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Sissejuhatus 
 

Käesolev artikkel on suunatud kõikidele, kes kavandavad loodusõpetuse õpet, peamiselt aga 

õpetajale, kooli juhtkonnale, õppekomplekti autorile. Loodusõpetuse õpetaja on võtmeisik, kelle 

juhendamisel toimub õpilastes sisemine lõimimine. Lõimivate projektide organiseerimisel 

lisanduvad koostööpartnerid – teiste ainete õpetajad. Sisemise lõimingu soodustamiseks on 

õppevahendite autoritel ja kirjastustel palju ära teha. Selleks on vaja autorite koostööd, kooli 

juhtkonnal on heakskiitev, suunav ja abistav roll. 

 

Käesolev artikkel ei anna ammendavat ülevaadet loodusõpetuse lõimingust, siin vaid tuuakse 

näiteid lõimimisvõimalustest, et nende põhjal luua kooli tingimusi arvestav kooli õppekava 

lõiming. 

 

Mis on lõiming, kuidas lõimingut liigitatakse, millisel viisil saab lõiming toimuda, seda saab 

lugeda Tiina Kuuse artilist „Õppeainete seostamisest õppekava lõimingu kontekstis“. Järgnevalt 

on kasutatud T. Kuuse artiklis avatud terminoloogiat. 

 

Välimine lõiming on õppekava koostamise, korraldamise ja rakendamisega seotud protsess. 

Alljärgnevalt on toodud näiteid välise lõimingu korraldamisest ja rakendamisest, et organiseerida 

õpilaste tegevus sisemiseks lõiminguks, mille tulemusena saadakse rakendusvalmid, isiksuslikult 

integreeritud teadmised. 
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I kooliastmel õpetab õpetaja enamasti kõiki aineid ja selle tõttu ei teki temal ainete lõimimisega 

raskusi. Mõnel juhul siiski vajab klassiõpetaja julgustust, et erinevates õppeainetes ühist näha. 

Enamasti väljendub ühine just õpitulemustes. Näiteks eesti keeles ja loodusõpetuses on suur hulk 

õpitulemusi, mis on seotud funktsionaalse lugemisoskuse ja tekstide töötlemise oskusega. 

Lõimingu saavutamiseks on I kooliastmes otstarbekas õpetamisel lähtuda üldõpetuse 

põhimõtetest.  

 

Temaatilise lõimingu näitena on toodud lõimiv projekt „Puu ja temaga seotud elustiku 

aastaringne jälgimine“ ja teemapäev „Minu toit“. 

 

II kooliaste 

 

 

 

 

 

 

II kooliastmes õpetavad õppeaineid erinevad õpetajad ja lõiming eeldab õpetajate koostööd. 

Sisemiseks lõiminguks tingimuste loomisel on tähtis õppekomplekti autorite koostöö või 

vähemalt hea tahe kaasa aidata partneraine omandamisele ja sellega kergendada õpilastel 

teadmiste konstrueerimist. Näiteks sel ajal, kui loodusõpetuses õpitakse jõge, järve või 

Läänemerd saab eesti keeles ja kirjanduses käsitleda ning analüüsida vastava veekoguga seotud 

kirjanduslugu. Mõlemas aines, nii loodusõpetuses kui ka eesti keeles ja kirjanduses, omandab 

õpitav sellel moel uue mõõtme. II kooliastmes on võimalik teha mitmeid õppeaineid lõimivaid 

projekte. Allpool on toodud näited lõimivatest projektidest „Veekogu uurimine“ ja „Minu 

unistuste asula“. Teksti põhiosas on toodud loodusõpetuse ainekava võimalusi lõimivate teemade 

ja projektide kavandamiseks.  
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III kooliastmes tähtsustub koostöö matemaatikaõpetajaga, sest nõutavate õpitulemuste 

saavutamine hakkab üha enam sõltuma matemaatikateadmusest. Allpool on toodud näide teema 

„Võrdeline sõltuvus“ lõimimisest loodusõpetuses ja matemaatikas. Loodusõpetuses kujundatakse 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mille tõttu tähtsustub seos tehnoloogiaõppega. 

Loodusõpetuse ja tehnoloogiaõppe lõimimise näitena on toodud projekt „Dünamomeetri 

valmistamine“.  

 

III kooliastmes alustatakse süsteemmõisteliste mõistete kujundamisega, nagu aine, liikumine, 

energia. Süsteemmõistelise mõtlemise kujunemise tingimuseks on õpilase sisemine lõiming, 

millele on loodud tingimused välise lõimingu näol nii ainevaldkonna sees kui ka 

ainevaldkonnaväliste ainetega.  
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1. Vertikaalne lõimimine 
 

Vertikaalne lõimimine tähendab, et oskused ja mõisted peaksid järgnevates klassides või 

kooliastmetel korduma, samas toimuks mõiste või oskuse areng, kusjuures iga järgnev kogemus 

toetuks eelnevale.  

 

Vertikaalne lõimimine loodusõpetuses toimub 

loodusteadusliku uurimismeetodi kaudu, aga ka 

mõistete ja käsitluste kaudu. Näiteks tulevad mitmed 

ainete ja soojusülekandega seotud mõisted uuesti 

käsitlemisele III kooliastmes. Kuigi I ja II 

kooliastmes kujundatakse vastavad teadusmõisted, 

jäävad need siiski paljudele õpilastele 

tavamõisteteks, sest teadusmõiste kujunemine ja ka 

teadusmõiste tunnuste püsimälus säilimine eeldab 

mõiste kasutamist kõnes (mitte segi ajada 

päheõpitud definitsiooni ülesütlemisega).  

 

Unustamise vältimiseks on vaja organiseerida tegevus, kus olulisi mõisteid tuleb aeg-ajalt 

kasutada. See on vajalik just sisemise lõimingu tarbeks. Õpetamise järgmisel tasemel, järgmisel 

kooliastmel tuleb varemõpitud mõisted ja seosed aktualiseerida ja võimaluse korral meenutada 

situatsiooni, milles seda õpiti. Siinkohal saab järgmise kooliastme õpetaja toetuda loodusõpetuse 

ainekavale. Ainekava ülesehitus on neljakihiline:  

õpitulemused näitavad, millised teadmised, oskused ja väärtushinnangud õpilases õpetaja 

kaasaaitamisel kujunevad;  

ainesisu annab ainese, mille baasil toimub teadmiste konstrueerimine;  

mõisted võtavad kokku olulisema teadmise, mis õppimise tulemusel muutub õpilase jaoks 

tähenduslikuks;  

praktilised tööd näitavad, millise tegevuse kaudu saavad õpilased kogemusi, omandavad oskusi 

ja ka konstrueerivad teadmist. 

 

Loodusvaldkonna siseselt esineb loodusõpetus eeldusaine rollis, siin kujundatakse teistele 

ainetele olulisi mõisteid ja seoseid.  

 

Loodusteaduslik   uurimismeetod 

Loodusõpetus I kooliaste 

Loodusõpetus II kooliaste 

Loodusõpetus III kooliaste 

Teadusmõistete   kujundamine 

Loodusteaduslik   uurimismeetod 

Teadusmõistete   kujundamine 
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Ohuolukord! Erinevate III kooliastme ainete lõiminguartiklites on toodud viited mõistetele, mis 

on omandatud I või II kooliastmes. Siin esineb oht, millest on juttu ülalpool. Enamikule 

õpilastest on varasemalt omandatud mõisted taandunud tavamõistelise mõtlemise tasemele ja 

isegi peale aktualiseerimist ei tarvitse mõisted kuuluda teadusmõtlemise tasemele. Sellest tuleb 

õpetajatelt sageli kuuldud emotsionaalne väljend: „Nad ei mäleta mitte midagi!“ Kui õpetaja ei 

paku õpilastele meenutamist soodustavat tegevust, olukorda, emotsiooni, siis võib see väide 

osutuda ka paljude õpilaste kohta tõeseks. Samal ajal võivad 9. klassi õpilased suurepäraselt 

mäletada 7. klassis vaadatud slaidi (pilti, joonist), kui sellel on õpilaste jaoks emotsionaalne 

tähendus. 

