
Õpetaja töökava näidis         bioloogia 9. klassile 

 

ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 9. KLASS 

Õpetaja: Ana Valdmann 

Õppeaine: bioloogia 

Klass: 9. klass 

Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppevahendid 

1. Inimese elundkonnad 

Mõisted: tugi-ja 

liikumiselundkond, 

seedeelundkond, 

närvisüsteem, vereringe, 

hingamiselundkond, 

erituselundkond, 

1) Rühmatöö:  elundkonnad (iga rühm 

võrdleb inimese ja teiste selgroogsete 

loomade 1-2 elundkonda ja esitab 

kokkuvõtte klassile). 

 

2) Esitlus: inimese elundkonnad ja nende 

ülesanded. 

Loodusõpetus ja 

inimeseõpetus: 
 inimese elundkonnd 

selgroogsete loomade 

elundkondi) 

Loodusõpetus:Inimes

e ehitus: elundid ja 

elundkonnad. 

Karjääri 

planeerimine: 
Arsti, medõe 

elukutse, 

õppimisvõimaluste 

tutvustamine) 

Õppevahendid:elu

ndkondade plakat 

Õppematerjal:esitl

us, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/elu

ndkonnad.ppt 

INIMESE ELUNDKONNAD 4 (3–5) tundi  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega; 

2) selgitab naha ülesandeid; 

3) analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, kaitse-, termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni täites; 

4) väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi. 

Õppesisu: Inimese elundkondade põhiülesanded. Naha ehitus ja ülesanded infovahetuses väliskeskkonnaga. 

Põhimõisted: tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond, erituselundkond, suguelundkond, nahk 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: loodusõpetuses I ja II kooliastmes on õpitud inimese elundkondasid ja naha ehitust, terviseõpetuses on 

käsitletud naha tervishoiuteemat. 

http://www.ebu.ee/esitlus/elundkonnad.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/elundkonnad.ppt
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suguelundkond, 

sisenõrenäärmed 

 

 

3) Iseseisev töö: inimese elundkonnad  ja 

nende ülesanded,  kokkuvõttev tabel  

Elundkondade ülesanded. 

Organismi terviklikkus. 

Keeleõpetus: 
võrdlemine ja 

üldistamine, suuline 

väljendusoskus 

 

2. Nahk 1) Esitlus: naha ehitus ja talitlus. 

 

2) Arutelu: naha ehituse ja talitluse seosed. 

 

3) Iseseisev töö: naha ehituse  joonis 

 

4) Iseseisev töö:  naha ehituse ja 

talitluseseosed, mõistekaart. 

Inimeseõpetus:  
Hügieeni tähtsus 

Loodusõpetus: 
naha ehitus ja ülesanded 

Keeleõpetus: suuline 

väljendamisoskus 

Tervis ja ohutus: 
naha tervishoiuga 

seotud eluviisid 

Õppevahendid:nah

a ehituse plakat või 

lüümik 

Õppematerjal:esitl

us, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/na

hk.ppt 

 

 

 

3.  Naha soojatundlikkuse ja 

puutetundlikkuse hindamine 

1) Praktiline töö: a) naha soojustundlikkuse 

hindamine, b) naha puutetundlikkuse 

hindamine, c) naha kompimistundlikkuse 

uurimine  

2) Kordamisülesanded ja küsimused. 

 

3) Õpiase suunamine enesehindamisele. 

Füüsika: 
keha soojenemine ja 

jahtumine, 

soojusülekanne, 

soojusjuhtivus, 

konvektsioon,aurumine) 
Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:(loodusteadusli

k uurimismeetod 

Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, jooniste 

ja skeemide analüüs ja 

hinnangu andmine, 

vastuste keeleline 

Teabekeskkond 

ja elukestev 

õpe:uurimuslik õpe, 

teatmeallikate kasuta-

mine ja info  

töötlemine, 

töövormistamine 

Väärtused ja 

kõlblus:erineva 

nahavärvusega 

inimesed ja 

inimõigused 

Õppematerjal: 

1) Toom, M., 

Kokassaar, U., Martin, 

M. (1999). Bioloogia 

praktilised tööd 9. 

klassile, lk15, Avita või 

Õpetajate suvekursuse 

materjalid 1995. 

Projekt 1999.Tööleht 

nr 19, lk 44 

2) Relve, K., jt. 

Bioloogia töövihik 9. 

klassile I osa (2009). 

lk55,Avita 

Õppevahendid:kolm 

kaussi, termomeeter, 

http://www.ebu.ee/esitlus/nahk.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/nahk.ppt
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vormistamine  soe ja külm vesi, sirkel, 

joonlaud 

4. Kontrolltöö  Keeleõpetus 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, jooniste 

ja skeemide analüüs ja 

hinnangu andmine, 

vastuste keeleline 

vormistamine 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 

õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal:Kon

trolltööd 9. Klassile, 

Avita 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete lõiming Lõiming 

ainekava  

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

LUUD JA LIHASED 6 (5–7) tundi 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) eristab joonisel või mudelil inimese skeleti peamisi luid ja lihaseid; 

2) võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, roomaja ja kala luustikku; 

3) seostab luude ja lihaste ehitust ning talitlust; 

4) selgitab luudevaheliste ühenduste tüüpe ja toob nende kohta näiteid; 

5) võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste ehitust ning talitlust; 

6) selgitab luumurru ning lihase venituse ja rebendi olemust ning nende tekkepõhjusi; 

7) analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale; 

8) peab tähtsaks enda tervislikku treenimist. 

Õppesisu:Luude ja lihaste osa inimese ning teiste selgroogsete loomade tugi- ja liikumiselundkonnas. Luude ehituslikud iseärasused. Luudevaheliste 

ühenduste tüübid ja tähtsus. Inimese luustiku võrdlus teiste selgroogsete loomadega. 

Lihaste ehituse ja talitluse kooskõla. Luu- ja lihaskoe mikroskoopiline ehitus ning selle seos talitlusega. Treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale. 

Luumurdude, lihasevenituste ja -rebendite olemus ning tekkepõhjused. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:  seitsmendas klassis on õpitud selgroogsete loomade luustikku, samuti I kooliastmes. 

Põhimõisted: toes, luu, lihas, liiges. 
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5.  Luude koostis ja ehitus 

Mõisted: toes, luu 

1) Praktiline töö mikroskoobiga: luukoe 

mikroskoopiline ehitus 

 

2) Praktiline töö: Luu koostis 

 

3) Iseseisev töö: skemaatiline joonis luu 

ehituse seostest talitlusega. 

 

Loodusõpetus 
Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. Lihased, 

luustik. Elundkondade 

ülesanded. 

Keemia anorgaanilised 

ained, mineraalained, 

orgaanilised ained 

Matemaatika: 
mikroskoobi suurenduse 

arvutamine 

Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, skeemi 

kirjeldamine 

Tervis ja 

ohutus 
ohutusreeglite 

järgmine praktilise 

töö tegemisel, 

luuhõrenemist 

soodustavad tegurid 

ja nende vältimine, 

liikumise ja 

toitumise mõju 

luude tugevusele) 

Õppevahendid: 
Reieluu näidis  

(ristlõik) (3), 

luukoe 

püsipreparaadid, 

mikroskoop (3) 

Õppematerjal: 
Õpetajate suvekursuse 

materjalid 1995, 

Projekt 1999, lk.18 

6.  Inimese luustik ja luude 

ühendused 

1) Esitlus: inimese toes. 

 

2) Paaristöö : mosaiikmäng toese ehituse 

tundmaõppimiseks.  

 

3) Praktiline töö: eristab joonisel või mudelil 

inimese skeleti peamisi luid. 

 

4) Praktiline töö: imetajate, lindude, 

roomajate, kahepaiksete ja kalade luustike 

võrdlus (jooniste või mudelite abil). 

Loodusõpetus: 

mehaaniline 

liikumine  

Füüsika: mehaaniline 

töö ja energia. 

Lihtmehhanismide 

esinemine looduses  

Keeleõpetus: 

tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, skeemi 

kirjeldamine. 

Tervis ja ohutus 

väärtustab 

tervislikke eluviise 

seosed luude 

tugevuse ja 

luuhõrenemise 

vahel 

 Õppematerjal: 

1) Õpetajate 

suvekursuse materjalid 

1995. Projekt 

1999.Tööleht nr 4, lk 

22 

2) Esitlus, autor Kristel 

Mäekask: 

www.ebu.ee/esitlus/in_

toes.ppt 

Õppevahendid: 
inimese, linnu, 

roomaja, kahepaikse ja 

kala  skeletid. 

 

7.  Luude ühendused 1) Iseseisev töö: skeem  luude ühendustest 

(liikuv, painduv ja jäik ühendus) 

 

2) Praktiline töö: erinevat tüüpi luude  

ühendused  ( näitab  inimese skeletil) 

Inimeseõpetus: 
esmaabi, luumurru ja 

liigesevenituse ja -

rebendite korral 

Loodusõpetus: 
mehaaniline liikumine. 

Tervis ja 

ohutus 
ohutu liikumine ja 

luumurrud ja liigese 

nihestused 

Kodanikualgatus 

Õppematerjal:  

1) Toom, M., 

Kokassaar, U., Martin, 

M. (1999) Bioloogia 

praktilised tööd  9. 

klassile lk 10, Avita 

http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
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3) Praktiline uurimuslik  töö:  liigeste 

liikuvus 

 

4) Arutelu: esmaabi luumurdude korral või 

õppefilm 

Näiteid liikumise ja 

raskusjõuga seotud 

nähtustest 

ulgus  ja oskus anda 

esmaabi 

kriisiolukorras, 

vastutustunde 

kujundamine 

2) Esitlus, autor Kristel 

Mäekask:www.ebu.ee/

esitlus/in_toes.ppt 

Õppevahendid: 

inimese skelett. 

 

8. Lihased ja lihaskude 1) Esitlus: lihaste ehitus ja talitlus 

 

2) Praktiline uurimuslik  töö: lihased  ja luud. 

 

3) Iseseisev töö: inimese peamised lihased 

( joonisele kandmine). 

 

4) Praktiline töö mikroskoobiga: lihaskoed 

 

5) Iseseisev töö: sile-, vööt- ja 

südamelihaskoe ehitus ning talitlus, 

võrdlev tabel 

Loodusõpetus: 
mehaaniline liikumine. 

