
ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 7. KLASS 

Õpetaja: Ana Valdmann 

Õppeaine: bioloogia 

Klass: 7. klass 

Tundide arv: 1 nädalatund, kokku 35 tundi õppeaastas 

 

 

Õppen

ädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppevahendid ja 

õppematerjal 

1. Õppeaasta sissejuhatus. 

Bioloogia sisu ja seos 

1. Paaristöö: „Milliseid probleeme lahendavad 

loodusteadlased?“ Ajakirjad „Tarkade klubi“ ja 
Loodusõpetus: 

keemia ja füüsikaga 
Elukestev õpe ja 

karjääri 

Õppematerjal: õpik ja 

töövihik  „Bioloogia 7. 

BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND (7 tundi) 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 

Loodusõpetuses on palju rakendatud uurimuslikku õpet: läbi on viidud erinevaid vaatlusi, sõnastatud uurimusküsimusi ning kontrollitud hüpoteese; õpitud on 

planeerima lihtsamaid katseid, neid läbi viima ning esitlema. Tehtud on mitmeid praktilisi töid, näiteks veekogu vaatlemine ja andmete kogumine edaspidiseks 

uurimiseks, samuti pere joogivee kasutamine ja kokkuhoid. Õpitud on vahet tegema elusal ja elutul ning teatakse, et elusorganismid koosnevad rakkudest. Osatakse 

tuua näiteid erinevatesse rühmadesse kuuluvate organismide eluavalduste kohta, nimetada eluks vajalikke tingimusi ja seostada eluavaldused erinevate 

organismirühmadega. Õpitud on tundma Eesti suuremaid imetajaid (hunt, karu, ilves, kobras, metskits, põder, mäger jne), Eestis enam levinud puuliike (kuusk, mänd, 

kask, pärn, lepp jne), niidu-,soo-, metsa-, põllu- ja aiataimi (sinilill, huulhein, sookail, mustikas, pohl, jõhvikas, võilill, ristikhein jne) ja kalu (ahven, särg, haug, räim, 

kilu, angerjas jne). Õpilased oskavad eristada puravike pilvikutest või riisikatest ning tunnevad punast kärbseseent. 

Õpitulemused: 

Õpilane oskab 

1) selgitada bioloogiateaduste seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga; 

2) analüüsida bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes; 

3) võrrelda loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid; 

4) jaotada organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks ning seenteks (meenutatakse varem tundma õpitud liike); 

5) seostada eluavaldused erinevate organismirühmadega (selgitab, kuidas elutunnused avalduvad taimedel, loomadel, seentel ja bakteritel); 

6) valmistada märgpreparaate ning uurida neidvalgusmikroskoobiga; 

7) teha usaldusväärseid järeldusi kasutades loodusteaduslikku meetodit. 

Õppesisu Bioloogia sisu ja seos teiste loodusteadustega ning roll tänapäeva tehnoloogia arendamisel. Bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja 

eksperimendid. Loodusteadusliku meetodi etapid ja rakendamine. Organismide jaotamine loomadeks, taimedeks, seenteks, algloomadeks ja bakteriteks, nende 

välistunnuste võrdlus. Eri organismirühmade esindajate eluavaldused. 

Põhimõisted: bioloogia, organism, vaatlus, eksperiment. 

 



teiste loodusteadustega 

ning roll tänapäeva 

tehnoloogia arendamisel. 
Mõisted: bioloogia, 

teadus, loodusteadus, 

tehnoloogia. 

„Imeline teadus“, veebileht http://teadus.err.ee. 

2. Rühmatöö: bioloogiaga seotud 

elukutsed(geneetik, mükoloog, mikrobioloog , 

ökoloog, füsioloog, biokeemik, biofüüsik, 

florist,veterinaar jne). Info otsimine. Allikana võib 

kasutada veebilehti. 

http://www.rajaleidja.ee/akab/?id=11516 või 

http://www.kool.ee/?8113 

3. Sõnavarakaartide koostamine: erinevad 

bioloogiaga seotud elukutsed. Rühmatööna 

moodustada õiged paarid elukutsest ja selle 

kirjeldusest. 

seotud elukutsed 

biofüüsik, 

biokeemik,  arst, 

veterinaar. 

Ajalugu: teaduse 

areng 

planeerimine  

Bioloogiaga seotud 

elukutsete 

(botaanik, zooloog, 

arst, veterinaar, 

agronoom jne 

tutvustamine 

(elukutseks 

vajalikud 

isikuomadused, 

õppimis- ja 

töövõimalused 

Eestis) 

Teabekeskkond  

Info kogumine ja 

kasutamine; 

infoallikate 

kasutusvõimaluste 

analüüs. 

klassile“ (Avita, 2011); 

Õppevahendid: enda 

valmistatud kaardid 

elukutsetest ja nende 

kirjeldustest (3); 

Ajakirjad „Tarkade 

klubi“ ja „Imeline 

teadus“ (1). 

2. Bioloogia peamised 

uurimismeetodid: 

vaatlused ja 

eksperimendid. 

Mõisted: vaatlus, katse 

ehk eksperiment. 

1. Praktiline töö: uurimismeetodid bioloogias. 

2. Vaatluste tööjuhendid paiknevad aadressidel: 

http://www.miksike.ee/docs/lisa/5klass/7kooslus/ilma

vaatlus.htm ja http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-

teemad/loodusharidus/lastele. 

3. Katsete tööjuhendid aadressidel: 

http://www.ut.ee/biodida/taiend/uurimus_lehed.htm  

ja http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf. 

Loodusõpetus: 

loodusteaduslik 

meetod, katsete 

planeerimise 

põhimõtted, 

näidiskatse  ainete 

lahustuvuse sõltuvus 

temperatuurist. 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine  

Teadlase elukutse 

tutvustamine läbi 

loodusteadusliku 

meetodi. 

Tervis ja ohutus   
Katsete tegemisel 

ohutusreegleid 

Õppematerjalid: 

http://www.miksike.ee/

docs/lisa/5klass/7koosl

us/ilmavaatlus.htm ja 

http://www.elfond.ee/et

/teemad/teised-

teemad/loodusharidus/l

astele; 

http://www.ut.ee/biodid

a/taiend/uurimus_lehed

.htm ja 

http://www.ebu.ee/esitl

us/worksheets/luorkkh.

pdf. 

Õppevahendid 
sõltuvad sellest, millist 

vaatlust ja katset 

http://teadus.err.ee/
http://www.rajaleidja.ee/akab/?id=11516
http://www.kool.ee/?8113
http://www.miksike.ee/docs/lisa/5klass/7kooslus/ilmavaatlus.htm
http://www.miksike.ee/docs/lisa/5klass/7kooslus/ilmavaatlus.htm
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele
http://www.ut.ee/biodida/taiend/uurimus_lehed.htm
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.miksike.ee/docs/lisa/5klass/7kooslus/ilmavaatlus.htm
http://www.miksike.ee/docs/lisa/5klass/7kooslus/ilmavaatlus.htm
http://www.miksike.ee/docs/lisa/5klass/7kooslus/ilmavaatlus.htm
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele
http://www.ut.ee/biodida/taiend/uurimus_lehed.htm
http://www.ut.ee/biodida/taiend/uurimus_lehed.htm
http://www.ut.ee/biodida/taiend/uurimus_lehed.htm
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf


õpilased teevad. 

