
Leia interneti võimalusi kasutades, kes on need Eestist pärit maadeavastajad, ja täienda tabelit! 
Töölehe näidis 

Pildi  
nr 

Maadeavastaja nimi Eluaastad Paigad Eestis, 
millega seotud 

Paigad maailmakaardil Mille järgi tuntakse / tähtsaim 
avastus (selle toimumise aeg) 

 Fabian Gottlieb Benjamin 
BELLINGSHAUSEN 
(Faddei Faddejevitš) 

20.IX  1778  
Saaremaa, Lahetaguse 
25.I 1852 Kroonlinn 

Lahetaguse, 
Tallinn 

Meri, nõgu, vaatlusjaam 
Antarktikas, atoll Vaikses 
ookeanis 

Antarktise avastamine 28. I 1820 

...................................................... 

   Maetud Tallinna 
toomkirikusse 

Atoll, neem, saar, väin, 
laht, järv, korallriff... 

Vene esimene ümbermaailmareis 
(selle juht). Koostas oma aja parima 
Lõunamere atlase. 

    Hellenurme neem Taimõri 
lahes Kara meres 

Reis Taimõrile 

   Roela mõis Saar Põhja-Jäämeres, 
asundus Alaskal 

Kirde-Siberi rannikuekspeditsioon; 
Venemaa Alaska kindralkuberner 

    Poolsaar Uus-Siberi 
saarestikus 

Sannikovi maa otsingud (tegelikult 
pole olemas); Uus-Siberi saarestik 

   Piibe mõis Saar Taimõri lahes Jõgede kallaste uhtumise 
seaduspärasus 

     Osales Krusensterni juhitud 
ümbermaailmareisil 1803–1806, 
1815–1818 juhtis ise 
ümbermaailmareisi prikil Rjurik 

 Milline neist maadeavastajaist elas Rannule kõige lähemal? 
 Reasta need maadeavastajad sünniaja järgi.  
 Kirjelda, milline on praegu ilm Bellingshauseni vaatlusjaamas Antarktikas. 



Geoinformaatika töökava VIII klassile           1 ainetund nädalas 

Õppe- 
nädal 

Teemad, 
alateemad 

Käsitletavad 
põhimõisted 

Meetodid Allikad  Hindamine, 
märkused 

Läbivad 
teemad, 
integratsioon 

1. Sissejuhatus 
ainesse. 
Mandrid ja 
maailmajaod 

 
 
Mandrid, 
maailmajaod  

Moodle keskkonna 
tutvustus 
 
Puzzle  

www.fk.ut.ee/elsee; 
http://viz.globe.gov/viz-
bin/show.cgi?l=en&b=g&rg=n&e
nc=FF&nav=1&page=gallery-
puzzles.ht  

Aasta 
tööplaani 
tutvustus 

Keskkond ja 
meedia 

2. Internetiotsing Lehitseja, 
hüperlink, 
nupuriba, menüü, 
aadressiriba 

Loeng-esitlus väikeste 
individuaalsete 
ülesannetega 

IE, Neti, Google jm   

3. Maadeavastused Kuulsad eesti-
maalased 

Internetiotsing, 
pildiotsing  

Tööleht, http://unite.ut.ee/teadus/ 
(vt töölehe näidist Lisa 2)

Hinne  Ajalugu  

4. –5. Kliimavöötmed 
ja 
kliimadiagramm 

Kliimadiagramm Kliimadiagrammi 
koostamine Excelis 

Algandmed, 
www.worldclimate.com 

Hinne  Matemaatika  

6. Kliima ja jõgede 
äravool 

Hüdrograaf  Hüdrograafi koostamine 
Excel’is, animeeritud 
kartogrammilt info 
lugemine 

www.grdc.sr.unh.edu 
(töölehel on mõisted vaja tõlkida) 