 

Sisemine lõiming loodusõpetuses eeldab õpitava tähenduslikkust õpilase jaoks, autentseid 

ülesandeid, uurimuslikke ning praktilisi töid jm. 

 

Loodusõpetuse osa üldpädevuste arengus. Üldpädevused esinevad vertikaalse lõimija rollis. 

Õppekava üldosas on üldpädevused lahti kirjutatud kooliastmete kaupa. Loodusõpetuse üks 

põhilisi eesmärke on loodust hoidva käitumise kujunemiseks sobiva õpikeskkonna loomine ja 

uurimuslikud tegevused nii ruumisõppes kui ka õuesõppes loovad sellise õpikeskkonna. Iga 

kooliastme juures on kirjeldatud loodusõpetuse aspektist seda osa pädevustest, mis on 

loodusõpetusega tihedalt seotud. Neid pädevusi, mis loodusõpetuse sisuga pole otseselt seotud, 

kuid mille arengule loovad keskkonna õpetajad oma tegevusega, pole kirjeldatud.  

Üheks selliseks on järgmine: 

1) (Õpilane) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et 

kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada. 

 

Kuigi loodusõpetuse tunnid annavad hulgaliselt situatsioone (vestlused tunnis, uurimuslik 

tegevus, õuesõpe ja muud õpilaste ühistegevused), mille kaudu saab õpetaja suunata õpilaste 

käitumist, neid kaaslaste õnnestumisi märkama ja tunnustama, pole selle pädevuse arendamiseks 

loodusõpetuse ainekavas otsest katet.  

 

Läbivate teemade kirjeldus näitab milline on loodusõpetuse osa nende käsitlemises.  
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2. Esimene kooliaste 

 

 
2.1. Horisontaalne ainetevaheline lõiming I kooliastmes 

 
See osa on suunatud peamiselt loodusõpetuse õpetajatele ja õppekomplektide autoritele, et 

näidata, kui palju on seoseid erinevate ainete vahel ja ergutada neid seoseid kasutama 

õppekomplektide loomisel.  

 

Järgnevas analüüsis on lõimingutsentriks võetud 3. klassi lõpetaja õpitulemused erinevates 

õppeainetes. Nendest on välja toodud loodusõpetuse ja mingi teise õppeaine need õpitulemused, 

milles leidub ühisosa. 

 

2.1.1. Loodusõpetus ja eesti keel 

 

Kõige tihedam on loodusõpetuse ja eesti keele side. Kasutades loodusteaduslikke tekste ja 

tekstiloomet, saab arendada peamisi eesti keele oskusi. Järgnevalt on toodud näitena 

õpitulemuste kokkulangevus loodusõpetuse ja eesti keele suulise keelekasutuse osaoskustes. 

Teiste eesti keele osaoskuste valdkondade (lugemine, kirjutamine, õigekeelsus) ja loodusõpetuse 

õpitulemuste seos on sama tihe. 

 

Loodusõpetus 
Õpilane: 

Eesti keel (suuline keelekasutus) 
Õpilane: 

kasutab loodusteaduslikke mõisteid suulises ja 
kirjalikus kõnes; 
kasutab õpitud loodusteaduslikke mõisteid ja teeb 
otsuseid, tuginedes õpitud loodusteaduslikele 
teadmistele; 
pakub võimalikke selgitusi tuttava 
loodusteadusliku konteksti kohta; 
selgitab nähtusi, kirjeldab vaatlusi ja katseid, 
sõnastab saadud kogemusi;  
viib läbi lihtsamaid loodusvaatlusi ning 
uurimuslikke tegevusi. 

kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud 
sõnumi, juhendite kohaselt; 
avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; 
annab küsimuste toel arusaadavalt edasi 
õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu sisu; 
koostab kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaarti; 
jutustab loetust/ läbielatud sündmusest; 
vaatleb sihipäraselt, kirjeldab nähtut, märkab 
erinevusi ja sarnasusi. 
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Soovitusi lõiminguks 

 

 

Kõige intensiivsemal kujul esineb lõiming eesti keelega suuremamahuliste praktilise tööde 

ettevalmistamisel ja tulemuste esitamisel. 

 
2.1.2. Loodusõpetus ja inimeseõpetus 

 

Inimeseõpetuses on põhirõhk hoiakute kujundamisel ja loodusõpetus pakub elulisi situatsioone, 

mis võimaldab elulähedast ainekäsitlust, nagu arutelusid, juhtumi analüüsi jm hoiakuid 

kujundavaid õpitegevusi. Loodusõpetuses toimub õppimine aktiivse tegevuse kaudu. Õpilased 

teevad koostööd, õpivad käitumisreegleid, sh ohutu käitumise reegleid, hoolivust, ausust, õiglust 

ja vastutustunnet kõige elava suhtes. Õppimine toimub sageli väljaspool klassiruumi, mistõttu on 

1. klass 2. klass 3. klass 
 
Õppekäik kooliümbruse elus ja 
eluta loodusega tutvumiseks.  
Õppekäigud aastaajaliste 
erinevuste vaatlemiseks.  
Puu ja temaga seotud elustiku 
aastaringne jälgimine.  
Tutvumine aastaajaliste 
muutustega veebipõhiselt. 
 

 
Loodusvaatlused: taimede 
välisehitus; loomade 
välisehitus. 
Ühe taime või looma uurimine, 
ülevaate koostamine. 
Uurimus: taime kasvu sõltuvus 
soojusest ja valgusest. 
Õppekäik: organismid 
erinevates elukeskkondades. 
Õppekäik: asula kui inimese 
elukeskkond. 
Ilma vaatlemine. 

Looma välisehituse ja eluviisi 
uurimine. 
Seente vaatlemine või 
hallitusseente kasvamise 
uurimine. 
Õppekäik organismide kooselu 
uurimiseks erinevates 
elupaikades. 
Pildi järgi plaani koostamine. 
Plaani järgi liikumine kooli 
ümbruses, mõõtkavata plaani 
täiendamine. 
Õppeekskursioon oma 
maakonnaga tutvumiseks. 

Häid võimalusi ühiste õpitulemuste saavutamiseks leiab õppekäikudest ja teistest praktilistest 
tegevustest, näiteks „Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine“. Õpilased vajavad 
eeskujusid tegutsemiseks või näidistekste. Õpikus, milleks võib olla loodusõpetuse õpik või eesti keele 
õpik (kuna teema kuulub 1. klassi, siis aabits) on näidisuurimus ühest puust. Töö selle tekstiga 
arendab õpilaste keelepädevust (töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel; annab küsimuste toel 
arusaadavalt edasi õppeteksti sisu; avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; koostab 
kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi; vastab loetud teksti kohta käivatele küsimustele; jutustab 
loetust/läbielatud sündmusest). Loodusõpetuses on antud tekst konkreetse praktilise töö aluseks. Puu 
ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine eeldab vaatluslikku tööd kogu õppeaasta vältel. 
Vaatluse korraldamisega on seotud lisaks loodusõpetuse pädevustele ka keelepädevused (kuulab 
mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi, juhendite kohaselt; vaatleb sihipäraselt, kirjeldab 
nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi). Töö vormistamisel arenevad kõrvuti loodusteaduslike 
pädevustega ka keelepädevused (kirjutab loovtöö küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, pildiseeria, 
märksõnaskeemi või kava toel; paigutab teksti korrektselt paberile, vormistab nõuetekohaselt; kirjutab 
ümberjutustuse küsimuste, tugisõnade, skeemi, kaardi või kava toel). Praktilised tööd ei võimaldagi 
lahus käsitleda eesti keelt ja loodusõpetust.  
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õpilastel palju omavahelist suhtlemist, mis mõnikordki väljub õpetaja vaateväljast. See pakub 

reaalseid olukordi, et arutleda õpilaste omavaheliste suhete üle. 