3. Loodusteadusliku 

meetodi etapid ja 

rakendamine. 

Mõisted: uurimusküsimus, 

hüpotees, järeldus. 

1. Õpilaste ettekanded: kokkuvõte eelmisel tunnil 

tehtud praktilistest töödest. Igale tööle püstitakse 

uurimusküsimus ja hüpotees.  

2. Arutelu: kontrollgrupi ja korduskatsete vajalikkus 

ning uurimisküsimuse ja hüpoteesi erinevused. 

3. Internetipõhine uurimuslik töö. Võib kasutada ka 

4.-6. klassile mõeldud programmi aadressil 

http://bio.edu.ee/noor/ 

4. Esitlus: uurimismeetodid (autor Leelo Lusik) 

Loodusõpetus: 

loodusteadusliku 

meetodi kasutamine, 

katse ja vaatlus. 

Keeleõpetus: 

võrdlusoskuse 

kujundamine, 

üldistuse 

sõnastamine. 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine  

Teadlase elukutse 

tutvustamine läbi 

loodusteadusliku 

meetodi. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon  

Interaktiivsete 

portaalide 

kasutamine 

uurimuslikus õppes. 

Õppematerjal: 

 Esitlus koolielu 

koduleheküljel: 

uurimismeetodid_7.ppt

x (autor Leelo Lusik) 

4. Märgpreparaadi 

valmistamine ja 

valgusmikroskoobi 

kasutamine. 

Mõisted: preparaat, 

objektiiv, okulaar, 

mikroskoobi suurendus, 

alusklaas, katteklaas, 

prepareerimisnõel. 

1. Praktiline töö: märgpreparaadi valmistamine ning 

erinevate objektide vaatlemine mikroskoobiga. 

Vaadelda võib sibula kattekude, pärmseeni, tiigist 

toodud veeproovi jms. 

Matemaatika: 

mikroskoobi 

suurenduse 

arvutamine. 

Tervis ja ohutus 

Ohutusreeglid 

märgpreparaadi 

valmistamisel. 

Õppematerjal: 
märgpreparaadi 

valmistamise juhendi ja 

mikroskoobiga 

töötamise põhimõtted 

„Bioloogia praktilised 

tööd 8. klassile“ (Avita, 

1998). 

Õppevahendid: 
mikroskoobid, alus- ja 

katteklaasid, pipetid, 

prepareerimisnõelad, 

filterpaber. 

5. Organismide jaotamine 

loomadeks, taimedeks, 

seenteks, algloomadeks 

ja bakteriteks, nende 

välistunnuste võrdlus. 

Mõisted: bakterid, 

algloomad, seened, 

taimed, loomad, liik, 

määraja. 

1. Rühmatöö: organismide välistunnuste võrdlemine 

ja tabeli koostamine. Võimalusel võtta vaatluse 

alla reaalsed objektid, näiteks  bakteritest ja 

algloomadest püsipreparaadid või 

märgpreparaadid. Välistunnuste kirjeldamiseks on 

vajalikud suurendatud fotod või joonised. 

Taimede, loomade ja seentega võimalusel tutvuda 

õues. Kasutada võib ka järgmisi veebimaterjale:  

„Eesti selgroogsed“(http://bio.edu.ee/loomad), 

Loodusõpetus: 

organismide 

mitmekesisus: ühe- 

ja hulkraksed 

organismid 

Matemaatika: 

rühmitamine ühiste 

tunnuste alusel. 

Keeleõpetus: 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Veebimaterjalide 

otsimine ja 

kasutamine 

organismide 

rühmadeks 

jaotamisel. 

Õppevahendid: 
püsipreparaadid või 

märgpreparaadid 

algloomadest ja 

bakteritest ning 

jaotusmaterjal (seened, 

taimed ja 

loomad).Võimaluse 

puudumisel fotod või 

http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/loomad


„Eesti taimed“(http://bio.edu.ee/taimed), 

„Lülijalgsed“(http://www.zbi.ee/satikad/), ning 

„Eesti taimede ja samblikemääraja“ 

http://www.keytonature.eu/wiki/Estonia). 

2. Rühmatöö:  organismide rühmitamine 

välistunnuste alusel. Anda õpilastele pildid või 

joonised. Õpilased rühmitavad pildid gruppidesse 

ja leiavad gruppidele pealkirjad ning koostavad 

lühiiseloomustuse. 

võrdlemine, 

üldistamine  

 

joonised. 

Õppematerjalid: 

http://bio.edu.ee/looma

d; 

http://bio.edu.ee/taimed

; 

http://www.zbi.ee/satik

ad 

 

 

6. Eri organismirühmade 

esindajate eluavaldused. 

Mõisted: organism, 

kasvamine, arenemine, 

ainevahetus, paljunemine, 

rakk, reageerimine 

keskkonnamuutustele. 

1. Rühmatöö: ettekande koostamine ühest 

eluavaldusest (rakuline ehitus, reageerimine 

keskkonnamuutustele, kasvamine ja arenemine, 

ainevahetus, paljunemine). 

2. Esitlus: eluavaldused. 

3. Kordamisülesanded ja küsimused. 

4. Õpilaste enesehinnang õpitu kohta. 

Loodusõpetus: 

organismide 

eluavaldused: 

toitumine, 

hingamine, 

paljunemine, 

kasvamine, 

arenemine, 

reageerimine 

keskkonnatingimust

ele 

Keeleõpetus: 

ettekande 

koostamine. 

Kunstiõpetus: 

laualehe 

kujundamine. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaamise 

kujundamine 

(kõikidel 

elusorganismidel on 

ühised elu tunnused) 

 

Õppematerjalid: 

esitlus eluavaldused 

(autor Helina 

Reino)http://www.slide

share.net/helina20/elua

valdused-presentation 

Õppevahendid: 

rühmatöö jaoks on 

vajalikud suur hulk 

paberit ja markereid.  

7. Kontrolltöö. 1. Kontrolltöö.  Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste  

vormistamine  

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

(õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine) 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 7 klassile, 

Avita 2011 

SELGROOGSETE LOOMADE TUNNUSED(14 tundi) 

http://bio.edu.ee/taimed
http://www.zbi.ee/satikad/
http://www.keytonature.eu/wiki/Estonia
http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/taimed
http://bio.edu.ee/taimed
http://www.zbi.ee/satikad
http://www.zbi.ee/satikad
http://www.slideshare.net/helina20/eluavaldused-presentation
http://www.slideshare.net/helina20/eluavaldused-presentation
http://www.slideshare.net/helina20/eluavaldused-presentation


Õppen

ädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming õppekava 

läbivate teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

8. Loomade jaotamine 

selgrootuteks ja 

selgroogseteks. 

Mõisted: selgroogne 

loom, selgrootu loom, 

selgroog, sisetoes, 

välistoes. 

1. Kontrolltöö tulemuste analüüs. 

2. Praktiline töö: selgroogsete loomade elutegevuse 

analüüsimine ja nende mitmekesisuse 

kaardistamine koolilähiümbruses prooviruutude 

meetodil. 

3. Paaristöö: selgroogsete ja selgrootute loomade 

välis- ja siseehituse võrdlemine jooniste abil. 

Tulemused vormistada tabelina. 

Loodusõpetus: 

selgroogsete loomade 

ühised omadused, 

näited selgroogsetest 

loomadest 

Kunstiõpetus:  

Erinevate objektide 

kujutamine, 

loodusobjektide  

analüüsimine. 