Näiteid liikumise ja 

raskusjõuga seotud 

nähtustest 
Füüsika:mehaaniline 

töö ja energia, 

lihtmehhanismide 

esinemine looduses . 

Matemaatika: 
mikroskoobi suurenduse 

arvutamine 

Teabekeskkond 

ja elukestev õpe 

uurimuslik õpe, 

teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Õppematerjal: 

 1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/lih

ased.ppt 

2) Tööjuhend(2):  

Relve, K., jt. Bioloogia 

töövihik 9. klassile I 

osa (2009).  lk 49,Avita 

Õppevahendid:  

mikroskoop, 

püsipreparaadid 

lihaskoest (2),lihaste 

plakat või lüümik 

9. Treeningu mõju tugi- ja 

liikumiselundkonnale 

1) Uurimuslik töö: lihasväsimuse tekkimise  

ja treenituse  omavahelisest seosest. 

 

2) Rühmatöö: luustikuhaigus või – häire 

(osteoporoos, skolioos, lampjalgsus, 

rahhiit, rühivead), mõistekaart 

 

3) Kordamisküsimused ja ülesanded 

Õpilase suunamine enesehinnangule. 

Loodusõpetus:  

jõud liikumise 

põhjusena, oma keha 

jõu tunnetamine 

liikumise 

alustamiseks ja 

peatamiseks) 

Kehaline kasvatus: 

kehalise aktiivsuse ja 

hea rühi tähtsus 

inimese tervisele,  

kehalise aktiivsuse 

roll tervislikus 

Tervis ja ohutus 

väärtustab terveid 

eluviise, liikumise 

tähtsust 

Infoallikad ( neti 

ühendusega arvutid) 

1)Toom, M., 

Kokassaar, U., Martin, 

M. (1999) Bioloogia 

praktilised tööd 9. 

klassile  lk10, Avita või 

Kokassaar, U.,(2002). 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias lk94, 

Avita 

http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/in_toes.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/lihased.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/lihased.ppt
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eluviisis, treeningu 

koormus) 

Keeleõpetus:(tööjuh

isega töötades teksti 

mõistmine, skeemi 

kirjeldamine 

 

10. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine 
õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal: 

Kontrolltööd 9. 

klassile, Avita 

 

VERERINGE 8 (7–9) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel elundkonna talitlust; 

2) seostab erinevate veresoonte ja vere koostisosade ehituslikku eripära nende talitlusega; 

3) selgitab viiruste põhjustatud muutusi raku elutegevuses ning immuunsüsteemi osa bakter- ja viirushaiguste tõkestamisel ning neist tervenemisel; 

4) väärtustab tervislikke eluviise, mis väldivad HIV-iga nakatumist; 

5) selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale; 

6) seostab inimese sagedasemaid südame- ja veresoonkonnahaigusi nende tekkepõhjustega; 

7) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi. 

Õppesisu: Südame ning suure ja väikese vereringe osa inimese aine- ja energiavahetuses. Inimese ja teiste imetajate vereringeelundkonna erisused võrreldes 

teiste selgroogsete loomadega. Erinevate veresoonte ehituslik ja talitluslik seos. Vere koostisosade ülesanded. 

Vere osa organismi immuunsüsteemis. Immuunsuse kujunemine: lühi- ja pikaajaline immuunsus. Immuunsüsteemi ja vaktsineerimise osa bakter- ja 

viirushaiguste vältimisel. Immuunsüsteemi häired, allergia, AIDS. 

Treeningu mõju vereringeelundkonnale. Südamelihase ala- ja ülekoormuse tagajärjed. Veresoonte lupjumise ning kõrge ja madala vererõhu põhjused ja 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

11. Vereringe elundkond  ja 

südame ehitus 

Mõisted: arteriaalne veri, 

venoosne veri, 

elektrokardiogramm 

1) Kontroltöö tagasiside. 

 

2) Uurimuslik töö arvutimudeliga: südame 

töö  

http://mudelid.5dvision.ee/sydaÕppekeskk

ond: arvutiklass 

 

3) Praktiline töö: veise südame lahkamine. 

 

4) Esitlus: ringeelundkonna ehitus ja 

ülesanded 

 

5) Arutelu: videofilm „Tervis 2000“, südame-

veresoonkonna haiguste riskitegurid 

Loodusõpetus: 

Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. Süda, 

veresoon, arter, veen.  

Elundkondade 

ülesanded. Organismi 

terviklikkus 

Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodusteadus

lik uurimismeetod 

Keeleõpetus: 
sõnavara täiendamine, 

põhjendamine, 

lühikokkuvõtte 

kirjutamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
IKT rakendamine, 

mudelite 

kasutamine 

lodusteaduslike 

protsesside 

mõistmisel 

Teabekeskkond 

ja elukestev 

õpe uurimuslik 

õpe, teatmeallikate 

kasutamine ja info  

töötlemine, töö 

vormistamine 

Tervis ja 

ohutus 
ohutusreeglite 

järgmine 

praktikumis, 

tervisliku eluviisi 

väärtustamine, 

südame-

veresoonkonna 

Õppevahendid: veise 

süda, nuga, 

prepareerimisalus (2) 

Õppematerjalid: 

1)  esitlus, autor Kristel 

Mäekask: 

www.ebu.ee/esitlus/ringe

elundkond.ppt 

2) Õppevideo „Tervis 

2000“ 

tagajärjed. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:  seitsmendasklassis on õpitud imetajate vereringet. 

Põhimõisted: veresoon, arter, veen, kapillaar, arteriaalne veri, venoosne veri, vererõhk, elektrokardiogramm, hemoglobiin, punane vererakk, valge vererakk, 

vereliistak, vereplasma, hüübimine, lümf, lümfisõlm, antikeha, immuunsus, immuunsüsteem, HIV, AIDS 

 

http://mudelid.5dvision.ee/syda
http://www.ebu.ee/esitlus/ringeelundkond.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/ringeelundkond.ppt
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haiguste 

riskitegurid ja 

nende vältimine 

12. Veresooned ja vereringe 

Mõisted: veresoon, arter, veen, 

vererõhk 

1) Iseseisev töö:vereringeelundkonna skeem  

 

2) Paaristöö: vereringeelundkonna  talitlus 

 (jooniste/skeemide alusel elundkonna talitluse 

selgitamine). 

 

 3)  Arutelu: südame- veresoonkonna haiguste 

riskiteguritest. 

 

4) Iseseisev töö: reklaamvoldiku koostamine „Ole 

sõber oma südamele“ või rühmatöö :  esitluse 

koostamine veresoonkonnahaiguste riskiteguritest 

Füüsika: 
rõhumisjõud looduses 
Keeleõpetus: 
reklaami/infolehe 

koostamine, sõnalise 

teksti seostamine 

pildilise teabega, 

jooniste ja skeemide 

kirjeldamine 

Informaatika: 
erinevate 

arvutiprogrammide 

kasutamine, teksti ja 

pildi 

töötlemisprogrammid 

Tervis ja 

ohutus 
väärtustab terveid 

eluviise, 

südamehaiguste 

riskitegurid ja 

nende vältimine) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(IK

T rakendamine, 

erinevate 

arvutiprogrammide 

kasutamine 

reklaami  või 

infovoldiku 

koostamiseks) 

Teabekeskkond 
meedia kui 

teabeallikas, info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine 

Õppematerjalid:ver

eringeelundkonna skeem 

ja seinatabelid 

Õppematerjal:õppev

ideo „Tervis 2000“ 

 

13. Treeningu mõju  

vereringeelundkonnale 

Mõisted: pulss 

1) Praktiline uurimuslik töö:  füüsilise 

koormuse mõjust pulsile või vererõhule 

(andmekogujatega ) või õpikeskkonna 

„Noor loodusuurija“ 4. klassi 

inimesemoodul (http://bio.edu.ee/noor/) 

2) või õpikeskkond „Noor teadlane“ 

(http://bio.edu.ee/teadlane). 

Õppekeskkond: arvutiklass 

3) Essee „Minu liikumisharjumused- muuta 

või mitte“ 

Füüsika rõhumisjõud 

looduses ja 

tehnikas 

Inimeseõpetus: 
tervistava kehalise 

aktiivsuse põhimõtted 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamine 

Loodusõpetus, 

keemia ja 

füüsika:loodusteadus

Tervis ja 

ohutus 
tervist väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

liikumisharjumuste 

seos tervisega 

Tehnoloogia ja 

innovatsioonIK

T rakendamine, 

arvutimudelite 

Õppevahendid:andm

ekogujad ja andurid 

(vererõhu, pulsi ja EKG 

tegemiseks) 

 

http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/teadlane
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 lik uurimismeetod  
 

 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks, 

kaasaegsete 

mõõtmisvahendite 

kasutamine) 

14. Veri 

Mõisted: hemoglobiin, punane 

vererakk, valge vererakk, 

vereliistak, vereplasma, 

hüübimine 

1) Praktiline töö mikroskoobiga:  veri 

(püsipreparaat ja joonise tegemine) 

 

2) Iseseisev töö: võrdleva tabel, vere 

koostisosade ehitusliku eripära seos nende 

talitlusega. 

 

3) Interaktiivne mäng veredoonorlusest 

http://www.nobelprize.org/educational/me

dicine/bloodtypinggame/ 

Õppekeskkond: arvutiklass 

Matemaatika: 
mikroskoobi 

suurenduse arvutamine 

Keeleõpetus: 
võrdlemine ja 

üldistamine 

Keemia:valk, raud, 

hemoglobiin 

Inimeseõpetus  
( tervisenäitajad) 
 

Kodanikualgat

us ja 

ettevõtlikkus: 
õpilase 

kujunemine 

aktiivseks ning 

vastutustundliku

ks kogukonna- 

ja 

ühiskonnaliikme

ks, doonorlus 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(IK

T  rakendamine, 

interaktiivne mäng) 

Õppematerjalid: 

http://www.verekeskus.e

e/static/files/17.Oppemat

erjal-doonorlusest.pdf 

Õppevahendid: 
mikroskoobid ja vere 

püsipreparaadid 

 

15.  Immuunsüsteem 

Mõisted: lümf, lümfisõlm,  

antikeha, immuunsus, 

immuunsüsteem 

1) Esitlus: immuunsüsteem 

 

2) Iseseisev töö:võrdlevtabel või Venni 

diagramm,   lühi- ja pikaajaline 

immuunsus. 