 

2.1.3. Loodusõpetus ja matemaatika 

 

Matemaatika seostub eelkõige uurimusliku õppega loodusõpetuses, kus õpilased esitavad katse- 

või vaatlusandmeid; loendavad objekte, võrdlevad neid ja seostavad omavahel.  
Loodusõpetus  

Õpilane: 
Matemaatika 

Õpilane: 
vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi, esitleb 
neid; 
kirjeldab inimese välisehitust, kasutades 
mõõtmistulemusi; 
saab aru lihtsast plaanist või kaardist, leiab 
kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte, kirjeldab 
kaardi abil tegelikke objekte. 

tunneb ja loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 
– 10 000; 
tunneb õpitud mõõtühikuid ning nendevahelisi 
seoseid; 
tunneb, joonestab ja tähistab õpitud tasandilisi 
kujundeid ning nende elemente, tunneb õpitud 
kehi; 
oskab lahendada ühe- ja kahetehtelisi 
tekstülesandeid. 

 

Loodusõpetuse ja matemaatika ühiseks teemaks on mõõtmine. Suhteliselt lihtne on saavutada 

ajalist kooskõla loodusõpetuse teemade „Mõõtmine ja võrdlemine“ ning „Inimene“ ja 

matemaatika teema „Mõõtmine“ korral. Matemaatika annab mõõtühiku mõiste, loodusõpetuses 

rakendatakse seda.  

 

Keeluprintsiip. Edaspidise õpingu tarbeks oleks hea, kui mõõtühiku nimetuses sisalduks ka 

ühikulisus: pikkusühik pole meeter vaid üks meeter. Vanemates klassides kasutavad mõned 

õpilased ajaühiku lühendit 1 sek, sellisele kirjutusviisile leiavad õpilased toetust ineternetist ja ka 

vanemast kirjandusest. Algklassides on oluline, et ühikuid kasutataks õigesti (sekundi lühend on 

1 s). 

− Loodusõpetuse ja inimeseõpetuse seos avaldub peamiselt järgmiste teemade kaudu: „Aeg ja 
asjad“. „Oma tegevuse kavandamine“. „Täpsus, lubadused, vastutus“. „Aeg“. „Aja planeerimine“. 
„Kodukoht“. 

− Loodusõpetuse teema „Inimene” võimaldab kasutada inimeseõpetuses omandatut ja kujundada 
tervisega seotud ühiseid õpitulemusi. 

− Tihe side on teemade vahel „Minu kodumaa Eesti„ (loodusõpetuses) ja „Mina ja kodumaa” 
(inimeseõpetuses). Loodusõpetuse ainekavas on „Õppeekskursioon oma maakonnaga 
tutvumiseks”, mida on otstarbekas lõimida inimeseõpetusega. 

Loodusõpetus. Mõõtühik, termomeeter, kaalud, kaalumine, mõõtmine, kiirus. 

Matemaatika. Mõõtühikud: üks millimeeter, üks sentimeeter, üks detsimeeter, üks meeter, 
kilomeeter, üks gramm, üks kilogramm, üks tonn, üks sekund, üks minut, üks tund, üks ööpäev, üks 
nädal, üks kuu, üks aasta, üks sajand. Temperatuuri mõõtmine, kraad, skaala. Ühikute teisendamine. 
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Soovitusi lõiminguks. 

 

Keeluprintsiip. Ebateaduslik on kasutada temperatuuri iseloomustamiseks nn soojakraade ja 

külmakraade. Sellise jaotuse on tinginud asjaolu, et temperatuuril üle 0 C on vesi vedelas olekus, 

temperatuuril alla 0 C on vesi tahkes olekus. Külma või sooja jaoks pole 0 C midagi erilist, 

Fahrenheiti temperatuuriskaalas on Celsiuse skaala null 32 F, absoluutses temperatuuriskaalas 

hoopiski 273 K. Ütleme: Sooja on 10 kraadi või temperatuur on 10 ºC. Külma on 10 kraadi või 

temperatuur on -10 C. 

 

Hoiatus. Kiirust käsitletakse matemaatikas 4. klassis, loodusõpetuses aga 3. klassis.  

 

2.1.4. Loodusõpetus ja kunst 

 

Loodusõpetuses kirjeldab õpilane vaadeldavaid objekte. Vaatlustulemused vormistatakse sageli 

joonistamise kaudu. Kunstiõpetus võimaldab õpetada vaatlust hoopiski sügavamalt kui 

loodusõpetus. Näites projekti „Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine“ raames 

joonistab iga õpilane oma lemmikpuud, selle lehte ja võimaluse korral ka vilju. Siin saab 

ühendada loodusteadusliku täpsuse ja kunstilise kujutamise võtted. Vaadeldavate objektide 

kirjeldamisel õpitakse valima ümbritsevate objektide iseloomulikumaid jooni ja võtteid nende 

kujutamiseks, olulise esiletoomiseks, kujutatavale sisult ja vormilt sobiva tausta loomiseks. 

Õuesõppes suunab õpetaja märkama looduse ilu ja suunab seda kunstiliselt kujutama. 

Loodusõpetus 
Õpilane: 

Kunst 
Õpilane: 

vormistab vaatlusinfo, ... esitleb seda;  
koostab lihtsamaid toiduahelaid õpitud liikidest; 
joonistab kooliümbruse plaanile objekte; 
iseloomustab ilma, valib ilmale vastava 
välisriietuse; 
kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte 
erinevate meeltega saadud teabe alusel;  
toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste 
muutuste tähtsusest inimese elus ja looduses; 
kirjeldab taimede, loomade ja seente 
välisehitust. 

leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, 
valib sobiva kujutusviisi olulisema esiletoomiseks. 
Paneb tähele värvide koosmõju ja pildi 
kompositsiooni, kasutab pildi pinnal ruumilisuse 
kujutamise lihtsamaid võtteid; 
kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, 
pildistamise, skulptuuri ja installatsiooni töövõtteid 
ja tehnikaid; 
teab esemelise kultuuri tekkimise ja kujunemise 
põhjuseid; 
väärtustab keskkonnateadliku tarbimise ja loomise 
põhimõtteid. 

Matemaatikaülesannete tekstides võiks kasutada loodusteaduslikke situatsioone, mida õpilased on 
kogenud praktilistes töödes. Samuti tuleks loodusõpetuse praktilistes töödes suunata õpilasi 
loendama, mõõtma, vaatlustulemusi tabelisse kandma, lihtsaid graafikuid koostama (nt tulpdiagrammi 
kasutamine on jõukohane juba esimeses klassis). Plaani õppimine loodusõpetuses seostub 
tasandiliste kujundite õppimisega. 
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2.1.5. Loodusõpetus ja muusika 

 

Muusikas saab õpitavaid muusikapalu valida loodusnähtustega kooskõlas; õppides puud, saab 

laulda vastavate puude ja nendega seotud elustiku laule. Lauldes muusikatunnis kasest, võib 

ekraanile kuvada pildi kasest ja kasega seotud elustikust (vt näiteks 

http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304). 

 

Põhjalikult on loodusõpetuse ja muusika seosed avatud Sille Tiksi ja Julia Trubatšova artiklis 

„Lõiming muusika ainekavas“. 

 

2.1.6. Loodusõpetus ja tehnoloogia 

 

Loodusõpetuse ja tehnoloogiaõpetuse üheks ühistahuks on peenmotoorika arendamine. Kuigi 

seda pole ainekavades välja toodud, on see väga oluline, sest nüüdisaegne lapse igapäevaelu 

nõuab vaid klahvile vajutamise oskust.  

