
Soovitusi keemia õppetegevuse korraldamiseks ja läbiviimiseks 8.–9. klassis. 
 

Lembi Tamm, Aivar Vinne 
 
Õppeprotsess on suunatud vajalike õpitulemuste saavutamisele, seostades õpitulemusi õppesisuga 
ja seades eesmärgiks lõimida õppeaine õpitulemuste saavutamine õppekavas välja toodud 
üldpädevuste ning loodusainete valdkonna üldiste pädevuste kujundamisega, arvestades vastavaid 
õppe- ja kasvatuseesmärke. 
 
Keemia ainekavas on välja toodud kaheksa üldist õpitulemust, mille saavutamisele III kooliastme 
lõpuks tuleb õppeprotsessis tähelepanu pöörata kõigi teemade käsitlemisel ja teemaga seotud 
konkreetsemate õpitulemuste saavutamisel. 
 
Põhikooli lõpetaja 

1) märkab keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, ümbritsevas keskkonnas ja praktilises 
inimtegevuses;  

2) kasutab korrektselt ainekavakohast keemiaterminoloogiat ja keemiasümboolikat ning saab 
aru lihtsamast keemiatekstist; 

3) kasutab vajaliku teabe leidmiseks perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja metallide 
pingerida ning leiab tabelitest ja graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi (lahustuvus, 
lahuse tihedus, sulamis- ja keemistemperatuur vms); 

4) mõistab keemiliste reaktsioonide võrrandites sisalduvat teavet ning koostab lihtsamaid 
reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

5) rakendab teadusuuringute põhimõtteid (probleem > hüpotees > katse > järeldused); 
6) planeerib ja teeb ohutult lihtsamaid keemiakatseid, mõistab igapäevaelus kasutatavate 

kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke 
ohutusnõudeid; 

7) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste koostise alusel, 
kontrollib lahenduskäigu õigsust dimensioonanalüüsiga ning hindab arvutustulemuste 
vastavust reaalsusele; 

8) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja 
sellesse säästvat suhtumist. 

Ainekavas on märgitud, et õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. Seega saab 
võimekamatele õpilastele esitada täiendavaid nõudmisi ja pakkuda neile lahendamiseks ka 
mõnevõrra keerukamaid probleeme, mis eeldavad oskust rakendada õpitut uudses olukorras, 
mõista käsitletavaid seoseid sügavamalt ning teha nende põhjal kompetentseid järeldusi. Samas 
võib vähemvõimekatelt õpilastelt nõuda madalamatasemeliste mõtlemisoskuste 
(reprodutseerimine, näidete toomine, võrdlemine  jne) rakendamist ja probleemide lahendamist 
vaid suhteliselt lihtsates, tüüpilistes olukordades. Seega on võimalik rakendada diferentseeritud 
õpet, lähtudes õpilaste võimetest ja huvidest. Pakkudes õpilastele lahendamiseks jõukohasemaid ja 
igapäevaeluga rohkem seostuvaid probleeme, on võimalik muuta õpitav õpilastele ühtlasi ka 
huvipakkuvamaks. Huvitavamaks ja arusaadavamaks muutmisele aitab palju kaasa õpitava tihedam 
lõimimine teistes loodusainetes õpitavaga, võimaldades õpilastel terviklikuma loodusteadusliku 
maailmapildi kujunemist.  

Õppeainete lõimingust on pikemalt kirjutatud kogumikus: „Lõimingu võimalusi põhikooli 
õppekavas.“ 
http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=772212/l%F5imingukogum
ik_08+03+10.pdf 
 



Õppeprotsessi ja sellega seotud probleemide lahtikirjutus teemade kaupa 
 
8. KLASS (70 tundi) 
MILLEGA TEGELEB KEEMIA (11 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
See on keemia sissejuhatav teema. Seda teemat õppides saavad õpilased ülevaate keemia kui 
õppeaine uurimisvaldkonnast, mõistavad ainete keemiliste ja füüsikaliste omaduste erinevust ning 
saavad esmase ettekujutuse keemiliste reaktsioonidega seotud nähtustest. Eesmärgiks pole mitte 
niivõrd uute teadmiste omandamine, kuivõrd tutvumine keemiliste nähtuste maailmaga, äratamaks 
õpilaste huvi neid nähtusi ka ise uurida ja sügavamalt mõista. Keemiakatseid tehes omandavad 
õpilased mitmeid vajalikke töövõtteid ja õpivad järgima tähtsamaid laboratoorse töö 
ohutusnõudeid. Arvutusülesannete lahendamisega õpitakse rakendama matemaatikas omandatud 
teadmisi ja oskusi lahuste protsendilise koostisega seotud arvutustes, pöörates tähelepanu arvutuste 
sisust arusaamisele ja arvutustulemuste põhjal järelduste tegemisele.  
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õppimisel saab toetuda loodusõpetuses, eriti 7. klassi loodusõpetuses õpitule ainete 
füüsikaliste omaduste kohta.  
5. klassi loodusõpetuses käsitletakse järgmist teemadeplokki: vee omadused, vee olekud ja nende 
muutumine, vedela ja gaasilise aine omadused. 
7. klassi loodusõpetuses käsitletakse järgmist teemadeplokki: puhas aine, ainete segu, 
mittesegunevad vedelikud, ainete lahustumine vedelikes, gaaside lahustumine vedelikes, ainete 
eraldamine segust, inimtegevus õhu ja vee saastamisel ja puhastamisel, sulamine ja tahkumine, 
aurumine ja kondenseerumine.  
Lahuste protsendilise koostise arvutamine toetub matemaatikas omandatud teadmistele ja 
oskustele, sh protsendi mõiste rakendamisele. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: puhas aine, ainete segu, lahus, 
lahusti, küllastunud lahus, tahkis, vedelik, gaas, sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur, 
aurumine, keemine, keemistemperatuur, kondenseerimine, destilleerimine, sublimatsioon, 
härmastumine, protsent. Loodusõpetuses õpitu põhjal peaksid õpilased tundma mõningaid 
lihtsamaid katsevahendeid ja oskama järgida põhilisemaid ohutusnõudeid katsete tegemisel. 
 
Lõiming: loodusõpetus: puhas aine, ainete segu, lahus, ainete olekud ja füüsikalised omadused; 
bioloogia: pihussüsteemid meie ümber; matemaatika: protsentarvutused.  
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Ainete füüsikaliste omaduste (soojus- ja elektrijuhtivuse, kõvaduse, sulamis- või 
keemistemperatuuri jms) määramine ning lahustuvuse uurimine (kvalitatiivselt); täiendava IKT 
rakendusena võib ainete omaduste põhjal koostada võrdleva tabeli või graafiku (sõltuvalt 
õpilaste tasemest). 
• Keemiliste reaktsioonide esilekutsumise tingimuste ja reaktsioonitunnuste uurimine; 
lisaks võib jälgida keemiliste protsesside kulgemist interneti vahendusel või vaadata vastavat 
videomaterjali. 
• Keemiakatsete tegemisel kasutatavate põhiliste katsevahendite ja vajalike 
ohutusnõuetega tutvumine (ja nende kohta loodusõpetuses õpitu meenutamine). 
• Eri tüüpi pihuste valmistamine ja uurimine; olenevalt kooli asukohast on selle teema 
korral võimalik kasutada ka õuesõpet. 
• Lahuste protsendilise koostisega seotud arvutusülesannete lahendamine, lähtudes lahuse 
ja lahustatud aine massi ning lahuse massiprotsendi vahelisest seosest. Tähelepanu tuleb 



seejuures pöörata põhimõistetest (lahus, lahusti, lahustunud aine jne) arusaamisele ning osa ja 
terviku vahekorra mõistmisele, et mitte seada eesmärgiks lihtsalt kindla algoritmi järgi 
arvutamisvõtete äraõppimist.  
 