 

3) Paaristöö: artiklitega vaktsineerimisest 

 

4) Arutelu: vaktsineerimise poolt ja vastu. 

 

5) Iseseisev töö:mõistekaart, 

Ajalugu:vaktsiini 

avastamine, katk 

keskajal  

Keeleõpetus: 
võrdlemine ja 

üldistamine, 

väljendusoskuse 

arendamine, argument 

ja vastuargument 

Teabekeskkond 
meedia kui 

teabeallikas, info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine; artiklid 

vaktsineerimisest 

Kodaniku- 

algatus ja 

ettevõtlikkus 
õpilase kujunemine 

aktiivseks ning 

Õppematerjalid:  

1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask  

www.ebu.ee/esitlus/imm

uunsus.ppt 

2) Artiklid 

vaktsineerimisest.  

 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
http://www.verekeskus.ee/static/files/17.Oppematerjal-doonorlusest.pdf
http://www.verekeskus.ee/static/files/17.Oppematerjal-doonorlusest.pdf
http://www.verekeskus.ee/static/files/17.Oppematerjal-doonorlusest.pdf
http://www.ebu.ee/esitlus/immuunsus.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/immuunsus.ppt
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immuunsüsteemi tugevdavad  või 

nõrgestavad  tegurid 

vastutustundlikuks 

kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks, 
oma 

lapsevaktsineerimin

e) 

16. Immuunsüsteemi häired 

Mõisted: HIV ja AIDS 

1) Rühmatöö: esitlus allergiast või 

immuunpuudulikkusest. 

Õpikeskkond: arvutiklass 

Inimeseõpetus: 

(HIV , selle levikuteed 

ja sellest hoidumise 

võimalused ning  

AIDS, nakkushaigused) 

Infotehnoloogia:(e

sitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Keeleõpetus:   
kogutud infost 

kokkuvõtte tegemine 

Teabekeskkond

: meedia kui 

teabeallikas, info 

otsimine ja kriitiline 

hindamine) 

Tervis ja 

ohutus: 
(ervist väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, HIV 

vältimine, esmaabi 

allergia puhul 

Väärtused ja 

kõlblus: 
kujunemine 

kõlbeliselt arenenud 

inimeseks, 

suhtumine HIV 

positiivsesse 

inimesse kui 

täisväärtuslikku 

ühiskonna 

liikmesse) 

 

Õppevahendid:artikl

id AIDS –st ja HIV 

positiivsetest inimestest 

 

17. Kordamine 1) Esitluste ettekandmine 

 

2) Kordamisküsimused ja harjutused 

 

3) Õpiaste suunamine enesehinnangule 

Keeleõpetus:esinem

isoskus, tööjuhisega 

töötades teksti 

mõistmine, skeemi 

kirjeldamine) 

Väärtused ja 

:liselt arenenud 

inimeseks, 

suhtumine HIV 

positiivsesse 

inimesse kui 

Õppematerjal:Põhik

ooli lõpueksamite 

ülesannete kogu 
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Inimeseõpetus: 
HIV ja AIDS, 

nakkushaigused, 

allergia 

 

täisväärtuslikku 

ühiskonna 

liikmesse) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 
kaasaegsete 

infotehnoloogiliste 

vahendite 

kasutamine 

ettekande 

koostamisel ja 

esitlemisel 

 

18. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestevõpe ja 

karjääri 

planeerimine 
(õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine) 

Õppematerjal:Kontr

olltööd 9.klassile, Avita 

 

SEEDIMINE JA ERITAMINE 6 (5–7) tundi 

Õpitulemused: 
1) koostab ja analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist; 

2) selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesandeid inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid 

probleeme; 

3) hindab neerude, kopsude, naha ja soolestiku osa jääkainete eritamisel; 

4) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid. 

Õppesisu:Inimese seedeelundkonna ehitus ja talitlus. Organismi energiavajadust mõjutavad tegurid. Tervislik toitumine, üle- ja alakaalulisuse põhjused ning 

tagajärjed. Neerude üldine tööpõhimõte vere püsiva koostise tagamisel. Kopsude, naha ja soolestiku eritamisülesanne. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis õpiti selgroogsete loomade seedeelundkonna ehitust ja ehituse eripära seoseid 

toitumisviisiga. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

19. Seedeelundkond 

Mõisted:sülg, maks, sapp, 

peensool, jämesool 

1) Paaristöö: seedeelundkonna ehituse 

seostamine toidu seedimise ja toitainete 

imendumisega kasutades jooniseid või 

skeeme 

2) Individuaalne töö: mõistekaart, toidu 

seedimine. 

3) Esitlus: seedeelundkonna ehitus ja talitlus 

Loodusõpetus: 
inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad, 

neerud. Elundkondade 

ülesanded. Organismi 

terviklikkus.) 

Inimeseõpetus ja 

käsitöö ning 

kodundus:toit ja 

toitained, tervisliku 

toitumise põhimõtted 

Keeleõpetus: 
sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b terveid 

eluviise,peab 

oluliseks  

tervislikku  

toitumist 

Õppematerjalid:  

1)  „Ma armastan komme 

aga mul keelatakse neid 

süüa:“ www.parsel.eu(kestus 

4 tundi) 

2) Esitlus, autor Kristel 

Mäekaskwww.ebu.ee/esitlus

/seedeelundkond.ppt 

 

20. Valkude, süsivesikute ja 

lipiidide seedimine. 

Mõisted: ensüüm 

1) Praktiline uurimuslik töö:  valkude 

lõhustamistingimuste määramine  

 

2) Arutelu: valkude, lipiidide ja süsivesikute 

üle- ja alatarbimisest tingitud riskid. 

Keemia: 
eluks olulised 

süsinikuühendid: 

valgud, süsivesikud, 

lipiidid, nende roll 

organismis 

Käsitöö ja 

kodundusning 

inimeseõpetus: 
põhilised toiduaineid ja 

nende omadused , 

tervisliku toitumise 

põhialused) 

Tervis ja 

ohutus: 
tervist ja ohutust 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

ohutusreeglite 

järgimine 

praktikumis, 

tasakaalustatud 

toitumine 

Õppematerjal: Relve 

K.,jt  Bioloogia töövihik 9 

klassile I osa (2009) . lk 29, 

Avita 

Õppevahendid: Kõvaks 

keedetud muna, 10%-line 

soolhape, pepsiin. (apteegist 

nt Festal), mõõtsilinder, 

veekindel marker, 4 

katseklaasi, 4 korki 

katseklaaside sulgemiseks, 

katseklaaside statiivid, 

skalpell, Petri tass (1) 

Põhimõisted: ensüüm, vitamiin, sülg, maks, sapp, peensool, jämesool, neer, uriin. 

http://www.parsel.eu/
http://www.ebu.ee/esitlus/seedeelundkond.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/seedeelundkond.ppt
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Loodusõpetus, 

füüsika ja keemia: 
loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus:argume

nteerimine) 

21. Organismi energiavajadust 

mõjutavad tegurid ja tervislik 

toitumine 

Mõisted: vitamiin 

1)  Praktiline uurimuslik töö : inimese 

energiavajadust mõjutavate tegurite uurimine 

praktilise tööga või arvutimudeliga. 

(http://mudelid.5dvision.ee/) 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

2) Individuaalne töö: mõistekaardi 

koostamine tervislikust toitumisest 

 

3) Individuaalne töö: isiklike 

toitumisharjumuste analüüs. 

 

4) Praktiline töö: tutvumine programmiga 

www.ampser.ee 

Õppekeskkond: arvutiklass 

Matemaatika: 
toidu kalorsuse 

arvutamine 

Inimeseõpetus: 
tervislik toitumine, 

tasakaalustatud segatoit 

Keemia: energia 

eraldumine, tervisliku 

toitumise põhimõtted, 

tervislik eluviis, 

etanooli füsioloogiline 

toime 

Keeleõpetus: 
analüüsioskuste 

arendamine 

Käsitöö ja 

kodundus:vitamiini

d toidus, toidu 

valmistamisviisi mõju 

vitamiinidele 

Tervis ja 

ohutus. 
tervist ja ohutust 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

tervislik toitumine 

Tehnoloogia 

ja 

innovatsioon:(

IKT rakendamine, 

arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteadusliku 

protsessi 

mõistmiseks 

 

Õppematerjal: 

http://mudelid.5dvision.

ee/toitumine/index.htm 

 

22. Erituselundid ja jääkainete 

eemaldamine 

Mõisted: neer, uriin 

1) Esitlus: erituselundkond 

 

2) Individuaalne töö:  skeemi koostamine 

jääkainete eemaldamise kohta organismist. 

 

3) Paaristöö: neeru joonise põhjal uriini 

tekkimiseanalüüs ja vere püsiva koostise 

tagamise mehhanisme. 

Loodusõpetus: 
Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad, 

neerud.Elundkondade 

ülesanded. 

Keeleõpetus: 
jooniste ja skeemide 

kirjeldamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtust

ab terveid eluviise 

Õppevahendid: neeru 

ehituse joonis/seinatabelid 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/eritusel2

.ppt 

 

 

 

http://mudelid.5dvision.ee/
http://www.ampser.ee/
http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/index.htm
http://www.ebu.ee/esitlus/eritusel2.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/eritusel2.ppt
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23. Kordamine 1) Kordamisülesanded  ja harjutused. 

 

2) Õppefilm „Tervis 2000“ 

 

3) Paaristöö: filmi põhjal küsimuste 

moodustamine ja vastamine 

 

4) Õpilase suunamine enesehinnanule. 

Keeleõpetus:  
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine, 

küsimuste 

formuleerimine 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b terveid eluviise, 

tervislik 

toitumine, 

väärtoitumisest 

tingitud haiguste 

vältimine 

Õppematerjal: õppefilm 

„Tervis 2000“ 

24. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus:  
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 

ja karjääri 

planeerimine 
õpioskuste 

kujundamine ja 

enesehindamine 

Õppematerjal: 
Kontrolltööd 9. Klass, Avita 

 

HINGAMINE 5 (4–6) tundi 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla; 

2) koostab ning analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest ning sisse- ja väljahingatava õhu koostisest ning selgitab nende alusel 

hingamise olemust; 

3) analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale; 

4) selgitab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise võimalusi; 

5) suhtub vastutustundlikult oma hingamiselundkonna tervisesse. 