Keeleõpetus: 

jooniste ja piltide 

kirjeldamine, 

võrdlemine, 

üldistamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng  

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaamise 

kujundamine 

(kõikidel 

selgroogsetel 

loomadele ühised 

tunnused), positiivse 

hoiaku kujundamine  

kõige elava ja 

ümbritseva suhtes 

Õppevahendid: 

joonised selgroogsete 

ja selgrootute välis- ja 

siseehitusest. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 

Loodusõpetuses on õpitud vahet tegema selgroogsetel ja selgrootutel loomadel. Selgroogseid loomi on loodusõpetuses õpitud seotuna nende elukeskkonnaga (nt jõgi, 

järv, Läänemeri, aed, mets, soo). Loodusõpetuses ei pööratud tähelepanu mitte ainult Eestis elavatele liikidele, vaid ka kohastumustele ja elukeskkondade 

iseloomustamisele ning nende kaitsele. Õpitud on koostama lihtsamaid toiduahelaid, uuritud on metsloomade tegutsemisjälgi ja tehtud uurimus „Läänemere kalad meie 

toidulaual”. Loodusõpetuses on käsitletud järgmisi mõisteid: tootjad, tarbijad, lagundajad, lepiskala, röövkala, tehiskooslus, inimkaasleja loom, jahiuluk, tippkiskja, 

siirdekala. 

Õpitulemused: 

Õpilaneoskab 

1) seostadaimetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kaladevälistunnuseidnendeelukeskkonnaga; 

2) analüüsida selgroogsete loomade erinevate meelte tähtsust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist; 

3) analüüsida erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 

4) leida ning analüüsida infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 

5) väärtustada selgroogsete loomade kaitsmist. 

Õppesisu: Loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks. Selgroogsete loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga. Selgroogsete loomade peamised 

meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas. Selgroogsete loomade juhtivate meelte sõltuvus loomade eluviisist. Imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja 

kalade osa looduses ning inimtegevuses. Loomade püügi, jahi ning kaitsega seotud reeglid. Selgroogsete loomade roll ökosüsteemides. 

Põhimõisted: selgroogne loom, selgrootu loom, meeleelund, elukeskkond, elupaik. 



9. Selgroogsete loomade 

peamised meeleorganid 

orienteerumiseks 

elukeskkonnas. 

Mõisted: meeleelund, 

meeled, kuulmine, 

kompimine, maitsmine, 

haistmine, nägemine. 

1. Mõistekaardi koostamine: selgroogsete loomade 

erinevad meeled. 

2. Praktiline töö: kuulmine ja nägemine. 

3. Rühmatöö: meeled loomadel.  

4. Esitlus: meeled (autor Leelo Lusik). 

Loodusõpetus: 

(nägemine, kuulmine, 

haistmine kaladel, 

kahepaiksetel, 

roomajatel, lindudel 

ja imetajatel) 

 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

Näidete toomine 

elukutsetest, kus 

kuulmine on väga 

tähtis. 

Õppematerjalid:  

1) koolielu kodulehel 

esitlus 

„meeled_7.pptx“(autor 

Leelo Lusik). 

2) Avita õpik 7 klassile 

(2011)  lk 32 . 

3) Avita õpik 7 klassile 

(2011)  lk 50. 

10. Kalade välistunnuste 

seos elukeskkonnaga ja 

juhtivate meelte 

sõltuvus eluviisist. 

Mõisted: elukeskkond, 

elupaik, kohastumus, 

soomused, uimed, 

küljejoon, ujupõis, 

voolujooneline keha, 

kaitsevärvus, lõpused. 

1. Praktiline töö:  Kalade välisehitus.  

2. Paaristöö: kalalaadsete loomade liigitamine ja 

kirjeldamine (luukalad, kõhrkalad, sõõrsuud). 

Tulemused vormistada tabelina. 

3. Praktiline töö: kalade vanuse hindamine.  

4. Esitlus: kalad (autor Leelo Lusik). 

Loodusõpetus: 

kalade välisehitus, 

veekeskkonna 

iseloomustus 

Kunstiõpetus: 

Kala joonistamine 

(Erinevate objektide 

kujutamine, õiged 

proportsioonid) 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine 

(keskkonna mõju 

organismidele), 

positiivse hoiaku 

kujundamine  kõige 

elava ja ümbritseva 

suhtes 

Õppematerjalid:  

1) töölehed kalade 

mitmekesisusest ja 

kohastumustest: „Eesti 

selgroogsed“, 

http://bio.edu.ee/looma

d.; 

2) koolielu kodulehel 

esitlus 

„kalad_7.pptx“(autor 

Leelo Lusik). 

3) kalade välisehitus, 

Martin, M., Kokassaar, 

U., Toom, M. (1997) 

„Praktilised tööd VII 

klassile“, lk 13-14, 

Avita. 

4) kalade vanuse 

hindamine. Avita 

(2011) 7 klassi  õpikus 

lk.50. 

11. Kalade osa looduses 

ning inimtegevuses. 

Mõisted: kalapüügi 

eeskirjad, kalakasvatus, 

alammõõt,lepiskala, 

röövkala, toiduahel. 

1. Praktiline töö:  katse akvaariumikalade 

(gupide) käitumisharjumuste väljakujundamiseks.  

2. Rollimäng: „Kas luua järve äärde 

veemotokeskus?“, autor Lauri Mällo. 

3. Paaristöö:  neljalüliliste toiduahelate 

koostamine erinevate vee ökosüsteemide (jõgi, järv, 

Loodusõpetus: 

jõe, järve ja mere 

teema, kalastamine ja 

kalastamiseeskirjad 

Ühiskonnaõpetus: 

Kalapüügieeskirjad – 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine 

Õppematerjalid:  

1) akvaariumikalade 

käitumisharjumused, 

Relve, K. jt „Bioloogia 

7. klassile töövihik“ 

(2011) lk 56, Avita; 

http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad


Läänemeri, ookean, tiik) iseloomustamiseks. 

4. Tööleht: kaladega seonduv seadusandlus. 

5. Õpilaste enesehinnang õpitu kohta. 

seadused, kohustused 

ja õigused. 

( inimtegevuse mõju 

vee ökosüsteemidele 

ja kalavarudele), 

positiivse hoiaku 

kujundamine  kõige 

elava ja ümbritseva 

suhtes 

Kodaniku algatus ja 

ettevõtlikus 

Rollimängu kaudu 

ühiskonna erinevate 

sektorite tähtsus 

otsustusprotsessis) 

2) rollimänguks on 

õpetajal vaja 

ettevalmistada 

tööjuhend. 

Võib kasutada juhendit 

http://bio.edu.ee/envir/. 

3) kaladega seonduv 

seadusandlus 

http://www.teec.ee/doc

s/176_kalapaev_tooleh

t_1.pdf. 

12. Kahepaiksete 

välistunnuste seos 

elukeskkonnaga ja 

juhtivate meelte 

sõltuvus eluviisist. 

Mõisted: kaitsevärvus, 

mürginäärmed, ujunahad,  

jäsemed, niiske nahk, 

trummikiled, silmad, 

konnad, kärnkonnad, 

sabakonnad. 

1. Iseseisev töö TTS (Tean/ Tahan teada/ Sain  

teada):  kahepaiksete välistunnuste seos 

elukeskkonnaga. 

