
Loodusõpetuse ainekava 6. klassile 

 

1. Põhikooli loodusõpetusega taotletakse, et õpilane: 

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

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

3) rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja 

juhendamisel; 

4) valdab teadmisi loodusobjektidest ja -nähtustest ning elus- ja eluta keskkonna seostest; 

5) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väljendab hoolivust ja 

lugupidamist kõigi elusolendite vastu;  

6) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat 

loodusteaduslikku teksti; 

7) rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi 

igapäevaelus; 

8) väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 

 

2. Tundide arv: 3 nädalatundi, kokku 105 tundi õppeaastas 

3. Õppekirjandus: Sirje Kaljula, Hendrik Relve, Kalle Sirel. Loodusõpetus 6. klassile I 

osa. Koolibri, 2013. 

Sirje Kaljula, Hendrik Relve, Kalle Sirel. Loodusõpetus töövihik 6. klassile I osa. 

Koolibri, 2015. 

Sirje Kaljula, Hendrik Relve. Loodusõpetus 6. klassile 2.osa. Koolibri, 2013. 

Sirje Kaljula, Hendrik Relve. Loodusõpetus töövihik 6. klassile 2.osa. Koolibri, 2015. 

4. Teema ja orienteeruv tundide arv 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.1.  MULD 12 tundi 

Õppesisu: Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa 

kooslustes. Mullakaeve. Vee liikumine mullas. 

Õpitulemused: Õpilane  

Praktiline töö: mulla kaevik ja mullaprofiilikaart- monoliidi valmistamine. 

 

IKT 

http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumine/index.htm 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 

www.ebu.ee/esitlus/mullaelustik.ppt 

http://bubbl.us 

Hindamine: Kontrolltöö “ Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. 

Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullakaeve. Vee liikumine mullas.“ 

 

 

 

1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;  

2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;  

3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses; 

4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;  

5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes. 

6) teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt 

taimede) lagunemissaadustest. 

7) teab, et taimed kinnituvad mulda juurtega, hangivad juurte abil mullast vett ja 

selles lahustunud toitaineid, mis taime lagunedes taas mulda jõuavad. 

http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumine/index.htm
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
http://www.ebu.ee/esitlus/mullaelustik.ppt
http://bubbl.us/


 

 

 

 

4.2. AED JA PÕLD ELUKESKKONNANA  14 tundi              

Õpisisu: Mulla viljakus. Aed kui kooslus.Fotosüntees. Aiataimed. Viljapuu- ja juurviljaaed, 

iluaed. Põld kui kooslus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Mahepõllundus. Inimtegevuse mõju 

mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse.  

 



Õpitulemused: Õpilane  

21) teab, et inimene muudab keskkonnatingimusi ja et mullad vajavad kaitset. 

IKT  

http://www.aialeht.ee/news/aialeht/taimehaigused/ 

http://www.sahver.ee/mahepollumajandus-eestis 

http://www.ampser.ee/index.php?page=20 

http://www.youtube.com/watch?v=EW5ZiOzMfTA 

1) tunneb huvi looduse uurimise vastu;  

2) väärtustab koduümbruse heakorda; 

3) väärtustab tervislikku toitu, eelistab eestimaist;  

4) mõistab, et inimene on looduse osa ning elu sõltub põllumajandusest ja 

loodusvaradest;  

5) mõistab, et keskkonnatingimuste muutmine inimese poolt häirib looduslikku 

tasakaalu; 

6) väärtustab kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 

7) väärtustab mahepõllumajanduse toodangut; 

8) selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;  

9) kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide 

vahel; 

10)  toob esile aia ja põllukoosluse sarnasused ning selgitab inimese rolli nende koosluste 

kujunemises;   

11)  tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid;  

12)  koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;   

13)  toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta;   

14)  võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada 

mahepõllumajanduse tooteid;  

15)  toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja tagajärgede kohta;   

16)  toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus; 

17)  teab aia- ja põllu elukoosluse tüüpilisi liike;  

18)  teab, et mullas elab palju väikseid organisme, kellest paljud on lagundajad; 

19)  teab, et mulla viljakus on oluline taimekasvatuse seisukohalt;  

20)  teab, et taimed toodavad orgaanilist ainet ja selles protsessis eraldub hapnikku;  

http://www.aialeht.ee/news/aialeht/taimehaigused/
http://www.sahver.ee/mahepollumajandus-eestis
http://www.ampser.ee/index.php?page=20
http://www.youtube.com/watch?v=EW5ZiOzMfTA


http://www.youtube.com/watch?v=y_f64JfUrFY 

http://www.youtube.com/watch?v=D0VIgbG7bAI 

http://www.youtube.com/watch?v=f3ksq4qOiPw 

http://www.vaderstad.com/ee/Know-How/Kulvimeetodid/ 

 

Praktilised tööd: 1 . Komposti tekkimise uurimine. 