Loodusõpetus 
Õpilane: 

Tehnoloogia 
Õpilane: 

viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid 
praktilisi töid, järgides juhendeid, järgib 
ohutusnõudeid; 
järgib koostegutsemise reegleid;  
väärtustab tervislikku eluviisi; 
järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ning 
hügieeninõudeid. 

eristab looduslikke ja tehismaterjale;  
käsitseb õigesti ning ohutult enamkasutatavaid 
töövahendeid;  
kasutab esmaseid puhastus- ja korrastusvahendeid 
otstarbekalt ning ohutult; 
kasutab materjale säästlikult; 
töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ja kasutab 
lihtsat kirjalikku juhendit; 
hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses; 
oskab valida tervislikke toiduaineid; 
järgib esmaseid ohutusnõudeid toiduvalmistamisel ja 
säilitamisel. 

 

Artikli lõpus on toodud temaatilise lõimingu näited teemal „Puu ja temaga seotud elustiku 

aastaringne jälgimine“ ja „Minu toit“. 

Kuidas organiseerida koostööd õpetajate vahel ja lõimingut kavandada, vt Tiina Kuuse artiklist. 

 

I kooliastmes soovitatav lõimida! 
„Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine“ – teise klassi loodusõpetust, kunsti ja eesti 
keelt lõimiv teema. 
„Minu kodumaa – Eesti“ ja inimeseõpetuse teema „Mina ja kodumaa“. Antud teema võiks 
keskenduda oma maakonna õppimisele, mis kulmineerub õppeekskursiooniga oma maakonnaga 
tutvumiseks.  
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2.2. Loodusõpetuse osa üldpädevuste arengus 

 

Tabel 1. Tabelis on esitatud need (osa)pädevused, mis on tihedalt loodusõpetusega seotud. 
I kooliastme üldpädevus 

Õpilane: Mil viisil loodusõpetus toetab pädevuse saavutamist 

(2) tahab õppida, tunneb rõõmu 
teadasaamisest ja oskamisest, 
oskab õppida üksi ning koos 
teistega, paaris ja rühmas, ... 

Pädevus tahtmine õppida seostub eelkõige positiivse kinnituse 
saamisega õpitulemustele. Eriti oluline on arvestada õpilaste 
eripärasid, võimeid ja huvisid ning nendest lähtudes tunde 
kavandada. Jõukohased ja huvitavad uurimuslikud tegevused 
pakuvad õpilastele teadasaamise rõõmu. Uurimuslik tegevus 
klassis ja õues võimaldab palju koosõppimist, aga ka 
üksiõppimist. Näiteks „Puu ja temaga seotud elustiku 
aastaringne jälgimine“ võimaldab nii kollektiivset kui ka 
individuaalset tööd (nt oma lemmikpuu aastaring). 

(4) oskab end häälestada 
ülesandega toimetulemisele ning 
oma tegevusi ülesannet täites 
mõtestada;  

Oskus areneb õpetaja suunamisel ja sellele tähelepanu 
juhtimisel iseseisva töö, uurimuslike tegevuste kaudu. 

(5) suudab tekstidest leida ja 
mõista seal sisalduvat teavet 
(sealhulgas andmeid, termineid, 
tegelasi, tegevusi, sündmusi ning 
nende aega ja kohta) ning seda 
suuliselt ja kirjalikult esitada; 

Loodusteadusliku teksti lugemise ja mõistmise oskus areneb nii 
õpiku- kui ka tööjuhendite tekstide baasil. Tähtis on tulemuste 
esitlus nii kirjalikult kui ka suuliselt. Õpilasi, kes suudavad 
vormistada tulemusi ja esitlusi arvutil, tuleks tunnustada. 

(7) arvutab ning oskab kasutada 
mõõtmiseks sobivaid abivahendeid 
ja mõõtühikuid erinevates 
eluvaldkondades eakohaseid 
ülesandeid lahendades; 

Pädevust arendavad praktilised tööd, kus on vaja mõõtmisi. 
Pikkuse, massi ja temperatuuri mõõtmist õpitakse teema 
„Mõõtmine ja võrdlemine“ ja rakendatakse teema „Inimene“ ning 
„Ilm“ puhul. Töödes „Pildi järgi plaani koostamine“ ja „Plaani järgi 
liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine“ võib 
arutada ka mõõtude üle või isegi teha mõõtmisi. 

(8) käitub loodust hoidvalt; 

Kõik õppetegevused soosivad antud pädevuse kujunemist, eriti 
õuesõpe. 
Olulisemad õppekäigud tehakse kooliümbruse elus- ja eluta 
loodusega tutvumiseks; aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks; 
organismide vaatlemiseks erinevates elukeskkondades; 
organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades; 
taimede välisehituse ja loomade välisehituse vaatlemiseks. 

(9) oskab sihipäraselt vaadelda, 
erinevusi ja sarnasusi märgata 
ning kirjeldada; oskab esemeid ja 
nähtusi võrrelda, ühe- ja kahe 
tunnuse alusel rühmitada ning 
lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja 
kaarti lugeda; 

Antud pädevus on loodusõpetuse üks õppe-eesmärkidest, mille 
arendamiseks sooritavad õpilased hulgaliselt praktilisi töid. 
Kaardi lugemise oskust soodustavad tööd „Pildi järgi plaani 
koostamine“ ja „Plaani järgi liikumine kooli ümbruses, 
mõõtkavata plaani täiendamine“. 

(14) oskab ohtlikke olukordi vältida 
ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab 
ohutult liigelda; 

Kõikides õuesõppe tundides pööratakse tähelepanu võimalikele 
ohtudele, arutatakse ohuolukordi ja tehakse eakohaseid otsuseid 
ohtude vältimiseks ja tegutsemiseks ohtu sattumise korral. 
Teemaga „Elekter ja magnetism“ käsitletakse elektriohutust. 
Teemaga „Liikumine“ käsitletakse ohuolukordade vältimist 
liikluses ja tegutsemist ohtu sattumise korral.  
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2.3. Läbivad teemad 

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Elukestev õpe loodusõpetuse kontekstis tähendab, 

et õppimises keskendutakse oluliste oskuste omandamisele, hoitakse vajalikul tasemel eustressi 

(hoidutakse õppimises liigsest stressist). Õppimises kui individuaalses protsessis näidatakse 

õpilastele tema saavutusi positiivses võtmes. Tähelepanu all on positiivne hoiak loodusõpetuse 

õppimise suhtes. Loodusega seotud elukutsete soosimine toimub looduse vastu huvi tundmise 

kaudu. Samuti on tähtis, et loodusega seotud elukutsega inimesed, kellega õpilased kohtuvad,on 

oma elukutsest vaimustunud. Õppekäigul, näiteks aiandusfirmasse (ainekavas seda 

kohustulikuna pole), tutvutakse lähiümbruse töömaailmaga, saadakse huvitavat teada 

taimeliikidest ja intervjueeritakse firma töötajaid. 

 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Loodusõpetus tervikuna on suunatud antud läbiva teema 

käsitlemisele. Õppimises tuginetakse õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning looduse 

vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, 

pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, 

mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada. 

 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Kodanikualgatus võiks olla seotud probleemide 

lahendamisega. Õppekäikudel kooliümbrusse märkavad õpilased, või juhib õpetaja neid 

märkama, kitsaskohti ja suunab õpilasi arutlema nende kitsaskohtade likvideerimise vajalikkuse 

üle. Parima tulemuse saab, kui arutlus on seotud õpilaste eluoluga. Näiteks õpilased on tallanud 

murusse raja. Murus oleva raja asemele võiks ehitada kõnnitee. Õpilaste algatused tuleks 

jäädvustada. Ettevõtlikkuse võiks I kooliastmel siduda inimeste vabatahtliku tegevusega. Näiteks 

antud paikkonnas on vabatahtlik tuletõrjeühing ja õpilased tutvuvad sellega. 

