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Sissejuhatus 
 

Igal õppeainel on täita oluline roll õpilaste tervikliku maailmapildi loomisel. Eeldatakse, et 

selline tervikpilt tekib õpilase peas, kuid samas näitavad õpetajate igapäevase koolitöö 

kogemused ja eksamitulemusedki, et vaid vähesed õpilased suudavad ise ainetevahelisi seosed 

luua ja ühes aines õpitut uues situatsioonis (teises aines) kasutada (vt Triin Hannusti artiklit 

teoreetilises osas). Kindlasti takistab tervikpildi kujunemist ainekeskne õppekava ja õpikud ning 

igapäevane traditsiooniline õpetamine. 

 

Mitmete koolide head kogemused on tõestanud, et erinevaid aineid saab seostatult õpetada ja 

õppida, mille tulemusena kasvab õpilaste huvi ja arusaamine õpitust. Lõimingu vajalikkusest on 

küll pidevalt räägitud, kuid tegelikkuses on ainete lõimimine jäetud suuresti õpetajate kanda. 

Õigustatult tekib küsimus, kas iga kooli õpetajad peaksid selles valdkonnas „oma jalgratta“ 

leiutama või võiksid nad toetuda teiste kogemustele ja pakutud eeskujudele.  

 

Ülevaadet ainetevahelistest seostest on vaja nii õpetajatel tunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel 

kui ka õppevahendite autoritel õpikute ja töövihikute koostamisel. Selline eelteadmine aitab 

õpetajal valida õpitegevusi, millega tunni alguses eelnevalt õpitut meenutada või millistele 

eelteadmistele uus osa üles ehitada, õpiku autor saab õppetüki motiveerivat osa kirjutada. Kui 

selgub, et õpilaste nõutavad eelteadmised on kasinad, tuleks põhikooli geograafiaõpetajal 

probleemi arutada klassiõpetajaga ning ühiselt leida võimalusi õppetöö tõhustamiseks. 

 

Käesolev kogumik eri õppeainete artiklitega on esimeseks katseks pakkuda mõtteid ja ideid 

ainete lõimitud õpetamiseks. Järgnev artikkel annab ülevaate geograafia välise lõimimise 

võimalustest nii loodus- kui ka teiste õppeainetega. Teadlik ja eesmärgipärane ainete lõimimine 

loob märgatavalt paremad eeldused õpilaste sisemise lõimingu tekkeks, mis on õpetamise üheks 

eesmärgiks. 

 

Ainete seostatud õpetamine on võimalik vaid õpetajate tihedas koostöös. Koostöö aluseks on 

ühelt poolt ülevaade sellest, mis on lähedaste ainete õpetamise eesmärgid, aine sisu ning 
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oodatavad õpitulemused, ja teisalt soov ning tahe koostööks. Aktiivõppe erinevad vormid 

(õppekäigud, mõistekaartide, referaatide, uurimustööde koostamine, arutelud ja diskussioonid 

jmt) võimaldavad sellist koostööd edukalt teha ja tõstavad õpilastes õpimotivatsiooni. 

 

Ainetevaheliste seoste kujunemisele aitaks kaasa ka teistsugune hindamise ja eksamisüsteem, 

kus pakutaks võimalusi teha näiteks valdkonna eksam või arvestustöö, mille ülesanded sisaldaks 

probleemide lahendamist, mille käigus tuleb kasutada mitmes aines õpitud teadmisi ja oskusi.  

 

Geograafia on juba oma olemuselt lõimitud õppeaine, milles on kõige üldisemal tasandil 

ühendatud loodus- ja sotsiaalainete pool. Geograafial, nagu teistelgi loodusainetel, on oluline roll 

õpilaste loodusteaduslik-tehnoloogiaalase kirjaoskuse ja teisalt koos ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja 

majandusõpetusega õpilaste sotsiaalse kirjaoskuse kujundamisel. 
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1. Vertikaalne integratsioon 
 

1.1. I ja II kooliastme loodusõpetus ja geograafia 

 

Põhikooli geograafiaõpetus toetub eelkõige I ja II kooliastme loodusõpetuses, kuid ka 

matemaatikas, emakeeles, ajaloos ja teistes ainetes õpitule. Loodusõpetuse tundides teevad 

õpilased esmatutvust peaaegu kõikide teemadega, mis tulevad hiljem põhjalikumale 

käsitlemisele põhikooli geograafias (töö kaartidega, geoloogilised protsessid, pinnavormid ja 

pinnamood, ilm, kliima, veestik, rahvastik, majandus jne). Seega on I ja II kooliastme 

loodusõpetusel väga oluline roll õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemisel, eelkõige 

huvi tekitamisega looduse ja loodusainete vastu. Kui õpilastel on huvi, siis on ka motivatsioon ja 

soov õppida. Loodusõpetust õppides kujuneb õpilastel arusaamine nii elus- kui ka eluta 

loodusest, õpitakse loodusobjekte ja -nähtusi märkama, vaatlema, kirjeldama, võrdlema, 

loodusteaduslikke küsimusi esitama, hüpoteese püstitama ja neile vastuseid otsima, katseid 

planeerima ja läbi viima, st uurimuslikku õpet rakendama. Tähtsal kohal on mitmesugused 

õpitegevused (rühmatööd, esitluste koostamine jne), mis arendavad õpilaste oskust infot otsida, 

seda töödelda ja esitada; loovust; koostööd, mida on hiljem vaja ka geograafia õppimisel. 

 

Õpetaja, kes hakkab planeerima 7. klassi geograafia tunde, peab hästi kursis olema sellega, mida 

on õpilased eelnevalt loodusõpetuses õppinud. Ülevaate I ja II kooliastme loodusõpetuses 

õpitavatest geograafiaga seotud teemadest ja õpitulemustest, millele saab geograafiaõpetaja ühe 

või teise teema õpetamisel toetuda, annavad artikli lõpuosas olevad tabelid (vt tabel 2-5). Samas 

on loodusaineid andval klassiõpetajal kasulik teada, kuidas jätkatakse loodusteadusliku 

kirjaoskuse arendamist III kooliastme loodusainete tundides (füüsikas, keemias, bioloogias ja 

geograafias). 



Geograafia 
 

GEO güm naasium 
Hüdrosfäär. Maa ilmameri, 
siseveed: jõed, järved, põhjavesi, 
liust ikud jm 

LÕ 7 
Ainete omadusi. Ainete lahustu-
mine vedelikes. Vee puhastam ine. 
Soojuspaisum ine. Soojusülekanne. 
Vee paisum ine kü lmumisel ja  se lle-
ga  seotud nähtused looduses jne  

MATEMAATIKA (ühikud) 
AJALUGU (konkreetsed kohan imed) 
EEST I KEEL (vä ljendusoskus) 
VÕÕRKEEL (võõrkeelne sõnavara) 
jne 

LÕ 3  
Jõed ja järved Eestis 

LÕ 5  
Eest i jõed, jõg i elukeskkonnana. 
Eest i jä rved, järv e lukeskkonnana 
Põhjavesi 
Eest i sood 
Vee kasutamine. Vee reostumine ja 
kaitse. Vee puhastamine. 

LÕ 4 
Mandrid ja ookeanid 

LÕ 6  
Läänemeri., meri e lukeskkonnana. 
Veeringe 

FÜÜSIKA  
Aine tihedus. Aine erisoo jus. Soo jus-ü lekanne. 
Soojusjuhtivus. Konvektsioon. Vedelikusamba 
rõhk. Keha ujum ine, u jum ise ja uppumise  
t ing imus jne  

KEEMIA  
Vesi, vee erilised omadused, vee tähtsus. Vesi 
lahustina. Vee toime ainetesse, märgumine. 
Lahustum is-protsess. Ainete lahustuvus vees, 
selle sõ ltuvus temperatuurist jne 

BIOLOOGIA  
Selgroogsete loomade välistunnuste seos 
e lukeskkonnaga. Imetaja te, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja ka lade osa looduses n ing 
inim tege-vuses. Loomade püügi, jah i n ing 
kaitsega seotud reeglid jne 

MATEMAATIKA (ühikud) 
AJALUGU (konkreetsed kohanimed) 
EE STI KEEL (vä ljendusoskus)  
VÕÕRKEEL (võõrkeelne sõnavara)   jne 

GEO 8  
Veeressursside jaotum ine Maal 
Veeringe 
Maailmameri 
Jõed, järved, teh isveekogud 

GEO 9  
Läänemeri 
Põhjavesi, se llega seotud 
probleemid 
Sood Euroopas sh Eestis 

I ja II kooliaste 

III kooliaste 

gümnaasium 

 
Joonis 1. Vertikaalse ja horisontaalse lõimimise võimalused geograafias õpitava veestiku teema 

näitel, lähtudes õppekavast 

 

Klassiõpetajate kogemustele tuginedes võib väita, et I ja II kooliastme loodusõpetus on paljudele 

õpilastele üks raskemaid ja sellest tulenevalt ka ebameeldivamaid õppeaineid. Sageli tuleneb see 

õppevahendite autorite ja klassiõpetajate teadmatusest (tervikpildi puudumisest), mida ja kuidas I 

ja II kooliastme loodusõpetuses õpetada, et õpilaste huvi loodusainete vastu ei raugeks. Sageli on 

loodusõpetuse õpikud õppematerjaliga üle koormatud ja tihti käsitletakse neis teemasid ja 

mõisteid, mille õppimine on õppekava järgi ette nähtud järgmises kooliastmes. 

 

Klassiõpetajate tihe koostöö põhikooli loodusainete õpetajatega võimaldab leida tuge õppesisu 

valikul ja saada metoodilist abi nõutavate õpitulemuste saavutamiseks. Koolipraktikast võib tuua 

häid näiteid bioloogia, keemia, füüsika ja geograafiaõpetajate tihedast koostööst 
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klassiõpetajatega nii ainealaste teadmiste edastamisel, metoodikaalasel nõustamisel kuni 

üksikute loodusõpetuse tundide andmiseni II kooliastmes. Järgnevalt ongi toodud mõned soovid 

ja soovitused II kooliastme loodusõpetuse (klassi)õpetajale geograafia teemade käsitlemiseks. 

 

 

1.2. Geograafia sisene vertikaalne lõimimine 

 

Põhikoolis käsitletakse geograafiat temaatilis-protsessipõhisel printsiibil, maailma eri regioone ja 

piirkondi õpitakse üsna üldistatult loodusvöönditega seostatult 8. klassis, Eestit ja Euroopat 

käsitletakse 9. klassis. 

 

Vertikaalne lõimimine toimub õppeaine sees, mille käigus luuakse tervikpilt ainest (vt Tiina 

Kuuse artiklit teoreetilises osas). Geograafias teostub vertikaalne lõiming samade teemade ja 

mõistete teistkordsel käsitlemisel uues kontekstis ja teistsugustes seostes. 

 

Näiteks õpitakse 8. klassis kliimat ja seda kujundavaid tegureid üldiselt, loodusvööndite 

käsitlemisel vaadeldakse aga kliima seoseid teiste looduse komponentidega (veestiku, pinnamoe, 

muldade ja taimedega) ning 9. klassis õpitakse põhjalikumalt Euroopa, sh Eesti kliimat.  

 

Joonis 2. Geograafias õpitavate teemade käsitlemine erinevates kontekstides 

 

LOODUSVÖÖNDID 

 

Looduse komponentide 
(kliima, veestik, pinna-
mood, mullad, taimed, 
loomad, inimtegevus) 
vastastikused seosed Maa 
eri piirkondades

EUROOPA ja EESTI 

 

Asend, geoloogiline ehitus, 
pinnamood, kliima, 
veestik, mullad, 
majandustegevus 
vastastikustes seostes 

Geoloogia 

Pinnamood 

Kliima 

Veestik 

Rahvastik 

Kaart 

Erinevate teemade 
käsitlemine ükshaaval, 
tutvumine peamiste 
mõistetega 

Samade teemade (mõistete) 
seostatud käsitlemine eri 
loodusvööndite näidetel 

Samade teemade seostatud 
käsitlemine Euroopa ja Eesti 
näitel 
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Nii peaks põhikooli lõpuks õpilastel kujunema arusaamine kliimast ja seda kujundavatest 

teguritest erinevates kontekstides ning eeldatakse, et ta suudab iseseisvalt kaartide ja 

kliimadiagrammi abil iseloomustada ja põhjendada ka tundmatu koha kliimat.  