Hinne  Inglise keel  

7. Kõrb Kõrbeelustik  Vastete otsimine 
võõrsõnadele 

www.koolielu.ee  
Powerpointi esitlused 

 Bioloogia  

8. Ristsõna 
koostamine 

Tarkvara 
installeerimine 
arvutisse 

Kõrberistsõna 
koostamine ja 
lahendamine 

www.greeneclipsesoftware.com Hinne  Emakeel 

9. –10. Muldade teke ja 
kujunemine 
erinevates 
loodusvööndites 

Mullatekke-
tegurid, puna-, 
must-, pruun- ja 
leetmuld, igikelts 

Töölehe täitmine 
Powerpointi esitluse 
põhjal 

Õpetaja koostatud esitlus Hinne  Keemia, 
füüsika, 
bioloogia 



11. –12. Vahemereline 
mets ja 
põõsastik 

Andmete 
pakkimine, 
pildimahu 
vähendamine 

Veebipõhise 
pildivalimiku 
koostamine, 
autorile viitamine 

Internetiotsing, Total Commander, 
Adobe Photoshop, pdf-formaat 

Hinne  

13. –14. Parasvöötme 
kliima ja teeolud 

Ilmakaart, 
ilmaelemendid 

Andmete lugemine 
ilmakaardilt, seostamine 
igapäevaeluga 

www.emhi.ee  
www.maanteeamet.ee 

Hinne  Liiklusohutus 

15. –16. Jäävöönd, 
Gröönimaa, 
Arktika, 
Antarktika 

Jää- ja 
külmakõrb, 
mandriliustik, 
mägiliustik,  

Töölehe täitmine Tööleht Exe-programmile 
http://web.zone.ee/vr/   

Hinne  

17. –18. Kõrgus-
vööndilisus 

A4-formaadi 
landscape-vaade, 
veergudeks 
jagamine 

Turismivoldiku 
koostamine Wordis, 
teksti, kaardi  ja piltide 
paigutamine, allikatele 
viitamine 

Loosiga tõmmatud 
mäestikupiirkonna kohta internetist 
info otsimine, turismi- ja 
transpordiettevõtete kodulehed, 
www.trip.ee,  
http://www.tallinn-airport.ee jne 

Hinne Inglise keel 

19. –25. Loodusvööndite 
kordamine  

Kõik õpitud 
loodusvööndid 

Etteantud teemal 
Powerpointi esitluse 
koostamine, 
ettekandmine ja 
hindamine 

Nt inimtegevus erinevates 
loodusvööndites;  kliimavöötmete 
seos loodusvöönditega; 
taimede/loomade kohastumused 
erinevates loodusvööndites; 
keskkonnaprobleemid erinevates 
loodusvööndites jms 

Kaasõpilaste 
esitluste 
analüüs,  
hinne 

 

26. Loodusvööndite 
mõistete 
entsüklopeedia 

Kõik õpitud 
loodusvööndid 

Moodle keskkonnas 
sõnastiku koostamine 

Igale õpilasele antakse 2–4 tähte, 
millega algavate sõnade hulgast 
valitakse mõisted 

Hinne   

27. Statistikat Eesti 
kohta. 
Arvjoonisete ja 
tabelite 
vormistamine 

Joon-, tulp-, 
ringdiagramm 
jm diagrammid 

Tutvume statistikaameti 
andmebaasiga, 
infootsing, diagrammide 
koostamise põhitõed 

http://www.stat.ee/files/koolinurk/  
 

(vt töölehe näidist Lisa 3)

Hinne  Matemaatika, 
ühiskonna-
õpetus 



28. Rahvastiku-
püramiid 

 Rahvastikupüramiidi 
koostamine Excelis ja 
analüüs 

Andmed www.stat.ee  Hinne  Matemaatika, 
ühiskonna-
õpetus 

29. –30. Euroopa selgeks Euroopa 
poliitiline kaart 

Interaktiivsed 
kaardiõppemängud 

www.kengeo.com  
Euroopa poliitiline kontuur-
seinakaart 

Hinne suulise 
vastuse eest  

Ajalugu, 
ühiskonna-
õpetus 

31. Ühe Euroopa 
väikeriigi 
tutvustus 

Riigi asendi, 
pinnamoe ja 
vaatamis-
väärsuste 
kirjeldus 

Google Earthi praktiline 
kasutamine 

Google Earthi programm Hinne  

32. –34. Kodupaiga atlas Arvutikaardid, 
Eesti põhikaart, 
ortofoto 

Maa-ameti 
kaardiserveriga 
tutvumine, kodukohaga 
seotud kaardilehtedest 
atlase koostamine 

www.maaamet.ee, 
lisaks infootsing teistest allikatest 

Hinne   

35. Kokkuvõte 
aastast 

Tagasiside 
õpetajale 

Arutelu,  tagasiside 
Moodle keskkonnas 

 Hinne lõpu-
tunnistusele 

 

 


