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Loodusainete valdkond 
Enn Pärtel 

 
 

Loodusvaldkonna moodustavad õppeained, mis baseeruvad loodust uurivatel teadustel. Loodus 

on kõik see, mis meid ümbritseb. Seega on loodusvaldkonna õppeainete uurimise/õppimise 

objektiks loodusobjektid. Loodusobjekti, näiteks elusolendit, uuritakse/õpitakse erinevatest 

aspektidest. Bioloogias uuritakse organismi bioloogilisest aspektist, keemia keemilisest, füüsika 

füüsikalisest, geograafia geograafilisest aspektist. 

 

Erinevates õppeainetes omandatud teadmised on õpilaste teadvuses 

enamasti isoleeritud. Piltlikult kujutades paiknevad 

teadmised ja oskused (mentaalsed tööriistad) õpilasel nn 

„aju kaustades”. Töötades ühe kausta materjaliga, pole 

teiste kaustade materjal üldjuhul kättesaadav. Keemias 

õpitud aatom paikneb keemiakaustas, füüsikas õpitud 

aatom paikneb füüsikakaustas ja õpilase jaoks pole 

keemias õpitud aatom seesama, mis füüsikas õpitud 

aatom.  

 

Õpilaste võimet ühes õppeaines saadud teadmisi ja oskusi üle kanda teiste õppeainete konteksti 

saab arendada õppeaineid lõimiva tegevuse kaudu. Valdkonnasiseselt seob loodusaineid kõige 

üldisem taotlus: õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujundamine.  

Lõiming valdkonnaväliste õppeainetega toimub ainetevaheliste seoste, üldpädevuste ja läbivate 

teemade kaudu. 
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Loodusteaduslik kirjaoskus 
 
Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujundamine seostub järgmiste 

põhivaldkondadega: 1) loodusteaduslikud teadmised; 2) loodusteaduslikud oskused ja 

loodusteadusliku meetodi rakendamine; 3) loodusteaduslike küsimustega tegelemist toetavad 

hoiakud ja väärtushinnangud. 

 

Loodusteaduslikud teadmised hõlmavad nii loodusteadusealaseid teadmisi (teadmised 

loodusest, arusaamine põhilistest loodusteaduslikest kontseptsioonidest ja teooriatest) kui ka 

teadmisi loodusteaduste kohta (teaduslik uurimine, teaduslikud seletused, loodusteaduste ja 

tehnoloogia olemus). 

Teadmiste lõimiseks lahendatakse lõimivaid ülesandeid, tehakse uurimuslikke töid, projekttöid 

jm. Näiteks mitokondris toimuvat peaks käsitlema füüsikalis-keemilis-bioloogilisest aspektidest, 

unustamata matemaatikat (lahendama vastava arvutusülesande – suurepärane, kui sellega 

saadakse hakkama bioloogia tunnis).  

 

Praktilised oskused ja loodusteadusliku meetodi rakendamine – oskus sõnastada 

teadusküsimusi või -hüpoteese, mida on võimalik katse teel kontrollida; kavandada katseid 

andmete kogumiseks; läbi viia praktilisi töid kasutades mõõteriistu ja katseseadmeid ohutult; 

analüüsida andmeid; teha järeldusi tulemuste ja teaduslike arusaamade põhjal; sõnastada 

üldistusi ning esitada tulemusi.  

 

Tähtis on:  

1. Uurimuslike tööde juhendid on erinevates õppeainetes koostatud sama skeemi kohaselt. 

- Lugu, millest saavad õpilased ideid uurimisküsimuse püstitamiseks või uurimisküsimuse 

mõistmiseks; 

- Oletus, ennustus või hüpotees; 

- Eksperimentaalse uurimuse korral katse kavandamine (katse skeem, muudetav 

karakteristik, muutuv karakteristik, olulised karakteristikud, mille jäävus on vajalik 

tagada); 

- Katse ja mõõtmine; 

- Tulemuste tabuleerimine ja tulemuste töötlemine (aritmeetiliste keskmiste arvutamine, 

mõõtemääramatuse hinnang, mis saadakse ühisarutelu tulemusena, seoste korral graafiline 

esitus); 

- Järelduse tegemine hüpoteesi hüpoteesi tõesuse või ümberlükkamise kohta; 
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- Katsetulemuste põhjal teadusliku järelduse tegemine (korrektse järelduse sõnastamine, 

võimaluse korral seose esitamine abstraktsel kujul, valemina); 

- Tagasivaade uurimusele (kuidas uurimus seostub õpitava teooriaga, mida oleks vaja olnud 

uurimuses täpsustada, millises suunas uurimust edasi arendada). 

 

2. Uurimuslikud tööd on kavandatud erinevaid õppeaineid siduvana. 

Füüsika-keemia:   Vesiniku tootmine (7. klass või 9. klass);  

     Vasksulfaadi elektrolüüs (9. klass),  

     Kütuseelement (9. klass). 

Füüsika-geograafia:  Miks tekib kaste (udu) (7. klass);  

     Õhutemperatuuri muutumise uurimine udu tekkimisel (9. klass).  

Bioloogia-füüsika:  Nägemine (9.klass); 

     Kuulmine (9.klass). 

Bioloogia-keemia-füüsika: Organismide energeetika (9. klass). 

 

3. Erinevaid õppeaineid siduvad uurimuslikud tööd nõuavad õpetajate koostööd. 

Võimalikke variante:  

- uurimuse korraldamise tunnis on juhendajatena vastavate ainete õpetajad;  

- uurimus on jaotatud osadeks, üks osa tehakse ühe aine tunnis, teine osa teise aine tunnis; 

- uurimus tehakse ühe õpetaja juhendamisel, teise aine tunnis käsitletakse uurimuse 

ainealaseid aspekte.  

 

Loodusteaduslike küsimustega tegelemist toetavad hoiakud ja väärtushinnangud - usk oma 

võimekusse ja enesekindlus loodusainete õppimisel; huvi loodusteaduste õppimise ja 

loodusteadusliku karjääri vastu; valmisolek tegelda loodusteaduslike küsimustega ja oskus 

rakendada loodusteaduslikke ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelu 

probleemide lahendamisel; vastutuse võtmine säästva arengu eest. 

Rõhutada, et loodus on ühtne, erinevad õppeained uurivad loodust erinevast aspektist, 

loodusteadlased ei piirdu vaid oma valdkonna teadmistega, nüüdisaegsed teadused on 

interdistsiplinaarsed, rõhutada piiriteadusi. 
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Joonis 2. Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse põhivaldkonnad 

 

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujundamisel on vaja pöörata võrdselt 

tähelepanu kõikidele põhivaldkondadele, nt teadmiste valdkonna eelisarendamine viib 

formaalsetele teadmistele. 
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Joonis 3. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitletavad teemad loodusvaldkonna 
ainetes  
 
 
 
 