 

Kui kliima, pinnamoe, veestiku, geoloogia ja rahvastiku teemade mitmekordne käsitlemine on 

kohustuslikku õppesisusse selgelt sisse kirjutatud, siis kaarditöö oskuste pidev arendamine ei 

paista ainekavast nii otseselt välja. Pideva kaarditöö ja kaardilugemisoskuste arendamise 

vajalikkust on võimalik jälgida iga teema juures toodud õpitulemustest. Sama moodi peavad 

kogu põhikooli jooksul arenema õpilaste uurimuslikud oskused, mida omakorda toetavad ka 

teised loodusained. 

 

 

1.3. Geograafia lõimimise võimalusi loodusvaldkonna ainetega 

 

Loodusvaldkonna ained on seotud ühiste eesmärkide, paljude kattuvate mõistete ja teemade ning 

uurimusliku õppe rakendamise kaudu. Kõige lihtsam oleks loodusaineid lõimida läbi 

uurimusliku õppe, kus igapäevaeluga seotud probleemide lahendamise käigus õpitakse ka uusi 

mõisteid, seoseid ja seaduspärasusi. Praeguse ainekeskse lähenemise puhul, kus iga aine järgib 

oma traditsioonilist sisemist loogikat, on raske isegi ainetevahelist ajalist kooskõla saavutada. 

Kõige paremas olukorras on mitut loodusainet õpetavad õpetajad, kes on hästi kursis ainete 

sisuga ja saavad loodusaineid seostatult õpetada või vähemalt olulistele seostele viidata. Ühe 

aine õpetaja peaks aga kindlasti tutvuma teiste loodusainete ainekavade ja õpikutega. 

 

1.3.1. Geograafia, loodusõpetus ja füüsika 

 

Põhikooli (loodus)geograafia on kõige tihedamalt seotud 7. klassi loodusõpetuse ja füüsikaga. 

Loodusnähtused ja protsessid, mida geograafia tundides käsitletakse, on oma olemuselt kõik 

füüsikalised nähtused ja protsessid. Geograafias kasutatakse väga paljusid füüsikas õpitavaid 

mõisteid, kuigi need geograafia ainekavas otseselt ei kajastu. Geograafias leiavad käsitlemist 

füüsika mõisted, nagu päikesekiirgus, otsene valgus, hajus valgus, valguse peegeldumine ja 

neeldumine, temperatuur, rõhk, kondenseerumine, konvektsioon, aine agregaatolekud ja nende 

muutused, tahke, kristalliline, amorfne aine, aine tihedus, energia, kapillaarsus, mõõtmine, 

mõõteriistad, baromeeter, aneroidbaromeeter, elavhõbebaromeeter, gravitatsiooni-, raskus-, 

hõõrde-, tsentrifugaaljõud, astronoomilised ja fenoloogilised aastaajad jne.  
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Nende füüsikaliste terminite sisu korrektselt mõistmata on õpilastel raske aru saada geograafias 

õpitavate loodusprotsesside olemusest ja kulgemisest. 

 

Paraku algab geograafia õppimine 7. klassis ja seetõttu ei saa kuigi palju toetuda füüsikas 

õpitavale. Õnneks on mitmeid protsesse eelnevalt käsitletud juba loodusõpetuses. Geograafia ja 

füüsika paremaks lõimimiseks tõsteti geograafias kliima ja veestiku teema 8. klassi ning füüsikas 

valgusõpetus 8. klassi algusesse. See võimaldab mõningaid teemasid üheaegselt õpetada.  

 

7. klassi geograafia ja loodusõpetus ning füüsika pakub mitmeid lõimimise võimalusi.  

 

8. klassi geograafias õpitav kliima teema toetub olulisel määral füüsikale. Selle teema 

käsitlemisel saab toetuda 7. klassi loodusõpetuses õpitule ja 8. klassi füüsikale. Seega peaks 

õpetaja olema väga hästi kursis 7. kl loodusõpetuse ja 8. kl füüsika õppematerjalidega ja tegema 

koostööd vastavate aineõpetajatega. 

- Mõõtmise teema juures saab rakendada üheaegset õpetamist. Geograafias õpitakse kohe 
kursuse alguses mõõtkava ja vahemaade mõõtmist (vt tabel 2) ja loodusõpetuses tegeletakse 
mõõtmisega. Ühistegevusena võib õues praktiseerida sammupaari pikkuse mõõtmist ja selle 
kasutamist lihtsa plaani koostamisel. 

- Geoloogia teemade õppimine eeldab paljude füüsikaliste terminite tundmist (aine olekud, 
tihedus, rõhk, konvektsioon, soojusülekanne jne). Kuna õpilaste füüsika alased eelteadmised 
on selles eas veel kasinad, siis piirdutakse geograafias geoloogiliste protsesside üldise 
tutvustamisega. Gümnaasiumi üldmaateaduse kursuses õpitakse samu protsesse palju 
põhjalikumalt. 

- Maa siseehituse õppimisel on oluline mõista aine agregaatolekuid ja kristallilise ning amorfse 
aine erinevust. Viimaseid õpitakse füüsikas alles 9. klassis. 

- Geograafias õpitakse kivimeid ja nende teket, mis seondub loodusõpetuses ja hiljem 
füüsikas käsitletavate teemadega: aine olekud, sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur jt. 
Selle teema õppimisel VÕIB TEKKIDA PROBLEEM! Geograafias kasutatakse mõistet 
tardkivimid (sula magma tardumine), füüsikas kasutatakse terminit tahkumine.  

- Geograafias õpitakse kivimite füüsikalist murenemist, mis eeldab arusaamist 
soojuspaisumisest, viimast õpitakse loodusõpetuses aga hiljem, kui murenemist geograafias. 
Seega saab geograafiaõpetaja selle teema käsitlemisel etteruttavalt viidata loodusõpetusele ja 
ka füüsikale ning need omakorda tuua näiteid geograafias õpitud murenemisest. 

- Geograafias õpitav laamade liikumine seondub loodusõpetuses ja hiljem füüsikas käsitletava 
konvektsiooniga (teema soojusülekanne). 

- Vulkaanipurske käsitlemisel tuleb rääkida magma rõhust, magma temperatuurist, magma ja 
laava erinevusest. Loodusõpetuses ega füüsikas ei ole selleks ajaks käsitletud veel rõhku.  

- Maavärinate selgitamisel on oluline mõista energia vallandumist murrangu tekkel ja selle 
liikumist seismiliste lainetena. Füüsikas õpitakse laineid alles 8. klassis.  
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Joonis 3. Päikesekiirte langemisnurk 8. klassi füüsika õpikus (Koolibri) ja 7. klassi geograafia 

õpikus (Avita) 

 

 

9. klassis on võimalik energia teema õppimisel koostööd teha füüsikaga, sest ka seal 

käsitletakse energia teemat ning õpitakse selliseid mõisteid, nagu kütteväärtus, energia allikad, 

energia muundumine jmt.  

 

- Ilma ja kliima teema õppimisel saab tugineda 6. ja 7. klassi loodusõpetuses õpitud õhuga seotud 
mõistetele ja seostele: õhk, selle koostis ja omadused, õhu liikumine soojenemisel, 
soojuspaisumine.  

- Geograafias on kliima kujunemise teema õppimisel oluline aru saada õhu liikumisest, mis sõltub 
erinevast õhurõhust. Seda teemat õpitakse geograafias 8. Klassi algul, füüsikas käsitletakse 
rõhku, sh õhurõhku esmakordselt alles 8. Klassi lõpus. Seega tutvuvad õpilased õhurõhu 
mõistega esmakordselt geograafias ja on väga oluline, et seda õpetatakse ka füüsika seisukohast 
õigesti. Õhurõhu ühikute käsitlemisel VÕIB TEKKIDA PROBLEEM, sest meteoroloogias 
(geograafias) kasutatakse õhurõhu mõõtühikuna millibaari, füüsikas aga seda mõõtühikut ei 
tutvustata. Füüsikas võiks kõiki kolme õhurõhu ühikut (mm Hg, mb ja Pa) tutvustada ja need 
omavahel seostada. Geograafid kasutavad mõistet standard õhurõhk, füüsikud normaalne 
õhurõhk. Kui paralleelseid mõisteid ei kasutata, võib õpilastel tekkida raskusi mõista, et tegemist 
on ühe ja sama asjaga.  

- Geograafias on väga oluline mõista, miks on niiske õhk madalama rõhuga kui kuiv õhk. Seda ei 
seletata praegu üheski füüsika õpikus. Vastuse annab vaid 7. klassi loodusõpetuse õpik (Avita). 
Kuna õpilastel puuduvad selles eas veel taustateadmised keemiast, siis tekib küsimus, kui palju 
sellest aru saadakse. Soovitatav oleks seda teemat käsitleda 9. klassis. 

- Päikesekiirgust, kiirguse neeldumist ja peegeldumist käsitletakse enne geograafias ja alles 
siis 8. kl füüsikas. Siingi VÕIB TEKKIDA PROBLEEM! Geograafias ei tohiks kasutada mõistet 
päikesekiirte langemisnurk, sest füüsikas mõõdetakse seda teisiti. Geograafias on soovitatav 
rääkida Päikese kõrgusest horisondil või päikesekiirte langemise nurgast maapinna suhtes.  

- Aastaaegade kujunemist õpitakse geograafias 8. klassis, füüsikas 9. klassis, seega saab 
füüsika tunnis korrata geograafias eelnevalt õpitut.  

- Geograafias kasutatakse Maa pöörlemisest tingitud õhu ja ka vee liikumissuuna muutumise 
juures mõistet Coriolise jõud, mis jääb füüsikas täiesti käsitlemata.  

- Geograafias on vee ja maismaa erineva soojenemise selgituse juures oluline mõista füüsikas 
õpitavaid soojusjuhtivuse ja aine erisoojuse mõisteid. 

- Geograafias õpitakse astronoomilisi ja fenoloogilisi aastaaegu juba 8. klassis, füüsikas 
tuleb see teema õppimisele 9. klassis.  
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Suurt osa põhikooli füüsikas õpitavatest teadmistest ja oskustest läheb õpilastel vaja 

gümnaasiumi loodusgeograafia kursuses.  

 

1.3.2. Geograafia ja bioloogia 

 

Geograafial ja bioloogial on mitmed sarnased õpetamise eesmärgid:  

(õpilane) 

- tunneb huvi loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna 

arengus;  

- rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades;  

- kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja 

mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti;  

- mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning 

motiveeritud elukestvaks õppeks.  

 

Aine sisuliselt poolelt on bioloogia ja geograafia kõige tihedamalt seotud läbi ökoloogia ja 

keskkonnaõpetuse ning loodusvööndite temaatika, mõningast lõimimist on ka teiste teemade 

juures. Geograafias kasutatakse järgmisi bioloogias õpitavaid mõisteid: organism, selgroogne 

loom, selgrootu loom, elukeskkond, elupaik, loomtoidulisus, taimtoidulisus, fotosüntees, 

anorgaaniline aine, orgaaniline aine, liik, populatsioon, levila, ökosüsteem, kooslus, eluta 

looduse tegurid, eluslooduse tegurid, bioloogiline mitmekesisus, biosfäär, kohastumine, fossiil. 

Neist suur osa on esmakordselt õpitud juba I ja II kooliastme loodusõpetuses, mil saadaksegi 

esmased teadmised elusloodusest, organismide mitmekesisusest, nende liigitamisest ja seostest 

keskkonnaga. 