 

„Teabekeskkond“. Loovate tööde kavandamisel ja ainealaste projektide käigus areneb esmase 

teabe leidmise oskus, ka suhtlemisoskus. Info kogumiseks õpitakse kasutama erinevaid 

teabekanaleid ning hindama kogutud informatsiooni usaldusväärsust. 

 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“. Antud läbiva teema raames tutvutakse ainete omadustega, 

õpitakse mõõtma pikkust, massi, temperatuuri, kiirust. Tehnoloogiaga on seotud elekter ja 

magnetism, toiduainete töötlemine (koostöös kodundusega). Infotehnoloogia vallas toimub 

õuesõppe ja uurimuslike tööde käigus kogutud teabe töötlemine. Alustatakse ka info saamist ja 
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esitamist arvuti abil – praktiline töö „Tutvumine aastaajaliste muutustega veebimaterjalide 

põhjal“. 

 

„Tervis ja ohutus“. Loodusõpetuse teema „Inimene“ on otseselt seotud antud läbiva teemaga. 

Tähtis on arutada tervisliku toitumise üle, tehes seda koos inimeseõpetuse ja kodundusega (vt 

projekti „Minu toit“). Kõikides õuesõppe tundides pööratakse tähelepanu võimalikele ohtudele, 

arutatakse ohuolukordi ja tehakse eakohaseid otsuseid ohtude vältimiseks ja tegutsemiseks ohtu 

sattumise korral. Teema „Elekter ja magnetism“ raames käsitletakse elektriohutust. Teemas 

„Liikumine“ käsitletakse ohuolukordade vältimist liikluses ja tegutsemist ohtu sattumise korral. 

Praktilistes töödes pööratakse tähelepanu ohuallikatele ja ohutule käitumisele. Loodusteaduste 

klassis peaksid olema asjakohased postrid, mida võivad ka õpilased valmistada. 

 

„Väärtused ja kõlblus“. Peamiseks väärtuseks, mida loodusõpetuses kujundatakse, on loodus, 

selle säästmine ja looduse tundmaõppimine. Tähtis on kujundada hoolimist elusolenditest ja 

nende vajadustest. Oluline väärtus on ka looduse mitmekesisus ja ilu. Õppekäikudel jälgitakse 

turvalist liikumist looduses, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. Väärtuste kujundamine 

toimub arutelude kaudu. Inimeste loodust kahjustavale mõjule järgnegu hinnang. Õppeprotsessis 

peetakse silmas ka inimlikke väärtusi, nagu õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, 

lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning demokraatlikku osalemist ja 

rahvuslikkust. Selle läbiva teema raames tähtsustuvad loodusõpetuse teemad „Organismid ja 

elupaigad“, „Inimene“ ning „Organismide rühmad ja kooselu“. 
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3. Teine kooliaste 

 

 
3.1. Esimese ja teise kooliastme loodusõpetuse vertikaalne lõiming 

 

Seoses õpetaja vahetusega ja sageli ka õppematerjalide komplekti autorite uudse lähenemisega 

õppele, võivad õpilastel esineda õpiraskused. Õpilaste oskused pole üldistunud vaid on seotud 

konkreetse olukorraga. Samuti pole enamik oskusi automatiseerunud, iga tegevuse operatsioon 

võtab veel palju aega ja selle tõttu vajavad õpilased õpetaja toetust. Et õpilasi efektiivselt 

toetada, peab õpetaja ennast kurssi viima I kooliastme teadmiste ja oskustega, aga samuti 

õpetamismeetoditega. 

 

Ohuolukord. I kooliastme mõistetest enamik on tavamõisted, kuid teatud mõisted peaks olema 

omandatud teadusmõistelisel tasemel (mõõtühik, mõõtmine, temperatuur, selgrootud, ussid jm). 

Juba omandatud teadusmõistete ja ka tavamõistete kasutamise korral tuleks ikkagi nende 

mõistete sisu avada, sest pole kindel, kas vastavad sõnad on püsimälus kinnistunud ja kas õpilane 

suudab neid meenutada. Kui klassiõpetaja teab, milliseid info salvestamise ja meenutamise 

strateegiaid õpilased kasutasid ja teab, kuidas õpilasi aidata, siis uuele õpetajale võib tunduda, et 

lapsed ei tea ega oska. 

 

Põhjus pole mitte teadmises, vaid oskuse puudumises meenutada õpitut uudses olukorras (nt uue 

õpetaja tulek). Ka võib juhtuda, et õpetaja kasutab mõningal määral õpilaste jaoks uudset 

sõnavara. Verikaalne lõiming eeldab uue ja endise õpetaja koostööd. 

 

 

3.2. Horisontaalne ainetevaheline lõiming teises kooliastmes 

 

Teises kooliastmes toimib eri õppeainetes omandatu lõimimine üldpädevuste arendamise ja 

läbivate teemade käsitluste kaudu. Kooli ainekava koostamisel tuleks lähtuda õppekava 

üldpädevustest, läbivatest teemadest, läbi analüüsida erinevate ainete õpitulemused ja koostada 

projektid õpilaste teadmiste ja oskuste sisemiseks lõimimiseks. 

 

Artikli lisas on toodud näide mitmeid aineid lõimivast projektist „Minu unistuste asula – 

keskkonnasõbraliku elukeskkonna mudeli koostamine”. 
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II kooliastmes soovitav lõimida! 
Vesi kui elukeskkond. Teema võimaldab kavandada erinevaid õppeaineid lõimivaid osaprojekte. 
Sama kehtib kõikide elukeskkonnaga seotud teemade jaoks. Kool võib valida enda jaoks sobivaima 
elukeskkonna lõimivalt käsitlemiseks. Näiteks raba läheduses paiknev kool võib õppeaineid lõimiva 
projektina käsitleda teemat „Soo elukeskkonnana“.
 

3.3. Loodusõpetuse osa üldpädevuste arengus 

 

Tabel 2. Tabelis on esitatud need (osa)pädevused, mis on tihedalt loodusõpetusega seotud. 
II kooliastme üldpädevus 

Õpilane: 
Mil viisil loodusõpetus toetab pädevuse 

saavutamist 
(2) oskab keskenduda õppeülesannete 
täitmisele, oskab suunamise abil kasutada 
eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja 
rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande 
iseärasustest; 

Kõik praktilised tööd arendavad antud pädevust, 
oluline on siinjuures õpetaja roll. 

(4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata 
ning tulemuse saavutamiseks vajalikke 
tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi 
näha ja tunnistada ning oma tegevust 
korrigeerida; 

Antud pädevuse arengu soodustamiseks arutletakse 
uurimuslike tööde kavandamise ja vajadusel 
tegevuse korrigeerimise üle, iseseisvate uurimuslike 
tööde tegemisel suunatakse juhendites õpilasi 
tegevust kavandama ja korrigeerima.  

(5) oskab oma arvamust väljendada, 
põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja 
nõrku külgi ning püüab selgusele jõuda oma 
huvides; 

Uurimuslikes töödes püstitab õpilane 
hüpoteese/oletusi/ennustusi ja põhjendab neid. 
Loodust uurides selginevad õpilasele tema huvid 
ning tugevad küljed.  

(6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda 
eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 
keeleliselt korrektseid ning 
suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja 
kirjalikke tekste ning mõista suulist kõnet; 

Loodusõpetus pakub hulgaliselt loodusteaduslikke 
tekste, nende lugemine arendab antud pädevust. 
Samuti kasutatakse suulises ja kirjalikus kõnes 
loodusteaduslikke termineid. Õpetaja korrigeerib 
keelekasutust.  