 

Hindamine: Kontrolltöö „Mulla viljakus. Aed kui kooslus. Fotosüntees. Aiataimed. Viljapuu- 

ja juurviljaaed, iluaed. Põld kui kooslus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Mahepõllundus. 

Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse.“ 

4.3. METS ELUKESKKONNANA 14 tundi      

Õpisisu: Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. Metsarinded. Nõmme-, 

palu-, laane- ja salumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed. Metsade 

tähtsus ja kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade kaitse.                                                                                                                                                                                        

Õpitulemused: Õpilane  

http://www.youtube.com/watch?v=y_f64JfUrFY
http://www.youtube.com/watch?v=D0VIgbG7bAI
http://www.youtube.com/watch?v=f3ksq4qOiPw
http://www.vaderstad.com/ee/Know-How/Kulvimeetodid/


 

IKT  

http://bio.edu.ee/taimed/general/kooslus.html 

http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/ecological/forests/F1171904677 

http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=24 

http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=83 

http://sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid/6050 

http://sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid 

http://sagadi.ee/files/t%C3%B6%C3%B6lehe%20tagak%C3%BClg.pdf 

http://sagadi.ee/files/M%C3%84ND.pdf 

1) väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid; 

2) väärtustab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel; 

3) käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid; 

4) märkab muutusi metsas, mõistab, et tingimuste muutmine inimese poolt häirib metsa 

looduslikku tasakaalu ning seda, et metsad vajavad kaitset;  

5) on motiveeritud osalema eakohastel metsaga kaitsega seotud üritustel; 

6) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas; 

7) võrdleb männi ja kuuse kohastumusi; 

8) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 

9) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi; 

10)  koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 

11)  selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas; 

12)  selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse 

põhimõtteid; 

13)  teab nimetada metsa kui elukoosluse tüüpilisi liike, metsarindeid; 

14)  toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta 

erinevatel aastaaegadel metsas. 

http://bio.edu.ee/taimed/general/kooslus.html
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/ecological/forests/F1171904677
http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=24
http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=83
http://sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid/6050
http://sagadi.ee/looduskool/oppematerjalid
http://sagadi.ee/files/t%C3%B6%C3%B6lehe%20tagak%C3%BClg.pdf
http://sagadi.ee/files/M%C3%84ND.pdf


http://sagadi.ee/files/SARAPUU.pdf 

http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus 

http://www.elfond.ee/et/teemad/mets/metsade-kaitse 

http://www.erm.ee/et/Avasta/Rahvakultuur/Talupoja-argielu/Puutood 

http://www.elfond.ee/et/metsamaeng 

Praktilised tööd: 1. Tutvumine metsa kui koosluse ja selle elustikuga. 2. Eesti metsade 

valdavate puuliikide võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. 3. 

Metsloomade tegutsemisjälgede uurimine. 

Hindamine: Kontrolltöö „Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. 

Metsarinded. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets. Eesti metsade iseloomulikud liigid, 

nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade kaitse.“ 

 

 

 

4.4. ÕHK   19 tundi 

Õpisisu: Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu omadused. Õhutemperatuur ja selle mõõtmine. 

Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine. Õhu liikumine soojenedes. Õhu liikumine ja tuul. 

Kuiv ja niiske õhk. Pilved ja sademed. Veeringe. Ilm ja ilmastik. Sademete mõõtmine. Ilma 

ennustamine. Hapniku tähtsus looduslikes protsessides: hingamine, põlemine ja kõdunemine. 

Õhk elukeskkonnana. Organismide kohastumine õhkkeskkonnaga. Õhu saastumise vältimine. 

Õpitulemused: Õpilane  

http://sagadi.ee/files/SARAPUU.pdf
http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus
http://www.elfond.ee/et/teemad/mets/metsade-kaitse
http://www.erm.ee/et/Avasta/Rahvakultuur/Talupoja-argielu/Puutood
http://www.elfond.ee/et/metsamaeng


IKT  

http://keri.ee/ilmajaam/Current_Monitor.html 

http://www.emhi.ee/index.php?ide=7 

www.emhi.ee   

http://www.emhi.ee/?ide=21,783 

http://www.fk.ut.ee/elsee/ 

http://www.emhi.ee/index.php?ide=6,747 

http://www.emhi.ee/index.php?ide=19,821 

http://www.sigrimigri.ee/VEEMANG-HTML/ 

 

1) väärtustab säästlikku eluviisi; 

2) toimib keskkonda hoidvalt ning väldib enda ja teiste tervise kahjustamist; 

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

ja tuule suunda;  

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

Eesti erinevates osades; 

5) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning 

tuuleroosi abil valdavaid tuuli Eestis; 

6) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet; 

7) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja 

õhus; 

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

tähtsust organismidele; 

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

10) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu 

saastumist; 

11) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel. 

http://keri.ee/ilmajaam/Current_Monitor.html
http://www.emhi.ee/index.php?ide=7
http://www.emhi.ee/
http://www.emhi.ee/?ide=21,783
http://www.fk.ut.ee/elsee/
http://www.emhi.ee/index.php?ide=6,747
http://www.emhi.ee/index.php?ide=19,821
http://www.sigrimigri.ee/VEEMANG-HTML/


Praktilised tööd: 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 ilmakaartide järgi. 