 

7. klassi bioloogias õpitavale selgroogsete loomade teemale (selgroogsete loomade osa looduses 

ja inimtegevuses ning roll ökosüsteemis) saaks geograafia anda mõningast taustateavet 

maailmamerest, selle osadest, temperatuurist ja jääoludest. Paraku jääb see 8. klassi ega toeta 

bioloogiat. Küll saab aga geograafias maailmamere juures puudutada maailmamere elustikku, st 

korrata üht-teist bioloogias õpitust. 

 

Geograafias õpitakse loodusvööndeid 8. klassis. Loodusvööndite õppimisel rõhutatakse eluta- ja 

eluslooduse vahelisi seoseid. Iga vööndi juures käsitletakse ka vööndite tüüpilisi taime- ja 

loomaliike ning nende kohastumusi. Selles osas saavad õpilased tugevalt toetuda eelnevalt 

bioloogias õpitule.  
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1.3.3. Geograafia ja keemia 

 

Keemias õpitavad teadmised ja oskused avardavad õpilaste maailmapilti, sh loodusprotsessidest, 

hoopis uutest aspektidest. Keemiaalased teadmised ja oskused aitavad õpilastel põhjalikumalt ja 

palju detailsemalt aru saada paljudest loodusõpetuses ja geograafias esmaselt ja pealiskaudselt 

õpitud nähtustest (vee omadused sh soolsus, karstumine, keemiline murenemine jne). Keemia 

toetab oluliselt õpilaste uurimisoskusi ja teadusliku meetodi rakendamist. Geograafias 

kasutatakse järgmisi keemias õpitavaid mõisteid: lahus, lahustunud aine, keemiline reaktsioon, 

keemiline ühend, liht- ja liitaine, oksüdeerumine, metallid, happed, alused, soolad, vee karedus, 

raskmetalliühendid, lahustuvus jne. 

 

Mõistmaks põhjalikumalt geograafias õpitavat kivimite teket (tardumist), moondumist või 

murenemist, on vaja taustateadmisi keemiast, nagu keemilised elemendid, liht- ja liitained, 

ettekujutust keemilisest sidemest jne. Eesti ja Euroopa maavarade käsitlemist saab õppida 

seostatult keemias õpitavate tähtsamate maavarade (lubjakivi, rauamaak, boksiit jne) teemaga.  

 

Kliima ja veestiku õppimist toetab keemia hiljem hapniku ja vesiniku teemade käsitlemisega.  

Keemias õpitavad lahused ja lahustumisprotsessid aitavad mõista geograafias õpitavat 

maailmamere soolsuse või vee erinevate omaduste temaatikat.  

 

Keemia toetab kõiki loodusaineid keskkonnaprobleemide käsitlemisel, nagu happevihmad, 

nende erinev mõju veekogudele, muldadele, taimestikule sõltuvalt piirkonnast, osoonikihi 

hõrenemine, kasvuhooneefekt, taastuvad ja taastumatud loodusvarad jmt.  

Suurt osa põhikooli keemias õpitavatest teadmistest ja oskustest läheb õpilastel vaja 

gümnaasiumi loodusgeograafia kursuses.  
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2. Horisontaalne lõiming 

 
2.1. Geograafia ja matemaatika 

 

Matemaatika õppimise käigus omandavad õpilased olulise oskuse modelleerida looduses ja 

ühiskonnas toimuvaid protsesse, püstitada ja sõnastada hüpoteese, töötada välja 

lahendusstrateegiaid, töödelda ja esitada infot erineval moel jne. Matemaatikas õpitud teadmisi ja 

oskusi läheb vaja pea iga geograafias õpitava teema juures. Geograafias kasutatakse järgnevaid 

matemaatikas õpitud mõisteid: mõõtühikud, pindala, skaala, mõõtkava, protsent, promill, 

koordinaadid, graafik, diagramm, aritmeetiline keskmine, ring, nurgakraad, raadius, diameeter 

jne. 

 

Järgnevalt on toodud mõned konkreetsed näited, kus geograafias rakendatakse eelnevalt 

matemaatikas õpitut. Nendes valdkondades saaks geograafia ja matemaatika õpetaja teha edukalt 

koostööd.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et kõik kaardiga seotud teemad, kus on vaja rakendada matemaatikat, 

on õpilastele rasked ja seetõttu sageli ka ebameeldivad. Kindlasti aitaks, kui õpitav seostada 

õpilase igapäevaelu ja lähiümbruse probleemidega ja rõhutada, mis olukordades neid teadmisi ja 

oskusi võib vaja minna. Võibolla aitaks seegi, kui matemaatikas lahendataks geograafilise sisuga 

ülesandeid. 

- 7. klassi alguses käsitletakse geograafias teemat Maa kuju ja mõõtmed, mille mõistmiseks on 
vajalikud matemaatikas eelnevalt õpitud mõisted: kera, ümbermõõt, raadius, diameeter.  

- Kaardiõpetuses on vajalikud II kooliastme matemaatikas õpitud järgmised mõisted ja 
omandatud teadmised mõõtühikutest: kilomeeter, meeter, sentimeeter, nende lühendid, 
mõõtühikute teisendamine, lihtmurd, kümnendmurd, mõõtkava, skaala, pindala ja vastavad 
ühikud km2, m2 jne. 

- Täpse suuna määramisel kasutatakse geograafias asimuuti, mis on nurk põhjasuuna ja 
vaadeldava objekti suuna vahel. Sellest arusaamiseks on vaja eelnevalt teada ringi ja kraadi 
ning nurgakraadi mõistet.  

- Asukoha määramiseks kasutatakse geograafias rist- ja geograafilisi koordinaate. Siingi saab 
toetuda matemaatikas eelnevalt õpitud koordinaatidele. Vaja on veel teada kraadide jaotust 
minutiteks ja sekunditeks. Geograafilistest koordinaatidest arusaamine ja nende määramine on 
üks raskemaid teemasid 7. klassi geograafias, kuid siin ei saa abi loota ka matemaatikast, sest 
seal sfäärilisi koordinaate ei käsitleta. 

- Üsna raskelt kulgeb geograafias ka kellaaja erinevuste arvutamine ajavööndite kaardi abil, sest 
siingi läheb vaja matemaatikas omandatud arvutamisoskusi. 
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Joonis 4. Geograafias enamkasutatavad diagrammid: hüdrograaf, rahvastikupüramiid ja 

kliimadiagramm 

 

Paljusid matemaatikas õpitud teadmisi läheb vaja geograafias praktiliste tööde tegemisel, näiteks 

plaani koostamisel, vahemaade mõõtmisel, objektide kauguse ja suuna määramisel, jõe 

voolukiiruse mõõtmisel, maastiku profiiljoone koostamisel jne.  

 

 

2.2. Geograafia lõimimise võimalusi sotsiaalvaldkonna ainetega 

 

Paljudes riikides kuulub geograafia vaid sotsiaalvaldkonna ainete hulka, sest looduskeskkonnaga 

seotud teemad on jaotatud füüsika, keemia, bioloogia vahel või kuuluvad need loodusõpetuse 

alla.  
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- Pinnamoe õppimisel tuleb õpilastel aru saada, et geograafias mõõdetakse ja väljendatakse 
kõrgusi ning sügavusi kahel moel: suhtelise ja absoluutse kõrguse ja sügavusena. Õpilastel 
tuleb osata lugeda maapinna profiiljoont ning hinnata nõlvade kallet. Võrdlemisülesannete abil 
saavad õpilased ettekujutuse erinevate pinnavormide mõõtmetest: näiteks paari meetri 
kõrgusest künkast oma kooli läheduses kuni tuhandeid kilomeetreid pikkade mäestikeni. 

- Geoloogia teemade õppimisel tuleb sisse ajaskaala, kus aega mõõdetakse miljonites aastates. 
Siinjuures on õpilastel raske ette kujutada, et mingi protsess võib kesta tuhandeid või miljoneid 
aastaid. Kindlasti aitaks erinevate ajaskaalade kõrvutamine.  

- Ilma ja kliima õppimine on tihedalt seotud graafikute ja diagrammide lugemisega. 8. klassis 
tehakse tutvust kliimadiagrammiga, kus on kujutatud kuude keskmist temperatuuri joonega ja 
kuu keskmist sademete hulka tulpadega. Sellise kombineeritud diagrammi lugemine on 
paljudele õpilastele esialgu üle jõu käiv ja alles pika harjutamisega saadakse asi selgeks.  

- Rahvastiku ja asustuse teemade käsitlemine tugineb suuresti graafikute ja diagrammide 
lugemisoskusele. Siingi tekitab õpilastele raskusi rahvastikupüramiidist arusaamine, suhteliste 
ja absoluutarvude korrektne kasutamine. 
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2.2.1. Geograafia ja ajalugu 

 

Geograafia ja ajalugu on omavahel tihedalt seotud õppeained. Mitmetes riikides (Prantsusmaa, 

Hispaania jt) õpetataksegi neid sageli ühise õppeainena, mida nimetatakse sotsiaalaineks (ingl 

social science). Kui ajaloo õppimise käigus saadakse ülevaade mitmete ühiskonnanähtuste ja -

protsesside ajalisest kulgemisest, siis geograafias rõhutatakse eelkõige nende ruumilist 

dimensiooni.  

 

Õppekava tasandil on geograafial ja ajalool mitmed ühised õpetamise eesmärgid ning mitmed 

ajaloo õpitulemused toetavad geograafia õppimist, ja vastupidi.  

 

Kooli tasandil on geograafial ja ajalool mitmeid kokkupuutepunkte. Esimene ja vaieldamatult 

kõige olulisem on kõikide ajaloosündmuste seostamine konkreetse kohaga, mis tähendab, et ka 

ajaloos on kaardil väga oluline roll. Et geograafiaõpe algab ajalooõppest kaks aastat hiljem, tuleb 

ajalooõpetajatel hakata õpilaste ruumilist maailmapilti kujundama paralleelselt ajaloosündmuste 

käsitlemisega. Tõsi, esmakordselt tegeletakse maailma ja Euroopa kaardiga 4. klassi 

loodusõpetuses, kuid kindlasti on seda liialt vähe, et 5. ja 6. klassi ajalooõppes õpilaste 

ahtakesele ruumilisele maailmapildile toetuda. 

 

Teiseks pidepunktiks on mitmete ühiste teemade käsitlemine mõlemas aines, nagu rahvastik, 

asustus, majanduse areng, erinevad usundid jmt. Põhikoolis küll vähem, kuid gümnaasiumis 

toetab geograafia ajalugu sellega, et annab paljudest nähtustest ja protsessidest ülevaate ka 

ajalises kulgemises. 

 

Sageli juhtub, et õpilased ei suuda seostada ajaloos õpitud kaardipilti tänapäevasega. Kui paluda 

õpilastel geograafia tunnis kaardile kanda ajaloos õpitud sündmuste toimumiskohti või kunagisi 

ajaloolisi piirkondi, siis jäävad paljud õpilased sellega hätta. Ilmselt õpivad nad ajaloosündmusi 

kohaga seostamata. Ajaloo tunnis võiks õpetaja rõhutada, mis linn või riik on selles paigas 

praegu ja geograafia õpetaja võiks meenutada, mis on ühes või teises kohas olnud vanasti. 

 

Geograafia ja ajaloo heaks lõimimise näiteks on koduümbruse tundmaõppimine ühisel 

õppekäigul.  
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Teistes valdkondades saab koostööd teha maadeavastuste õppimisel: lasta õpilastel koostada 

näiteks lühireferaate maadeavastajatest, nende reisidest, uurida Eestist pärit maadeavastajaid jne. 

Geograafia tunnis võib õpilastel lasta uurida riikide territooriumi muutusi aegade jooksul, 

maailmamajanduse kujunemist mõjutanud ajaloolisi protsesse, seostada Eesti rahvaarvu 

muutused ajaloosündmustega, uurida Eesti asustuse kujunemist (linnade areng), erinevatel 

ajaperioodidel, uurida kohanimesid ja nende saamislugu.  