(8) on kindlalt omandanud arvutus- ja 
mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab 
juhendamise abil kasutada loogikareegleid 
ülesannete lahendamisel erinevates 
eluvaldkondades; 

Mõõtmisoskus piirdub aja, temperatuuri, massi, 
pikkuse, korrapärase kujuga (matemaatikas õpitud) 
kehade pindala ja ruumala mõõtmisega. Kiiruse 
määramine põhineb pikkuse ja aja mõõtmisel ning 
kiiruse valemi põhjal arvutamisel.  

(9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada 
loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 
loodusteaduslikku teavet, oskab looduses 
käituda, huvitub loodusest ja looduse 
uurimisest; 

Pädevuse arendamine toimub kogu loodusõpetuse 
vältel; eriti õppekäikudel selgub, kuivõrd õpilased on 
omaks võtnud ja väärtustavad säästvat eluviisi ja 
loodust säästvat käitumist. Väärkäitumise korral 
arutletakse klassis selle üle ja võetakse vastu 
otsuseid väärkäitumisest hoidumiseks. 

(10) oskab kasutada arvutit ja Internetti 
suhtlusvahendina ning oskab arvutiga 
vormistada tekste; 

Arvutit ja Internetti kasutatakse info otsimiseks ja 
tööde tulemuste vormistamisel. 

(11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, 
hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, 
seda tõlgendada, kasutada ja edastada; 
oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 

Uurimuslikes töödes pööratakse tähelepanu info 
otsimise vajalikkusele, erinevate elualadega 
tutvumisel kasutatakse Internetti, raamatuid, tehakse 
intervjuusid vastavate elukutsete esindajatega. 

(13) suudab end kunstivahendite abil 
väljendada; 

Tööde vormistamisel kasutatakse ka kunstile 
omaseid väljendusvahendeid. 

(14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik 
tervist kahjustavatest teguritest ja 
sõltuvusainete ohtlikkusest. 

Pädevuse kujundamine toetub I kooliastme 
tulemustele, sidusus tagatakse teemaga „Inimene“, 
kõikides elukeskkondadega seotud teemades 
arvestatakse ja arendatakse vastavat pädevust.  
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3.4. Läbivad teemad 

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. II kooliastmes keskendutakse jätkuvalt oluliste 

õpioskuste omandamisele, hoitakse vajalikul tasemel eustressi. Õppimistulemustes näidatakse 

õpilastele tema saavutusi positiivses võtmes. Tähelepanu all on positiivne hoiak loodusõpetuse 

õppimise suhtes. Loodusega seotud elukutsete soosimine toimub huvi kaudu looduse vastu. 

Pööratakse tähelepanu huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Õpilased 

tutvuvad erinevate elukutsetega ja nende töödega õppekäikudel, kus õpilased intervjueerivad 

töötajaid. Tähtsustuvad elukooslustega seotud teemad, teema „Ilm“, projekt „Minu unistuste 

asula“. 

 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub 

peamiselt koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda 

keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast 

otsustamisoskust, nt tööd „Õlireostuse mõju uurimine elustikule“, „Kodukoha ettevõtte 

keskkonnamõju uurimine või ülevaate koostamine kodukoha ühest keskkonnaprobleemist“. 

Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse 

teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt, nt tööd „Perekonna/kooli 

energiatarbimise uurimus“, „Ülevaate koostamine loodusvarade kasutamisest oma kodukohas“, 

„Individuaalse tegevuskava koostamine keskkonnahoidlikuks käitumiseks“. Kuigi kõik 

loodusõpetuse teemad on seotud antud läbiva teemaga, on siiski tihedaim side elukooslusi 

käsitlevatel teemadel. Keskkond ja jätkusuutlik areng võetakse kokku loodusõpetuse teemas 

„Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis“. Selle raames võiks kool korraldada aineteülese ülekoolilise 

teemapäeva „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. 

 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Uurimuslikes töödes, nt „Loodusteaduslik uurimus 

kodukoha veekogu näitel“ ja projektides, nt „Minu unistuste asula – keskkonnahoidliku 

elukeskkonna mudeli koostamine“ saavad õpilased koostegemisel oma initsiatiivi avaldada. 

 

„Kultuuriline identiteet“. Teemad „Planeet Maa“ ja „Elu mitmekesisus Maal“ ja praktiline töö 

„Läänemere probleemide analüüsimine, tuginedes erinevatele allikatele“ võimaldavad näidata, et 

maakera eri paikades elavatel inimestel on erinevad elutingimused, millest lähtuvad ka 

kultuurilised erinevused. Lisades projekti „Minu unistuste asula – keskkonnahoidliku 

elukeskkonna mudeli koostamine“ legendi erinevatest kultuuridest pärit elanikest, õpitakse 
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respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse 

rikastamise vahendit. 

 

„Teabekeskkond“. Läbivat teemat toetavad kõik praktilised tööd, kus tähtis on info otsimine ja 

kogutud andmete töötlemine, nagu „Loodusteaduslik uurimus kodukoha veekogu näitel: 

probleemi püstitamine ja uurimisküsimuste esitamine, andmete kogumine, analüüs ning 

tulemuste üldistamine ja esitamine“, „Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate 

koostamiseks looduskatastroofide kohta“, „Erinevate infoallikate põhjal ülevaate koostamine ühe 

kaitsealuse liigi või kaitseala kohta“. Info kogumiseks õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid 

ning hindama kogutud informatsiooni usaldusväärsust. 

 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“. Tehnoloogiaga on seotud mitmed praktilised tööd, nagu 

„Mudeli valmistamine Päikese ning planeetide suuruse ja omavahelise kauguse kujutamiseks”, 

„Ökosüsteemi uurimine mudelite abil“, uurimus „Mets igapäevaelus / metsaga seotud 

tarbeesemed“, „Komposti valmistamine“, aga samuti loodusõpetuse alateemad loodusvarad, vee 

puhastamise tehnoloogia, turba ja puidu kasutamine, mahepõllumajandus. IKT-ga on seotud töö 

„Veebipõhiste õpikeskkondade kasutamine toiduahelate ja toiduvõrgustike uurimiseks“. 

Projektis „Minu unistuste asula – keskkonnasõbraliku elukeskkonna mudeli koostamine” 

õpitakse tundma peamisi tehnoloogilisi võrgustikke ning nendega seotud majanduslikke, 

tarbimis- ja keskkonnaprobleeme, analüüsitakse keskkonnaseisundit halvendavaid tegureid ja 

tehakse ettepanekuid keskkonnaseisundi parendamiseks. 

 

„Tervis ja ohutus“. Läbiv teema seostub õppekäikudel ja praktilistes töödes ennast ja kaaslasi 

säästva käitumisega, ohutusnõuete järgimisega. Loodusõpetuse teemadest tähtsustuvad 

„Inimene“, „Mahepõllumajandus“, kõik elukooslused, eriti „Aed ja põld elukeskkonnana“, 

praktilistest töödest „Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest“, 

„Keskkonnaseisundi uurimine koduasulas“, „Õppekäik asula elustikuga tutvumiseks“. 

 

„Väärtused ja kõlblus“. Väärtusteks on nii loodus kui inimesed, huvi looduse vastu, huvi 

loodusteaduste õppimise vastu, uurimistegevuse väärtustamine, bioloogilise ja maastikulise 

mitmekesisuse väärtustamine, säästva eluviisi väärtustamine, tervisliku toidu väärtustamine, 

keskkonnateadliku tarbijana toimimine, keskkonnakaitseüritustes osalemine. Õuesõpe pakub 

võimalusi väärtuskasvatuseks, nt konfliktijuhtumite arutelu. Ainekavas on teema „Õppekäik 

kaitsealale“, väärtuskasvatuse seisukohast oleks oluline ka õppekäik reostunud objektile. 
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4. Kolmas kooliaste 

 
4.1. Teise ja kolmanda kooliastme loodusõpetuse vertikaalne lõiming 

 

Kuigi paljud II kooliastme mõisted kuuluvad ka teadusmõistelise mõtlemise tasandile, on nendel 

küllalt tugev tavamõisteline tagala, st võimaluse korral mõtlevad õpilased tavamõisteliselt. 