2. Arutelu: kahepaikseid iseloomustavad 

tunnused. 

3. Praktiline töö: Konna ujulestade tähtsus. 

4. Videoklipp: Tallinna loomaaia kahepaiksetest. 

5. Töö kaardiga: kahepaiksete levik maailmas. 

Loodusõpetus: 

vee füüsikalised 

omadused. 

Geograafia: andmete 

lugemine kaardilt  

 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine. 

(kahepaiksetele 

ühised omadused, 

kahepaiksete tähtsus 

looduses, looduslik 

tasakaal), positiivse 

hoiaku kujundamine  

kõige elava ja 

ümbritseva suhtes 

Õppematerjal: 

1) Relve, K., jt (2011) 

Bioloogia 7. klassile 

õpik, lk.43, Avita; 

2) Videoklipp 

http://www.interactive

zoo.eu/index.php?id=4

&uudis=&page=1; 

3)kaardiga töötamise 

juhend:Relve, K. , jt 

(2011) Bioloogia 7. 

klassile õpik, lk 45, 

Avita 

Õppevahendid: 
suurem kauss veega ja 

kilekott (3) 

 

13. Kahepaiksete osa 

looduses ning 

inimtegevuses. 

Mõisted: toiduahel ja -

võrgustik, 

loomtoidulisus, 

1. Videoklipid: vesilik ja kõre.  

2. Essee või viktoriin videoklippide põhjal. 

3. Arutelu: mis ohustab kahepaikseid ja kuidas 

saab neid kaitsta? 

4. Rühmatöö: aita konn üle tee. Otsi 

vastavasisulisi  artikleid internetist. Lahenduste 

Loodusõpetus: vees 

elavad loomad ja 

nende kohastumused 

Ühiskonnaõpetus: 

seadused, kohustused 

ja õigused. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine 

Õppematerjal:  

1) videoklipid:  

http://www.youtube.co

m/watch?v=ARr9Aq8

N4n0&feature=player_

embedded, 

http://bio.edu.ee/envir/
http://www.teec.ee/docs/176_kalapaev_tooleht_1.pdf
http://www.teec.ee/docs/176_kalapaev_tooleht_1.pdf
http://www.teec.ee/docs/176_kalapaev_tooleht_1.pdf
http://www.interactivezoo.eu/index.php?id=4&uudis=&page=1
http://www.interactivezoo.eu/index.php?id=4&uudis=&page=1
http://www.interactivezoo.eu/index.php?id=4&uudis=&page=1
http://www.youtube.com/watch?v=ARr9Aq8N4n0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ARr9Aq8N4n0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ARr9Aq8N4n0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ARr9Aq8N4n0&feature=player_embedded


kahepaiksete ohustatus ja 

kaitse, looduskaitse alune 

liik. 

leidmine konnade kevadiseks kaitseks. Hindeline töö. 

5. Arvutusülesanne: Kuidas lugeda konni? 

Juhend Avita (2011) 7. klassi bioloogiaõpikus lk51. 

6. Tööleht: kahepaiksete mitmekesisus ja 

tähtsus. 

Matemaatika: 

konnade arvu 

leidmine, ristkorrutise 

kasutamine 

(kahepaiksete tähtsus 

looduses), positiivse 

hoiaku kujundamine  

kõige elava ja 

ümbritseva suhtes 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Eesti kahepaiksete 

määraja kasutamine 

nutitelefonidel. 

Teabekeskkond 

Info kogumine ja 

kasutamine 

http://www.youtube.co

m/watch?v=e08hUP6O

etI&feature=player_em

bedded. 

2) töölehed kalade 

mitmekesisusest ja 

kohastumustesthttp://bi

o.edu.ee/loomad. 

Õppevahendid : Eesti 

kahepaiksete määraja 

nutitelefonidele, 

https://market.android.

com/details?id=ee.wal

knlearn.amphibians.me

nu. 

14. Roomajate 

välistunnuste seos 

elukeskkonnaga ja 

juhtivate meelte 

sõltuvus eluviisist. 

Mõisted: soomuseline 

nahk,  kestumine, silmad, 

kõrvaava, sisalikud, 

maod, 

krokodillid,kilpkonnad. 

1. Rühmatöö: ülevaade roomajate 

mitmekesisusest (sisalikud, maod, krokodillid, 

kilpkonnad ja nende välistunnuste seos 

elukeskkonnaga). Rühmatöö vormistada PowerPoint 

esitlusena. 

2. Arutelu: roomajate kohastumused oma 

elukeskkonnaga. 

3. Esitlus: eesti roomajad  (autor Ester 

Järvekülg). 

4. Töölehed:  roomajad. 

5. Ristsõna koostamine: roomajad. Kasutada 

võib programmePuzzlemaker või EclipseCrossword. 

Loodusõpetus: 

Eestis elavad 

roomajad, rästik ja 

nastik 

Arvutiõpetus: 

Esitluse koostamine 

Keeleõpetus: 

Ettekande koostamine  

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

IKT meetodite ja 

võtete kasutamine 

ristsõna loomisel, 

erinevate 

programmide 

kasutamine õpilaste 

esitluse loomiseks. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine 

(roomajatele ühised 

tunnused), positiivse 

hoiaku kujundamine  

kõige elava ja 

ümbritseva suhtes 

Õppematerjalid:  

1) 

esitluswww.ebu.ee/esit

lus/roomajad.ppt. 

2) Töölehed 

roomajatest 

http://bio.edu.ee/looma

d 

Õppevahendid:Ristsõ

na koostamise 

programme saab 

allalaadida aadressilt 

http://huvitav.wikispac

es.com/Rists%C3%B5

nade+koostamine; 

arvutid 

 

 

15. Roomajate osa looduses 1. Rühmatöö kokkuvõte: õpilaste ettekannete Ühiskonnaõpetus Keskkond ja Õppematerjal: 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=e08hUP6OetI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=e08hUP6OetI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=e08hUP6OetI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=e08hUP6OetI&feature=player_embedded
http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad
https://market.android.com/details?id=ee.walknlearn.amphibians.menu
https://market.android.com/details?id=ee.walknlearn.amphibians.menu
https://market.android.com/details?id=ee.walknlearn.amphibians.menu
https://market.android.com/details?id=ee.walknlearn.amphibians.menu
http://www.ebu.ee/esitlus/roomajad.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/roomajad.ppt
http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad
http://huvitav.wikispaces.com/Rists%C3%B5nade+koostamine
http://huvitav.wikispaces.com/Rists%C3%B5nade+koostamine
http://huvitav.wikispaces.com/Rists%C3%B5nade+koostamine


ning inimtegevuses. 

Mõisted: roomajate 

ohustatus ja kaitse, 

kaitse- ja hoiatusvärvus, 

mürkmaod, toiduahel ja 

toiduvõrgustik. 

kuulamine (ettekanded valmisid eelmises tunnis või 

kodus rühmatööna). Hindeline töö. 

2. Videoklipp: roomajatest (keskkonnaamet). 

3. Arutelu: roomajate osa looduses ning 

inimtegevuses. 

4. Paaristöö: toiduahelate koostamine. 

Seadused, kohustused 

ja õigused. 