Õppesisu:Hingamiselundkonna ehituse ja talitluse seos. Sisse- ja väljahingatava õhu koostise võrdlus. Hapniku ülesanne rakkudes. Organismi hapnikuvajadust 

määravad tegurid ja hingamise regulatsioon. Treenigu mõju hingamiselundkonnale. Hingamiselundkonna levinumad haigused ning nende ärahoidmine 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on õpitud imetajate hingamiselundkonda. 

Põhimõisted: hingetoru, kopsutoru, kopsusomp, hingamiskeskus, rakuhingamine. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

õppekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

25. Hingamiselundkond 

Mõisted: hingetoru, kopsutoru, 

kopsusomp 

1) Esitlus: hingamiselundkonna ehitus ja 

talitlus. 

 

2) Individuaalne töö: hingamiselundkonna 

joonistamine  või joonisele 

hingamiselundite märkimine. 

 

3) Paaristöö: skeemide abil sisse- ja 

väljahingatava õhu koostist  analüüs ja 

hingamise olemuse selgitamine. 

Loodusõpetus: 
Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. 

Kopsud. Elundkondade 

ülesanded. Organismi 

terviklikkus. 

Hingamine) 

Muusika:häälehoid 

häälemurdeperioodil 

Keeleõpetus: 
(õnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega 

Tervis ja 

ohutus:väärtustab 

terveid eluviise, 

hingamiselund- 

konna tervishoid 

Õppevahendid: 

hingamiselundkonna 

ehituse jooni/seinatabel  

ning sisse-ja 

väljahingamist kujutavad 

skeemid 

Õppematerjal: esitluse 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/hinga

miselundkond1.ppt 

 

26. Kopsumahu, hingamissügavuse 

ja –sageduse ning omastatava 

hapniku hulga seosed 

Mõisted: rakuhingamine, 

hingamiskeskus 

1) Praktiline töö  arvutimudeliga:  

kopsumahu, hingamissügavuse ja –

sageduse ning omastatava hapniku hulga 

seoste uurimine(http://bio.edu.ee/noor/). 

Õpikeskkond: arvutiklass 

 

2) Paaristöö: skeemi põhjal selgitage, milline 

on hapniku ülesanne rakkudes. 

 

3) Arutelu: organismi hapnikuvajadust 

määravad tegurid ja hingamise 

regulatsioon. 

Loodusõpetus: 
(hingamine) 
Loodusõpetus, 

keemia ja 

füüsika:loodusteadus

lik uurimismeetod 
Keemia ka 

loodusõpetus:õhu 

koostis 

Keeleõpetus: 
skeemide kirjeldamine 

ja üldistamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 
IKT rakendamine 

interaktiivsete  

arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

modelleerimiseks) 

Tervis ja 

ohutus:läbi nina 

hingamise tähtsus, 

hingamiselundkonn

a kaitsmine 

tolmuses 

elukeskkonnas) 

Õppematerjal:http://bi

o.edu.ee/noor/ 
 

Õppevahendid:rakuhi

ngamise skeemid 

27. Treeningu mõju 

hingamiselundkonnale ja 

1) Ajurünnak:  hingamiselundkonda 

kahjustavad käitumisviisid. 
Inimeseõpetus ja 

kehaline kasvatus 

Tervis ja 

ohutus: 

Õppevahendid: 
andmekogujad ja 

http://www.ebu.ee/esitlus/hingamiselundkond1.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/hingamiselundkond1.ppt
http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/noor/
http://bio.edu.ee/noor/
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hingamiselundkonna 

levinumad haigused 

2) Paaristöö: nohu ja köha 

tekkemehhanismid. 

 

3) Rühmatöö: hingamisteedega seotud 

haigused (bronhiit, astma, kopsupõletik, 

tuberkuloos: tekkepõhjused ja 

tervenemisvõimalused), esitlus. 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

4) Praktiline uurimuslik töö: 

andmekogujatega süsihappegaasi 

määramine väljahingatavas õhus ning 

seoste leidmine treenitusega. 

(treeningu mõju 

tervisele) 

Inimeseõpetus ja 

keemia:suitsetamine, 

nikotiin, tahm ja 

kantserogeensed ained, 

sõltuvuse kujunemine. 

Loodusõpetus, 

keemia ja füüsika: 
loodusteaduslik 

uurimismeetod 
Infotehnoloogia: 

esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid) 

 

tervist ja ohutust 

väärtustavate 

hoiakute 

kujundamine, 

hingamis-

elundkonda 

kahjustavad 

käitumisviisid 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 
kaasaegsete 

andmekogujate 

kasutamine 

Teabekeskkond 

erinevate 

infoallikate 

kasutamine, info 

kogumune ja 

kriitiline hindamine 

 

süsinikdioksiidi ja hapniku 

andur, kilekotid.(4) 

Õppematerjal:Treenit

ud inimene on tark, ilus, 

tugev ja terve. 

http://www.profiles-

ut.com/ 

 

28. Kordamine 1) Õpilaste ettekanded 

 

2) Kordamisülesanded ja küsimuse 

 

3) Õpilaste suunamine enesehinnangule. 

 

Keeleõpetus:  
avaliku esinemisoskuse 

arendamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

(infotehnoloogiliste 

vahendite 

kasutamine esitluse 

illustreerimiseks) 

Elukestev õpe 
(õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

endale kõige 

sobilikuma 

õppimisviisi 

leidmine) 

Õppematerjal:Põhikoo

li lõpueksamite ülesannete 

kogu. 

29.  Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

Elukestev õpe 
õpioskuste 

arendamine, 

Õppematerjal:Kontrol

ltööd 9. klassile, Avita 

http://www.profiles-ut.com/
http://www.profiles-ut.com/
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skeemi kirjeldamine enesekontroll 

 

 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

ainekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

30. Mehe ja naise suguelundkond, 

sugurakkude küpsemine 

Mõisted: emakas, munasari, 

1) Paaristöö: mehe ja naise suguelundkonna 

ehituse ja talitluse võrdlus jooniste abil. 

 

Inimeseõpetus: 
kehalised ja 

emotsionaalsed 

muutused murdeeas , 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon( IKT 

rakendamine, info 

Õppematerjal:1) 

„Lara (16) on rase“ 

www.parsel.eu 

4 tunnine moodul 

PALJUNEMINE JA ARENG 8 (8–10) tundi 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) võrdleb naise ja mehe suguelundkonna ehitust ning talitlust; 

2) võrdleb inimese muna- ja seemnerakkude ehitust ning arengut; 

3) selgitab sagedasemate suguhaiguste levimise viise ja neisse haigestumise vältimise võimalusi; 

4) analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid; 

5) lahendab pereplaneerimisega seotud dilemmaprobleeme; 

6) selgitab muutusi inimese loote arengus; 

7) seostab inimorganismi anatoomilisi vanuselisi muutusi talitluslike muutustega; 

8) hindab ennast ja teisi säästvat seksuaalelu. 

Õppesisu: Mehe ja naise suguelundkonna ehituse ning talitluse võrdlus. Muna- ja seemnerakkude küpsemine. Suguelundkonna tervishoid, suguhaiguste levik, 

haigestumise vältimise võimalused. Munaraku viljastumine, loote areng, raseduse kulg ja sünnitus. Pere planeerimine, abordiga kaasnevad riskid. Inimorganismi 

talitluslikud muutused sünnist surmani. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on õpitud selgroogsete loomade paljunemist ja  kehasisest viljastamist 

Põhimõisted: emakas, munasari, seemnesari, munand, ovulatsioon, sperma, munajuha, loode, platsenta, nabanöör, sünnitamine, kliiniline surm, bioloogiline 

surm. 

http://www.parsel.eu/
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seemnesari, munand, 

ovulatsioon 

2) Esitlus: suguelundkonna ehitus ja talitlus 

 

3) Arutelu: muna-  ja seemnerakkude ehituse 

ja arengu eripära (jooniste alusel) 

 

4) Individuaalne töö: munarakk  ja 

seemnerakk , Venni diagramm 

http://www.perekool.ee/indexphp?id=1057 

 

 

suguline küpsus, 

soojätkamine 7. ja 8. 

klass 

Loodusõpetus: 
Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad., 

munandid, munasarjad, 

emakas, viljastamine 

Keeleõpetus:sõnalis

e teksti seostamine 

pildilise teabega 

otsimine) 2)  esitlus,  autor Kristel 

Mäekask 

www.slideshare.net/.../su

guelundkond-297540 

Õppevahendid:sugu

elundkonna seinatabelid 

ja joonised. Muna- ja 

seemneraku joonised. 

Mikroskoop ja seemne- 

ja munaraku 

püsipreparaadid 

 

31. Suguelundkonna tervishoid 1) Rühmatöö:  suguhaigused (esitlus  ühest 

suguhaigusest,  levimise viis ja vältimise 

võimalus). 

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

2) Õppekäik noorte nõustamiskeskusesse 

Õppekeskkond: noorte nõustamiskeskus 

Inimeseõpetus: 
ssuguhaigused, 

vastutus 

seksuaalsuhetes ja 

turvaline 

seksuaalkäitumine 
Infotehnoloogia:esi

tluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 
(IKT  rakendamine 

esitluse 

koostamiseks) 

Tervis ja ohutus: 

suguhaigustest 

hoidumine 

Väärtused ja 

kõlblus:abordi 

poolt ja vastu 

argumendid 

 

Õppevahendid: 
arvutid interneti 

ühendusega 

32. Viljastumine ja loote areng 

Mõisted sperma, munajuha, 

loode, platsenta 

1) Rühmatööde ettekanded. 

 

2) Individuaalne töö: tabel suguhaigustest 

 

3) Paaristöö:  ettekanne ühel järgmistest 

teemadest (www.viljatus.ee)viljatuse 

põhjused, mehe või naise viljatuse 

põhjused, kunstlik viljastamine, munaraku 

kehaväline viljastamine. 