 

Ajaloos võiks õpetajad lahingute ja valitsejate vaheldumise kõrval tuua rohkem näiteid 

inimtegevusest, mis on looduskeskkonda mõjutanud ja hukutanud nii mõnedki ühiskonnad. Väga 

häid näiteid sellest valdkonnast leiab Clive Pontingi raamatust „Uus maailma roheline ajalugu”. 

Varrak, 2009.  

 

2.2.2. Geograafia ja ühiskonnaõpetus 

 

Geograafial ja ühiskonnaõpetusel on mitmeid ühiseid õpetamise eesmärke, mõlemal ainel on 

täita oluline roll õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises, nagu mõistev suhtumine 

erinevustesse, lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning soov 

neid tundma õppida, oma maa kultuuripärandi väärtustamine, ettevõtlikkus, kodanikualgatus, 

säästlik suhtumine keskkonda jne.  

II kooliastme ühiskonnaõpetuses õpitavad teemad, nagu inimesed meie ümber, kogukonnad, 

Euroopa riigid ja rahvad, sallivus, majandus ning meedia ja teave toetavad nii sisu kui ka 

õpitulemustega geograafia õppimist III kooliastmes. Nende teemade käsitlemisel saab hästi teha 

koostööd sama kooliastme loodusõpetusega mitmete ühiste õpitulemuste saavutamiseks. 

 

Geograafias läheb õpilastel vaja ühiskonnaõpetuses õpitud mõisteid, nagu avalik sektor, 

ärisektor, mittetulundussektor, riik, sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, identiteet, 

mitmekultuurilisus, rahvusvahelised organisatsioonid, Eesti haldusjaotus ja halduskaart jne.  

III kooliastmes toetavad mitmed ühiskonnaõpetuse õpitulemused geograafiat ja vastupidi. 

 

- Näiteks Maa-ameti kaardiserveris olevate praeguste ja ajalooliste kaartide kõrvutamisel on 
võimalik kindlaks teha, kuidas nägi ümbruskond välja varasemal ajal. Õppekäigul võivad 
õpilased otsida jälgi minevikust (kunagine asula piir, tänavate- või teedevõrk, linnamüür, 
kaitserajatised, nende avaldumine pinnamoes jne) ja neid kaardistada.  

- Erinevate arhitektuuristiilide äratundmine oma koduasulas, nende kaardistamine, seostamine. 
Praktika näitab, et ajaloos õpitakse küll arhitektuuristiile, kuid oma kodulinnas ei suudeta neid 
ehitisi sageli identifitseerida. 



Geograafia 
 

Tabel 1. Ühiskonnaõpetuse ja geograafia õpitulemused 
III kooliastme õpitulemused  

ühiskonnaõpetus geograafia 
määratleb end ühiskonna liikmena, Eesti, 
Euroopa ning maailma kodanikuna; 
aktseptib erinevaid inimrühmi võrdselt 
väärtuslikuna ning käitub erinevusi arvestavalt; 
nimetab peamisi rahvusvahelisi 
organisatsioone ja selgitab nende tegevuse 
eesmärke; 
selgitab näidete kaudu tänapäeva 
turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, 
ettevõtja ja riigi rolli majanduses, 
maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi 
ja kohustusi seoses maksudega, teab, mis on 
üleilmastumine; 
hindab ressursside piisavust ning tarbib 
säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust 
tarbijana; 
analüüsib kriitiliselt infokeskkonda; oskab leida 
vajalikku teavet; kasutab lihtsamaid 
uurimismeetodeid; väärtustab ja arvestab 
autoriõiguste kaitset. 

iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob 
näiteid Euroopa kultuurilise mitmekesisuse kohta; 
toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse 
kohta ning väärtustab eri rahvaste keelt ja 
traditsioone; 
analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja 
turgude mõju Eesti majandusele ning toob näiteid 
majanduse spetsialiseerumise kohta; 
teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab 
säästlikku energia tarbimist; 
toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja 
väärtustab Eesti tooteid; 
kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, 
analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis 
sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja 
ühiskonnas toimuvate protsesside selgitamisel, 
nähtuste ja objektide kirjeldamisel ning 
probleemide lahendamisel. 

 

Koostööd ja vastastikust toetamist saab ühiskonnaõpetuse ja geograafia vahel edukalt läbi viia 

järgmiste teemade raames: 

 
Teemad ühiskonnaõpetuses Teemad geograafias 

Infoühiskond Info otsimine, tõlgendamine, korrektne viitamine 
Ühiskonna sotsiaalne struktuur Euroopa ja Eesti rahvastik 
Majandus Euroopa ja Eesti majandus 

 

 

2.3. Geograafia ning emakeel ja kirjandus 

 

Kõik õppeained, sh geograafia on väga tihedalt seotud emakeelega. Eri valdkondi seob keel. 

Geograafia lõimub eesti keelega läbi õppe- ja kasvatuseesmärkide ning toetab kõiki eesti keele 

õppevaldkondi, nagu suulist ja kirjalikku suhtlemist, teksti vastuvõttu, tekstiloomet ning ka 

õigekeelsust ja keelehoolet.  

 

Eri liiki tekstidest, sh loodusteaduslikest tekstidest arusaamine, teksti põhjal küsimustele 

vastamine, kokkuvõtte või üldistuse tegemine, ainealane suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus 

on loodusteadusliku kirjaoskuse omandamisel sama olulised kui sotsiaalse kirjaoskuse 

kujundamine eesti keeles.  
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Geograafia ja eesti keele õpetajal on väga palju võimalusi koostööks, et saavutada ainekavas 

püstitatud eesmärke ja jõuda oodatud õpitulemusteni. Järgnevalt on toodud mõned õpitegevused, 

kus teostub geograafia ja emakeele koostöö.  

 

Suuline ja kirjalik suhtlus – paljude geograafia teemade õppimisel on soovitatav viia läbi 

paaris- ja rühmatöid, arutelusid, ajurünnakuid, rollimänge ja teisi aktiivset suhtlemist nõudvaid 

õpitegevusi. Nende tegevuste käigus tuleb lähtuda eesti keeles õpitud suulise ja kirjaliku 

suhtlemise reeglitest.  

 

Teksti vastuvõtt - eri liiki tekstide lugemine ja nende põhjal küsimustele vastamine, tekstist 

probleemide leidmine, kokkuvõtete tegemine, tekstide võrdlemine, üldistamine, teksti põhjal 

arutlemine jne. Geograafia tunnis saab edukalt kasutada erinevaid teatmeteoseid, reisijutte, 

ajakirjaartikleid (Eesti Loodus, Geo, Horisont jt) mõnest loodusprotsessist, ajalehe uudisartiklid 

eri riikides toimunud sündmustest, looduskatastroofidest jmt.  

 

Näiteks: 

 

Tekstiloome. Geograafias õpitavate teemadega seotult saab luua palju eri tekste, mida võivad 

hiljem hinnata eri aspektidest nii geograafia kui ka eesti keele õpetaja. 

 

7. klassi õpilased loevad ajaleheuudist hiljuti toimunud maavärinast ja arutlevad klassis sel 
teemal; leiavad kaardilt maavärina toimumiskoha, otsivad ajalehe tekstist maavärinat 
iseloomustavad märksõnad (maavärina epitsenter, maavärina kese, seismilised lained, 
maavärina tugevus jne) ja seostavad need tunnis õpituga. Arutlevad selle üle, miks purustused 
olid suured või väikesed ja seostavad need maavärina asukohaga ning riigi arengutasemega. 
Nimetatud õpitegevuse kaudu on võimalik kujundada ka õpilaste väärtushinnanguid ja 
hoiakuid, arutledes selle üle, miks peaksid teised riigid oma päästemeeskonnad 

f

- reisiülevaate koostamine etteantud marsruudil atlase kaartide ja teabeallikate abil; 
- koduasula tutvustuse koostamine eesmärgiga meelitada turiste sellesse piirkonda; 
- märgukirja koostamine omavalitsusele koduasula keskkonnaprobleemide teadvustamiseks;  
- referaadi või uurimustöö koostamine mõne riigi kohta jne; 
- uudisteksti koostamine ajalehele hiljuti toimunud tugevast maavärinast mõnes piirkonnas. 

Õpilasel tuleb kehastuda ajakirjanikuks, teha eeltööd piirkonna loodusoludest ülevaate 
saamiseks ning kasutada tunnis õpitud teadmisi maavärinatest;  

- essee või kirjandi kirjutamine tunnis vaadatud keskkonnaalase filmi põhjal.  
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Emakeele ja geograafia erilist koostööd vajavaks valdkonnaks on kohanimede õigekirjutus. Siin 

peaks nii emakeele kui ka geograafia õpetajad ning õppevahendite kirjutajad toetuma Eesti Keele 

Instituudi (EKI) kohanimeandmebaasidele, mida saab lihtsalt leida EKI kodulehelt 

http://portaal.eki.ee/knab, või Eesti Keele Sihtasutuse poolt 1999. aastal välja antud Peeter Pälli 

koostatud raamatule Maailma kohanimed. 

 

Geograafia ja kirjandus lõimuvad läbi funktsionaalse lugemisoskuse ja erinevate tekstidega 

töötamise. Mõlemal ainel on oluline roll õpilaste hoiakute ja väärtuste kujundamisel.  

 

Geograafias saab edukalt kasutada nii loodus- kui ka ühiskonnanähtuste õpetamisel erinevaid 

kirjandustekste (muistendid, vanasõnad, pärimused, reisijutud, autobiograafiad, luule jm), et 

muuta õpitav emotsionaalsemaks ja arendada samas ka õpilaste paremat ja mitmekülgsemat 

eneseväljendamise oskust. Suurepäraselt sobib ainealaseks õppetekstiks paljude loodusteadusliku 

taustaga inimeste looming, nagu näiteks Viktor Masingu „Tuhat tutvust kõrbest tundrani” või 

„Sinasõprus tammega“, Fred Jüssi „Rebasetund”, „Eesti linde ja loomi”, Gerard Durrelli 

„Minu pere ja muud loomad“ jt. 

 

 

2.4. Geograafia ja võõrkeeled 

 

Hea võõrkeelteoskus võimaldab õppijail kasutada täiendavaid teabeallikaid ja õppematerjale, 

toetades sel moel ühtlasi ka keeleõpet. Geograafia õppimisel tuleb õpilastel mitmete teemade 

juures otsida infot eri allikatest ja koostada ülevaateid kas mõnest vulkaanist, pinnavormist, 

piirkonna loodusest või rahvastikust. Paljudel juhtudel on head ja usaldusväärsed allikad just 

võõrkeelsed ja sel juhul tuleb tõlkida erialast kirjandust. Siin saaks geograafia ja võõrkeele 

õpetaja teha koostööd nii õppematerjalide soovitamisel kui ka õpilaste töö tulemuste hindamisel. 

Võõrkeelse info kasutamine ainetunnis muutub järjest olulisemaks ja kandub järjest 

noorematesse klassidesse, seepärast oleks väga vajalik leida rohkemaid pidepunkte geograafia 

(ilmselt ka paljude teiste ainete) ning keeleõppe vahel.  

 

Lisaks võõrkeelsete teabematerjalide kasutamisele tuleb õpilastel nii mõnigi kord geograafia 

tunnis vaadata ainealaseid filme, millel puudub tõlge. Võõrkeeled toetavad omakorda 

geograafiaõpet mitmete teemavaldkondade korduva käsitlemisega nii põhikoolis kui ka 

gümnaasiumis. Võõrkeeltes õpitavad teemavaldkonnad, mis geograafiaõpet toetavad on 

järgmised: kodu ja lähiümbrus, kodukoht Eesti, riigid ja nende kultuur. Neid valdkondi õppides 
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käsitletakse ja korratakse geograafias õpitud mõisteid, nagu riik, asukoht, sümboolika, rahvustik, 

erinevad kultuurid, loodus, ilm, aastaajad, kodukoht, lähiümbrus, linna ja maa-asulad jne.  
 