Loodusõpetus 

Toiduahelate 

koostamine  

 

Keeleõpetus  

Avaliku 

esinemisoskuse 

kujundamine 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine, 

positiivse hoiaku 

kujundamine  kõige 

elava ja ümbritseva 

suhtes 

Tervis ja ohutus 

Tervisliku ja ohutu 

käitumise oskuste 

arendamine seoses 

mürgiste madudega. 

 

töölehed kalade 

mitmekesisusest ja 

kohastumustesthttp://bi

o.edu.ee/loomad.; 

2) Roomajate 

videoklipp 

http://www.youtube.co

m/watch?v=4FsDBTya

8vM&feature=player_

embedded 

Õppevahendid: 

arvutid, projektor 

 

 

16. Lindude välistunnuste 

seos elukeskkonnaga ja 

juhtivate meelte 

sõltuvus eluviisist. 

Mõisted: suled, nokk, 

tiivad,  voolujooneline 

keha, kõrvaavad, silmad. 

 

1. Esitlus: lindude kohastumused lendamiseks (autor 

Leelo Lusik). 

2. Tööleht arvutiklassis töötamiseks: „Eesti linnud“, 

http://lemill.net/community/people/chryssy/collecti

ons/bioloogia-

arvutiklassis/content/webpages/tooleht-eesti-

linnud. ja 

http://lemill.net/community/people/chryssy/collecti

ons/bioloogia-arvutiklassis/methods/iseseisev-too-

arvutiklassis-eesti-linnud. 

3. Arutelu: lindude nokkade ja jalgade ehituse ja 

eluviisi seosed(jooniste põhjal). 

4. Töö joonisega: märkida joonisele lendamisega 

seotud tunnused. 

5. Praktiline töö: sule ehituse uurimine.  

Loodusõpetus 

II kooliastmes 

omandatule toetumine 

(linnu välisehitus, 

erinevate 

elupaikadega seotud 

linnud)  

Kunstiõpetus 

Erinevate 

loodusobjektide 

kujutamine 

(linnu joonistamine) 

 

Keeleõpetus: 

Tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

võrdlemine ja 

üldistamine, jooniste 

ja piltide kirjeldamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Interaktiivsete 

portaalidega 

tutvumine, arvuti 

kasutamine info 

otsimiseks 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine, 

positiivse hoiaku 

kujundamine  kõige 

elava ja ümbritseva 

suhtes 

 

Õppematerjal:  

1) koolielu kodulehel 

esitlus 

„linnud.pptx“(autor 

Leelo Lusik); 

2) sule ehituse 

uurimine, Avita õpik  7 

klassile (2011) lk 77. 

Õppevahendid: linnu 

joonis, kuhu õpilane 

saab märkida 

lendamisega seotud 

tunnused linnu luustik, 

arvutid; lindude suled 

ja luubid (5). 

17. Lindude osa looduses 

ning inimtegevuses. 

1. Iseseisev töö:  linnu passi koostamine (kus ta elab, 

millest toitub, kuhu pesa teeb, palju saab järglasi, 
Loodusõpetus: 

lindude tähtsus 
Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Õppematerjal: 

töölehed lindude 

http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad
http://www.youtube.com/watch?v=4FsDBTya8vM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4FsDBTya8vM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4FsDBTya8vM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4FsDBTya8vM&feature=player_embedded
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/content/webpages/tooleht-eesti-linnud
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/content/webpages/tooleht-eesti-linnud
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/content/webpages/tooleht-eesti-linnud
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/content/webpages/tooleht-eesti-linnud
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/methods/iseseisev-too-arvutiklassis-eesti-linnud
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/methods/iseseisev-too-arvutiklassis-eesti-linnud
http://lemill.net/community/people/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis/methods/iseseisev-too-arvutiklassis-eesti-linnud


Mõisted: röövlinnud, 

raierahu, toiduahel ja 

toiduvõrgustik, lindude 

ohustatus ja kaitse, 

jahilinnud ja nende 

kaitse. 

kes on vaenlased jne). Hindeline töö. 

2. Rühmatöö:  lindude mitmekesisus ja tähtsus 

(veelinnud, pargilinnud, metsalinnaud, röövlinnud, 

rändlinnud, paigalinnud jne.). Rühmatöö 

vormistada PowerPoint esitlusena. Hindeline töö. 

3. Arutelu: lindude tähtsus ja kaitse. 

4. Töölehed:  lindude mitmekesisus ja kaitse. 

looduses ja inimese 

elus 

Ühiskonnaõpetus: 

Seadused, kohustused 

ja õigused. 

Keeleõpetus: 

teksti mõistmine 

Looduskeskkonna 

haprusest arusaama 

kujundamine.  

(lindude osa 

ökosüsteemis ja 

loodusliku tasakaalu 

säilimisel), positiivse 

hoiaku kujundamine  

kõige elava ja 

ümbritseva suhtes 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

IKT meetodite ja 

võtete kasutamine 

esitluse loomiseks, 

info otsimine             

mitmekesisusest 

http://bio.edu.ee/looma

d. 

Õppevahendid: 

arvutid. 

18. Imetajate välistunnuste 

seos elukeskkonnaga ja 

juhtivate meelte 

sõltuvus eluviisist. 

Mõisted: piimanäärmed, 

karvkate, silmad, 

kõrvalestad, veeimetajad, 

lendavad imetajad. 

1. Mõistekaart:  imetajate seosed 

elukeskkonnaga (veeloomad, puudeelanikud, 

õhuloomad, maapinnal elavad loomad).  

2. Arutelu: imetajate erinevused kaladest, 

kahepaiksetest, roomajatest ja lindudest. 

3. Praktiline töö: jäljemääraja koostamine.  

Loodusõpetus 

näited Eesti 

imetajatest. 

Keeleõpetus 

Võrdlemine ja 

üldistamine 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Loodusest kui 

terviksüsteemist 

arusaama 

kujundamine 

(kohastumuste seos 

keskkonnaga), 

positiivse hoiaku 

kujundamine  kõige 

elava ja ümbritseva 

suhtes 

 

Õppematerjal: 
jäljemääraja 

koostamine,  Avita 

õpik  7 klassile (2011) 

lk77. 

Õppevahendid: fotod 

erinevatest imetajatest 

(välistunnuste seos 

elukeskkonnaga). 

 

19. Imetajate osa looduses 

ning inimtegevuses. 

Mõisted: toiduahel ja 

toiduvõrgustik, kiskjad 

ehk loomtoidulised, taim- 

ja segatoidulised, 

küttimine, jahieeskirjad, 

1. Arutelu:  imetajate tähtsus looduses ja 

imetajaid ohustavad tegurid. 

2. Lühiuurimus:  võõrliigid Eestis ja tagajärjed 

looduslikule mitmekesisusele. 

3. Väitlus:  „Hundid– kas ainult halvad 

loomad?“ või „Jaht – kas keelata või lubada?“. 

4. Tööleht:  imetajate mitmekesisus 

Loodusõpetus: 

eluslooduse 

mitmekesisus 

Ühiskonnaõpetus: 

Seadused, kohustused 

ja õigused. 

Keeleõpetus: 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 
Looduskeskkonna 

haprusest arusaama 

kujundamine. 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

Õppematerjal: 

töölehed imetajate 

mitmekesisusest 

http://bio.edu.ee/looma

d. 

http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad
http://bio.edu.ee/loomad


võõrliik. väitluse reeglid 

 

planeerimineUurimu

slik õpe, 

teatmeallikate kasuta-

mine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine. 