Inimeseõpetus: 
suguhaigused, vastutus 

seksuaalsuhetes ja 

turvaline 

seksuaalkäitumine 

Infotehnoloogia: 
esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid) 

Keeleõpetus: 
ettekande keeleline 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(IKT 

rakendamine esitluse 

koostamiseks) 
Teabekeskkond: 
(tsimine ja kriitiline 

hindamine 

Tervis ja ohutus:  
(teratogeenid ja 

nende vältimine) 

Õppevahendid:arvut

id interneti ühendusega. 

http://www.perekool.ee/indexphp?id=1057
http://www.slideshare.net/.../suguelundkond-297540
http://www.slideshare.net/.../suguelundkond-297540
http://www.viljatus.ee/
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Õppekeskkond: arvutiklass 

 

4) Individuaalne töö: platsentat  läbivad ained  

ja nende mõju  lootele, skeemi koostamine. 

 

toimetamine. 

33. Pere planeerimine 1) Rühmatöö:  rasestumisvastased vahendid, 

esitluse koostamine. Abiks on nt 

www.amor.ee. 

(Kondoom, hormoontabletid, hormonaalsed 

plaastrid, spiraal, SOS-pillid, füsioloogiline ehk 

rütmimeetod) 

Inimeseõpetus: 
rasedus, 

rasestumisvastased 

meetodid 

Keeleõpetus:ettekan

de keeleline 

toimetamine 

Infotehnoloogia: 
esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:(IK

T rakendamine 

ettekande 

koostamisel) 

Kõlblus ja 

väärtused: 

seksuaalõigused kui 

üks osa inimõigustest 

Õppevahendid : 
arvutid interneti 

ühendusega. 

34. Pere planeerimine 1) Rühmatööde ettekanded. 

 

2) Kordamisülesanded. 

Inimeseõpetus 
(asedus, 

rasestumisvastased 

vahendid 

Tervis ja 

ohutus:turvaline 

seksuaalkäitumine ja 

raseduse vältimine 
Väärtused ja 

kõlblus:soovitud 

rasedus, 

lapsevanemaks  

saamine, vastutus 

seksuaalsuhetes) 

Õppematerjal:Põhik

ooli lõpueksamite 

ülesannete kogu 

Õppevahendid: 
projektor slaidi esitluste 

vaatamiseks 

35. Inimese areng sünnist  ja 

surmani 

Mõisted: 

nabanöör,sünnitamine, 

bioloogiline ja kliiniline surm 

1) Arutelu:  videofilm „Tervis 2000“ või 

„Siimu sünd“ kaasaegsed võimalused 

sünnitamiseks. 

 

2) Arutelu:   seostest inimorganismi 

anatoomilise vanuse ja  talitluslike 

iseärasuste vahel. 

Inimeseõpetus: 
(inimese elukaar 

Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Väärtused ja 

kõlblus(peresünnitu

s, lapsevanemaks 

kujunemine, vastutus 

sündiva lapse ees, 

alaealised 

lapsevanemad, 

suhtumine 

Õppematerjal:  
1) videofilm „Siimu 

sünd“ või „Tervis 2000“ 

2) Põhikooli lõpueksami 

ülesanded 

http://www.amor.ee/
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3) Kordamisküsimused ja harjutused. 

 

4) Õpilase sunamine enesehinangule. 

vanuritesse) 

Tervis ja 

ohutus(elustamine) 

36. Kontrolltöö Kontrolltöö. Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine. 

Elukestev õpe 
õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus 

Õppematerjal:Kontr

olltööd 9. Klassile, Avita 

 

 

TALITLUSTE REGULATSIOON 8 (7–9) tundi 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesandeid; 

2) seostab närviraku ehitust selle talitlusega; 

3) koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab nende alusel selle talitlust; 

4) seostab erinevaid sisenõrenäärmeid nende toodetavate hormoonidega; 

5) kirjeldab hormoonide ülesandeid ja toob nende kohta näiteid; 

6) selgitab närvisüsteemi ja hormoonide osa elundkondade talitluste regulatsioonis; 

7) suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse. 

Õppesisu:Kesk- ja piirdenärvisüsteemi ehitus ning ülesanded. Närviraku ehitus ja rakuosade ülesanded. Refleksikaare ehitus ja talitlus. Närvisüsteemi 

tervishoid.Peamiste sisenõrenäärmete toodetavate hormoonide ülesanded.Elundkondade koostöö inimese terviklikkuse tagamisel. Närvisüsteemi ja hormoonide 

osa elundkondade talitluste regulatsioonis.  

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on käsitletud imetajate närvisüsteemi 

 

Põhimõisted: peaaju, seljaaju, närv, närvirakk, retseptor, närviimpulss, dendriit, neuriit, refleks, sisenõrenäärmed, hormoon. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

ainekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

37. Närvisüsteemi ehitus ja talitlus. 

Mõisted: peaaju, seljaaju, närv 

 

Esitlus: närvisüsteemi ehitus ja talitlus. 

 

1) Individuaalne töö: närvisüsteem,  skeemi 

koostamine. 

Loodusõpetus: 
Inimese ehitus: elundid 

ja elundkonnad. 

Meeleelundid, närvid, 

peaaju, seljaaju 

Inimeseõpetus: 

vaimne tervis, tubaka, 

alkoholi ja teiste enam 

levinud uimastite 

tarbimisega seotud 

terviseriskid, hea ja 

halb stress, uni 

Keeleõpetus: 
skeemide kirjeldamine 

ja üldistamine) 

Tervis ja 

ohutus:väärtust

ab terveid 

eluviise, 

närvisüsteemi 

kahjustavad ained 

ja tegevused 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/NS.ppt 

38. Närvirakk ja refleksikaar 

Mõisted: närvirakk, retseptor, 

närviimpulss, dendriit, neuriit, 

refleks 

1) Arutelu:  närviraku ehituse ja talitluse 

omavahelistest  seostest. 

 

2) Praktiline töö mikroskoobiga: 

närvirakkude püsipreparaadi vaatlus ja 

joonistamine 

 

3) Praktiline uurimuslik töö:  

reaktsioonikiirust mõjutavate tegurite 

määramiseks ja õpilaste reaktsioonikiiruse 

võrdlemiseks 

(http://bio.edu.ee/teadlane/) 

Õpikeskkond: arvutiklass 

Füüsika:elektrivool, 

elektrilaeng 

Keemia:katioon ja 

anioon 

Matemaatika: 
mikroskoobi 

suurenduse leidmine 

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika: 
loodusteadusliku 

uurimismeetodi 

rakendamine 

Tehnoloogia 

ja 

innovatsioon(I

KT rakendamine, 

arvutimudelite 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

Õppevahendid:närvirak

u ehituse joonis, 

mikroskoobid, 

püsipreparaadid närvikoest. 

Harjavars, millele on kantud 

1 cm täpsusega 

meetermõõdustik, tool (3). 

Paksem raamat, tool (5) 

Õppematerjal: 
1) Toom, M., Kokassaar, U., 

Martin, M. (1999).Bioloogia 

praktilised tööd  9. klassile 

lk17, Avita (3); 

2) Kokassaar, U., (2002) 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias  lk 95, Avita 

http://www.ebu.ee/esitlus/NS.ppt
http://bio.edu.ee/teadlane/
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4) Praktiline uurimuslik töö arvutimudeliga: 

refleksikaar  

(http://mudelid.5dvision.ee). 

Õpikeskkond: arvutiklass 

 

5) Praktiline uurimuslik töö: pilkrefleks 

(5) 

39. Närvisüsteemi tervishoid 1) Individuaalne töö: essee „ Kuidas kaitsta 

oma närvisüsteemi?“ 

 

2) Rühmatöö:  esitlus  narkootiliste ainete, 

alkoholi, stressi mõju, müra jne. mõju 

närvisüsteemile   www.narko.ee;  

http://www.parnu.ee/raulpage/koolitus/narko 

Õppekeskkond: arvutiklass 

Inimeseõpetus: 
vaimne tervis, tubaka, 

alkoholi ja teiste enam 

levinud uimastite 

tarbimisega seotud 

tervise riskid, hea ja 

halb stress, uni 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamine, ettekande 

keeleline toimetamine 

Infotehnoloogia: 
esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Tehnoloogia 

ja 

innovatsioon(I

KT rakendamine 

info otsimisel) 

Teabekeskkond 

info otsimine ja 

kriitiline 

hindamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b tervislikke 

eluviise 

Õppevahendid: arvutid 

internetiühendusega (2) 

40. Sisenõrenäärmed 

Mõisted: sisenõrenäärmed, 

hormoon 

1) Rühmatööde ettekanded. 

 

2) Esitlus: sisenõrenäärmed ja nende talitlu 

 

3) Iseseisev töö: sisenõrenäärmed ja nende 

ülesanded, tabeli koostamin 

Keeleõpetus: 
esinemisoskuse 

arendamine, 

võrdlemine ja 

üldistamine 

Tervis ja 

ohutus:hormoo

nravi, 

hormoonpreparaat

ide mõju tervisele 

Õppevahendid: joonis 

või lüümik/seinatabel 

sisenõrenäärmetest. 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/sekretsio

on.ppt 

41. Neuraalne ja humoraalne 

regulatsioon 

1) Arutelu: närvisüsteemi ja hormoonide osa 

elundkondade talitluse regulatsioonis 

(Veresuhkru regulatsiooni skeemi analüüs ja 

järelduste tegemine ja/või südame töö 

regulatsioon) 

 

Keeleõpetus: 
sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega, võrdlemine ja 

üldistamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtust

ab terveid 

eluviise, II tüüpi 

suhkruhaigus 

Õppevahendid:skeem 

veresuhkru regulatsioonist 

või südame töö 

regulatsioonist 

http://mudelid.5dvision.ee/
http://www.narko.ee/
http://www.parnu.ee/raulpage/koolitus/narko
http://www.ebu.ee/esitlus/sekretsioon.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/sekretsioon.ppt
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1) Paaristöö: mõistekaart sisenõrenäärmetest 

või /ja hormoonidest 

 

2) Iseseisev töö: Venni diagrammi 

koostamine humoraalse ja neuraalse 

regulatsiooni kohta. 