Õppevahendid: ainete füüsikaliste omaduste uurimiseks vajalikud ained ja katsevahendid, 
termomeeter reageerivate ainete temperatuuri määramiseks, reaktiivid ja katsevahendid pihuste 
saamiseks ja uurimiseks, tutvustatavate katsevahendite näidised, ohutusnõuete plakat. 
 
AATOMIEHITUS, PERIOODILISUSTABEL. AINETE EHITUS  (14 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Selle teema õpetamise eesmärk on anda õpilastele ettekujutus keemilise elemendi mõistest ning 
elemendi aatomiehituse ja metalliliste või mittemetalliliste omaduste vahelistest seostest vastava 
elemendi asukohaga perioodilisustabelis. Selle teema raames õpivad õpilased aru saama aine 
ehitusega seotud põhimõistetest, mis annavad vajaliku aluse järgmiste keemiateemade sisuliseks 
mõistmiseks ning õppematerjalis seoste loomiseks. Tähtis on oskus ära tunda tüüpilisi metallilisi ja 
mittemetallilisi elemente nende asukoha järgi perioodilisustabelis (piki rühma ja perioodi 
metalliliste või mittemetalliliste omaduste muutuse põhjendamist pole põhikooli keemia ainekavas 
nõutud), omandada ettekujutus kovalentse ja ioonilise sideme põhimõttelisest erinevusest ning 
mõista, et kõik ained ei koosne molekulidest (ei ole molekulaarsed ained). 
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õppimisel saab toetuda loodusõpetuses, eriti 7. klassi loodusõpetuses õpitule ainete ehituse 
kohta. 
7. klassi loodusõpetuses käsitletakse järgmist teemadeplokki: aine partikulaarne ehitus (aine 
koosnemine osakestest), elementaarlaeng, aatomi ja aatomituuma ehitus, aatomite mitmekesisus, 
keemilised elemendid ja aine. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: molekulivalem, aineosake, 
molekul, aatom, aatomituum, elektronkate, elektrilaeng, elektron, prooton, neutron. 
 
Lõiming: loodusõpetus: molekul, aatom, aatomi tuum ja elektronkate, elektrilaeng, 
aineosakesed elektron, prooton ja neutron. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Aatomiehituse (tuumalaengu, elektronkihtide ja väliskihi elektronide arvu) seostamine 
keemilise elemendi asukohaga perioodilisustabelis; tähelepanu tuleks pöörata ka keemiliste 
elementide tähiste (sümbolite) õigele lugemisele. 
• IKT rakendusena keemiliste elementide kohta internetist huvitavate andmete otsimine ja 
nende süstematiseerimine. 
• Keemilise elemendi metalliliste või mittemetalliliste omaduste ning vastavate lihtainete 
omaduste seostamine vastava elemendi aatomi kalduvusega liita või loovutada elektrone 
(metallilised elemendid loovutavad, mittemetallilised enamasti liidavad elektrone). Seejuures on 
soovitatav pöörata tähelepanu eelkõige tüüpilistele metallilistele ja mittemetallilistele 
elementidele, jättes vaatluse alt esialgu kõrvale vähem iseloomulikud, vahepealsemate 
omadustega elemendid, eriti poolmetallid. 
• Lihtsamate molekulimudelite koostamine ja nende seostamine vastavate 
molekulivalemitega. 
• Molekulivalemite põhjal molekulmasside arvutamine. 
• Aatomite ja ioonide erinevuse selgitamine (pöörates tähelepanu võimalikule tüüpilisele 
veale – elemendi lihtaine ja tema keemilise ühendi omaduste samastamisele). 



• Kovalentse sideme ja ioonilise sideme sisulise erinevuse selgitamine. 
• Molekulaarsete ja mittemolekulaarsete ainete ehituse sisulise erinevuse selgitamine. 
 
Õppevahendid: keemiliste elementide perioodilisustabel, molekulimudelid, metallide ja 
mittemetallide ning molekulaarsete ja mittemolekulaarsete ainete näidised. 
 
HAPNIK JA VESINIK, NENDE TUNTUMAID ÜHENDEID  (16 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Hapniku ja vesiniku teemat õppides saavad õpilased põhjalikuma ettekujutuse oksüdeerumis- (sh 
põlemis-) protsessidest ja teema raames käsitletavate ainete kõige põhilisematest omadustest. Eriti 
tähtis on, et õpilastel kinnistuks arusaam hapnikust kui kõige põhilisemast oksüdeerijast Maa 
tingimustes, sh eluslooduses. See loob alused edaspidi käsitletavate redoksreaktsioonide 
põhimõtete paremaks mõistmiseks. Õpitakse seostama oksiidide valemeid vastavate keemiliste 
elementide oksüdatsiooniastmetega ning omandatakse esmane ettekujutus reaktsioonivõrrandite 
koostamise põhimõtetest. Selle teema õpetamise üheks tähtsamaks eesmärgiks on rajada alus 
keemias kasutatava sümboolika mõistmiseks ja rakendamiseks.  
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õppimisel saab toetuda loodusõpetuses hapniku, vesiniku ja vee kohta õpitule. 
6. klassi loodusõpetuses käsitletakse järgmist teemaplokki: õhu tähtsus, õhu koostis, õhu 
omadused, fotosüntees, hapniku tähtsus looduslikes protsessides, õhu saastumine ja atmosfääri 
kaitse. 
7. klassi loodusõpetuses käsitletakse teemaplokki: vesinik, hapnik, vesi, süsihappegaas, soojuse 
eraldumine põlemisel, soojuspaisumine ja aine tihedus, soojuspaisumine ja loodusnähtused, vee 
paisumine külmumisel ja sellega seotud nähtused looduses, keemiline energia.  
Geograafias on käsitletud vett Maa kliima kujundajana. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: atmosfäär, õhk, hapnik, 
süsihappegaas, lämmastik, hingamine, põlemine, fotosüntees.    
 
Lõiming: loodusõpetus: atmosfäär, õhk, õhu koostisained, hingamine, põlemine, fotosüntees, vee 
füüsikalised omadused; bioloogia: hapniku roll hingamisel, süsihappegaasi teke, fotosüntees; 
geograafia: vesi Maa kliima kujundajana. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Hapniku laboratoorne saamine, tõestamine ja tema omaduste uurimine. 
• Süsihappegaasi saamine, kogumine ja tema omaduste uurimine; pööratakse tähelepanu 
erinevat tüüpi gaaside kogumise võimalustele, lähtudes gaasi omadustest. 
• Hapniku omaduste seostamine tema rolliga eluslooduses, luues seoseid loodusõpetuses ja 
bioloogias varem õpituga. 
• Elementide oksüdatsiooniastmete määramine oksiidides jt lihtsamates ühendites, 
elemendi oksüdatsiooniastme ja selle elemendi oksiidi valemi seostamine. 
• Arutelu mõnede tuntumate oksiidide üle (nt CO, CO2, SO2 ,Fe2O3, Al2O3 jne) – kus neid 
võib kohata, nende rollist looduses või igapäevaelus ja nende omadustest. 
• Põlemisreaktsioonide kujutamine molekulimudelite abil, pöörates tähelepanu 
reaktsioonis osalevate molekulide ja vastavate elementide aatomite arvule (metaani jt lihtsamate  
molekulaarsete ainete põlemisreaktsioonide näitel) – rajades sellega alused reaktsioonivõrrandite 
tasakaalustamise põhimõtete mõistmisele. 
• Reaktsioonivõrrandite koostamise põhimõtetega tutvumine lihtsamate 
oksüdeerumisreaktsioonide näitel; reaktsioonivõrrandites sisalduva teabe selgitamine. 