Hindamine: Rühmatöö „Õpilased mõõdavad õues (vajadusel tööjuhendite abil) 

õhutemperatuuri, hindavad pilvisust ja tuule kiirust ning määravad pilvetüüpe ja tuule suunda; 

kannavad tulemused vaatluslehele. 

Kokkuvõtteks esitatakse konkreetne ilma ülevaade.“ 

 

 

4.5. LÄÄNEMERI ELUKESKKONNANA  13 tundi    

Õpisisu: Vesi Läänemeres – merevee omadused. Läänemere asend ja ümbritsevad riigid, 

suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared. Läänemere mõju ilmastikule. Läänemere rannik. 

Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning 

nendevahelised seosed. Mere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele. Läänemere 

reostumine ja kaitse.                                                                                                                                                                     

Õpitulemused: Õpilane  



 

 

ITK 

http://eestirannik.ut.ee/et 

http://rannarohumaad.weebly.com/linnud.html 

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11021 

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11376 

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11350 

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11383l 

http://www.puhkaeestis.ee/et/sihtkohad/rannajoon 

 

1) märkab Läänemere ilu ja erilisust ning väärtustab Läänemere elurikkust; 

2) väärtustab uurimistegevust Läänemere tundmaõppimisel; 

3) käitub mere ääres keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid; 

4) mõistab muutusi Läänemere elukeskkonnas, saab aru, et tingimuste muutmine inimese 

poolt häirib looduslikku tasakaalu ning et meri vajab kaitset; 

5) on motiveeritud osalema eakohastel Läänemere kaitsega seotud üritustel; 

6) näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja 

poolsaari; 

7) võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa 

temperatuure; 

8) iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel; 

9) iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi; 

10)  selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjuseid ja riimveekogu elustiku eripära; 

11)  võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres; 

12)  kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres; 

13)  määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;  

14)  koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke; 

15)  teab ja selgitab Läänemere reostumise põhjuseid ja kaitsmise võimalusi;  

16)  tunneb peamisi ranniku pinnavorme: luited, karid, saared, poolsaared; 

17)  teab Eesti ranniku maakerke põhjusi ning sellest tulenevat rannikujoone muutust 

(laidude, poolsaarte ja saarte teket ning merelahtede muutumist rannikujärvedeks); 

18)  nimetab Läänemere, saarte ja ranniku tüüpilisi liike. 

http://eestirannik.ut.ee/et
http://rannarohumaad.weebly.com/linnud.html
http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11021
http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11376
http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11350
http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=11383l
http://www.puhkaeestis.ee/et/sihtkohad/rannajoon


Praktilised tööd: 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 erinevate teabeallikate abil. 4. Õlireostuse mõju uurimine elustikule. 5. 

Läänemere probleemide analüüsimine, tuginedes erinevatele allikatele. 

 

Hindamine: Kontrolltöö „Vesi Läänemeres – merevee omadused. Läänemere asend ja 

ümbritsevad riigid, suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared. Läänemere mõju ilmastikule. 

Läänemere rannik. Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik ja 

iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed. Mere mõju inimtegevusele ja ranna-asustuse 

kujunemisele. Läänemere reostumine ja kaitse.“ 

 

 

4.6. ELUKESKKONNAD EESTIS    8 tundi   

Õpisisu: 

Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Eesti linnad. Koduasula plaan. Elutingimused asulas. 

Taimed ja loomad asulas. Põhimõisted: tehiskooslus, asula pl                                                                                                                                                                                             

 

Õpitulemused: Õpilane  

1) väärtustab ja hoiab elusat ja eluta loodust; 

2) tunneb rõõmu looduses viibimisest; 

3) mõistab, et iga organism looduses on tähtis; 

4) mõistab, et muutused elukeskkonnas mõjutavad väga paljusid organisme; 

5) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid 

ökosüsteemis;  

6) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu tähtsust 

ökosüsteemides;  

7) põhjendab aineringe vajalikkust;  

8) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused keskkonnas võivad 

põhjustada elustiku muutusi;  

9) koostab õpitud kooluste vahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;  

10)  selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents; 

11)  teab seoseid eluta ja eluslooduse vahel; 

12)  teab, et toiduvõrgustike abil saab iseloomustada organismidevahelisi suhteid;  



13)  teab, et elutegevuseks on vaja energiat. 