 

2.5. Geograafia ja kehaline kasvatus 
 

Geograafia ja kehalise kasvatuse õpetajatel on mitmeid häid võimalusi koostööks ja ainete 

lõimimiseks. Otseselt kattuvaks teemaks on orienteerumine, millega tegeletakse kehalises 

kasvatuses nii II kui ka III kooliastmes. Orienteerumine eeldab head kaardilugemisoskust, nagu 

leppemärkide tundmine, mõõtkava kasutamisoskus ning suundade määramine. 

Kaardilugemisoskusi õpetatakse nii loodusõpetuses kui ka geograafias (peamiselt 7. klassis). 

Liikumistempo valimiseks tuleb arvestada erinevate pinnasetüüpide ja reljeefivormidega, needki 

on valdkonnad, mille kohta saavad õpilased algteadmised loodusõpetusest ja geograafiast. Seega 

on orienteerumine teema, kus kolme aine õpetajatel on võimalik teha väga head koostööd.  

 

Järgnevalt on toodud mõned näiteid, kuidas saab geograafiat ja kehalist kasvatust lõimida. 

 

- Geograafia ja kehalise kasvatuse ühisprojekt suusa- või jooksuraja kavandamine kaardi abil. 
Õpilastele antakse ülesanne kavandada kaardile näiteks 5 km pikkune suusa- või 
jooksuarada kas kooli lähiümbrusesse või kaugemale. Raja kavandamisel tuleb arvestada, et 
sellel oleks võimalusel nii tõuse kui laskumisi, rada ei tohi kulgeda üle autoteede ega läbida 
ümbruskonna elanike õuealasid. Töö tegemisel on vaja õpilastel kasutada kaardi 
leppemärke, mõõtkava ja saada aru kaardil kujutatud pinnamoest. Parima raja projekti võib 
vajadusel reaalselt ellu viia. Sobib rühmatööks, kuid ka individuaalseks ülesandeks. 
Sarnaselt võistlusrajaga võivad õpilased kavandada kaardi põhjal ka matkaraja või 
orienteerumisraja.  

- Võistlusraja profiiljoone joonistamine. Mitmetel spordialadel on sportlased enne võistlema 
minekut väga huvitatud võistlusraja profiilist, et oma jõuvarusid paremini jaotada. 7. klassis 
kaardiõpetuse teemaga seoses õpivad õpilased pinnamoe kaardi põhjal profiiljoone 
koostamist. Kaardilt profiiljoone lugemise oskust saab kindlasti kasutada kehalise kasvatuse 
tunnis mõne jooksuraja läbimisel või kavandamisel.  

- Sammupaari mõõtmine. Põhikooli geograafiakursuse jooksul tuleb õpilastel joonistada lihtne 
plaan. Selleks on vaja arvutada oma sammupaari pikkus. Oma sammupaari pikkust on 
õpilastel vaja teada ka kehalises kasvatuses kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüppel. Siingi saaks 
kaks ainet teha koostööd. Lisanduvad teadmised matemaatikast. 

- Olümpiamängude toimumiskohtade või tuntumate sportlaste elukohtade kaardi koostamine. 
Kehalise kasvatuse õpetamise eesmärgi - liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide 
lugemine ning loetu analüüsimine - saavutamisele saab geograafia kaasa aidata 
õpitegevusega, kus õpilased kujutavad kaardil linnasid (riike), kus on toimunud 
olümpiamängud. Samuti võib õpilastel paluda koostada kaardi, millel tuleks kujutada meie 
olümpiavõitjate koduasulaid. Lisaks võib analüüsida, mis Eestimaa piirkondadest on pärit ühe 
või teise ala tuntud sportlased. Siin on hea võimalus lõimida tegevust ka kunstiõpetusega.  
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2.6. Geograafia ja muusikaõpetus 

 

Põhikooli geograafias õpitakse suhteliselt vähe üksikuid riike või piirkondi, mis iseenesest looks 

head eeldused erinevate muusikute ning eri maade rahvaste muusika tutvustamiseks. Mõningal 

määral saab seda siiski rakendada 8. klassis loodusvööndite õppimisel, kus õpilastel tuleb 

koostada esitlusi mõne väiksema piirkonna kohta. See annab võimaluse ka sealse muusika 

tutvustamiseks ja näiteks piirkonna loodusoludega seostamiseks.  

 

 

2.7. Geograafia ja kunst 

 

Geograafiat saab kunstiga edukalt lõimida läbi õpilaste iseseisvate loovtööde, nagu esitluste, 

plakatite, pildiliste mõistekaartide, erinevates tehnikates koostatud kaartide jmt. Õpetaja poolt 

koostatud tunnis kasutatavad PowerPointi esitlused võiks olla maitsekalt kujundatud ja 

isikupärased, edastades erinevate väljendusvahenditega pakutavat sõnumit.  

 

Mõnda õpitavat piirkonda võib esitleda ka läbi kunstnike piltide, näiteks Vahemeremaade või 

Põhjamaade maastikud. Õpilastel võib lasta analüüsida, miks on neid just selliselt kujutatud. 

Võib otsida ja kasutada ka kunstnike poolt koostatud pildiseeriaid ja arutleda, mida kunstnik oma 

piltidega on edastada tahtnud. Keskkonnatemaatika puhul saab edukalt kasutada näiteks Victor 

Cauduro Rojase loodud maale (vt joonis 5).  

- Tegusamalt saab geograafiat ja muusikat ning ilmselt veel mitmeid teisigi aineid lõimida 
ühisprojektide kaudu. Näiteks võib koolis korraldada posterite võistluse, kus klassidel või ühe 
klassi mitmel võistkonnal tuleb koostada üht riiki tutvustav stend. Riigi tutvustamise käigus 
saab anda hea ülevaate ka tuntud muusikutest ja rahvamuusikast.  

- Mingist piirkonnast ettekande tegemisel võib taustaks lasta mängida vastava piirkonna 
muusikat. Kindlasti looks see palju meeleolukama õpikeskkonna ja juhiks ühtlasi ka 
tähelepanu muusikateose ja, miks mitte, loodusolude seotusele.  

- Ühisprojekti käigus võivad õpilased geograafia tunnis kaardistada ka näiteks tuntud muusikuid 
nende sünnikoha järgi. 
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Joonis 5. Victor Cauduro Rojase keskkonnateemalised maalid 

 

Geograafia õppimisel peaks olema lausa kohustuslik Google Earth’i abil näidata õpilastele, 

milliseid kauneid mustreid (tõeline kunst!) on loodus vorminud ja millised on inimese 

kujundatud maastikumustrid.  

 

Joonis 6. Satelliidipildid: mäeahelikud, luited, niisutuspõllud 
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3. Õppekava üldpädevuste arendamine ja läbivate teemade käsitlemine 

geograafias 
 

Geograafia õppimise käigus on võimalik arendada kõiki õppekavas esitatud üldpädevusi ja 

käsitleda läbivaid teemasid. Geograafias saab sisse tuua vastavaid teemakäsitlusi, näited ja 

kasutada õpitegevusi, mis tagaksid üldpädevuste ja läbivate teemadega seotud õpitulemused. 

Mitmete üldpädevuste ja läbivate teemade õpetamiseks on soovitatav korraldada 

suuremamahulisi projekte või teemapäevi.  

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ on tihedalt seotud enesemääratluspädevuse 

ja õpipädevusega. Õpilased peaks suutma hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning 

mõistma, et kõik on pidevas muutumises ja arengus ning seepärast on vaja õppida kogu elu. 

Geograafia tundides ja õppevahendites on soovitatav tutvustada geograafiaga seotud elukutseid, 

näiteks kartograaf, geoloog, meteoroloog, hüdroloog, keskkonna planeerija, 

keskkonnatehnoloog jne. Elukutsete tutvustamisega seoses on oluline rõhutada erinevate 

teadusharude arengut, nendes saavutatut ja selle rolli igapäevaelus. Näiteks tänu füüsika, 

meteoroloogia ja infotehnoloogia arengule on võimalik jälgida tsüklonite (orkaanide) liikumist, 

tugevust ja vajadusel inimesi ette hoiatada.  

 

Sõltuvalt kooli asukohast (suuremas linnas või väiksemas asulas) võib õppetöö käigus külastada 

mõnd kaardifirmat, et tutvuda kaartide tegemisega või linnavalitsust, et näha, mis ülesanne on 

linnaplaneerijal, keskkonnanõunikul jne. Samuti võib nimetatud erialade inimesi kooli külla 

kutsuda oma igapäevatööd tutvustama. Geograafia õppimise käigus peaksid õpilased 

veendumusele jõudma, kas töö kaartidega, ruumiandmetega, andmete analüüsimine, seoste 

leidmine jne on neile meeltmööda ja jõukohased tegevused. Mitmed erialad nõuavad sagedast 

looduses viibimist (välitööd) või inimestega tihedat suhtlemist.  

 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ toetab väärtuspädevuse ja sotsiaalse pädevuse 

kujunemist, millega taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja 

keskkonnateadlikuks inimeseks. Selles valdkonnas on geograafial koos teiste loodusvaldkonna 

ainetega kandev roll nii ainealaste teadmiste andmises kui ka suhtumiste ja hoiakute 

kujundamises. Vaid põhjalikud teadmised loodusest ja Maast kui süsteemist saavad olla aluseks 

keskkonnateadliku isiku kujunemisele. Pealiskaudsete loodusalaste teadmiste ning käskude ja 

keeldudega ei ole võimalik kujundada jätkusuutliku idee omaksvõttu.  
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Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ toetab ettevõtlikkuspädevuse arenemist. 

Geograafia õppimisel saab läbi mitmete õpitegevuste toetada õpilase kujunemist aktiivseks ja 

vastutustundlikuks ühiskonna liikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja 

mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust. Mitmeid geograafia ainekavas toodud teemasid on 

võimalik ja soovitatav käsitleda läbi probleemide, mis on kerkinud või võivad tekkida 

koduümbruses. Näiteks võib tuua jõe paisutamine, paisjärve tekkimine ja ümbritsevate alade 

tõenäoline üleujutamine või mõne keskkonda saastava ettevõtte rajamine lähiümbrusesse. 

Õpilased peavad jõudma arusaamisele, et probleemi lahendamiseks ei piisa emotsionaalsest 

arutelust vaid selleks tuleb koguda konkreetseid andmeid, neid üldistada ning olukorda 

analüüsida. Tunnis saab läbi mängida olukorra, kus püütakse probleemi või isegi konflikti 

argumenteeritult lahendada. Näiteks läbi rollimängu, mis toetub mõnele reaalsele kohalikule 

situatsioonile, saavad õpilased end asetada erinevate inimeste olukorda ja selle läbi mõista, miks 

tekib huvide konflikt. Geograafia õppimisel saab rakendada planeerimisülesandeid, kus tuleb 

leida parim asukoht mõnele ehitisele (näiteks planeeritav tuulepark). Hea, kõiki osapooli 

rahuldava asukoha leidmiseks tuleb arvestada paljude erinevate tegurite koosmõjuga. Selliste 

tegevuste käigus õpitakse mõistma ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning 

kodanikualgatuse tähtsust otsuste tegemisel. 

 

Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks saab geograafia tunnis edukalt kasutada 

teemaga seonduvaid uudis- ja arvamusartikleid (näiteks elektrihinna tõus, gaasijuhtme rajamine, 

ulatuslik metsaraie, tuulepargi või prügila rajamine jmt). Tunnis analüüsitakse tekkinud 

olukorda, kuulatakse eri arvamusi ja püütakse leida lahendusi. Tunni väljundiks võib olla 

õpilaste endi koostatud arvamusartikkel kohalikule ajalehele, intervjuu asjaosalistega, ametlik 

kiri omavalitsusele jmt. Soovitatav on kasutada paaris-või rühmatöö vormi, klassi ühistöö puhul 

suhtlusportaali võimalusi.  

 

Õpilaste ettevõtlikkuse suurendamiseks võib lasta neil endil koostada pildigaleriisid (mis on 

kodulinnas ilusat, mis häirivat), teha keskkonna hindamist, koostada ülekoolilisi matku, 

kooliümbruse õpperadasid, keskkonnaalaseid mänge, ajalehti jmt. 