• Vesiniku laboratoorne saamine, tõestamine ja selle omaduste uurimine. 
• Vee omaduste ja tähtsuse selgitamine, seostades seda loodusõpetuses ja geograafias 
varem õpituga; veesõbralike (hüdrofiilsete) ja vett-tõrjuvate (hüdrofoobsete) ainetega 
tutvumiseks on soovitatav teha vastavaid katseid (nt uurida erinevate materjalide märguvust).  
• IKT rakendusena võib soovitada hapniku ja vesiniku kohta andmete kogumist interneti 
vahendusel; internetipõhiselt on võimalik harjutada ka oksüdatsiooniastmete määramist, 
molekulivalemi koostamist või ka reaktsioonivõrrandite tasakaalustamist. 
 
Õppevahendid: reaktiivid ja katsevahendid gaaside (hapnik, süsihappegaas, vesinik) saamiseks, 
kogumiseks ja omaduste uurimiseks; mitmesuguste oksiidide näidised, molekulimudelid. 
 
HAPPED JA ALUSED – VASTANDLIKE OMADUSTEGA AINED  (12 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Hapete ja aluste teemaga omandavad õpilased esmase ettekujutuse keemiliste ühendite 
põhiklassidest ja nende omadustest. Õptakse aru saama mitmetest keemia edasiseks õppimiseks 
vajalikest mõistetest, nagu hape, alus, neutralisatsioonireaktsioon, sool ja lahuse pH-skaala. 
Olulisel kohal on tugevate hapete ja leeliste kasutamisel vajalike ohutusnõuete tundmaõppimine ja 
arvestamine. Selle teemaga rajatakse alus ainete põhiklasside põhjalikumaks käsitlemiseks 9. 
klassis. 
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Selle teema õppimisel on suhteliselt vähe võimalusi toetuda varem õpitule. Mõnevõrra on siiski 
loodusõpetuses tutvutud hapete ja soolade mõistega. 
5. klassi loodusõpetus käsitleb teemasid: vesi Läänemeres – merevee omadused.  
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: happevihm, sool, vee soolsus. 
 
Lõiming: loodusõpetus: sool; bioloogia: looduslikud happelised ained, happevihmad; 
geograafia: happevihmad.  
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Hapete, eriti tugevate hapete kasutamisel vajalike ohutusnõuete selgitamine. 
• Igapäevaelus tuntumate hapete ja aluste omaduste uurimine. 
• Hapete, hüdroksiidide ja soolade valemite ning nimetamise põhimõtetega tutvumine 
(soolade korral võib piirduda eelkõige kloriidide ja sulfaatide kui kõige tuntumate hapete 
sooladega, kuna kõigi põhikooli ainekavas käsitletavate hapete ja happeanioonide nimetuste 
äraõppimist on nõutud alles 9. klassis). 
• Lahuse happelisuse/aluselisuse kindlakstegemine indikaatori abil. Selle teema korral on 
sobiv kasutada ka õuesõpet – näiteks loodusliku vee või lume pH määramist vms. 
• Hapete ja aluste vahelise neutralisatsioonireaktsiooni uurimine ja vastavate 
reaktsioonivõrrandite koostamine. 
• Arutelu mõnede tuntumate hapete, aluste ja soolade (NaCl, NaHCO3, Na2CO3, CaCO3, 
CaSO4 jt) üle: nende omadused, esinemine looduses, rakendusvõimalused igapäevaelus jne. 

 
Õppevahendid: hapete ja aluste lahused, värvusindikaatorid, neutralisatsioonireaktsiooni 
uurimiseks vajalikud katsevahendid, ohutusnõuete plakat. 
 
 
 
 



TUNTUMAID METALLE  (12 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Metallide teema annab õpilastele ülevaate igapäevaelus väga tähtsate materjalide – metallide – 
iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest ning metallide kasutamisvõimalustest. 
Tähelepanu tuleb pöörata metallide kui lihtainete ja nende keemiliste ühendite eristamisele. Eriti 
tähtis on õpilastel kinnistada arusaam, et metallid käituvad keemilistes reaktsioonides alati 
redutseerijana, nendes reaktsioonides metalliaatomite oksüdatsiooniaste kasvab. Teema on eriti 
sobiv mitmesuguste uurimistööde tegemiseks ning nende uurimistööde tulemuste seostamiseks 
igapäevaelu kogemustega.  
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õppimisel saab toetuda varasemates keemiateemades metalliliste elementide ja metallide 
kohta õpitule ning loodusõpetuses ainete füüsikaliste omaduste ja aine ehituse kohta õpitule, lisaks 
ka ajaloos õpitule metallide tähtsuse kohta inimkonna ajaloos (pronksiaeg, rauaaeg). 
Geograafias on käsitletud metallimaake ja nende leiukohti, tehnoloogiaõpetuses metalle kui 
materjale.  
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: metall, metallimaak.  
 
Lõiming: loodusõpetus: ainete füüsikalised omadused; füüsika: metallide elektrijuhtivus ja 
magnetilised omadused; geograafia: metallide maagid ja nende leiukohad; ajalugu: metallid 
inimkonna ajaloos, tehnoloogiaõpetus: metallid materjalina. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Metallide füüsikaliste omaduste (soojus- ja elektrijuhtivuse, kõvaduse, tiheduse, 
plastilisuse jms) uurimine ja võrdlemine. 
• IKT rakendusena metallide omaduste ja rakendusvõimaluste kohta internetist andmete 
otsimine, nende alusel järelduste tegemine. 
• Metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel happelahusega ning seostamine metalli 
asukohaga metallide pingereas, kasutades metallide ligikaudset liigitamist aktiivseteks, keskmise 
aktiivsusega ja väheaktiivseteks metallideks; oluline on omandada ettekujutus kõige tuntumate 
metallide (nt Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag) aktiivsusest/väheaktiivsusest, võimaldamaks teha järeldusi 
nende metallide kasutusvõimaluste kohta praktikas (seega peaksid õpilased oskama tuua näiteid 
iga metallitüübi tuntumatest esindajatest ka ilma võimaluseta neid pingereast järele vaadata); 
pingerea põhjalikum käsitlus (sh reaktsioonid, milles aktiivsem metall tõrjub vähemaktiivse 
metalli välja tema soola lahusest)  järgneb gümnaasiumiastmes. 
• Metallide keemiliste omaduste käsitlemisel arusaama kinnistamine, et metallid käituvad 
keemilistes reaktsioonides alati redutseerijana, st nende oksüdatsiooniaste kasvab.  
• Raua korrosiooni uurimine erinevates tingimustes ja tulemuste põhjal järelduste 
tegemine. 
• Metallide omaduste seostamine nende kasutamisvõimalustega, sh igapäevaelus. Siin on 
sobiv kasutada võimaluse korral õuesõpet: tutvuda metallide kui materjalide 
kasutamisvõimalustega ehitiste, seadmete, liiklusvahendite jms korral. 

 
Õppevahendid: metallide ja metallisulamite näidised, metallid ja hapete lahused ning 
katsevahendid metallide füüsikaliste ja keemiliste omaduste uurimiseks, perioodilisustabel, 
metallide aktiivsuse rida, geograafiline kaart tuntumate metallimaakide leiukohtade näitamiseks.   
 