 

42. Kordamine 1) Õppefilmi „Tervis 2000“  arutelu 

 

2) Kordamisküsimused ja –harjutused 

 

3) Suunata õpilasi enesehinnangule 

 

Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Tervis ja 

ohutus:väärtusta

b terveid eluviise, 

eluviisi mõju 

närvisüsteemil 

Õppematerjal:Põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu 

43. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus: 
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestev õpe 
õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja 

oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus 

Õppematerjal:Kontrollt

ööd 9. Klassile, Avita 

 

 

INFOVAHETUS VÄLISKESKKONNAGA7 (6–8) tundi 

Õpitulemused: 
1) analüüsib silma osade ja suuraju nägemiskeskuse koostööd nägemisaistingu tekkimisel ning tõlgendamisel; 

2) selgitab lühi- ja kaugelenägevuse tekkepõhjusi ning nägemishäirete vältimise ja korrigeerimise viise; 

3) seostab kõrva ehitust kuulmis- ja tasakaalumeelega; 

4) võrdleb ning seostab haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehitust ning talitlust; 

5) väärtustab meeleelundeid säästvat eluviisi. 
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Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

ainekava 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

44. Silma ehitus ja talitlus 

Mõisted: pupill, lääts, 

võrkkest, vikerkest, kollatähn, 

kepike, kolvike 

1) Esitlus: silma ehitus ja talitlus 

 

2) Arutelu : silma osade ja suuraju 

nägemiskeskuse koostöö nägemisaistingu 

tekkimisel  ning tõlgendamisel. 

 

3) Individuaalne töö:  mõistekaart nägemise 

või silma kohta. 

 

4) Praktiline uurimuslik töö: a) nägemise 

erinevus ühe ja kahe silmaga vaatamisel, 

b) värvuste eristamine hämaras,  c) 

optilised illusioonid, d) pimetähni 

olemasolu tõestamine.  

Füüsika: 
(valgusallikad, 

liitvalgus, valguse 

murdumine, kujutis, 

silm, 

lääts, prillid, läätse 

optiline tugevus, 

murdumisnurk, fookus, 

tõeline kujutis, näiv 

kujutis, 

kumerlääts, nõguslääts, 

valgusfilter.  8 klass)  

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika: 
(loodusteaduslik 

uurimismeetod) 
Loodusõpetus: 
inimese meeled 
Inimeseõpetus: 
(nägemise tervishoid, 

esmaabi: praht silmas) 

Tervis ja 

ohutus nägemist 

kahjustavate 

tegurite vältimine 

Kärjääriõpetus
silmaarsti   

Õppevahendid: silma 

ehituse joonis. 

Õppematerjal: 
1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/silm.ppt 

2)  Toom, M., Kokassaar, 

U., Martin, M., (1999). 

Bioloogia praktilised tööd 9. 

klassile  lk12-13, Avita 

45. Nägemise tervishoid 

Mõisted: lühinägevus, 

kaugnägevus 

1) Paaristöö:jooniste abil lühi- ja 

kaugnägevuse tekkepõhjuste selgitamine. 

2) Rühmatöö: nägemishäirete vältimise ja 

Füüsika:kumerlääts, 

nõguslääts 

Inimeseõpetus: 
nägemine ja 

Tervis ja 

ohutus 
nägemist 

kahjustavate 

Õppevahendid: 
joonised või skeemid 

nägemishäiretest 

Õppesisu:Silma ehituse ja talitluse seos. Nägemishäirete vältimine ja korrigeerimine. Kõrvade ehituse seos kuulmis- ja tasakaalumeelega. Kuulmishäirete 

vältimine ja korrigeerimine. Haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehituse ja talitluse seosed. 

Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: seitsmendas klassis on õpitud selgroogsete loomade meeleelundeid. 

Põhimõisted: pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, kollatähn, kepike, kolvike, lühinägevus, kaugelenägevus, väliskõrv, keskkõrv, sisekõrv, kõrvalest, trummikile, 

kuulmeluud, kuulmetõri, tigu, poolringkanalid. 

http://www.ebu.ee/esitlus/silm.ppt
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korrigeerimise võimalused. nägemishäired tegurite vältimine, 

televiisori 

vaatamine, arvuti, 

lugemine, ruumide 

valgustus 

46. Kõrva ehitus ja talitlus 

Mõisted: väliskõrv, keskkõrv, 

sisekõrv, kõrvalest, 

trummikile, kuulmeluud, 

kuulmetõri, tigu, 

poolringkanalid. 

1) Esitlus: kõrva ehitus ja talitlus 

 

2) Paaristöö: joonise põhjal  selgitage kõrva 

ehituse seost  kuulmis- ja 

tasakaaluaistingutega. 

 

3) Praktiline uurimuslik töö: a) heliallika 

asukoha määramine, b) suhtelise 

kuulmisläve määramine.  

Füüsika:võnkumine 

ja levi, heli, helikiirus, 

võnkesageduse ja 

helikõrguse seos, heli 

valjus,elusorganismide 

hääleaparaat, kõrv ja 

kuulmine, müra ja 

mürakaitse 8 klass). 

Loodusõpetus 
inimese meeled 
Keeleõpetus 
sõnalise teksti 

seostamine pildilise 

teabega 

 

Tervis ja 

ohutus  kuulmist 

kahjustavate 

tegurite vältimine 

Õppematerjal: 
1) Toom, M., Kokassaar, 

U., Martin, M., (1999). 

Bioloogia praktilised tööd 9. 

klassile lk 14-15, Avita 

2)esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/kuulmin

e.ppt 

Õppevahendid:kellukese

d, müravastased tropid (2a), 

Mehhaaniline kell, tool, 

mõõdulint (2b). 

 

47. Kuulmise tervishoid 1) Praktiline uurimuslik töö arvutimudeliga: 

nägemisaistingu ja kuulmisaistingu teke  

(http://mudelid.5dvision.ee) 

. 

2) Paaristöö:  info otsimine (Mis kahjustab 

kuulmist/ mis on merehaigus jne) kuulmise 

tervishoiu kohta ja mõistekaart 

www.inimene.ee 

 

Õpikeskkond: arvutiklass 

 

Füüsika ja 

inimeseõpetus: 

müra mõju kuulmisele 
Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodusteadus

lik uurimismeetod 

Tervis ja 

ohutus kuulmist 

kahjustavate 

tegurite vältimine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
IKT rakendamine, 

arvutimudelite 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

Teabekeskkond 
erinevate 

infoallikate 

kasutamine ja info 

kriitiline hindamine 

Õppevahendid: arvutid 

interneti ühendusega 

http://www.ebu.ee/esitlus/kuulmine.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/kuulmine.ppt
http://mudelid.5dvision.ee/
http://www.inimene.ee/
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48. Haistmis- ja maitsmismeel 1) Esitlus:haistmis- ja maitsmismeel 

 

2) Arutelu:haistmis-ja maitsmismeele 

seostest. 

 

3) Individuaalne töö: skeemi koostamine 

haistmisaistingu tekkimisest. 

 

4) Praktiline uurimuslik töö: a) 

maitsmistundlikkuse hindamine,  

 b) põhimaitse tajumine.  

Keemia lahustumine, 

aine agregaatolekud 
Loodusõpetus, 

keemia, füüsika: 

loodusteaduslik 

uurimismeetod 
Keeleõpetus: 

analüüsioskuse 

kujundamine 

Tervis ja 

ohutus: maitsmis- 

ja haistnmismeele 

tervishoid 

ÕppematerjalTööjuhend

id: Toom, M., Kokassaar, 

U., Martin, M., (1999). 

Bioloogia praktilised tööd 9. 

klassile lk 16, Avita 

Õppevahendid:kolm 

klaasi, vesi, teelusikad, sool, 

suhkur, markerpliiats (2a), 

klaas küllastunud 

suhkrulahusega, klaas 

küllastunud soolalahusega, 

kaks silmapipetti (2b) 

49. Kordamine 1) Õppevideo „Tervis 2000“  arutelu 

 

2)  Individuaalne töö: kaebekiri ühelt 

meeleelundilt selle omanikule  

 

3) Kordamisülesanded  ja harjutused 

4) Õpilase suunamine enesehinnangule 

Keeleõpetus: kirja 

koostamine 
Tervis ja 

ohutus: 
meeleelundite 

tervishoid 

Õppematerjal:Põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu 

50. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus:  
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine. 

Elukestev õpe 
õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja oskuste 

rakendamine ka 

tulevikus, õpitu 

väärtustamine kogu 

eluks) 

Õppematerjal: 
Kontrolltööd 9. klassile, 

Avita 

 

 

PÄRILIKKUS JA MUUTLIKKUS 10 (9–11) tundi 

Õpitulemused: 



Õpetaja töökava näidis         bioloogia 9. klassile 

 

 27 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

51. DNA, geenid ja kromosoomid 

Mõisted: kromosoom, DNA, 

geen 

1) Arutelu:  miks lapsed  sarnanevad 

vanematega. 

 

2) Praktiline töö: DNA mudeli loomine 

 

3) Arutelu: kuidas on omavahel seotud 

mõisted kromosoom, geen ja DNA ning 

pärilikkus 

 

4) Esitlus: DNA  ja (replikatsiooni)  

pärilikkusaine paljundamise  animatsioon 

www.johnkyrk.com 

 

Kunstiõpetus: 
DNA mudeli 

koostamine 

Keeleõpetus 
arutlusoskus, 

sõnavara täiendamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(arvu

timudeli kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks 
Karjäärivalik ja 

elukestev õpe 
(geneetiku elukutse) 

Õppevahendid: DNA 

mudel 

Õppematerjal: 
tööjuhend inglise keeles 

DNA mudeli 

valmistamiseks: 

http://www.ut.ee/biodida/eib

e/moodul6.htm 

 

 

1) analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel; 

2) selgitab DNA, geenide ning kromosoomide seost ja osa pärilikkuses ning geenide pärandumist ja avaldumist; 

3) lahendab dominantsete ja retsessiivsete geenialleelide avaldumisega seotud lihtsamaid geneetikaülesandeid; 

4) hindab päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel ning analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse 

ulatusest; 

5) hindab organismide geneetilise muutmise võimalusi, tuginedes teaduslikele ja teistele olulistele seisukohtadele; 

6) analüüsib pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste vältimise võimalusi; 

7) kirjeldab geenitehnoloogia tegevusvaldkondi ning sellega seotud elukutseid; 

8) suhtub mõistvalt inimeste pärilikku ja mittepärilikku mitmekesisusse. 