Teabekeskkond  

Töö allikatega: info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine – näit 

väidete tõepärasuse 

hindamine, info 

kogumine ja 

üldistamine 

 

20. Kordamine. 1. Kordamisülesanded ja harjutused. 

2. Võrdleva tabeli koostamine: loomarühmade 

tunnused ja seosed elukeskkonnaga. 

3. Praktiline töö: erinevate määrajate 

kasutamine.  

4. Õpilaste enesehinnang õpitu kohta. 

Keeleõpetus: 

Võrdlemine ja 

üldistamine 

Teabekeskkond ja 

elukestev õpe 

Määrajate kasutamine 

igapäevaelus,omandat

ud teadmiste ja 

oskuste kasutamine 

praktilises tegevuses. 

Õppematerjal: 

erinevate määrajate 

kasutamine, Avita õpik 

7 klassile (2011) lk 76. 

Õppevahendid: 
erinevad määrajad 

21. Kontrolltöö. 1. Kontrolltöö. Keeleõpetus: 

Tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

jooniste ja skeemide 

analüüs ja hinnangu 

andmine, vastuste 

vormistamine  

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimineÕpiosk

uste kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 7 

klassile, Avita 2011 

 

SELGROOGSETE LOOMADE AINE- JA ENERGIAVAHETUS (9 tundi) 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 

Organismide eluavaldused: toitumine, hingamine. Elu erinevates keskkonnatingimustes, loomadekohastumine eluks vees, õhus. Hapniku tähtsus looduslikes 

protsessides: hingamine, põlemine ja kõdunemine. Taimed, loomad jaseened eri aastaaegadel. 

Õpitulemused: 



Õppen

ädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

22. Aine- ja 

energiavahetuse 

põhiprotsessid. 

Mõisted: ainevahetus, 

seedimine, magu, 

soolestik, elund ehk 

organ. 

1. Kontrolltöö tulemuste analüüs. 

2. Iseseisev töö (TTS – Tean/ Tahan teada/ Sain 

teada):  aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. 

3. Mõistekaart: aine- ja energiavahetus. 

4. Arutelu: miks on vaja energiat ja kuidas seda 

saada? 

5. Graafiku lugemine: Energiavajaduse sõltuvus 

inimese elueast. 

Loodusõpetus 

ainevahetus, 

energiaallikad, 

seedeelundid 

Matemaatika: 

graafiku lugemine ja 

järelduste tegemine 

graafiku alusel. 

Keeleõpetus: 

analüüs ja 

üldistamine, sõnavara 

täiendamine 

 

Elukestev 

õpeomandatud 

teadmiste ja oskuste 

kasutamine skeemide, 

jooniste, piltide 

iseloomustamisel, 

protsesside 

seostamine 

konkreetse elundiga 

Õppematerjal: 1) 

Esitlus 

seedeelundkonnast, 

www.ut.ee/biodida/ta

iend/ppt05/ilves.ppt; 

2) energiavajaduse 

sõltuvus inimese 

elueast, Avita õpik 

(2011), lk 83 . 

 

23. Selgroogsete loomade 

seedeelundkonna 

1. Paaristöö: rohusööjate ja kiskjate koljude 

sarnasuste  ning erinevuste leidmine. Tulemuste 
Loodusõpetus: 

kiskjad, 
Elukestev õpe ja 

karjääri 

Õppematerjal: 1) 

mida peaks inimene 

Õpilaneoskab 

1) analüüsida aine- ja energiavahetuseerinevateprotsessideomavahelisiseoseidningselgitadanendeavaldumistlooduses ja inimeseigapäevaelus; 

2) seostada toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma toiduobjektidega; 

3) selgitada erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust; 

4) võrrelda hingamist kopsude, naha ning lõpuste kaudu õhk- ja vesikeskkonnas; 

5) võrrelda püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning tuua nende kohta näiteid; 

6) analüüsida selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostada neid püsi- ja kõigusoojasusega; 

7) võrrelda selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel; 

8) hinnata ebasoodsate aastaaegade üleelamise viise selgroogsetel loomadel. 

Õppesisu: Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. Toiduobjektidest tingitud erinevused taim- ja loomtoidulistel ning segatoidulistel selgroogsetel loomadel. Toidu 

hankimise viisid ja nendega seonduvad kohastumused. Selgroogsete loomade seedeelundkonna eripära sõltuvalt toidust: hammaste ehitus, soolestiku pikkus ja toidu 

seedimise aeg. 

Selgroogsete loomade erinevate rühmade hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus: lõpused vees ja kopsud õhkkeskkonnas elavatel organismidel, kopsude 

eripära lindudel, naha kaudu hingamine. 

Püsi- ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri muutused. Selgroogsete loomade eri rühmade südame ja vereringe võrdlus ning ebasoodsate aastaaegade üleelamise 

viisid. 

Põhimõisted:ainevahetus, hingamine, seedimine, organ, süda, suur vereringe, väike vereringe, lõpus, kops, õhukott, magu, soolestik, kloaak, püsisoojane, 

kõigusoojane, loomtoidulisus, taimtoidulisus, segatoidulisus, lepiskala, röövkala, röövloom, saakloom. 

http://www.ut.ee/biodida/taiend/ppt05/ilves.ppt
http://www.ut.ee/biodida/taiend/ppt05/ilves.ppt


eripära sõltuvalt 

toidust. 

Mõisted: taimtoiduline, 

loomtoiduline, 

segatoiduline, 

röövtoiduline, saakloom, 

röövloom, kloaak. 

vormistagmine Venn diagrammina. 

2. Töö arvutiga (info otsimine): mida peaks 

inimene sööma? 

3. Praktiline töö: hammaste ehituse uurimine.  

4. Uurimuslik töö: Kuidas toita lambaid?  

taimtoidulised loomad 

Inimeseõpetus: 

tervislik toitumine,  

tasakaalustatud 

segatoit. 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine, sõnavara 

täiendamine 

planeerimine 

Paleontoloogi 

elukutsega tutvumine. 

Tervis ja ohutus 

Tervisliku toitumise 

väärtustamine. 

sööma? Avita õpik 7 

klassile (2011) lk 87; 

2)hammaste ehituse 

uurimine, Avita õpik 

7 klassile (2011)  lk 

87; 

3)Kuidas toita 

lambaid? Avita õpik 

7 klassile (2011) lk 

89. 

Õppevahendid: 
rohusööja ja kiskja 

kolju või fotod, 

joonised koljudest; 

peegel, leib või 

küpsised (3). 

24. Toidu hankimise viisid 

ja nendega seonduvad 

kohastumused. 

 

1. Rühmatöö: rohusööjate ja kiskjate 

kohastumusedtoidu hankimiseks. Rühmatööd 

vormistada PowerPointesitluse või posterina. 

Hindeline töö. 

Loodusõpetus: 

rohusööjate ja 

kiskjate 

kohastumused. 

Arvutiõpetus:  

Esitluse vormistamine 

ja kujundamine 

Keeleõpetus: 

Ettekande keeleline 

vormistamine 

 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

IKT meetodite ja 

võtete kasutamine 

õpilaste esitluste 

loomiseks. 

Teabekeskkond 

Töö allikatega: info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine 

Õppevahendid: 
arvutiklass või 

suured paberid, 

markerid, liim, 

käärid. 