 
 



9. KLASS (70 tundi) 
ANORGAANILISTE AINETE PÕHIKLASSID  (20 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Anorgaaniliste ainete põhiklasside teemaga süvendatakse 8. klassis omandatud ettekujutust 
keemiliste ühendite põhiklassidest, pöörates tähelepanu vastavate ainete liigitamisele, nimetamise 
põhimõtetele ning aineklasside vahelistele seostele. Eriti oluline on oskus eristada tugevaid ja 
nõrku happeid/aluseid ning teha selle põhjal järeldusi. Seda teemat õppides omandavad õpilased 
põhialused aineklasside iseloomulike omaduste ja reaktsioonide kohta, millele suurel määral 
toetuvad gümnaasiumi keemiakursused.  
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Selle teema käsitlemisel toetutakse põhiliselt 8. klassi keemias hapete, aluste ja soolade kohta 
õpitule. Samuti saab toetuda loodusõpetuses, bioloogias ja geograafias õpitule keskkonna 
saastumise ja selle vältimise võimaluste kohta. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: hape, alus, indikaator, 
neutralisatsioonireaktsioon, lahuste pH-skaala, sool. 
Lõiming: bioloogia: keskkonna saastumine (happesademed, üleväetamine, osoonikihi 
lagunemine, kasvuhooneefekt); geograafia: maavarad (liiv, savi, lubjakivi jt); kodundus ja 
käsitöö: hapete ja soolade kasutamine toiduvalmistamisel, happelised ja aluselised 
puhastusvahendid igapäevaelus. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Oksiidide omaduste uurimine ning happeliste ja aluseliste oksiidide erinevuse selgitamine. 
• Hapete liigitamisvõimaluste selgitamine ja nende keemiliste omaduste uurimine; aine 

happelisuse seostamine vesinikioonide esinemisega lahuses. 
• Aluste liigitamisvõimaluste selgitamine ja nende keemiliste omaduste uurimine; aine 

aluselisuse seostamine hüdroksiidioonide esinemisega lahuses. 
• Hüdroksiidide kui tuntumate aluste omaduste uurimine. 
• IKT rakendusena tuntumate olmekemikaalide happelisuse/aluselisuse kohta internetist 

andmete otsimine, järelduste tegemine nende kemikaalide kasutamisel vajalike ohutusnõuete 
kohta. 

• Anorgaaniliste ainete põhiklasside vaheliste seoste ning soolade saamisvõimaluste uurimine 
ja selgitamine. Seostest parema ülevaate saamiseks on soovitatav koostada vastav 
mõistekaart, seejuures võib kasutada ka sobivat arvutiprogrammi (täiendava IKT 
lahendusena). 

• Hapete, aluste ja soolade lahuste elektrijuhtivuse uurimine ja selle kohta järelduste tegemine. 
• Lahustuvustabeli kasutamine soolade lahustuvuse iseloomustamiseks (kasutades liigitust: 

hästilahustuv, vähelahustuv ja praktiliselt mittelahustuv).  
• Vee kareduse uurimine ja selgitamine. 
• Hapete, aluste ja soolade praktiliste kasutusvõimaluste selgitamine (ehitusmaterjalid, 

väetised jne). 
• Anorgaaniliste ühenditega seostuvate keskkonnaprobleemide selgitamine ja saastumise 

vältimise võimaluste üle arutlemine. Ka siinkohal on sobiv viia võimaluse korral läbi 
õuesõpet, lõimides keemias keskkonnaprobleemide kohta õpitu teistes loodusainetes 
omandatuga.  

Õppevahendid: oksiidid, hapete, leeliste ja soolade lahused ning vajalikud katsevahendid 
aineklasside vaheliste reaktsioonide uurimiseks; olmekemikaalid ja katsevahendid nende 
happeliste/aluseliste omaduste uurimiseks; elektrijuhtivuse mõõtmise seade; mineraalide, 
ehitusmaterjalide ning klaasisortide näidised. 



LAHUSTUMISPROTSESS, LAHUSTUVUS  (8 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Lahustumisprotsessi ja lahustuvust käsitlev teema võimaldab sügavamalt mõista, kuidas toimub 
ainete lahustumine ning millised tegurid võivad mõjutada ainete lahustuvust. Oluline on omandada 
ettekujutus lahustumise soojusefekti tekkimise põhimõttest. Kuna enamik keemilistest 
reaktsioonidest nii keemialaboris kui ka eluslooduses kulgeb lahustes, siis on lahustumisprotsessi 
mõistmine väga oluliseks eelduseks keemiliste protsesside seaduspärasustest arusaamisel. Õpitakse 
kasutama graafikuid vajaliku teabe leidmiseks.  
Selle teemaga seoses õpitakse tegema lahuste koostisega seotud arvutusi, lähtudes lahuse massi, 
ruumala ja tiheduse vahelisest seosest. Kuna vedelike, sh ka lahuste kogust mõõdetakse enamasti 
ruumala, mitte massi järgi, on see tähtis oskus nii keemialaboris tehtavate katsete kui ka 
igapäevaelu probleemide seisukohalt. 
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õpetamisel saab toetuda nii loodusõpetuses kui ka 8. klassi keemias lahuste kohta õpitule. 
Samuti toetutakse matemaatikas ja füüsikas omandatud oskustele graafikutelt vajalikku teavet 
leida. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: lahus, lahusti, lahustunud aine, 
lahustuvus, temperatuur, energia, mass, ruumala, tihedus. 
 
Lõiming: loodusõpetus: siseenergia, temperatuuri mõõtmine, aineosakeste liikumise ja 
temperatuuri seos; füüsika: massi, ruumala ja tiheduse vaheline seos, gaasi rõhk; matemaatika: 
ühikute teisendamine, graafikutelt vajaliku teabe leidmine. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Lahustumisprotsessi uurimine erinevat tüüpi ainete lahustamisel vees; lahustumisel 
esineva soojusefekti kindlakstegemine ja selgitamine. 
• Tahkete ainete (soolade) ja gaaside lahustuvust mõjutavate tegurite uurimine; lahustuvust 
uurides võib kasutada lahuste tiheduse mõõtmisel areomeetrit. 
• Ainete lahustuvuse temperatuurisõltuvuse graafikute kasutamine teabe leidmiseks ainete 
lahustuvuse kohta; soovi ja võimaluste korral võib harjutada graafikute koostamist ka 
internetipõhiselt (nt Exceli programmi abil). 
• Lahuste protsendilise koostisega seotud arvutusülesannete lahendamine, arvestades 
lahuse massi, ruumala ja tiheduse vahelist seost, lõimides arvutuspõhimõtteid loodusõpetuses ja 
füüsikas õpituga; tähtis on pöörata tähelepanu ka ühikute teisendamise oskusele. 
 
Õppevahendid: soolad ja katsevahendid nende lahustuvuse uurimiseks, termomeeter 
temperatuurisõltuvuse uurimiseks, kaalud lahustatava soola massi määramiseks, areomeeter 
lahuste tiheduse mõõtmiseks, soolade lahustuvuse temperatuurisõltuvust iseloomustav graafik, 
soolade lahustuvustabel. 
 
AINE HULK. MOOLARVUTUSED (soovitatav käsitleda põimitult anorgaaniliste ainete 
põhiklasside ja lahuste teemaga)  (9 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
See on esimene teema, kus õpilased tutvuvad põhjalikumalt keemiliste reaktsioonide 
kvantitatiivse küljega – keemiliste reaktsioonide võrrandite põhjal tehtavate arvutustega. 
Seejuures õpitakse arvutustes kasutama keemia kvantitatiivsete seoste mõistmiseks väga olulist 
suurust – ainehulka – ning selle ühikut mooli. Tähtis on aru saada mooli mõistest kui 



loendusühikust, mida on otstarbekas kasutada väga suurte ainehulkade mõõtmisel, kusjuures 
mugavama kasutamise huvides on mooli suurus valitud selliselt, et vastavad molekulmassid ja 
molaarmassid oleksid arvuliselt võrdsed. Avogadro arvu tuleks mõista eelkõige kui 
üleminekutegurit mikromaailmast (üksikaatomitelt, -molekulidelt ja -ioonidelt) makromaailma 
(reaalselt kasutatavate ainekogusteni).  
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õpetamisel saab toetuda loodusõpetuses ja füüsikas massi, ruumala ja tiheduse vahelise 
seose kohta õpitule ning 8. klassi keemias aineosakeste (molekul, aatom, ioon) kohta õpitule. 
Samuti saab toetuda matemaatikas võrdelise sõltuvuse kohta õpitule ning ühikute teisendamise 
oskusele. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada võrdelise sõltuvuse põhimõtet.  
 