 

Soovitatav on tunnis kasutada maailmahariduse filmoteegist pakutavaid filme õiglase 

kaubanduse, kliimamuutuste, migratsiooni ja paguluse, konfliktide ja nende ennetamine jt 

teemade õpetamiseks. 
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Häid võimalusi pakub ka lõiming kehalise kasvatusega, näiteks kooli spordi- või 

orienteerumispäeva korraldades saab edukalt siduda kehalise kasvatuse ja geograafia.  

 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ on eelkõige seotud väärtuspädevuse, 

enesemääratluspädevuse ja sotsiaalse pädevusega. Nimetatud teemat saab rakendada mitmete 

inimgeograafia teemade käsitlemisel. Kultuurilise identiteedi kujunemiseks on vaja omandada 

algteadmisi kultuurilisest mitmekesisusest. Geograafia õppimine toetab kodukoha ja Eesti 

loodusliku ning kultuurilise omapära tundmaõppimist ja selle väärtustamist. Loodusvööndite 

õppimisel peaksid õpilased mõistma inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates 

geograafilistes tingimustes ja seeläbi väärtustama nii kodukoha kui ka teiste piirkondade 

looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut. 

 

Kindlasti annaks häid tulemusi koolis õppivate teisest rahvusest õpilaste kaasamine aktiivsesse 

õppetegevusse. Neile peaks pakkuma võimalusi oma maad, kombeid ja traditsioone tutvustada.  

 

Läbiv teema „Teabekeskkond“ toetab õpipädevuse kujunemist. Geograafia panus õpilase 

kujunemisel infoteadlikuks inimeseks on märkimisväärne. Kaasaegse geograafiaõpetuse 

oluliseks eesmärgiks on saavutada õpilase oskus erinevatest allikatest infot otsida, seda 

kriitiliselt hinnata, töödelda, üldistada ja esitada. Millise tahes õppeteema juures tuleb kursis olla 

ka sellega, kust saada usaldusväärset infot vastaval teemal. Praegusel ajal ei ole vaja fakte pähe 

tuupida vaid tuleb teada, kust neid leida. Olgu näiteks või info viimati toimunud maavärinate või 

vulkaanipursete kohta, usaldusväärsed andmed riikide kohta, Eestit puudutav andmestik jne. 

Oluline on allikaid kriitiliselt hinnata, sest mitte igasugune allikas ei ole usaldusväärne. 

Kaasaegne õpikeskkond peaks võimaldama ka õpilaste endi vahelist suhtlemist e-

õpikeskkondade vahendusel.  

 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ arendab õpipädevust ja teatud määral ka 

matemaatika pädevust. Nendega taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. Geograafia õppimisel tuleb kursis 

olla ja õppida kasutama kaasaegseid töövahendeid, nagu GPS, infrapunatermomeeter, 

baromeeter, anemomeeter, automaatilmajaam jmt. Soovitatav on õpilastele tutvustada erinevaid 

kaardiprogramme, töötada interaktiivsete kaartidega, kasutada tunnis Google Earth’i (virtuaalne 

Maa) võimalusi, õppida veebipõhises õpikeskkonnas ja rakendada õppimisel kõikvõimalikke 

muid uusi tehnoloogiaid.  
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Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ on valdkond, kus geograafias on kõige vähem võimalusi midagi 

otseselt ära teha. Siiski, näiteks transpordi teema juures saab sisse tuua liiklusohutuse temaatika 

ja rõhutada ja selle olulisust.  

 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ on omakorda tihedalt seotud keskkonna ja jätkusuutliku 

arengu ja kultuurilise identiteedi ning teistegi läbivate teemadega, toetades eelkõige 

väärtuspädevuse kujunemist. Selles valdkonnas on geograafial täita oluline roll. Geograafiat 

õppides kujunevad õpilastel säästlikku eluviisi, looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust 

väärtustavad hoiakud, mis aitavad kujundada aktiivset kodanikku. Maailma looduse, rahvastiku 

ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on aluseks mõistvale ja tolerantsele suhtumisele 

teiste maade ja rahvaste kultuuri ning traditsioonidesse. Looduse ja ühiskonna seostatud 

arenguloo mõistmine on eelduseks tänastest arenguprobleemidest arusaamisele ja 

tulevikusuundade kavandamisele. Globaliseeruvas maailmas toimetulekuks peab inimene järjest 

paremini tundma maailma eri piirkondi – nende majandust, kultuuri, traditsioone.  
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4. Teemakeskse lõimingu näited 

 
4.1. Kaardiõpetus 7. klass 

 

Kaardiõpetus on geograafia kandvaks ja kõige olulisemaks teemaks, mille eesmärgiks on 

kaardilugemise oskuse arendamine. Kaardilugemise oskus tähendab, et osatakse kasutada kaardi 

legendi, mõistmaks, mis objekte või nähtusi on kaardil kujutatud ehk mis kuskil paikneb; kaardi 

mõõtkava kauguste hindamiseks ja vahemaade mõõtmiseks; kaardivõrku asukoha ja suundade 

määramiseks ning erinevaid kaarte, sh temaatilisi kaarte nähtustevaheliste seoste leidmiseks ja 

üldistuste tegemiseks. Õppekava põhjal langeb geograafias kaardiõpetuse põhirõhk 7. klassile, 

kuid kaardilugemisoskust tuleb arendada pidevalt kõikide teemade juures.  

 

Esmased teadmised kaartidest ja oskuse nendega töötada saavad õpilased I ja II kooliastme 

loodusõpetusest. Kaarditöö kogemusi lisavad ka inimeseõpetus, matemaatika ja ajalugu. Järgnev 

tabel annab ülevaate kaarditöö võimalustest I ja II kooliastme erinevate ainekavade põhjal. 

 

Tabel 2. Kaardiga seotud teemad, mõisted ja õpitulemused I ja II kooliastmes 
 

Õppeaine ja klass/Teemad 
 

Õpitulemused 
IÕ 2 Eestimaa – minu kodumaa. Kodukoht. Leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt 

kodukoha; 
IÕ 3 Küla, vald, linn, maakond. Eesti teiste 
riikide seas. Naaberriigid. 

- leiab Euroopa kaardilt Eesti ja tema naaberriigid; 

LÕ 3 Minu kodumaa Eesti. Kooliümbruse 
plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende 
määramine kaardil ja looduses. Tuntumad 
kõrgustikud, saared, poolsaared, lahed, 
järved, jõed ja asulad Eesti kaardil.  
plaan, pealtvaade, kaart, kaardi legend, 
leppemärk, leppevärv, põhi- ja 
vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, 
poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad. 

- saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab 
kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte; 
- mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma 
õppida;  
- näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid 
kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvesid ja 
linnu; 
- määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda; 
- kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades 
ilmakaari. 

LÕ 3 Kompass. Ilmakaared ja nende 
määramine kaardil ja looduses. kompass, 
ilmakaared, põhi- ja vaheilmakaared. 

- selgitab kompassi töö põhimõtet toetudes katsele 
magnetiga; 
- määrab kompassi abil põhja-lõuna suunda; 

LÕ 4 Planeet Maa. Gloobus kui Maa mudel. 
Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. 
Mandrid ja ookeanid. Suuremad riigid 
Euroopa kaardil. Geograafilise asendi 
iseloomustamine. Eesti asend Euroopas.  
gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, 
kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja 
lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus, 
manner, ookean, meri, geograafiline asend, 
riigipiir, naaberriik. 

- iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud 
riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 
- teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning 
suuremaid Euroopa riike; 
- leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu 
koha; 

LÕ 5 Koduasula plaan. asula plaan. - näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid 
linnu; 
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M 5, M 6 
skaala, mõõtühikud cm, dm, km Plaanimõõt. 

- teab ning teisendab pikkus-, pindala, ruumala ja 
ajaühikuid; 
- teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda 
ülesannete lahendamisel; 

ÜÕ II Euroopa riigid, Eesti naaberriigid. - nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike, toob näiteid, 
kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis. 

A 5, 6 - kasutab ajalookaarti; 
- näitab kaardil Egiptust ja Mesopotaamiat; Kreetat, 
Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Sparta, riigi 
laienemine hellenismi perioodil; Apenniini poolsaart, 
Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, Ida-
Roomat ja Lääne-Roomat; 

KK 6 Maastikuobjektid, leppemärgid, kaardi 
mõõtkava, reljeefivormid (lõikejoonte vahe), 
kauguste määramine.  
Liikumine joonorientiiride järgi. Kaardi ja 
maastiku võrdlemine. Asukoha määramine. 
Kompassi tutvustamine. Suunaharjutused 
kompassiga seistes ja liikudes. Õpperaja 
läbimine kaarti ja kompassi kasutades. 
Orienteerumismängud. 

- oskab orienteeruda kaardi järgi ja kasutada kompassi; 
- teab põhileppemärke (10–15); 
- orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning 
silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud 
piirkonnas; 
- arvestab liikumistempot valides erinevaid pinnasetüüpe, 
reljeefivorme ja takistusi; 
- oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga 
ja kaardita. 

 

Kaardilugemise ja ruumis orienteerumise oskuse arendamisele saavad kaasa aidata paljud 

õppeained: ajalugu, kehaline kasvatus, emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, kunstiõpetus jt. 

 

Võõrkeeltes õpitakse mitmeid riike, nende loodust, rahvastikku, kombeid ja traditsioone, 

soovitatav on need siduda ka kaardiga, et õpilased vastavad kohad kaardilt leiaksid. 

Kunstiõpetuses võib koostada mõnes tehnikas Eesti, Euroopa või mõne teise piirkonna kaardi. 

Kehalises kasvatuses saab korraldada mitmesuguseid tegevusi, kus õpilastel tuleb kooliümbruse 

kaardiga liikuda ja nii kaardi abil oma lähiümbrust tundma õppida. Infotehnoloogia pakub häid 

võimalusi interaktiivsete kaartide otsimiseks ja nendega töötamiseks.  

 

Kaardiõpetusega seotud teemad teistes ainetes  

Loodusõpetus 7. kl: Mõõtmine. Pikkuse, pindala mõõtmine. Mõisted: mõõtmine, mõõtühik, 
mõõteriist, füüsikaline suurus, pikkus, pindala; 
- mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, teisendab eesliitega mega-, kilo-, senti- milli- esitatud 
mõõtühikuid. 
Ajalugu 8. kl: Erinevate teemakaartide kasutamine ajaloos  
- teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini kongressi 
tulemusena, näitab neid kaardil; industriaalühiskonna kujunemine: ... linnastumine. 
Ajalugu 9. kl: Poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda 
- näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi; 
- näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja Põhja-
Aafrikas, muudatusi Teise maailmasõja järel;  
- näitab kaardil olulisemad külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. 
aastatel. 
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4.2. Geoloogia 7. klass 

 

Geoloogia teemade õppimise tulemusena peaksid õpilased olema suutelised eristama Eestis 

leiduvaid peamisi kivimeid (graniiti, liivakivi, paekivi ja põlevkivi), teadma, kuidas kivimid 

tekivad ja milleks neid kasutatakse. Mõistmaks, miks ja kus esinevad maavärinad ning 

tegutsevad vulkaanid, tuleb aru saada Maa siseehitusest ja laamade liikumisest. Geoloogia 

teemade õppimisel saab suhteliselt vähe toetuda I ja II kooliastme loodusõpetuses õpitule. 

Ülevaate II kooliastmes geoloogiaga seonduvast annab järgmine tabel. 

 

Tabel 3. Geoloogiaga seotud teemad II kooliastme loodusõpetuses 
 

Õppeaine ja klass/Teema ja mõisted 
 

Õpitulemused 
LÕ 4 Looduskatastroofid: vulkaani-pursked, 
maavärinad. vulkaan, laava, lõõr, maavärin, 
maakoor. 