25.  Selgroogsete loomade 

erinevate rühmade 

hingamiselundite 

ehituse ja talitluse 

mitmekesisus. 

Mõisted: hingamine, 

lõpused, kopsud, 

õhukotid. 

1. Praktiline töö: Kuidas kala hingab?  

2. Arutelu: selgroogsete loomade erinevate 

rühmade hingamiselundite ehitus ja talitlus. 

3. Mõistekaart: selgroogsete loomade 

hingamiselundid. 

Loodusõpetus: 

kalade,  kahepaiksete, 

roomajate, lindude ja 

imetajate 

hingamiselundid 

Inglise 

keel:ingliskeelse 

videoklipi tõlkimine 

Keeleõpetus: 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Interaktiivsete 

animatsioonide 

kasutamine 

hingamisprotsessi  

mõistmiseks 

 

Õppevahendid: 1) 

akvaarium kaladega 

või arvuti 

internetiühendusega 

(1); 

2) lüümik 

„Selgroogsete 

kopsud“: 

http://www.ebu.ee/es

http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php


väljendusoskuse 

arendamine 

itlus/lyymik/lyymiku

d.php 

Õppematerjal : 

1) ingliskeelsete 

videoklippidega:http:

//lemill.net/lemill-

server/content/exerci

ses/hingamis-

vereringe-ja-

tugielundkond; 

2) Kuidas kala 

hingab:  Avita õpik 7 

klassile  (2011)  lk 

91. 

26. Selgroogsete loomade 

eri rühmade südame ja 

vereringe võrdlus. 

Mõisted: vereringe, 

suletud vereringe, suur ja 

väike vereringe, süda. 

 

1. Paaristöö: erinevate loomarühmade (kalade, 

kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate) 

vereringete skeemide võrdlemine. 

2. Võrdlev tabel: selgroogsete loomade eri 

rühmade südamete ja vereringete võrdlus. 

3. Graafiku lugemine: pulsi lugemine graafikult. 

Avita (2011) 7. klassi bioloogia õpikus lk 94. 

Loodusõpetus 

vereringe ülesanne, 

süda ja veresooned 

Matemaatika: 

graafiku lugemine ja 

järelduste tegemine 

graafiku alusel. 

Keeleõpetus: 

Skeemide 

kirjeldamine ja 

üldistamine 

Elukestev õpe: 

teadmiste ja oskuste 

kasutamine skeemide 

iseloomustamisel, 

protsesside 

kirjeldamine 

Õppevahendid: 

1) erinevate 

loomarühmade 

vereringete skeemid. 

2) lüümik „Kala, 

kahepaikse ja imetaja 

vereringesüsteem“: 

http://www.ebu.ee/es

itlus/lyymik/lyymiku

d.php. 

 

27. Püsi- ja kõigusoojaste 

loomade 

kehatemperatuuri 

muutused. 

Mõisted: kõigu- ja 

püsisoojane. 

1. Arutelu: miks mõned loomad on püsisoojased 

ja teised kõigusoojased. 

2. Võrdleva tabeli koostamine: püsi- ja 

kõigusoojased loomad. 

3. Arvutusülesanne: söödud toiduhulga leidmine. 

Andmetabel Avita (2011) õpikus  lk99. 

4. Uurimustöö andmekogujatega: karvkatte 

tähtsus. 

5. Praktiline uurimuslik töö: Kellel hakkab 

kiiremini külm?  

Loodusõpetus: 

Näited püsi-ja 

kõigusoojastest 

loomadest. Head ja 

halvad soojusjuhid. 

Matemaatika: 

Toidu hulga 

arvutamine kehamassi 

kilogrammi kohta. 

Ühikute 

teisendamine. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Andmekogujate ja 

andurite kasutamine. 

Teabekeskkond ja 

elukestev õpe 
Uurimuslik õpe, 

teatmeallikate kasuta-

mine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine. 

Õppevahendid: kaks 

pooleliitrist pudelit, 

villane sokk, kuum 

vesi, andmekogujad, 

temperatuuriandur 

(4); liitrine ja 

pooleliitrine 

plastpudel, väike 

plastputk, kraadiklaas 

(5). 

Õppematerjal: 

http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php
http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/hingamis-vereringe-ja-tugielundkond
http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/hingamis-vereringe-ja-tugielundkond
http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/hingamis-vereringe-ja-tugielundkond
http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/hingamis-vereringe-ja-tugielundkond
http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/hingamis-vereringe-ja-tugielundkond
http://lemill.net/lemill-server/content/exercises/hingamis-vereringe-ja-tugielundkond
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php


Uurimusliku õppe 

kaudu loova ja 

kriitilise mõtlemise 

arendamine. 

Keeleõpetus: 

Uurimistöö andmete 

vormistamine.  

 

1) karvkatte tähtsus.,  

Avita õpik 7 klassile 

(2011) lk 101. 

2) Kellel hakkab 

kiiremini külm? 

Avita õpik 7 klassile 

(2011) lk 106. 

28. Ebasoodsate 

aastaaegade üleelamise 

viisid. 

Mõisted: talveuni, 

suveuni, taliuinak, 

suveuinak, rändlind. 

1. Rühmatöö siksak meetodil: ebasobivate 

aastaaegade üleelamise viisid. 

Loodusõpetus: head 

ja halvad soojusjuhid. 

Taimed, loomad, 

seened eri 

aastaaegadel. 

Geograafia: 

 loodusvööndid 

.Aastaaegade 

vaheldumine ja 

loomade 

kohastumused. 

Tervis ja ohutus: 

kuumarabanduse ja 

külmumise vältimine. 

Teabekeskkond 

Info kogumine ja 

kasutamine. 

Õppevahendid: 
erinevad infoallikad 

(interneti 

kasutamisvõimalus, 

teatmeteosed). 

29. Kordamine. 1. Uurimuslik töö: ainevahetuse kiiruse sõltuvus 

organismi aktiivsusest. Tööjuhendid Avita (2011) 7. 

klassi bioloogiaõpikus lk 106-107. 

Kordamisharjutused ja –küsimused.  

2. Õpilaste enesehinnang õpitu kohta. 

Loodusõpetus  ja 

matemaatika: 

Keha pindala ja 

soojuskao seose 

selgitamine. 

Tervis ja ohutus: 

tervisliku toitumise 

väärtustamine. 

Õppematerjal:ainev

ahetuse kiiruse 

sõltuvus organismi 

aktiivsusest, Avita 

õpik 7 klassile (2011)  

lk 106-107. 

30. Kontrolltöö. 1. Kontrolltöö. Keeleõpetus: teksti 

mõistmine, jooniste ja 

skeemide analüüs ja 

hinnangu andmine, 

vastuste keeleline 

vormistamine 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal:Kontr

olltööd 7 klassile, 

Avita 2011 

 

SELGROOGSETE LOOMADE PALJUNEMINE JA ARENG(5tundi) 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 



Õppen

ädal 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

31. Selgroogsete loomade 

paljunemisviisid. 

Mõisted: lahksugulisus, 

suguline paljunemine, 

munarakk, seemnerakk, 

viljastumine, kehasisene 

ja kehaväline 

viljastumine. 

1. Kontrolltöö tulemuste analüüs. 

2. Venni diagramm: suguline ja mittesuguline 

paljunemine.  