Lõiming: loodusõpetus: massi, ruumala ja tiheduse vaheline seos; matemaatika: võrdeline 
sõltuvus ja ühikute teisendamine, valemist vajaliku suuruse avaldamine; füüsika: mass, 
ruumala, tihedus. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Arvutuste tegemine ainehulga, massi ja molaarmassi ning gaasilise aine hulga, gaasi 
ruumala ja molaarruumala (normaaltingimustel) vaheliste seoste põhjal; väga oluline on 
seejuures teisenduste tegemise oskuse kinnistamine (ühikute teisendamist on võimalik harjutada 
ka IKT vahendite abil). 
• Arvutuste tegemine reaktsioonivõrrandite põhjal, seostades reaktsioonivõrrandi kordajaid 
reaktsioonis osalevate ainete hulkade (moolide arvu) suhtega; arvutustulemuste põhjal järelduste 
tegemine. 
• Ülesannete teksti funktsionaalse lugemise oskuse arendamine, pöörates tähelepanu ühelt 
poolt sellele, millised lähteandmed on antud, ja teiselt poolt sellele, mida on ülesandes vaja 
leida, ning otsides nendevaheliste seoste põhjal sobivat lahenduskäiku (strateegiat). 
• Ülesandest parema ülevaate saamiseks on soovitatav järgida ülesannete vormistamisel 
kindlaid reegleid (tuua selgelt välja andmed ja otsitavad suurused, kirjutada välja vastava 
reaktsiooni võrrand, märkides selle alla vastavate ainete moolsuhted jne). 
• Oluline on õpilastele antavaid ülesandeid valida klassi tasemele vastavalt ja neid 
diferentseerida (leida andekamatele enam nuputamist nõudvaid ülesandeid), kasutades ka 
tugevamate ning nõrgemate õpilaste hindamisel diferentseerimisvõimalust. 
• Võimaluse korral on soovitatav seostada ainekogustega seotud arvutusi ja ühikute 
teisendusi vastava praktilise tööga (kasutades ainekoguste mõõtmiseks mõõtesilindrit vm 
mõõtenõusid ja kaalusid).  
 
SÜSINIK JA SÜSINIKUÜHENDID  (14 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Süsiniku ja süsinikuühendite teemaga omandavad õpilased esmase ettekujutuse orgaaniliste ainete 
struktuurist, mõnest olulisemast põhiklassist ja nende omadustest. Õpilased õpivad aru saama 
mitmetest keemia edasiseks õppimiseks vajalikest mõistetest, nagu struktuurivalem, polümeer, 
süsivesinik, alkohol ja karboksüülhape, ning õpivad kasutama molekulimudeleid ainete struktuuri 
uurimisel. Selle teema õppimisega rajatakse alused orgaanilise keemia põhjalikumaks 
käsitlemiseks gümnaasiumis, ühtlasi seostub see teema tihedalt mitmesuguste igapäevaelu 
probleemidega ja teiste loodusainetega, eelkõige bioloogiaga. 
 
 



Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õpetamisel saab toetuda loodusõpetuses, bioloogias ja geograafias süsinikuühendite kohta 
õpitule ning 8. klassi keemias molekulide ehituse ja keemiliste sidemete kohta õpitule. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: keemiline side, nafta, maagaas.  
 
Lõiming: bioloogia: süsinikuühendid looduses; geograafia: süsinikku sisaldavad maavarad ja 
nende leiukohad.  
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Süsivesinike molekulimudelite koostamine ja uurimine ning nende seostamine vastavate 
ainete struktuurivalemitega; süsinikuühendite paljususe põhjendamine. 
• Polümeeride omaduste seostamine nende struktuuriga, polümeeride praktiliste 
kasutusvõimaluste selgitamine; seejuures on võimalik kasutada ka õuesõpet, jälgides 
mitmesuguste polümeersete materjalide/pakendite kasutamist meie ümber. 
• IKT rakendusena süsinikuühendite molekulide mudelite koostamine ja uurimine 
arvutikeskkonnas, kasutades vastavat tarkvara. 
• Süsivesinike omaduste uurimine, sh lahustuvuse uurimine erinevates lahustites. 
• Alkoholide ja karboksüülhapete molekulimudelite ja struktuurivalemite uurimine; 
vastavate aineklasside äratundmine iseloomuliku asendusrühma  põhjal.  
• Süsinikuühendite põlemisreaktsioonide uurimine. 
• Etaanhappe happeliste omaduste uurimine; praktilist tööd võib täiendada ka vastava info 
otsimisega IKT vahendite abil. 
• Alkoholi füsioloogilise toime ja sellega seotud probleemide üle arutlemine. 

 
Õppevahendid: molekulimudelid; uuritavad süsinikuühendid (süsivesinikud, etanool, 
etaanhape) ja katsevahendid nende lahustuvuse uurimiseks; reaktiivid ja katsevahendid etanooli 
ja etaanhappe keemiliste omaduste uurimiseks, ainete/materjalide näidised (sh mitmesugused 
plastmaterjalid, nafta jt). 
 
SÜSINIKUÜHENDITE ROLL LOODUSES, SÜSINIKUÜHENDID MATERJALIDENA  
(11 tundi) 
 
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 
Selle teema õpetamise eesmärk on seostada keemias süsinikuühendite kohta õpitut 
süsinikuühendite tähtsusega elusorganismide elutegevuses ja paljude rakendustega igapäevaelus. 
Käsitletakse tervisliku toitumise põhimõtteid ja energeetikaprobleeme, selgitatakse ohutusnõudeid 
olmekemikaalide kasutamisel ning arutletakse mitmesuguste keskkonnaprobleemide üle. See on 
eriti hästi lõimuv teema, mis võimaldab keemias õpitut tihedalt seostada teiste loodusteadustega 
ning igapäevaelu ja ühiskonnaprobleemidega.  
 
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 
Teema õppimisel saab toetuda loodusõpetuses, bioloogias ja terviseõpetuses, kodunduses ja 
käsitöös tähtsamate toitainete ja nende toiteväärtuse ning tervisliku toitumise põhimõtete kohta 
õpitule ning tehnoloogiaõpetuses süsinikuühendite kui materjalide kohta õpitule. Suurel määral 
saab toetuda ka loodusõpetuses ja füüsikas õpitule energia ning energia üleminekute kohta. 
Õpilased peaksid tundma ja oskama selgitada järgmisi mõisteid: energia, keemiline energia, kütus, 
toitaine, toitaine toiteväärtus, valk, rasv, süsivesik (sahhariid).  
Lõiming: füüsika: energia ja energia üleminek, kütteväärtus; bioloogia: toitumine,  toitained ja 
nende toiteväärtused, elukeskkonna kaitse; terviseõpetus: tervisliku toitumise põhimõtted, 
ohutusnõuded olmekemikaalide kasutamisel; tehnoloogiaõpetus: süsinikuühendid 



materjalidena; ajalugu: riikidevahelised poliitilised probleemid seoses kütustega. 
 
Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 
• Reaktsioonide soojusefektide selgitamine, seostades neid keemiliste sidemete tekkimisel 
ja/või katkemisel esinevate energiamuutustega; reaktsioonide soojusefektide põhjal järelduste 
tegemine. 
• Eksotermiliste reaktsioonide tähtsuse selgitamine eluslooduse ja igapäevaelu seisukohalt. 
• Kütuste kütteväärtuse võrdlemine ja selle põhjal järelduste tegemine; IKT lisavõimalusi 
kasutades on võimalik otsida infot erinevate kütuste kütteväärtuste, leviku ja kasutamise kohta. 
• Eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidide, valkude, rasvade) struktuuri uurimine ja 
nende ainete tähtsuse selgitamine eluslooduse seisukohalt; järelduste tegemine tervisliku 
toitumise põhimõtete kohta. 
• Rasva (nt searasva, küpsetusmargariini või vms) lahustuvuse jt omaduste uurimine.  
• Tarbekeemiasaaduste omaduste ja kasutusvõimaluste seostamine. 
• Olmekemikaalide kasutamise ohutusnõuete selgitamine ja põhjendamine. 
• Arutlemine elukeskkonna probleemide üle, keskkonna säästmise võimaluste 
analüüsimine; teema käsitlemisel on sobiv rakendada ka õuesõpet. 
 
Õppevahendid: rasv, mitmesugused lahustid ja vajalikud katsevahendid rasva lahustuvuse 
uurimiseks; kütuste ja mitmesuguste süsinikuühenditel põhinevate materjalide näidised, 
ohutusnõuete plakat. 
 
Õppeprotsessi seostamine üldpädevuste arendamise ja läbivate teemade õpitulemuste 
saavutamisega 
 
Üldpädevused 
Üldpädevused kajastuvad keemia õpitulemustes. Keemiat õppides saavad õpilased ülevaate 
looduses ja ühiskonnas valitsevatest seostest ja vastastikmõjudest ning inimtegevuse mõjust 
keskkonnale. 
Väärtuspädevust arendab positiivse hoiaku ning vastutustunde kujundamine ümbritseva loodus- 
ja sotsiaalse keskkonna suhtes. Arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi 
pakkuva kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse looduskeskkonna kaitse vajadust, väärtustatakse 
jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise. 
Väärtuspädevuse arengut toetab avastamis- ja tegutsemisrõõm, rõõm oma tegevuse tulemustest ja 
õpetaja toetusest õpilaste püüdlustele. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Diskussioonid seoses ümbritseva keskkonna säilitamise probleemidega (nt prügila loomine 
kodukoha juurde jne); essee jätkusuutliku eluviisi ja tervislike eluviiside kohta, teemakohase 
korrektse töö vormistamine nii sisult kui ka kujunduslikult. 
 
Sotsiaalse pädevuse areng kaasneb inimtegevuse mõju hindamisega looduskeskkonnale, kohalike 
ja globaalsete keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning neile lahenduste leidmisega. Tähtsal 
kohal on probleemide lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb lisaks loodusteaduslikele 
seisukohtadele arvestada ka juriidilisi, majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalset 
pädevust kujundavad keemias rakendatavad aktiivõppemeetodid. Sotsiaalne pädevus areneb 
mitmesuguste rühmas tehtavate praktiliste töödega, kus on vajadus aidata kaasõpilasi ja arvestada 
kaasõpilaste arvamusega. Sotsiaalse pädevuse arenemist soodustab ka ohutusnõuete järgimise 
vajalikkuse mõistmine ja laboris töötamise reeglitest kinnipidamine.  
 



Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Arutelud keskkonnaprobleemide teadvustamiseks ja lahenduste leidmiseks; 
keskkonnaprobleemidega seotud võistlused, konkursid, projektid (nt „Prügihunt“ jne).  
 
Õpipädevuse kujunemist toetab keemiaõpetus mitmesuguste õpitegevuste kaudu. Õpipädevust 
arendatakse uurimuslikku õpet rakendades: õpilased omandavad oskused leida loodusteaduslikku 
infot, sõnastada probleeme, uurimisküsimusi jne. Õpipädevuse arengut toetab IKT rakendamine. 
Õpipädevuse arengut soodustab mõistmine, et õpitut saab rakendada nii igapäevaelus kui ka 
edaspidistes õpingutes ja tulevases kutsetöös. Loodusteaduste õppimisel on väga tähtis teistes 
õppeainetes, eriti emakeeles ja matemaatikas õpitu, samas aitab loodusteaduste õppimine paremini 
mõista teistes ainetes õpitavat. Edukas edasijõudmine loodusteadustes eeldab süstemaatilist 
õppimist ja endale sobiva õpistiili kujundamist.  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Rohkem pöörata õppeprotsessis tähelepanu õpitavast ausaamisele; selgitada ja rõhutada 
aatomiehituse jt teoreetilisemate teemade seost järgmistena käsitletavate keemiateemadega. 
Võimekamatele ja andekamatele õpilastele tuleks soovitada osalemist keemiaviktoriinis, mille 
kohta on rohkem infot internetis Eesti Keemiaõpetajate Liidu koduleheküljel  
http://www.ekl.edu.ee/ (keemiaviktoriin) ja Tartu Ülikooli Teaduskooli lehekülgedel 
http://www.teaduskool.ut.ee/ (NUPUVERE), kus saab lahendada põnevaid ülesandeid, ja 
http://www.teaduskool.ut.ee/eko, kust saab infot keemiaolümpiaadide kohta. 
 
Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest allikatest, sh 
internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega. Tähtsal kohal on 
uurimistulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitus, samuti ühine 
õpitegevus seoses rühmatöödega.  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Laboratoorsed rühma-, paaris- ja individuaalsed tööd ning nende tulemuste esitamine suulise 
esitluse,  posterettekande vms vormis. 
 
Keelepädevus areneb keemiaalaste tekstide analüüsimisel ja lihtsa keemiaalase teksti koostamisel. 
Nendes kasutatakse teadusmõisteid, objekte kirjeldatakse füüsikaliste suuruste ja nende 
mõõtühikute abil. Oluline on vastaval tasemel füüsika- ja keemiakeele märkide, nende semantika ja 
keelereeglite omandamine.  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Korrektse emakeele kasutamise tähtsustamine nii kõnes kui ka kirjas; koostöö 
võõrkeeleõpetajatega, arendamaks õpilaste oskust kasutada ka võõrkeelset keemiateavet. 
 
Matemaatikapädevus areneb keemia õppimisel seoses jooniste, diagrammide, tabelite jms 
andmete lugemise ja tõlgendamisega, samuti andmete põhjal jooniste, graafikute, tabelite jms 
koostamise ja esitamisega ning protsentarvutustel ja võrdelisel sõltuvusel põhinevate 
keemiaülesannete lahendamisega, teisendades mõõtühikuid vastavalt vajadusele. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Erinevas vormis (graafikute, diagrammide vms kujul) esitatud info kasutamine õppeprotsessis; 
arvutusülesannete lahendamisel pöörata rohkem tähelepanu arvutustulemuste õigsusele (õigele 
vastusele), mitte ainult põhimõtteliselt õigele lahenduskäigule, väga tähtis on harjutada saadud 
arvutustulemuste põhjal järelduste tegemist. 
 
Ettevõtlikkuspädevus kujuneb keemia jt loodusainete rakendusteaduslike teemade kaudu, kus 
ilmnevad õpitava seosed igapäevaelu ja tehnoloogiaga. Koos sellega saadakse ülevaade 
loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava valdkonnaga tegelevatest teadusasutusest ja 



ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetavad uurimuslikud tööd, aga samuti ühised 
projektid teiste loodusainetega. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud probleemide lahendamine ja 
pädevate otsuste tegemine, mis lisaks teaduslikele seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid aspekte.  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Kasutada kindlasti võimalusi tutvumiseks keemiaga seotud ettevõtete ja teadusasutustega; 
võimaluse korral võiks lasta õpilastel nendes asutustes teha ka mõningaid praktilisi töid.  
 
