tutvustatakse Eesti näriliste liike, nende 
eluviisi ja seost inimesega ja nende 
kohastumusi, õpitakse praktiliselt 
loomade määramist õppekogu abil. 

Selgroogsete loomade tunnused. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1 ja 
3.2..2 
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 



viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist 

Kalad 3 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis, muuseumis, 
erinevad Eesti kalad, 
vaatlusvannid, luubid, 
joonlauad, esitlusvahendid, 
abimaterjalid 

Õpitakse tundma kalade ehitust ja 
tunnuseid ning Eesti kalade 
mitmekesisust. Praktiline kalade õpe, 
määramine, vaatlus, lahkamine ja 
kirjeldamine. Programmis on 
vaatlusobjektideks erinevad kalaliigid.   
 

Selgroogsete loomade tunnused. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1ja 
3.2..2 
4) planeerib, teeb ja analüüsib 
tulemuslikult eakohaseid 
loodusteaduslikke uuringuid ning 
esitab saadud tulemusi otstarbekas 
vormis; 
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 
viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist 

Eesti maavarad 3 TÜ loodusmuuseum 
Õppeklassis, muuseumis, 
erinevad maavarade näidised, 
kogu, luubid, 
esitlusvahendid, 
abimaterjalid 

Tutvutakse Eesti maavaradega 
geoloogiamuuseumi ekspositsioonis ja 
õppekollektsioonis. Uuritakse momendil 
kaevandatavaid ja ka ajaloolisi 
maavarasid. Harjutatakse praktiliselt 
maavarade määramist töölehe abil. 

Geoloogia. Euroopa Ja Eesti 
geograafiline asend ja geoloogia. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p 4.2.1, 4.2.2 
1) iseloomustab Eesti geograafilist 



asendit; 
2) iseloomustab ja võrdleb kaardi järgi 
… Eesti pinnavorme ja 
pinnamoodi; 
4) iseloomustab jooniste, temaatiliste 
kaartide ning geokronoloogilise skaala 
järgi Eesti geoloogilist ehitust; 
5) iseloomustab kaardi järgi maavarade 
paiknemist Eestis; 

Loodusvööndid ja 
kohastumused I 

3 TÜ botaanikaaed, 
kasvuhoones ja õppeklassis. 
Abimaterjalid, kaart,   luubid, 
alused, pliiatsid, paber, 
näidised 

Programmis tutvutakse taimedega 
loodusvööndites ja nende 
kohastumistega. Erilist tähelepanu 
pööratakse  vihmametsas valitsevatele 
tingimustele (“igavesti vihmane suvi”) ja 
seal kasvavate taimedele ning nende 
kohastumustele.  

Taimede tunnused ja eluprotsessid. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses  p  3.2.1ja 
3.2..2 
1) võrdleb eri taimerühmadele 
iseloomulikku välisehitust, 
paljunemisviisi, kasvukohta ja 
levikut; 
Loodusvööndid. Õppekavaga seotud 
pädevused ja õpitulemused PRÕK 
Loodusainete ainevaldkond vastavuses  
p 4.2.1, 4.2.2 
2) iseloomustab loodusvööndite kliimat, 
veestikku, mullatekke tingimusi, 
tüüpilisi taimi ja 
loomi ning analüüsib nendevahelisi 
seoseid; 

Roomajad Eestis ja 
maailmas I 

3 TÜ loodusmuuseum 
Muuseum, õppeklass ja 
elavnurk Vanemuise 46  
Esitlustehnika, elavnurga 
loomad, fotod loomadest, 
tööleht , abimaterjalid 
 
 

Õppeprogrammi käigus õpitakse tundma 
roomajate mitmekesisust maailmas ja 
Eestis, tutvustatakse erinevaid roomajate 
rühmi ja liike, nende eluviisi ja 
tunnuseid.  Räägitakse roomajate  
mürgisusest, kõigusoojasusest, 
paljunemisest, huvitavatest 
kohastumistest . Tutvustatakse Eesti 
madusid ja sisalikke, nende 
määramistunnuseid, eluviisi ja kaitset. 

Bioloogia uurimisvaldkond. 
Selgroogsete loomade tunnused. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses p 3.2.1 ja  
3.2..2 
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende elukeskkonnaga; 



Lähemalt vaadeldakse roomajaid  TÜ 
loodusmuuseumi elavnurgas -püütonit , 
roninastikut, leeguani, kilpkonni, 
gekosid  jt., tehakse rühmatööd. 

2) analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt 
nende elupaigast ja - 
viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
4) leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist 
 

Okaspuud 3 või 4 TÜ loodusmuuseum 
Programm toimub 
botaanikaaia pargis, 
õppeklassis. 
Esitlustehnika, okaspuude 
käbid, okaspuud pargis, 
tööleht, abimaterjalid, 
määramistabelid 
 
 

Õppeprogrammi käigus õpitakse tundma 
okaspuude mitmekesisust maailmas ja 
Eestis, tutvustatakse erinevaid 
okaspuude liike ja perekondi, nende  
tunnuseid.  Praktilise tööna määratakse 
okaspuude käbisid. Õppekäigul parki 
õpitakse tundma okaspuid. Rühmatööna 
täidetakse õppeülesandeid ja tööleht.  
 4 -tunnisel programmil harjutatakse ka 
okaspuude määramist. 