- Toob näiteid erinevatest looduskatastroofidest 
ning iseloomustab nende mõju loodusele ja 
inimeste tegevusel; 

LÕ 4 Elu areng Maal. Kivistised.  
LÕ 6 Eesti maavarad, nende kaevanda-mine ja 
kasutamine. Kaevanduste ja karjääride 
kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid. 
maavarad, setted, liiv, kruus, savi, turvas, kivim, 
lubjakivi, graniit, põlev-kivi, karjäär, maa-alune 
kaevandus. 

- oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, 
kruusa, savi ja turvast. 

 

Kehaline kasvatus 7.-9. kl 
Üldsuuna ja täpse suuna (asimuut) määramine. Orienteerumisharjutused kaardi ja kompassiga. 
Orienteerumine lihtsal maastikul kaardi ja kompassi abil, kaardi ja maastikku võrdlemine, asukoha 
määramine. 
Kaardi peenlugemine: väikeste objektide lugemine ja meeldejätmine. Sobivaima teevariandi valik. 
Orienteerumisraja iseseisev läbimine kaardi ja kompassiga. 
Orienteerumistehnikate kompleksne kasutamine: kaardi- ja maastikulugemine, suuna määramine, 
kompassi kasutamine, õige liikumisviisi, tempo ja tee valik. Orienteerumisraja iseseisev läbimine. 
Läbitud tee ja kontrollpunktide mälu. järgi kirjeldamine. Erinevate orienteerumisalade tutvustamine: 
pargi-, suund- ja valikorienteerumine. 
- läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt;  
- oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku; 
- oskab valida õiget liikumistempot ja -viisi ning teevarianti maastikul; 
- oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 
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Geoloogia teemade õppimisel pakub toetust ja horisontaalse lõimimise võimalusi 7. klassis 

loodusõpetus ning 8. ja 9. klassis füüsika.  

 

4.3. Pinnamood 

 

Pinnamood on teemavaldkond, mida käsitletakse põgusalt II kooliastme loodusõpetuses ja 

põhjalikumalt III kooliastmes peamiselt vaid geograafias. Pinnavormide ja pinnamoe teema 

õppimisega taotletakse, et õpilased teevad vahet erinevatel pinnavormidel (küngas, nõgu, 

mäestik, tasandik, madalik, kiltmaa jne), oskavad kaardil näidata suuremaid ja tuntumaid 

pinnavorme nii maailmas, Euroopas kui ka Eestis. Samuti peavad õpilased aru saama, kuidas 

pinnamood mõjutab inimeste elu ja tegevust ning kuidas võivad pinnavormid aja jooksul 

muutuda. Geograafias õpitakse pinnavorme ja pinnamoodi põhjalikumalt 7. klassis, 8. klassis 

vaadeldakse loodusvöönditele tüüpilisi pinnavorme ning 9. klassis õpitakse Euroopa ja Eesti 

pinnamoe kujunemist.  

 

Ajalooga on pinnamoe teema seotud läbi konkreetsete kohanimede, nagu näiteks Skandinaavia 

mäestik, Alpid, Püreneed jne. Kui ajaloo tunnis seostataks vastavad kohanimed kaardiga, siis 

toetab see geograafia vastava teema omandamist.  

 

Tabel 4. Pinnamoega seotud teemad II kooliastme loodusõpetuses 

Õppeaine ja klass/Teema ja mõisted 
 

Õpitulemused 
LÕ 3 Tuntumad kõrgustikud ja madalikud Eesti 
kaardil. kõrgustik, madalik. 

- Näitab Eesti kaardil suuremaid kõrgustikke, 
madalikke, 

LÕ 5 Kodukoha ja Eesti pinnavormid ja 
pinnamood. Suuremad kõrgustikud, madalikud, 
tasandikud, Põhja-Eesti paekallas., Mandrijää 
osa pinnamoe kujunemises. Pinnavormid, 
nende kujutamine kaardil. Pinnamoe mõju 
inimtegevusele ja inimese kujundatud 
pinnavormid. 
pinnavorm, küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, 
jalam, pinnamood, kõrgustik, tasandik, madalik, 
paekallas mandrijää, voor, moreen, rändrahn, 
samakõrgusjoon, suhteline ja absoluutne 
kõrgus. 

- kirjeldab kaardi abil oma kodumaakonna ja Eesti 
pinnamoodi, nimetades ning näidates pinnavorme 
kaardil;  
- toob näiteid mandrijää mõjust Eesti pinnamoe 
kujunemisele; 
- kirjeldab samakõrgusjoonte abil pinnavormi kuju, 
absoluutset ja suhtelist kõrgust, nõlvade kallet;  
- selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob 
näiteid inimtegevuse mõjust koduümbruse 
pinnamoele. 
 
 

LÕ 7 Aine tihedus. Temperatuur.  
F 8 Aine tihedus. Rõhk. 
LÕ 7 Soojusülekande liigid: soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus. Konvektsioon. Sulamine ja 
tahkumine. Sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur. Soojuspaisumine. Soojuspaisumine ja aine 
tihedus. Soojuspaisumine ja loodusnähtused. soojuspaisumine.  
F 9 Keha soojenemine ja jahtumine. Konvektsioon. Aine olekute muutused. 
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4.4. Ilm ja kliima 

 

Ilma ja kliima õppimise käigus saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima 

kujunemist ühes või teises piirkonnas, saadakse ülevaade põhi- ja vahekliimavöötmetest ning 

õpitakse mõistma kliima mõju ja seotust teiste looduskomponentidega. Teema õppimise käigus 

arenevad õpilaste kaardilugemisoskused, nähtuste võrdlemise, seostamise, analüüsi oskused, 

kliimadiagrammi lugemisoskus.  

 

Tabel 5. Ilma ja kliimaga seotud teemad II kooliastme loodusõpetuses 
 

Õppeaine ja klass/Teemad ja mõisted 
 

Õpitulemused 
LÕ 1 Aastaaegade vaheldumine looduses 
seoses soojuse ja valguse muutustega.  
suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus. 

- Märkab muutusi looduses ja seostab neid aasta-
aegade vaheldumisega;  
- toob näiteid erinevate organismide eluavaldustest ja 
oma-vahelistest seostest erinevatel aastaaegadel; 
- toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste 
tähtsusest inimese elus; 

LÕ 2 Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused.  
pilvisus, tuul, õhutemperatuur, 
termomeeter, sademed: vihm, lumi. 

- teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma, valib ilmale 
vastava välisriietuse; 
- märkab muutusi looduses ning seostab neid 
aastaaegade vaheldumisega;  
- mõõdab temperatuuri; 

LÕ 6 Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu 
omadused. Õhutemperatuur ja selle 
mõõtmine. Õhutemperatuuri ööpäevane 
muutumine. Õhu liikumine soojenedes. 
Õhu liikumine ja tuul. Kuiv ja niiske õhk. 
Pilved ja sademed. Veeringe. Ilm ja 
ilmastik. Sademete mõõtmine. Ilma 
ennustamine. 
Õhu saastumise vältimine.  
õhkkond, õhk, gaas, hapnik, 
süsihappegaas, lämmastik, tuul, tuule 
kiirus, tuule suund, kondenseerumine, 
pilved, sademed, veeringe, ilm, ilmastik.

- mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja 
tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suuna;  
- võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule 
suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates 
osades; 
- iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi 
temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi abil 
valdavaid tuuli Eestis; 
- kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet; 
- nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob 
näiteid, kuidas vältida õhu saastumist; 

LÕ 6 Läänemere mõju ilmastikule. 
maa- ja merebriis. 

- võrdleb ilmakaartide, graafikute, tabelite abil 
rannikualade ja sisemaa temperatuure. 

LÕ 7 Õhk kui ainete 
segu.Soojuspaisumine. Soojusülekanne. 
Ainete olekute muutumine.  
soojusliikumine, soojuspaisumine, 
termomeeter, temperatuuri püsipunkt, 
Celsiuse temperatuuriskaala., 
soojusülekanne, soojusjuhtivus, 
konvektsioon, soojuskiirgus, soojuslik 
tasakaal., sulamine, tahkumine, 
sulamistemperatuur, aurumine, keemine, 
keemistemperatuur, küllastunud olek, 
kondenseerumine, destilleerimine, 
sublimatsioon, härmastumine. 
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Teistes ainetes Ilma ja Kliimaga õpitavad teemad, mõisted ja õpitulemused.  

 

 

4.5. Veestik 

 

Veestiku teemat käsitletakse geograafias esmakordselt 8. klassis loodusvööndite õppimisel teiste 

looduskomponentidega seotult ning 9. klassis Euroopa ja Eesti kontekstis. Esmatutvus vee, kui 

olulise ainega ja erinevate veekogudega on tehtud juba I ja II kooliastme loodusõpetuses, millest 

annab ülevaate järgnev tabel.  

LÕ 7 AINE ERINEVATES OLEKUTES 
Soojuspaisumine. Temperatuuri mõõtmine. Soojuspaisumine ja aine tihedus. Soojuspaisumine ja 
loodusnähtused.  
gaas, vedelik, tahkis, soojusliikumine, soojuspaisumine, termomeeter, temperatuuri püsipunkt, 
Celsiuse temperatuuriskaala. 
F 8 Valgus ja valguse sirgjooneline levimine. Valgusallikas. Päike. Täht. Valgus kui energia. Valgus 
kui liitvalgus. Valguse spektraalne koostis. Valguse värvustega seotud nähtused looduses ja tehnikas. 
Valguse sirgjooneline levimine. Valguse kiirus. Vari. 
täht, täis- ja poolvari;  
- selgitab objekti või nähtuste (Päikese ja tähe kui valgusallikate, valguse spektri) olulisi tunnuseid, 
kirjeldab seost teiste nähtustega ning kasutab nähtust praktikas;  
- selgitab mõistete: valgusallikas, valgusallikate liigid, liitvalgus, olulisi tunnuseid. 
F 8 Valguse peegeldumine. Peegeldumisseadus. Valguse peegeldumise nähtus looduses ja 
tehnikas.  
peegeldumine, valguse neeldumine, langemis- ja peegeldumisnurk; 
- teab peegeldumise ja valguse neeldumise olulisi tunnuseid, kirjeldab seost teiste nähtustega ning 
kasutab neid praktikas;  
- nimetab mõistete: langemisnurk, peegeldumisnurk, mattpind ja nägemine, olulisi tunnuseid. 
F 8 Rõhumisjõud looduses ja tehnikas. Rõhk. Pascali seadus. Maa atmosfäär. Õhurõhk. 
Baromeeter. Anemomeeter. Rõhu esinemine looduses ja rakendamine tehnikas. 
- selgitab rõhu tähendust, nimetab mõõtühikuid ja kirjeldab mõõtmise viisi; 
- kirjeldab mõistete õhurõhk ja üleslükkejõud olulisi tunnuseid; 
- selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid. 
F 9 Soojusülekanne. Keha soojenemine ja jahtumine. Soojushulk. Aine erisoojus. Soojusülekanne. 
Soojusjuhtivus. Konvektsioon. Soojuskiirguse seaduspärasused. Termos. Päikeseküte. Energia 
jäävuse seadus soojusprotsessides. Aastaaegade vaheldumine. Soojusülekanne looduses ja 
tehnikas. 
soojusliikumine, soojuspaisumine, Celsiuse skaala, universaalne temperatuuriskaala, siseenergia, 
soojusmahtuvus, temperatuurimuut, soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus; 
- kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ja nende kasutamist praktikas; 
- selgitab soojushulga ja aine erisoojuse tähendust, mõõtühikuid ning mõõtmise viisi; 
- nimetab mõistete (Celsiuse skaala, universaalne temperatuuriskaala, siseenergia, soojusmahtuvus, 
temperatuurimuut, soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus) olulisi tunnuseid; 
- mida suurem on keha temperatuur, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab; 
- mida tumedam on keha pind, seda suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab ja ka neelab; 
- aastaajad vahelduvad, sest Maa pöörlemistelg on tiirlemistasandi suhtes kaldu. 
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Tabel 6. Veestikuga seotud teemad II kooliastme loodusõpetuses 
 

Õppeaine ja klass/Teemad ja mõisted 
 

Õpitulemused 
LÕ 3 Tuntumad saared, poolsaared, lahed, 
järved, jõed Eesti kaardil. 
saar, poolsaar, laht, järv, jõgi. 