 

Praktilised tööd: 1. Eestit või oma kodumaakonda tutvustava ülevaate koostamine. 2. 

Õppekäik asula elustikuga tutvumiseks. 3. Keskkonnaseisundi uurimine koduasulas. 4. Minu 

unistuste asula – keskkonnahoidliku elukeskkonna mudeli koostamine. 

 

Hindamine: Kontrolltöö „Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis. Tootjad, tarbijad ja 

lagundajad. Toitumissuhted ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele.“ 

 

4.7. EESTI LOODUSVARAD 10 tundi         

Õpisisu: 

Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti 

maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega 

seotud keskkonnaprobleemid.  

  

 Õpitulemused: Õpilane  

 

 

ITK 

http://www.ut.ee/BGGM/maavara/maapou.pdf 

http://uttv.ee/naita?id=4909 

http://mi.ttu.ee/polevkivi/ 

1)  väärtustab uurimistegevust loodusvarade tundmaõppimisel; 

2) suhtub loodusesse säästvalt, toimib keskkonnateadliku tarbijana; 

3) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub looduslikest ressurssidest;   

4) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 

keskkonnakaitseüritustes; 

5) nimetab Eesti taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid ning toob nende kasutamise kohta 

näiteid;   

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

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

8) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed; 

9) teab Eesti loodusressursse, mida igapäevaelus kasutatakse, ning nende tavalisemaid allikaid (nt 

vesi, muld, puit, mineraalid, kütus, toit).                                                                                                                                                                                             

http://www.ut.ee/BGGM/maavara/maapou.pdf
http://uttv.ee/naita?id=4909
http://mi.ttu.ee/polevkivi/


http://www.ut.ee/BGGM/maavara/yleriigilised.pdf 

https://www.energia.ee/et/polevkivienergeetika-avaleht 

https://www.energia.ee/et/kodu-mudel 

 

Praktilised tööd: 1. Setete ja kivimite iseloomustamine ning võrdlemine. 2. Perekonna/kooli 

energiatarbimise uurimus. 3. Ülevaate koostamine loodusvarade kasutamisest oma 

kodukohas. 

 

Hindamine: Kontrolltöö „Kivimite ja setete praktiline tundmine ning õpilaste poolt 

pakutavad ettepanekud keskkonnahoiuks ja energiasäästuks.“ 

 

 

4.8. LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE EESTIS  14 tundi 

Õpisisu: 

Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. 

Kaitsealad. Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Kodukoha looduskeskkonna muutumine 

inimtegevuse tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine. 

 Õpitulemused: Õpilane 

http://www.ut.ee/BGGM/maavara/yleriigilised.pdf
https://www.energia.ee/et/polevkivienergeetika-avaleht
https://www.energia.ee/et/kodu-mudel


1)  märkab looduse ilu ja erilisust, tunneb huvi Eesti looduse ja selle uurimise vastu; 

2) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;  

3) mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub loodusesse 

säästvalt; 

4) toimib keskkonnahoidliku tarbijana;  

5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastel 

keskkonnakaitseüritustel; 

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

üksikobjektide kohta;  

7) iseloomustab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;  

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

9) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 

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

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

12)  toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise 

võimalusi; 

13)  teab organismide kaitsmise vajadust ja erinevate liikide kaitsemeetmeid Eestis;  

14)  nimetab Eesti tähtsamaid pärandkooslusi;  

15)  teab niidu liigirikkuse kujunemise põhjuseid;  

16)  eristab liigikaitset ja keskkonnakaitset.            

 

ITK    

http://www.looduskalender.ee/  

http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=10584  

http://www.envir.ee/1688  

http://www.orhidee.ee/index.php?id=5 

http://www.taaratark.ee/game/ 

 

Praktilised tööd: 1. Kodukoha ettevõtte keskkonnamõju uurimine või ülevaate koostamine 

kodukoha ühest keskkonnaprobleemist. 2. Individuaalse tegevuskava koostamine 

keskkonnahoidlikuks käitumiseks. 3. Erinevate infoallikate põhjal ülevaate koostamine ühe 

kaitsealuse liigi või kaitseala kohta. 4. Õppekäik kaitsealale. 

 

Hindamine: Rühmatööd, arutelud ja retked loodusesse „Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse 

Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Kaitsealad. Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Kodukoha 

looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.“                                                                                                                                                  

http://www.looduskalender.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/lk100/index.php?id=10584
http://www.envir.ee/1688
http://www.orhidee.ee/index.php?id=5
http://www.taaratark.ee/game/