Enesemääratluspädevuse arengut toetab ühiskonnas kehtivate normide tundmaõppimine ning 
tervislike eluviiside vajalikkuse mõistmine. Enesemääratluspädevus areneb jõukohaste ja 
arendavate õpiülesannete lahendamise kaudu, kus õpilasi suunatakse analüüsima oma nõrku ja 
tugevaid külgi loodusteaduste õppimisel. Tähtis on näidata õpilastele nende positiivset arengut, 
stimuleerida usku oma võimetesse ja suurendada enesekindlust loodusteaduste õppimisel. 
Antud pädevus on esindatud väärtuselistes õpitulemustes. Õppeprotsessi kavandamises, tulemuste 
hindamises tuleb arvestada õpilaste eripäradega, andes neile jõukohaseid ja arendavaid ülesandeid. 
Aruteludes tuua välja loodusainete õppimise vajalikkus. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Rakendada õpilaste arengut ja eneseusku tõstvaid meetmeid, nt koduseid lisaülesandeid, mille 
lahendamise eest on võimalik saada lisahindeid või kontrolltöös lisapunkte; hindelisi töid tuleks 
vajaduse korral võimekamate ja nõrgemate õpilaste puhul diferentseerida, et kõik õpilased saaksid 
eduelamuse. 
 
 
 
Läbivad teemad 
 
Läbivad teemad kajastuvad keemia õpitulemustes; keemia õpitulemuste saavutamine on tihedalt 
seotud läbivate teemade õpitulemuste saavutamisega. 
Läbivate teemade kohta on võimalik vaadata lisateavet kogumikust 
„Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis“ 
http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=807523/LT_KOGUMIK_I.pdf. 
 
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng – loodusteaduslikel ainetel, sh keemial, on kandev 
roll selle läbiva teema toetamisel. Loodusprotsesside seaduspärasuste tundmine ja nende arvuline 
kirjeldamine võimaldab hinnata inimtegevuse mõju keskkonnale ning analüüsida ühiskonna 
jätkusuutliku arengu võimalusi. Energeetikaga seotud probleemide lahendamine võimaldab 
käsitleda nähtusi energeetilisest aspektist ja arutleda energia säästmise võimaluste üle. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Ülesannete ja praktiliste tööde tihedam seostamine keskkonnateemadega: nt uurivad õpilased 
happevihmade mõju taimedele, erinevatele ehitusmaterjalidele jne. 
 
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine – loodusteaduslik haridus on osa üldharidusest, mis on 
tähtis õpilaste arengule. Loodusainetes, sh keemias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud, 
integreerituna teistes õppeainetes omandatuga, on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. Loodusainete õpetamisel arendatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning 
vahendatakse õpilastele teavet loodusteaduslikel erialadel edasiõppimise võimaluste kohta. Selle 
läbiva teema mõistmist toetavad arutelud õpitava rakendusvõimalustest igapäevaelus ja elualadest, 
mis on seotud tehnika ja tehnoloogia rakendustega. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Kohtumine inimestega, kes on õppinud keemiat, paludes neil rääkida, kuidas keemiateadmised ja -
oskused on aidanud neil olla edukad. Tähtsal kohal on ülikoolide ja teiste õppeasutuste lahtiste uste 



päevadel käimine, et õpilased saaksid tutvuda nendes asutustes tehtava õppe- ja arendustööga; 
võimaluse korral külastada teadusparkides tegutsevaid firmasid. 
 
Teabekeskkond – seostub keemiaõpetuses teabe kogumise ning selle kriitilise hindamise ja 
kasutamisega õppetegevuses, eelkõige uurimuslikes töödes. Ainealaste ja aineüleste projektide 
raames info kogumiseks õpitakse kasutama erinevaid teabeallikaid. Loodusteadustes esitatakse 
teave sageli füüsikaliste suuruste kaudu, seega on vajalik mõista sellist teavet.  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Erinevatest teabeallikatest saadud info tõlgendamine ja vajaduse korral ka täpsustamine või 
parandamine: nt kirjutatakse sageli, et karstialades leidub palju kaltsiumi, tegelikult leidub seal 
ikkagi kaltsiumiühendeid. 
 
Tehnoloogia ja innovatsioon – keemiaõpetus toetab läbivat teemat IKT rakendamise kaudu 
aineõpetuses ning keemiaga seostuvate tehnoloogiaprobleemide käsitlemisega. Õpitakse lähemalt 
tundma ja mõistma olulisemaid keemilisi protsesse, tutvutakse uute, tänapäevaste materjalide 
füüsikaliste ja keemiliste omadustega ning saadakse teavet nende seoste kohta ainete struktuuriga.  
Omandatakse ettekujutus erinevate materjalide saamise ja kasutamise võimalustest ning keskkonda 
säästvate tehnoloogiate põhimõtetest. Hoiakuid innovaatilise tegevuse suhtes kujundavad 
uurimuslikud tööd ja ühised projektid teiste loodusvaldkonna ainetega. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
AHHAA keskuste või teadusmahuka tootmisega seotud ettevõtetega tutvumine; uute materjalide 
või tehnoloogiate kohta teabe kogumine erinevatest infoallikatest; uut tüüpi mõõturite kasutamine 
õppetöös nii klassitundides kui ka õuesõppes. 
 
Tervis ja ohutus – keemiaõpetus arendab toitainete toiteväärtusest ja tervisliku toitumise 
põhimõtetest arusaamist, eelkõige seoses eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidid, valgud, 
rasvad) käsitlemisega. Suurt tähelepanu pööratakse alkoholi füsioloogilisele toimele ja sellega 
seotud sotsiaalsetele probleemidele.  
Keemia õppimine aitab õpilastel mõista keskkonna ja tervise vahelisi seoseid. Keemiaõpetuses on 
tähtsal kohal ohutusreeglite tundmine ja nende järgimise vajalikkuse mõistmine nii laboris kui ka 
igapäevaelus. Teema paremale omandamisele aitavad kaasa arutelud ohtudest ja nende vältimise 
võimalustest kemikaalide, sh olmekemikaalide kasutamisel ning ohtliku olukorra likvideerimise 
võimalustest (nt happe neutraliseerimisel või tule kustutamisel).  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Tervisliku toitumise vajalikkuse selgitamine keemia seisukohast; siinkohal on oluline märkida 
koostöö tähtsust nii bioloogia- kui ka terviseõpetuse õpetajaga; õpilastele tuleb selgitada, et 
ohtlikud ei pruugi olla ainult keemiakabinetis kasutatavad reaktiivid, vaid terviseprobleeme võivad 
põhjustada ka näiteks toiduainetes olevad lisaained.  
 
Väärtused ja kõlblus – loodusteaduslike teadmiste ja -oskuste alusel kujunevad õpilastel elu ja 
elukeskkonna säilitamise seisukohalt vajalikud väärtushinnangud. Vastavateemalistes aruteludes on 
tarvis rõhutada loodusainete õppimise vajalikkust ning suunata õpilaste väärtushinnangute 
kujunemist ja nende teadvustamist. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Keemiaõpetaja peab selgitama õpilastele, et loodus tervikuna on meie elukeskkond, sellega tuleb 
säästlikult ning austusega ümber käia, mistõttu vajab looduslike protsesside mõjutamine ja 
juhtimine hoolikat läbimõtlemist; selleks võiks õpetaja korraldada vastavateemalise diskussiooni. 
Õpilased peaksid rohkem teadvustama ka seda, et kuigi me kõik oleme erinevad nii välimuse kui 
ka võimete poolest, on iga inimene austust väärt. 
 



Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – seda läbivat teemat toetab keemiaõpetus eelkõige 
tehnoloogia- ja keskkonnateemade käsitlemise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine 
seostub tihedalt majanduse, tehnoloogia ja keskkonnaprobleemidega. Ainete omaduste tundmine, 
nende mõõtmise ja hindamise oskus on oluline ettevõtlikkuse alus. Aktiivne ja praktilistele ning 
uurimuslikule tegevustele toetuv õpikeskkond soodustab eesmärkide püstitamist ja ergutab 
süstemaatiliselt tegutsema. Integratsioon tehnoloogiavaldkonnaga aitab seostada loodusõpetuses 
saadud teadmisi ja oskusi tootearendusega. 
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Soodustada tuleb õpilaste endi poolt välja pakutud õpiprojektide tegemist. Õpilasfirmade loomine, 
kus valmistatakse tooteid materjale säästlikult kasutades või isegi äravisatud materjalidest. 
Õpilased võiksid uurida kodukoha loodusega seotud probleeme ja pakkuda nendele lahendusi. 
 
Kultuuriline identiteet – loodusteadused, moodustades teatud osa kultuurist, on tähtsal kohal 
kultuurilise identiteedi kujundamisel. Inimühiskonna kultuurilooga seostuvate keemiaprobleemide 
käsitlemisega toetab keemiaõpetus oma ja teiste rahvaste traditsioonide ja kultuuriväärtuste vastu 
lugupidamise kujunemist. Oluline on seejuures tutvustada ka Eestiga seotud väljapaistvate 
loodusteadlaste panust loodusteaduste arengusse.  
Õppetegevused ja meetodid, mida võib tundides kasutada: 
Kindlasti on vaja rohkem tutvustada nii Eesti kui ka teiste Eestiga seotud tuntud keemiateadlaste 
saavutusi, seda on võimalik teha näiteks õpilaste koostatud ettekannete kuulamise ja aruteluga; 
õpilased saavad vajalikku infot muuhulgas internetist. 
 
 
Põhikooli keemia näidisajakava 
 
Esitatud näidisajakava on soovituslik, abistamaks nooremaid ja vähemkogenud õpetajaid kooli 
ainekavale vastava ajakava koostamisel. Selle näidisajakava võib õpetaja võtta lähtealuseks, mille 
põhjal koostada oma koolile sobiv ajakava variant.  
Näidisajakavas on välja pakutud õppetundide jaotus teemade ja alateemade kaupa. Konkreetsele 
teemale planeeritud tundide arv annab ettekujutuse, millises mahus ja sügavuses on põhikooli 
keemia ainekava koostamisel vastava teema käsitlemist planeeritud. Käsitluse mahtu ja sügavust 
ning seega ka igale teemale pühendatud tundide arvu võib õpetaja aga muuta vastavalt kooli 
suundumusele, kooli ainekava koostamisel püstitatud eesmärkidele ning klassi tasemele. Teemade 
käsitlemise ajalist jaotust mõjutavad ka võimalused rakendada õuesõpet, korraldada õppekäike 
keemiaga tegelevatesse ettevõtetesse jne.   
Näidisajakavas märgitud praktiliste tööde arv vastab ainekavas esitatud kohustuslike praktiliste 
tööde arvule (sh ka mudelite kokkupanekul ja uurimisel põhinevad tööd), kuid vastavalt 
võimalustele võib õpetaja planeerida täiendavalt ka teisi praktilisi töid (varieerides nende sisulist ja 
ajalist mahtu vastavalt vajadusele). Kooli ainekavale vastavas ajakavas võib näidata ka IKT 
rakendustega seotud töid kooli arvutiklassis (näidisajakavas pole neid välja toodud) jt 
planeeritavaid õppevorme (nt õuesõpe jmt).  
Näidisajakavas on iga teema kohta planeeritud üks suurem kontrolltöö ja sellele eelnev 
õppematerjali kordamine. Kontrolltööde arvu ning nende vormi ja mahu saab õpetaja valida 
vastavalt klassi tasemele ja õpimotivatsioonile, kasutades hindamiseks ühtlasi ka teisi hindamise 
vorme. Õppeaasta kohta peaks ajakavas olema kindlasti planeeritud ka mingi arv reservtunde 
(vähemalt üks iga õppeveerandi kohta). 
 
 
 
 



8. klass 
 
Teema Tundide 

arv 
Praktilised 
tööd  

1. Millega tegeleb keemia 11 2 
   1.1. Keemia meie ümber. Ainete füüsikalised omadused 2 1 
   1.2. Keemilised reaktsioonid. Katsevahendid. Ohutusnõuded 3  
   1.3. Lahused ja pihused 2 1 
   1.4. Lahuse protsendiline koostis 2  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
2. Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus 14 1 
   2.1. Keemilised elemendid 2  
   2.2. Perioodilisustabel 4  
   2.3. Molekulid, aine valem. Molekulmass 2 1 
   2.4. Ioonid. Ioonidest koosnevad ained 2  
   2.5. Ainete liigitamine 2  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
3. Hapnik ja vesinik 16 4 
   3.1. Hapnik, selle omadused. Põlemisreaktsioonid 3 2 
   3.2. Oksiidid. Oksüdatsiooniaste 4 1 
   3.3. Reaktsioonivõrrandid 3  
   3.4. Vesinik, selle omadused 2 1 
   3.5. Vesi, vee toime ainetesse 2  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
 4. Happed ja alused 12  1 
    4.1. Happed, nende koostis 3  
    4.2. Alused, neutralisatsioonireaktsioon. Hüdroksiidid, nende    
           koostis  

2  

    4.3. Lahuste pH-skaala 3 1 
    4.4. Soolad, nende koostis. Happed, alused ja soolad igapäevaelus 2  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
5. Metallid 12 3 
   5.1. Metallid, nende iseloomulikud omadused 3 1 
   5.2. Metallide reageerimine hapniku ja hapetega, metallide  
          aktiivsuse võrdlus  

4 1 

   5.3. Metallid igapäevaelus. Metallide korrosioon 3 1 
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
Reserv 5  
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9. klass 
 
Teema Tundide 

arv 
Praktilised 
tööd 

6. Anorgaaniliste ainete põhiklassid 20 5 
   6.1. Oksiidid 3 1 
   6.2. Happed 3 1 
   6.3. Alused 3 1 
   6.4. Soolad. Seosed ainete põhiklasside vahel 5 2 
   6.5. Anorgaanilised ühendid igapäevaelus 2  
   6.6. Keskkonnaprobleemid 2  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
7. Lahustumisprotsess, lahustuvus  8 1 
   7.1. Lahustumisprotsess. Ainete lahustuvus vees 3 1 
   7.2. Lahuste koostise arvutused 3  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
8. Aine hulk. Moolarvutused 9  
   8.1. Ainehulk. Ainekoguste teisendused 3  
   8.2. Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal 4  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
9. Süsinik ja süsinikuühendid 14 4 
   9.1. Süsinik. Süsivesinikud. Polümeerid 7 2 
   9.2. Alkoholide ja karboksüülhapete tähtsamad esindajad 5 2 
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
10. Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid 
      materjalidena 

11 1 

   10.1. Energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides 2  
   10.2. Eluks olulised süsinikuühendid 4 1 
   10.3. Kütused, tarbekeemia. Keemia ja elukeskkond 3  
   Kordamine. Kontrolltöö 2  
Põhikooli keemia kokkuvõte 3  
Reserv 5  
Kokku 70 11 

 
 
 