Taimede tunnused ja eluprotsessid. 
Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses p 3.2.1 ja 3.2.2 
1) võrdleb eri taimerühmadele 
iseloomulikku välisehitust, 
paljunemisviisi, kasvukohta ja 
levikut; 

Putukad – eluviis, tunnused 
ja määramine I 

3 TÜ loodusmuuseum 
õppeklass, muuseum 
Esitlusvahendid, putukate 
õppekogu, binokulaarid, 
pintsetid, alused, paber, 
tööleht, abimaterjalid 

Tutvustatakse putukate elupaigalist 
levikut, putuka ehitust, sigimist ja 
arengut. Tutvustatakse Eestis elavate 
putukate rühmi. Tutvutakse erinevate 
määrajatega. Praktilises osas uuritakse 
putukate välisehitust, määratakse 
putukaid seltside määraja abil. 

Õppekavaga seotud pädevused ja 
õpitulemused PRÕK Loodusainete 
ainevaldkond vastavuses p 3.2.1. ja p 
3.2.2. 
1) võrdleb erinevate selgrootute 
loomade kohastumusi seoses 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib erinevate selgrootute 
loomade osa looduses ja inimtegevuses 
ning toob selle 
kohta näiteid; 
3) seostab liikumisorganite ehitust 
selgrootute loomade eri rühmadele 
iseloomulike 
liikumisviiside ja elupaigaga; 



4) analüüsib selgrootute loomade 
rühmade esindajate erinevate meelte 
arengutaseme seost 
elupaiga ja toitumisviisiga; 
6) hindab otsese, täis- ja 
vaegmoondelise arengu eeliseid ning 
toob nende kohta näiteid; 
8) väärtustab selgroogseid loomi 
eluslooduse olulise osana. 

Mõõtmised ja kaart 
 
 

3  Tartu loodusmaja ja park 
või TÜ loodusmuuseum 
väliõpe Toomemäel. 
Kompassid, mõõdulatid, 
mõõdulindid, kolmnurgad, 
plaani joonistamise 
vahendid, tööjuhendid. 
 

Programmi käigus õpitakse mõõtma 
maastikuelemente (nõlva kõrgus ja kalle, 
vahemaa). Õpitakse kasutama kompassi 
ja orienteeruma looduses. Praktilised 
ülesanded plaani koostamisest, 
leppemärkide kasutamisega, pindala 
arvutamine, vahemaade silmamõõduline 
hindamine ja sammupaariga arvutamine. 
4-tunnise programmi kestel koostatakse 
maa-ala plaan.  

Geograafia  
2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja 
looduses kompassi järgi; 
3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt 
esitatud mõõtkava kasutades ning 
looduses 
sammupaari abil; 

Öko-ja mahemärgised 2 või 3 TÜ loodusmuuseum 
õppeklass,  
erinevad mahe- ja 
ökomärgistega toodete 
näidised, pakendid, 
jaotusmaterjalid 

Õppeprogramm tutvustab öko- ja 
mahemärgiseid.  Programmil osalenud 
õpilased oskavad toodetelt otsida ja ära 
tunda enamlevinud öko- ja 
mahemärgiseid ning teavad, millist infot 
see toote kohta annab.  Praktiline töö 
rühmades.  
 3 -tunnisel õppeprogrammil lisandub 
tutvustusele ja praktilisele rühmatööle 
arutelu. 

Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis 
4) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 
9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 
Õpitulemused 
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust 
ning suhtub vastutustundlikult ja 
säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse 

Mõõtmised ja kaart 
 
 

3  Tartu loodusmaja ja park 
või TÜ loodusmuuseum 
väliõpe Toomemäel. 
Kompassid, mõõdulatid, 
mõõdulindid, kolmnurgad, 
plaani joonistamise 
vahendid, tööjuhendid. 
 

Programmi käigus õpitakse mõõtma 
maastikuelemente (nõlva kõrgus ja kalle, 
vahemaa). Õpitakse kasutama kompassi 
ja orienteeruma looduses. Praktilised 
ülesanded plaani koostamisest, 
leppemärkide kasutamisega, pindala 
arvutamine, vahemaade silmamõõduline 
hindamine ja sammupaariga arvutamine. 

Geograafia  
2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja 
looduses kompassi järgi; 
3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt 
esitatud mõõtkava kasutades ning 
looduses 
sammupaari abil; 



4-tunnise programmi kestel koostatakse 
maa-ala plaan.  

Öko-ja mahemärgised 2 või 3 TÜ loodusmuuseum 
õppeklass,  
erinevad mahe- ja 
ökomärgistega toodete 
näidised, pakendid, 
jaotusmaterjalid 

Õppeprogramm tutvustab öko- ja 
mahemärgiseid.  Programmil osalenud 
õpilased oskavad toodetelt otsida ja ära 
tunda enamlevinud öko- ja 
mahemärgiseid ning teavad, millist infot 
see toote kohta annab.  Praktiline töö 
rühmades.  
 3 -tunnisel õppeprogrammil lisandub 
tutvustusele ja praktilisele rühmatööle 
arutelu. 

Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis 
4) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 
9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 
Õpitulemused 
7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust 
ning suhtub vastutustundlikult ja 
säästvalt 
erinevatesse ökosüsteemidesse 

 