 

Enamasti vahetub loodusõpetuse õpetaja. Seejuures tekib sarnane olukord nagu üleminekul I 

kooliastmest II kooliastmesse. Õpetaja, tutvunud I ja II kooliastme ainekavaga, võib teha 

järelduse, et hulgaliselt mõisteid on varasemast omandatud, näiteks: 

 

Mõisted, mis esindavad konkreetseid objekte või konkreetseid operatsioone, mida ka õpilased on 

sooritanud, võib suure tõenäosusega lugeda omandatuks. Õpetamise üks põhimõte on „ära õpeta 

seda, mida lapsed juba teavad“. See tähendab, et kõigepealt on vaja kindlaks teha, mida lapsed 

teavad ja oskavad. Pilk loodusõpetuse ainekava mõistete loendisse näitab, et õpilased on 

temperatuuri mõõtnud. Aga kas nad ka oskavad õigesti temperatuuri mõõta? Selle 

kindlakstegemiseks võib teha katse. Võib anda õpilastele ülesande mõõta õhutemperatuuri 

klassis, andes neile selleks laboratoorsed termomeetrid. Nüüd saab vaadata, kui palju vigu 

tehakse õhutemperatuuri mõõtmisel. Õpilased võib ka viia päikesepaistelisel päeval õue 

õhutemperatuuri mõõtma ja teha kindlaks, kui paljud õpilastest seda õigesti mõõdavad. Saanud 

vajaliku info, võib õpetaja seda õpetamises arvestada. 

 

Ohuolukord. Pelgalt pilgu heitmine ainekava mõistete loendile ei anna vajalikku teavet õpilaste 

teadmiste ja oskuste kohta. Teadusmõistete korral on oht, et need aja möödudes ununevad ja 

taanduvad tavamõistelise mõtlemise tasandile. Õpilasel võib ju teadusmõiste tunnuseid mälus 

olla, kuid need on talle kättesaamatud. Õpetaja vahetumisega läheb sageli õpilastel kaduma info 

mällu salvestamise strateegia. Õpetaja tehku kindlaks, mida lapsed teavad ja millisel tasemel on 

nende oskused. Vt ka ohuolukorda üleminekul esimeselt kooliastmelt teisele. 

I kooliaste: tahke ja vedel aine, kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine, õhutemperatuur, 
liikumine, kiirus, jõud, vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht; 

II kooliaste: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, pöörlemine, mudel, aine, tahkis, vedelik, gaas, 
aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, aine olek, kokkusurutavus, voolavus, 
lenduvus, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine, kivimite murenemine, õhk, gaas, hapnik, 
süsihappegaas, lämmastik, kondenseerumine, pilved, sademed, põlemine, vee soolsus, segu, lahus, 
lahusti, energia, soojus- ja elektrienergia. 
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Praktilised tööd aitavad õpilastel õpitavat meelde jätta. Samuti aitavad töö tegemisel saadud 

emotsioonid sündmust mällu salvestada ja hiljem sündmust ka mälust leida. 

 

Nõuanne: III kooliastme õpetaja uurigu, milliseid praktilisi töid on II kooliastmes tehtud. Kui 

neid pole tehtud, siis võib toetuda vaid väljaspool kooli saadud teadmistele. Enamasti on need 

aga tavamõistelise mõtlemise tasandil. 

 

Eraldi tuleb juttu teha energia mõistest. Energia II kooliastmes on ja jääbki tavamõistelise 

mõtlemise tasandile, st sellel mõistel puuduvad teadusmõiste tunnused. Samas tuleb energia 

mõiste kujundada 7. klassis eriti õpilastundlikult, kuna (tava)mõistet energia kasutatakse 

kõnekeeles erinevates tähendustes ja esineb oht, et energia kujuneb väärmõisteks. Samas on 

energia mõiste väga tähtis, teised loodusained kasutavad laialdaselt seda mõistet (seejuures mitte 

just alati teaduslikus tähenduses: energia kasutamine, energia tootmine). Energia ja sellega 

seotud mõistete kindel omandamine võimaldab panna aluse süsteemmõistelisele mõtlemisele. 

 

 

4.2. Horisontaalne ainetevaheline lõiming kolmandas kooliastmes 

 

4.2.1. Loodusõpetus ja geograafia 

 

Mitmed õppeainetevahelised seosed geograafiaga on suunatud 8. klassi geograafiasse, kuid 

esineb seoseid ka sama klassi piires. Geograafias kasutatakse vahemaade mõõtmisel keskmist 

sammupikkust, loodusõpetuses määratakse keskmine sammupikkus. See muidugi ei välista 

geograafias ka keskmise sammupikkuse määramist, et oskus kinnistuks. Geograafia ja 

loodusõpetuse seos väljendub ka plaani koostamises ning töös mõõtkavaga. Loodusõpetus aitab 

mõista, miks kivimid murenevad soojuspaisumise tõttu, miks esinevad maasisesed 

konvektsioonivoolud, miks laamad liiguvad. Juhul kui geograafia on kooli õppekavas läbi 

õppeaasta 1 tund nädalas, õpitakse laamtektoonikat enne, kui see saab füüsikalise põhjenduse. 

Otstarbekas on loodusõpetuse õppimise ajal geograafias selle teema juurde tagasi pöörduda või 

annab geograafia õpetaja loodusõpetuse õpetajale vajalikud materjalid. Geograafias käsitletakse 

mineraalide tardumise mõistet. Tardumine eeldab mineraalide segu, mille tahkumistemperatuur 

on erinev. Näiteks magma koosneb erinevatest mineraalidest. Magma jahtumisel hakkavad 

esmalt tahkuma kõrgema sulamistemperatuuriga ained. Tekivad mõne millimeetri suurused 

kristallid. Mida madalamaks muutub magma temperatuur, seda rohkem aineid tahkub. 
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Tardkivimi näiteks on graniit. Maa vahevöös esinev mass on pigem tardunud olekus. Teatud 

kohtades, kus esinevad konvektsioonivoolud, see mass liigub. 

 

4.2.2. Loodusõpetus ja tehnoloogiaõpe 

 

Koostöö tehnoloogiaõppega võiks toimuda läbi ühiste toodete valmistamise. Teatavasti on 

koolidel puudu katsevahenditest. Päris mitmeid katsevahendeid saab valmistada tehnoloogiaõppe 

raames. Näiteks võib disainida ja valmistada kangkaalude mudeli, mõõteratta, dünamomeetri. 

Selliselt valmistatud katseseadme/mõõteriista mudelil on lisaks muule ka suur kasvatuslik 

väärtus. 

 

Artikli lõpus on toodud loodusõpetust ja tehnoloogiaõpetust lõimiv töö: „Dünamomeetri mudeli 

valmistamine“. 