Õppesisu:Pärilikkus ja muutlikkus organismide tunnuste kujunemisel. DNA, geenide ja kromosoomide osa pärilikkuses. Geenide pärandumine ja nende 

määratud tunnuste avaldumine. Lihtsamate geneetikaülesannete lahendamine. Päriliku muutlikkuse tähtsus. 

Mittepäriliku muutlikkuse tekkepõhjused ja tähtsus. Organismide pärilikkuse muutmise võimalused ning sellega kaasnevad teaduslikud ja eetilised küsimused. 

Pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste võrdlus ning haigestumise vältimine. Geenitehnoloogia tegevusvaldkond ja sellega seotud elukutsed. 

Põhimõisted: pärilik muutlikkus, mittepärilik muutlikkus, mutatsioon, kromosoom, DNA, geen, dominantsus, retsessiivsus, geenitehnoloogia. 

http://www.johnkyrk.com/
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodul6.htm
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodul6.htm
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52. Pärilikkuse seaduspärasused 

Mõisted: dominantsus, 

retsessiivsus 

1) Praktiline uurimuslik töö: arvutimudeliga 

pärilikkuse seaduspärasuste avaldumine  

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

Õppekeskkond: arvutiklass 

 

Keeleõpetus:sõna

vara täiendamine 
Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodustead

uslik uurimismeetod 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon(arvu

timudeli kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks) 

Õppevahendid: arvutid 

interneti ühendusega 

Õppematerjal:http://mu

delid.5dvision.ee/parilikkus/i

ndex.htm 

 

53. Pärilikkuse seaduspärasused 1) Praktiline töö: geneetika ülesannete 

lahendamine (eelkõige Mendeli I seaduse 

põhjal) 

 

2) Arutelu: soo määramisest 

 

3) Iseseisev töö: skeemi koostamine soo 

määramisest 

 

Matemaatika:prot

sent, murdarvud 
Keeleõpetus: 
skeemi kirjeldamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:(ene

etika seaduspärasuste 

arvestamine tõu- ja 

sordiaretuses) 

Õppematerjal: 
1) Lihtsamad geneetika 

ülesanded (põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu) 

2)Huvilistele esitlus: 

www.tfg.tartu.ee/bioloogia/

ESITLUSED/soogen.ppt 

54. Pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus 

Mõisted: pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus, mutatsioon 

1) Esitlus: pärilik muutlikkus 

 

2) Praktiline uurimuslik töö arvutimudeliga: 

pärilik 

muutlikkushttp://mudelid.5dvision.ee/tondid/

index.htm 

 

3) Paaristöö: võrdlev tabel mutatsioonilise 

ja kombinatiivse muutlikkuse kohta. 

 

4) Iseseisev töö: mõistekaardi koostamine 

muutlikkusest 

 

Loodusõpetus, 

keemia, 

füüsika:loodustead

uslik uurimismeetod 

Keeleõpetus:võrdl

emine ja üldistamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
arvutimudeli 

kasutamine 

loodusteaduslike 

protsesside 

mõistmiseks 

Õppematerjal: esitlus,  

autor Kristel Mäekask 

http://www.slideshare.n

et/chryssy/prilik-

muutlikkus-ja-

geenmutatsioonid 

 

 

55. Pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus 

1) Esitlus: mittepärilik muutlikkus 

2) Rühmatöö: info otsimine inimese pärilike 

ja mittepärilike omaduste kohta 

 

Keeleõpetus:võrdl

emine ja üldistamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:IKT 

rakendamine 

Õppematerjal: 

1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/parilikkus/index.htm
http://www.tfg.tartu.ee/bioloogia/ESITLUSED/soogen.ppt
http://www.tfg.tartu.ee/bioloogia/ESITLUSED/soogen.ppt
http://mudelid.5dvision.ee/tondid/index.htm
http://mudelid.5dvision.ee/tondid/index.htm
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
http://www.slideshare.net/chryssy/prilik-muutlikkus-ja-geenmutatsioonid
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Mõisted: mittepärilik 

muutlikkus 

3) Arutelu: keskkonna mõju päriliku ja 

mittepäriliku muutlikkuse avaldumisel 

4) Praktiline töö: a) variatsioonirea ja 

variatsioonikõvera koostamine, b) 

muutlikkuse uurimine. 

5)  Iseseisev töö: pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus, Venni diagramm 

 

Matemaatika: 
graafiku joonistamine 

Teabekeskkond ( 
info otsimine ja 

usaldusväärsuse 

kriitiline hindamine 

http://www.slideshare.net/ch

ryssy/mitteprilik-muutlikkus 

2)Toom, M., Kokassaar, U., 

Martin, M. (1999).Bioloogia 

praktilised tööd IX klassile 

lk19, Avita või Kokassaar, 

U., (2002). 

Laboratoorsedtööd 

koolibioloogias lk 100, 

Avita (4a); 

3) Relve, K., jt Bioloogia 

töövihik 9. klassile 2 osa 

(2009).lk44, Avita (4b) 

 

56. Muutlikkus 

Mõisted: pärilik ja mittepärilik 

muutlikkus 

1) Arutelu: organismide paljunemisviisid ja 

muutlikkus. 

2) Rühmatöö: muutlikkus 

Õpikeskkond: õueõpe 

3) Paaristöö: päriliku ja mittepäriliku 

muutlikkuse osa hindamine inimese 

tunnuste näitel. Diagrammidel ja tabelites 

esitatud info analüüs,et selgitada 

mittepäriliku muutlikkuse ulatusest. 

Matemaatika: 
tabelites ja graafikul 

esitatud andmete 

kasutamine 

Infotehnoloogia: 
esitluse 

vormistamine, teksti- 

ja pilditöötluse 

programmid 

 

 

Teabekeskkond  
info otsimine ja 

kriitiline hindamine 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:(IK

T vahendite 

kasutamine esitluse 

koostamisek) 

Õppevahendid: 
diagrammid ja tabelid 

mittepäriliku muutlikkuse 

ulatuse kohta 

Õppematerjal:Muutlikk

us  (3) 

http://www.ebu.ee/doc/6ue6

pe2.pdf 

 

 

57. Pärilikud ja päriliku 

eelsoodumusega haigused 

1) Esitlus: bioloogia ja meditsiin 

 

2) Paaristöö: informatsiooni  otsimine 

pärilike ja päriliku eelsoodumusega 

haiguste kohta (Downi sündroom, 

skisofreenia, hemofiilia, suhkrutõbi jne), 

kuidas on võimalik haigust leevendada 

või ennetada. 

3)  

Keemia: 
olmekemikaalide 

ohtlikkus, etanooli 

füsioloogiline toime 
Keeleõpetus 
sõnavara 

täiendamine, 

arutlusoskuse 

arendamine 

Tervis ja 

ohutus:pärilike ja 

päriliku 

eelsoodumustega 

haiguste 

vältimisvõimalused, 

riskide hindamine 

Õppematerjal :esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.opetaja.edu.ee/bio/mu

utlikkus.ppt 

 

 

 

http://www.slideshare.net/chryssy/mitteprilik-muutlikkus
http://www.slideshare.net/chryssy/mitteprilik-muutlikkus
http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf
http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf
http://www.opetaja.edu.ee/bio/muutlikkus.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/muutlikkus.ppt
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4) Arutelu: päriliku eelsoodumusega 

haiguste vältimise võimalused 

58. Muudetud pärilikkusega 

organismid 

1) Esitlus: geenitehnoloogia 

 

2) Arutelu: geneetiliselt muundatud 

organismide poolt ja vastu. 

 

3) Rollimäng „Kas peaksime looma uusi 

organisme“ tööjuhend www.parsel.eu 

 

4) Rühmatöö:  meedias oleva info kriitiline 

hindamine (otsige 2-3 artiklit GMO-de 

kohta) 

Õppekeskkond: arvutiklass 

Keeleõpetus:väitl

us, argument ja 

vastuargument 

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine: 
geenitehnoloogi 

elukutse tutvustamine 

Väärtused ja 

kõlblus: 
organismide 

geneetilise 

muundamisega 

kaasnevad eetilised 

probleemid 

Teabekeskkond:  
erinevate infoallikate 

kasutamine ja info 

kriitiline hindamine 

Õppematerjal:1)Transg

eensed loomad  

http://www.ut.ee/biodida/eib

e/moodulid.htm 

2) esitlus,  autor Kristel 

Mäekask  

www.slideshare.net/chryssy/

geenitehnoloogia 

3) www.parsel.eu Kas 

peaksime looma uusi 

organisme? 4 tunnine 

moodul 

 

59. Geenitehnoloogia 1) Rollimängu kokkuvõtted 

 

2) Väitlus:  geneetiliselt muundatud toidu plussid 

ja miinused 

 

3) Kordamisküsimused ja harjutused 

 

4)  Õpilaste suunamine enesehinnangule. 