- Näitab Eesti kaardil suuremaid saari, poolsaari, 
lahtesid, jõgesid, järvesid; 

LÕ 5 Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui 
uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee 
voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti 
järved, nende paiknemine. Järvevee omadused. 
Toitainete sisaldus järvede vees. Jõgede ja 
järvede tähtsus, kasutamine ning kaitse.  
jõgi, jõesäng, suue, lähe, peajõgi, lisajõgi, jõestik, 
jõe langus, voolukiirus, kärestik, juga, suurvesi, 
madalvesi, järv, umbjärv, läbivoolujärv, rannajärv. 

- kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist 
veekogu uurimisel; 
- oskab läbi viia loodusteaduslikku uurimust 
veekogu kohta ja esitada uurimistulemusi; 
- nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid 
jõgesid ja järvi; 
- iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi 
etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja suue, 
lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine); 

LÕ 5 Vee omadused. Vee olekud ja nende 
muutumine. Vedela ja gaasilise aine omadused. 
Vee soojuspaisumine. Märgamine ja kapillaarsus. 
Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee 
reostumine ja kaitse. Vee puhastamine. 
aine, tahkis, vedelik, gaas, aurumine, 
veeldumine, tahkumine, sulamine, 
soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, aine 
olek, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, 
põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, 
sõelumine, filtrimine. 

- kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee 
külmumis- ja keemistemperatuuri; 
- teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee 
puhastamise katseid;  
- selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse 
abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust; 
- kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning 
põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;  
- toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise 
tagajärgede kohta veekogudele; 

LÕ 6 Vesi Läänemeres – merevee omadused. 
Läänemere asend ja ümbritsevad riigid, 
suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared. 
Läänemere mõju ilmastikule. Läänemere rannik. 
Elutingimused Läänemeres. Mere mõju 
inimtegevusele ja ranna-asustuse kujunemisele. 
Läänemere reostumine ja kaitse. 
vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi, 
rannajoon, rand, rannik, laug- ja järskrannik, 
maa- ja merebriis.  

- näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning 
suuremaid lahtesid, väinu, saari ja poolsaari;  
- võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi 
rannikualade ning sisemaa temperatuure;  
- iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja 
inimtegevust õpitud piirkonna näitel; 
- iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;  
- selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjuseid 
ja riimveekogu elustiku eripära; 
- selgitab Läänemere reostumise põhjuseid ja 
kaitsmise võimalusi.  

 

Vee temaatika läbib paljusid õppeaineid., neist geograafiaga seonduvad eelkõige loodusõpetuses, 

füüsikas ja keemias õpitavad mõisted ja seaduspärasused.  

 

 

4.6. Loodusvööndid 

 

Loodusvööndite temaatikaga tegeletakse 8. klassis orienteeruvalt 35 tunni ulatuses. Eelnevalt 

õpitud kliimat, veestikku, muldi, taimestikku ja loomastikku käsitletakse loodusvööndites 

seostatult, vaadeldakse ka inimtegevuse võimalusi. Teatud määral tugineb loodusvööndite 

õppimine II kooliastme loodusõpetuses õpitud koosluste käsitlusele.  
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Tabel 7. Loodusvööndite õppimist toetavad teemad I ja II kooliastmes  
 

Õppeaine ja klass/Teemad ja mõisted 
 

Õpitulemused 
LÕ 3 Organismide rühmad ja kooselu Taimede 
mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente 
mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, 
toiduahel. õistaim, vili, seeme, okaspuu käbi, 
sõnajalg, sammal, selgroogsed, kalad, 
kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad, 
soomused, selgrootud, ussid, putukad, ämblikud, 
seeneniidistik, kübarseen, samblik, liik, kooselu, 
taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, 
toiduahel. 

- kirjeldab taimede, loomade ja seente 
välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning 
toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;  
- kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;  
toob näiteid erinevate organismide seoste kohta 
looduses ning koostab õpitud liikidest lihtsamaid 
toiduahelaid; 

LÕ 4 Elu mitmekesisus Maal. Elu erinevates 
keskkonnatingimustes. Elu areng Maal. 
keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik, 
jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk 
dinosaurused. 

- toob näiteid taimede ja loomade kohastumise 
kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning 
jäävööndis; 

LÕ 5 Soo elukeskkonnana. Soo 
elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. 
Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. 
Elutingimused soos. Soode elustik. Soode 
tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba tootmise 
tehnoloogia. madalsoo, siirdesoo, raba, älves, 
laugas, turbasammal, turvas. 

- iseloomustab kaardi järgi soode paiknemist 
Eestis ja oma kodumaakonnas;  
- oskab põhjendada Eesti sooderohkust; 
- selgitab soode kujunemist ja arengut; 
- selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust; 

LÕ 6 Mets elukeskkonnana. Elutingimused 
metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. 
Metsarinded. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets. 
Eesti metsade iseloomulikud liigid, 
nendevahelised seosed. Metsade tähtsus ja 
kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade kaitse. 
ökosüsteem, põlismets, loodusmets, 
majandusmets, jahiulukid, sõralised, tippkiskja, 
metsarinded, metsatüübid: nõmmemets, 
palumets, salumets, laanemets. 

- kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh 
keskkonnatingimusi metsas; 
- võrdleb männi ja kuuse kohastumusi; 
- iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe 
kasvutingimuste järgi; 
- selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;  
- selgitab loodus- ja majandusmetsade 
kujunemist, nimetab säästva metsanduse 
põhimõtteid; 

LÕ 6 Elukeskkond Eestis. Ülevaade 
eluslooduse mitmekesisusest Eestis. Tootjad, 
tarbijad ja lagundajad. Toitumissuhted 
ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele. 

- kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning 
selgitab loodusliku tasakaalu olulisust 
ökosüsteemides; 
- kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja 
selgitab, kuidas muutused keskkonnas võivad 
põhjustada elustiku muutusi. 

 

 

4.7. Rahvastik ja asustus 
 

Rahvastiku ja asustuse teemat käsitletakse geograafias esmakordselt 7. klassis ja teistkordselt 9. 

klassis. Mitmeid ühiseid pidepunkte leidub ajaloo ja ühiskonnaõpetusega.  
 

Tabel 8. Rahvastiku ja asustusega seotud teemad I ja II kooliastmes 
 

Õppeaine ja klass/Teemad ja mõisted 
 

Õpitulemused 
IÕ 3 Erinevate rahvaste tavad ja kombed. 
Sallivus. 

- Kirjeldab Eestis elavate rahvuste tavasid ja 
kombeid ning austab neid; 

ÜÕ II Inimesed meie ümber, kogukonnad; 
Euroopa riigid ja rahvad; sallivus .Eestis ja 
õpilase kodukohas elavad rahvusgrupid.  
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ÜÕ III Sotsiaalsed erinevused ühiskonnas: 
soolised, varanduslikud, rahvuslikud, usulised, 
ealised, regionaalsed erinevused. 
Mitmekultuuriline ühiskond: mitmekultuurilisuse 
positiivsed mõjud ja võimalikud ohud.  
sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, 
sotsiaalne sidusus, pluralism, tolerantsus, 
tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus. 

- märkab erinevusi sotsiaalsete gruppide vahel ja 
mõistab nende põhjusi; 
- aktsepteerib erinevaid inimgruppe võrdselt 
väärtuslikena ning oskab käituda erinevusi 
arvestavalt; 
- tunneb ära ebaõigluse ning seisab sellele vastu; 

LÕ 3 Tuntumad asulad Eesti kaardil. 
asulad. 

- näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja 
suuremaid linnu; 
- võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma 
koduasulat mõne teise asulaga; 
- võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja 
linnas. 

A 5 Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal: eluolu, 
tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja 
traditsioonid, nende muutumine ajas. 
LÕ 6 Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Eesti 
linnad. Koduasula plaan.  
tehiskooslus, asula plaan.  
 

 

Geograafias õpitavad teemad koos soovitatava tundide mahuga 

 

Selleks, et teiste ainete õpetajad leiaksid horisontaalse lõimimise võimalusi, on lisatud geograafia 

ainekava õppesisu koos soovitatava tundide mahuga.  

 

9. klassi 70 tunnise kursuse õppesisu (2 tundi nädalas) 
 

EUROOPA JA EESTI ASEND, PINNAMOOD JA GEOLOOGIA (9 t) Euroopa. Eesti asend, suurus, piirid. 
Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja 
maavarad. Mandrijää tegevus Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises. 
EUROOPA JA EESTI KLIIMA (7 t) Euroopa sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. Regionaalsed kliima erinevused 
Euroopas. Eesti kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas. 
EUROOPA JA EESTI VEESTIK (6 t) Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui piiriveekogu, selle 
majanduslik kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere rannikud. Põhjavee kujunemine ja liikumine. 
Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis. 
EUROOPA JA EESTI RAHVASTIK (9 t) Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse 
ja loomuliku iibe erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku vananemisega 
kaasnevad probleemid. Ränne ja selle põhjused. Eesti rahvuslik koosseis ja selle kujunemine. Rahvuslik 
mitmekesisus Euroopas. 
EUROOPA JA EESTI ASUSTUS (8 t) Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linna ja maa-asulad. Linnastumise 
põhjused ja linnastumine Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. Linnastumisega kaasnevad 
majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 
EUROOPA JA EESTI MAJANDUS (10 t) Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstus-harud. 
Energia liigid, nende kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid. Eesti 
energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euroopa peamised majanduspiirkonnad. 
EUROOPA JA EESTI PÕLLUMAJANDUS JA TOIDUAINETETÖÖSTUS (7 t) Euroopa põllumajanduse arengut 
mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus Euroopas. Eesti 
põllumajandus ja toiduainetööstus. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid. 
EUROOPA JA EESTI TEENINDUS (8 t) Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. 
Erinevad turismi liigid. Euroopa peamised turismiressursid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti 
turismimajandus. Transpordi liigid, nende eelised ja puudused reisijate ja erinevate kaupade veol. Euroopa 
peamised transpordikoridorid. Eesti transport. 
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7. klassi 35 tunnise kursuse õppesisu (I veerand 2 tundi nädalas või terve aasta 1 tund nädalas) 
 
KAARDIÕPETUS (u 10 t) Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja 
temaatilised kaardid, sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid sh interaktiivsed kaardid. 
Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Leppemärgid. 
Asukoht ja selle määramine. Geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. 
GEOLOOGIA (u 10 t) Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste 
elu ja majandustegevus seismilistes ja vulkaanilistes piirkondades. Kivimid ja nende teke. 
PINNAMOOD (u 8 t) Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. 
Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja majandustegevus tasase 
pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul. 
RAHVASTIK (u 6 t) Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku paiknemine ja tihedus. 
Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine. 

8. klassi 70 tunnise kursuse õppesisu (2 tundi nädalas) 
 
KLIIMA (18 tundi) Ilm ja kliima. Kliimadiagramm ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse 
jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos briiside näitel. Õhuringlus. Ookeanide, 
merede, ja pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Kliima mõju inimtegevusele. 
VEESTIK (17 tundi) Veeressursside jaotumine Maal. Maailmameri ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja jääolud 
maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele. Jõgede veerežiim, 
üleujutused. Järved ja veehoidlad, nende kasutamine ja kaitse. Veeringe. 
LOODUSVÖÖNDID (35 tundi) Looduskomponentide (kliima, mullad, taimkate, loomastik, veestik, pinnamood) 
vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Arktika ja Antarktika. Tundra, 
Parasvöötme okas- ja lehtmetsad. Parasvöötme rohtlad. Vahemerelised metsad. Kõrb. Savann. Vihmamets. 
Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ja 
mäestikes. 