3. Arutelu: kehasisese viljastamise eelised 

võrreldes kehavälise viljastamisega 

4. Esitlus: selgroogsete loomade 

paljunemisviisid 

5. Uurimusküsimuse püstitamine ja graafikult 

andmete lugemine. Tööjuhend Avita (2011) 

bioloogiaõpikus lk 113. 

Loodusõpetus: 

Loomade paljunemine 

ja järglaste eest 

hoolitsemine 

Matemaatika: 

Graafiku lugemine ja 

järelduste tegemine 

graafiku alusel. 

Keeleõpetus: 
arvamuse avaldamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Inimeseõpetus: 

inimese areng ja 

paljunemine, soo 

jätkamine 

 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Inimese kunstliku 

viljastamise 

käsitlemine. 

Õppematerjal: 

esitlus selgroogsete 

loomade 

paljunemisviisid 

www.ebu.ee/esitlus/

paljunemine2.ppt 

 

32.  Viljastatud munaraku 

areng. 

Mõisted: muna, loode, 

1. Arutelu: kalade, kahepaiksete, roomajate, 

lindude ja imetajate areng viljastatud munarakust. 

2. Võrdlev tabel: Eri loomarühmade areng 

Inimeseõpetus ja 

loodusõpetus: 

viljastamine inimesel 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

käitumine looduses 

Õppevahendid: 

luup, Petri tass, 

värske, toores 

Organismide eluavaldused: toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele. Mõisted: munandid, munasarjad, emakas, 

viljastumine. 

Õpitulemused: 

Õpilaneoskab 

1) analüüsida selgroogsete loomade rühmade kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid ning tuua selle kohta näiteid; 

2) tuua näiteid selgroogsete loomade kohta, kel esineb kehasisene või kehaväline viljastumine; 

3) hinnata otsese ja moondega arengu tähtsust ning esitada vastavaid näiteid; 

4) võrrelda noorte selgroogsete loomade eri rühmade toitmise, kaitsmise ja õpetamise olulisust. 

Õppesisu: Selgroogsete loomade paljunemist mõjutavad tegurid. Kehasisese viljastumise võrdlus kehavälisega. Erinevate selgroogsete loomade kehasisese ja 

kehavälise lootelise arengu võrdlus. Sünnitus ja lootejärgne areng. Moondega ja otsese arengu võrdlus. Järglaste eest hoolitsemine (toitmine, kaitsmine, õpetamine) 

erinevatel selgroogsetel loomadel ning hoolitsemisvajaduse seos paljunemise ja arengu eripäraga. 

Põhimõisted: lahksugulisus, suguline paljunemine, munarakk, seemnerakk, viljastumine, kehasisene viljastumine, kehaväline viljastumine, haudumine, otsene areng, 

moondega areng. 

http://www.ebu.ee/esitlus/paljunemine2.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/paljunemine2.ppt


emakas, platsenta, 

haudumine, koorumine, 

rebu. 

viljastatud munarakust. 

3. Paaristöö:  linnumuna värvi sõltuvus. 

Järelduste tegemine fotode põhjal. Fotod erinevate 

linnuliikide munadest ja pesadest. 

4. Praktiline töö: kanamuna ehitus. 

5. Videoklipp (inglise keeles): inimese loote 

areng, 

http://www.youtube.com/watch?v=si20cxSHrWU. 

6. Rühmatöö: kuidas käituda, kui leiad linnu- või 

metsloomapoja, kes tundub  mahajäetuna? 

Vormistage käitumisreeglid postrina koolikaaslaste 

tarbeks. http://www.envir.ee/1100160, 

http://www.eoy.ee/node/183. 

ja inimese areng, 

inimese suguelundid, 

soo tunnused 

Väärtused ja 

kõlblus: 

Oskus käituda 

mahajäetud 

metsloomapojaga 

kanamuna (2); 

fotod erilinnuliikide 

pesadest ja 

munadest ; 

interneti 

ühendusega arvutid 

(6). 

Õppematerjal: 1) 

(võimalusel 

reaalsed munad, siis 

saab kasutada 

kauurimustöö 

juhendit Avita 

(2011) 7. klassi 

bioloogiaõpikust lk 

116) (2); 

2) kanamuna 

ehitus,Kokassaar, 

U., „Laboratoorsed 

tööd 

koolibioloogias“(20

02) lk 85, Avita  või 

Avita õpik 7 

klassile (2011) lk 

126 

33. Moondega areng. 

Mõisted: moondega ja 

otsene areng, kulles. 

1. Arutelu: miks arenevad mõned loomad 

moondega. 

2. Venni diagramm: otsese ja moondega arengu 

võrdlus. 

3. Graafiku lugemine: millal näeb ja kuuleb 

rohukonna ja kõret. 

4. Praktiline töö: konnakudu kasvatamine 

akvaariumis. Vaatlusandmed vormista tabelina. 

Matemaatika: 

graafiku lugemine ja 

järelduste tegemine 

graafiku alusel. 

Keeleõpetus: 

suulise 

eneseväljendusoskuse 

arendamine. Jooniste 

ja piltide 

kirjeldamine, 

kaasnevate nähtuste ja 

Teabekeskkond ja 

elukestev õpe: 

uurimuslik õpe - 

vaatlus, teatmeallikate 

kasuta-mine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Õppevahendid: 

lüümik 

„Rohukonna 

sigimine ja areng 

saadaval“, 

http://www.ebu.ee/e

sitlus/lyymik/lyymi

kud.php. 

Õppematerjal: :  

millal näeb ja 

kuuleb rohukonna 

http://www.youtube.com/watch?v=si20cxSHrWU
http://www.envir.ee/1100160
http://www.eoy.ee/node/183
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php
http://www.ebu.ee/esitlus/lyymik/lyymikud.php


protsesside 

selgitamine 

ja kõret Avita õpik 

7 klassile (2011) lk 

121. 

 

34.  Järglaste eest 

hoolitsemine. 

Mõisted: pesahoidja ja 

pesahülgaja. 

1. Arutelu: millest sõltub järglaste arv? 

2. Võrdlev tabel: pesahoidjad ja pesahülgajad 

linnud ning imetajad. 

3. Rühmatöö: esitluse koostamine ühest 

loomaliigist ( arvesse võtta kogu õppeaastal õpitut, 

eelkõige välisehituse seos elukeskkonnaga, 

hingamiselundid, kehatemperatuuri seos südame 

ehitusega, seedeelundkonna ehituse seos ) 

toitumisega, paljunemine jne.) 

Arvutiõpetus: 

esitluse koostamine ja 

vormistamine 

Keeleõpetus: 

võrdlemine ja 

üldistamine, kirjaliku 

ettekande koostamine 

Teabekeskkond ja 

elukestev õpe: 
info kogumine ja 

kasutamine; 

infoallikate 

kasutusvõimaluste 

analüüs 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

erinevate 

arvutiprogrammide 

kasutumine esitluse 

koostamiseks 

 

Õppevahendid: 
infoallikad(netivõi

malus, 

teatmeteosed); 

fotod pesahoidjatest 

ja pesahülgajatest 

linnu- ja 

imetajapoegadest. 

35. Kordamine. 1. Rühmatööde ettekandmine. 

2. Kokkuvõte õppeaastast. 
Keeleõpetus 

suulise 

väljendusoskuse ja 

esinemisoskuse 

arendamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

IKT meetodite ja 

võtete kasutamine 

õpilaste esitluste 

loomiseks. 

Õppevahendid: 

projektor 

 

 