 

 

Keeleõpetus: 
väitlus, argument ja 

vastuargument 

Väärtused ja 

kõlblus: 
organismide 

geneetilise 

muundamisega 

kaasnevad eetilised 

probleemid 
Teabekeskkond  
info otsimine  ja 

kriitiline hindamine 

Õppematerjal:Põhikooli 

lõpueksami ülesannete kogu 

60. Kontrolltöö Kontrolltöö Keeleõpetus:tööju

hisega töötades teksti 

mõistmine, skeemi 

kirjeldamine 

Elukestev õpe: 
õpioskuste 

arendamine, 

enesekontroll, 

teadmiste ja oskuste 

rakendamine ka 

Õppematerjal:Kontrollt

ööd 9. klassile, Avita 

http://www.parsel.eu/
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodulid.htm
http://www.ut.ee/biodida/eibe/moodulid.htm
http://www.slideshare.net/chryssy/geenitehnoloogia
http://www.slideshare.net/chryssy/geenitehnoloogia
http://www.parsel.eu/
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tulevikus, õpitu 

väärtustamine kogu 

eluks) 

 

Õppe-

tund 
Teema/ Mõisted 

Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT 

kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond 

Õppeainete 

lõiming 

Lõiming 

läbivate 

teemadega 

Õppematerjal/ 

õppevahendid 

61. Elus looduse süsteem 1) Praktiline töö : taimede ja/või loomade 

klassifitseerimine  

http://bio.edu.ee/taimed 

 või 

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

 

2) Esitlus: eluslooduse süsteem 

 

Loodusõpetus: 
eluslooduse jaotamine 

rühmadesse 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
(IKT rakendamine 

eluslooduse 

rühmitamisel, 

digimäärajate 

kasutamine) 

Elukestev õpe 

ja karjäär 
süstemaatiku 

elukutse 

Õppevahendid: näited 

sugupuudest, määrajad 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Uku Praks 

www.ut.ee/biodida/taiend/vi

sual/kodu/praks_d1.ppt 

 

EVOLUTSIOON 8 (6–8) tundi 

Õpitulemused: 
Õpilane 

1) selgitab bioloogilise evolutsiooni olemust ja toob selle kohta näiteid; 

2) toob näiteid evolutsiooni tõendite kohta; 

3) seostab olelusvõitlust loodusliku valikuga; 

4) analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu; 

5) hindab suuremate evolutsiooniliste muutuste osa organismide mitmekesistumises ja levikus; 

6) võrdleb inimese ja teiste selgroogsete evolutsiooni; 

7) seostab evolutsiooniteooria seisukohti loodusteaduste arenguga. 

Õppesisu:Bioloogilise evolutsiooni olemus, põhisuunad ja tõendid. Loodusliku valiku kujunemine olelusvõitluse tagajärjel. Liikide teke ja muutumine. 

Kohastumise tähtsus organismide evolutsioonis. Evolutsiooni olulisemad etapid. Inimese evolutsiooni eripära. 

Põhimõisted: evolutsioon, looduslik valik, olelusvõitlus, kohastumine, kohastumus, ristumisbarjäär, fossiil. 

http://bio.edu.ee/taimed
http://bio.edu.ee/loomad
http://www.ut.ee/biodida/taiend/visual/kodu/praks_d1.ppt
http://www.ut.ee/biodida/taiend/visual/kodu/praks_d1.ppt
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62. Bioloogilise evolutsiooni 

tõendid 

1) Arutelu: elu tekkest ja arengust Maal 

 

2) Esitlus: evolutsiooni tõendid 

 

3) Iseseisev töö: tabel evolutsioonitõendite 

kohta 

 

4) Praktiline töö: taimede analoogiliste 

elundite võrdlus (a)  ja/või taimede 

homoloogiliste elundite võrdlus (b).  

Geograafia: 7. 

klassis kivistised, 

bioloogilise 

evolutsiooni tõendid, 

geograafiline 

isolatsioon 

Loodusõpetus, 

füüsika, keemia: 
loodusteaduslik 

uurimismeetod 

Keeleõpetus: 
võrdlemine ja 

üldistamine 

Elukestev õpe 

ja karjäär: 

paleontoloogi 

elukutse, iseseisva 

töö oskuste ja 

harjumuste 

kujundamine 

Õppematerjal:  
1) esitluse autor Kristel 

Mäekask 

www.opetaja.edu.ee/bio/evo

lutsioonitoendid.ppt 

2)Kokassaar, U.,(2002). 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias lk 104, 

Avita (4) 

Õppevahendid:kivistise

d, joonised homoloogilistest 

ja analoogilistest elunditest, 

joonis inimese 

rudimentidest, selgroogsete 

loomade embrüote 

joonised.(1) luup, joonlaud, 

kaktuse ja viigipuu astlad, 

roosi ja vaarika ogad (4a), 

luup, joonlaud,  nuga, kartuli 

mugul, sibul, orasheina 

risoom, maapirni muguljuur 

(4b). 

63. Loodusliku valiku kujunemine 

olelusvõitluse tagajärjel 

Mõisted: looduslik valik, 

olelusvõitlus 

1) Tunnikontroll: evolutsiooni tõendid 

 

2) Arutelu: loodusliku valiku roll 

olelusvõitluses. 

 

3) Esitlus: looduslik valik 

 

4) Paaristöö: graafikutelt info lugemine ja 

analüüsimine (loodusliku valiku vormid). 

 

5) Praktiline uurimuslik töö: liikidevaheline 

olelusvõitlus hallitusseente näitel  

Matemaatika 
(graafikutelt info 

lugemine) 

Loodusõpetus, 

keemia, füüsika 
(loodusteaduslik 

uurimismeetod) 

Keeleõpetus 
(võrdlemine ja 

üldistamine, sõnavara 

täiendamine) 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik: 
koostööoskuste 

kujundamine 

Õppematerjal:  
1) esitlus, autor Kristel 

Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/LV.ppt 

2) Kokassaar, U., (2002). 

Laboratoorsed tööd 

koolibioloogias lk102, Avita 

(5) 

Õppevahendid:preparee

rimisnõel, Petri tass, nuga, 

sai, vesi, etanool, tikud, 

erinevad hallitanud 

toiduained (5) 

http://www.opetaja.edu.ee/bio/evolutsioonitoendid.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/evolutsioonitoendid.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/LV.ppt
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64. Liikide teke ja muutumine 

Mõisted: ristumisbarjäär 

1) Esitlus: liikide teke 

 

2) Arutelu: liikide muutumisest 

 

3) Iseseisev töö: mõistekaart liikide 

tekkimise kohta. 

 

4) Rühmatöö: info otsimine Internetist eri 

liiki loomade ristamisel saadud 

hübriidide kohta.Vastused ka ingliskeelse 

sõna hybridanimalsisestamisel. 

 

5) Essee: uute liikide tekkimise 

võimalikkusest Maal 

Geograafia: 
 geograafiline 

isolatsioon) 

Infotehnoloogia: 
esitluse vormistamine, 

teksti- ja pilditöötluse 

programmid 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamine 

 

Teabekeskkond 
info otsimine ja 

kriitiline 

hindamine 
Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 

IKT vahendite 

kasutamine info 

otsimiseks 

Õppematerjal:esitluse 

autor Kristel Mäekask 

www.ebu.ee/esitlus/liigiteke

2.ppt 

 

Õppevahendiderinevad 

infoallikad (arvutid interneti 

ühendusega), teatmeteosed 

65. Kohastumise tähtsus 

organismide evolutsioonis 

Mõisted: kohastumine ja 

kohanemine 

1) Paaristöö: tooge näiteid kohastumustest 

ja nende suhtelisusest. 

 

2) Paaristöö: skeemi alusel selgitage 

tööstusliku melanismi  olemust. 

 

3) Arutelu:  kohastumuste ja kohanemise 

olemusest 

 

4) Kordamisküsimused 

Õpilaste suunamine eneshinnangule. 

Keeleõpetus:.skeem

ide ja piltide 

kirjeldamine, sõnavara 

täiendamine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik 
koostööoskuste 

kujundamine 

Õppevahendid: 
tööstusliku melanismi 

joonis/skeem. 

Õppematerjal: 
esitlus, autor Helina 

Reinohttp://www.slideshare.

net/helina20/kohastumused 

 

66. Taime- ning loomariigi 

evolutsioon 

1) Esitlus: elu areng Maal 

 

2) Iseseisev töö: taime- ja loomariigi 

evolutsiooni kohta tabeli koostamine. 

 

3) Kontrolltöö 

 

Loodusõpetus:(elu 

areng Maal 

Keeleõpetu:  
tööjuhisega töötades 

teksti mõistmine, 

skeemi kirjeldamine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik 
iseseisva töö 

oskuste ja 

harjumuste 

kujundamine 

Õppematerjal:esitlused 

www.opetaja.edu.ee/bio/elua

rengmaal.ppt 

või  

www.ebu.ee/esitlus/eluareng

maal.ppt 

Kontrolltööd 9. klassile, 

Avita 

http://www.ebu.ee/esitlus/liigiteke2.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/liigiteke2.ppt
http://www.slideshare.net/helina20/kohastumused
http://www.slideshare.net/helina20/kohastumused
http://www.opetaja.edu.ee/bio/eluarengmaal.ppt
http://www.opetaja.edu.ee/bio/eluarengmaal.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/eluarengmaal.ppt
http://www.ebu.ee/esitlus/eluarengmaal.ppt
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67. Inimese evolutsiooni eripära 1) Kontrolltöö tulemuste analüüs 

 

2) Esitlus: inimese evolutsioon 

 

3) Arutelu: inimese ja teiste selgroogsete 

evolutsiooni seaduspärasustest 

 

4)  Iseseisev töö: Venni diagrammi 

koostamine inimese ja selgroogsete 

loomade evolutsiooni kohta 

Geograafia:rahvad 

ja rassid 

Loodusõpetus: 
inimese põlvnemine. 

Inimese võrdlus 

selgroogsete 

loomadega 
Keeleõpetus:võrdle

mine ja üldistamine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik 
(iseseisva töö 

oskuste ja 

harjumuste 

kujundamine) 

Õppematerjal: esitlus, 

autor Kristel Mäekask 

www.opetaja.edu.ee/bio/ini

mese.evol 

 

68. Evolutsiooni teooriad 1) Essee: evolutsiooniteooriad 

 

2) Väitlus: darvinism versus kreatsionism 

Keeleõpetus:essee 

kirjutamise ja väitluse 

põhimõtted 

Väärtused ja 

kõlblus  
(hinnangute 

andmine, teaduse 

olemuse 

mõistmine)  

Teabekeskkond
(erinevate 

infoallikate 

kasutamine) 

 

69. Evolutsiooni teooriad 1) Esseede arutelu ja hindamine Keeleõpetus:essee 

kirjutamise, sõnavara 

arendamine 

Väärtused ja 

kõlblus (erinevate 

evolutsiooni-

teooriate 

aktsepteerimine, 

usk) 

 

70 Kokkuvõtete tegemine Arutelu: mis ma sellel aastal õppisin? Keeleõpetus: 
eesmärkide 

sõnastamine, 

lühikokkuvõtte 

tegemine 

Elukestevõpe ja 

karjäärivalik(m

is on see, mida ma 

võtan sellel 

õppeaastal õpitust 

ellu kaasa) 

 

 

http://www.opetaja.edu.ee/bio/inimese.evol
http://www.opetaja.edu.ee/bio/inimese.evol