 

4.2.3. Loodusõpetus ja matemaatika 

 

Üleminekuga III kooliastmesse toimub hüpe abstraktsuse ja teaduslikkuse suunas. Kui varasemas 

loodusõpetuses kasutatakse nähtuste kvantitatiivset kirjeldust üsna vähe ja kaootiliselt, siis 7. 

klassi loodusõpetuses alustatakse loodusobjektide kvantitatiivsete mudelite koostamist. 7. klassis 

muutub aktuaalseks matemaatika kasutamine ja tõstatub vajadus lõimida matemaatikateadmised 

loodusõpetusega. Matemaatikateadmiste rakendamine loodusõpetuses eeldab süsteemmõistelist 

mõtlemist. Süsteemmõisteline mõtlemine saab õpilastele kättesaadavaks alates III kooliastmest, 

mistõttu osutub õpilastel matemaatikateadmiste ja oskuste ülekanne 7. klassi loodusõpetusse 

küllalt vaevanõudvaks ja nõuab õpetajalt kannatlikkust ning tihendatud loodusõpetuse ja 

matemaatika õpetaja vahelist koostööd. Matemaatikas õpitu ülekanne loodusõpetusse/füüsikasse 

eeldab vastavate teadmiste ja oskuste põhjalikku valdamist ja õpitava seost õpilase iskliku 

kogemusega, õpetamise viisi varieerimist ja teadmiste ülekande oskust (vt Triin Hannuse artiklit 

„Teadmised ja nende kujunemine“). Lisaks sellele on tähtis käsitleda sarnaseid või seotud 

teemasid erinevates ainetes samal ajal. Viimase näiteks on võrdelise sõltuvuse ühine käsitlemine 

loodusõpetuses ja matemaatikas. 

 

Loodusõpetuses tähtsustub matemaatika keele kasutus ja teatud määral ka metoodika. 7. klassi 

loodusõpetuse õpetaja ei tarvitse kursis olla matemaatika keelega ja kasutatava metoodikaga, mis 

tingib vajaduse tutvuda matemaatika terminite tähendusega, teada saada matemaatika õpetaja 
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käest, kuidas põhilisi operatsioone matemaatikas sooritatakse. Näiteks, kuidas võrdest ühe teguri 

avaldamist matemaatikas käsitletakse. 

 

Loodusteadustes käsitletakse sõltuvusi: y sõltub x-ist. Matemaatikas räägitakse seostest: „y ja x 

on järgmises seoses: y = a x“. Loodusteadustes on oluline öelda, et y = a x tähendab y-i sõltuvus 

x-ist. Suurus x väljendab nähtuses põhjust, suurus y väljendab nähtuses tagajärge. Sõltuvus y = a 

x iseloomustab põhjuse-tagajärje seost. Loodusteadustes muudetakse objekti mingite 

karakteristikute väärtusi (need on sõltumatud muutujad) ja selle tagajärjel muutuvad objekti 

karakteristikud (sõltuvad muutujad). Matemaatikas olevaks eeskirjaks on loodusteadustes 

loodusseadus või -seaduspärasus. 

 

Loodusõpetuse esimene peatükk „Kehade kvantitatiivne kirjeldamine” sisaldab keha pikkuse, 

pindala, ruumala, massi ja aine tiheduse mõõtmist ja määramist praktilistes ülesannetes. Sellel 

teemal on eriti tihe side matemaatikaga. Matemaatikas käsitletakse mõõtühikuid 4. klassis. Oleks 

hea, kui 7. klassi matemaatikatunnis leitaks aega ja korrataks ühikute teisendusi. Teatud ühikute 

teisendus peaks jõudma automatismi tasemele, näit: 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm;  

1 m = 1000 mm; 1 km = 1000 m; 1 kg = 1000 g; 1 h = 60 min; 1 min = 60 s; 1 h = 3600 s. 

 

Mõõtühik tuleb kirjutatud kordajaga 1. Matemaatikas on kombeks kirjutada mõõtühikute 

lühendeid ilma arvulise kordajata, nt meeter kirjutatakse matemaatikas m, sentimeeter cm. 

Mõõtmine tähendab võrdlemist mõõtühikuga. Seega, mõõtühik pole mitte meeter vaid üks 

meete, millest ka lühend 1 m. Sellist tähistusviisi soosib ka asjaolu, et füüsikalisi suurusi 

tähistatakse samuti tähtedega, nt m on massi tähis. Trükikirjas kirjutatakse suuruste tähiseid 

kaldkirjas, kuid käsikirjaliselt pole „m” mõõtühikuna ja „m” massi tähisena eristatavad. Seega on 

vaja suuruste mõõtühikud kirjutada järjekindlalt kordajaga 1, nt 1 cm, 1 dm2 jne. (Vt ka käesolev 

artikkel lk 8). 
 

Ruut- ja kuupmõõtühikute teisendamine. Matemaatikas käsitletakse 7. klassis esimese 

õppeveerandi jooksul naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust (nt 210 ; 310 ). Väga 

tähtis on seda seostada loodusõpetuses mõõtühikutega (nt üks ruutmeeter, üks kuupmeeter) ja 

mõõtühikute teisendamisega. 
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Näiteks, teisenduses 3 2m =.......... 2cm  tuleks esialgu kirjutada 3 2m = 3· 2100 2cm = 30 000. Kui 

õpilasel on vastav operatsioon automatiseerunud, võib vaheastme (3· 2100 2cm ) ära jätta. 

Tüüpviga: 20102 = ; 3001003 = . 

 

Ebakõla on selles, et loodusõpetuses alustatakse pindala ja ruumala mõõtmisega enne, kui 

matemaatika on jõudnud naturaalarvulise astendajaga astendamist käsitleda. Seega tuleks 

mõõtühikute teisendamine lükata loodusõpetuses I veerandi lõppu või II veerandi algusesse. 

Tähtis on seejuures koostöö matemaatikaõpetajaga. 

 

Mõõtühikute teisendamises peaks antud klassis saavutatama automatismi taseme. See tähendab, 

et õpilane teab eesliidete milli-, senti-, detsi-, kilo-, tähendust (kordsust), ja teab ruutühikute 

(pindalalaühikute) ja kuupühikute (ruumalaühikute) teisendamise reegleid ning oskab 

teisenduses neid kokku viia. 

 

Mõõtühikud kirjutame matemaatiliselt korrektselt. Õpitakse aine tihedust, selle ühikut 1 3m
kg  

ja kordseid ühikuid. Kõigepealt tuleb õpilastele teadvustada, et kriipsuke kahe ühiku vahel 

tähendab jagamismärki. 

 

Keeluprintsiip. Mitte kirjutada ühikut kujul 1 kg/ 3m . Matemaatikas ei oma kaldkriips (/) 

jagamismärgi tähendust. 

 

Murrujoon tähendab jagamismärki. Praktika näitab, et matemaatikas pole kujunenud 

automatismi murrujoonega jagamises ja vastava oskuse arengus tuleb loodusõpetuses jõuda 

automatismini. 

 

Taskuarvuti. Matemaatikas õpitakse tegema naturaalarvulisi tehteid taskuarvutil. 

Loodusõpetuses praktilistes töödes saadavad mõõtmistulemused pole enamasti täisarvulised ja 

sellepärast on arvutamine taskuarvutil vajalik. Et hoiduda telefonide kasutamisest arvutamiseks 

(vältimaks nende ebaotstarbekat kasutamist), peaks loodusteaduste klassis olema mõned 

taskuarvutid. 

 

Aritmeetilise keskmise määramine. Loodusõpetuses määratakse katsetulemuste aritmeetiline 

keskmine. Üldjuhul aritmeetilise keskmise arvutamine õpilastele raskusi ei valmista, mõnede 

õpilaste puhul võib esineda operatsiooni automatiseerumist. 
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Mõõtarvude ümardamine. Matemaatikas õpetatakse mõõtarvude ümardamist etteantud 

täpsuseni. Loodusteadustes sooritatakse mõõtmisi, kus mõõteriist võimaldab mõõta teatud 

kohtade arvuga. Lisaks õpitakse mõõtmistulemusi väljendama mõõtemääramatusega. Antud 

klassis ei pea õpilased mõõtemääramatust hindma, kuid kasutavad etteantud mõõtemääramatust. 

See tähendab, et loodusõpetuses ja edaspidi füüsikas ümardatakse mõõtarve etteantud 

mõõtemääramatuse kaudu. 

 

Arvutustulemuste ümardamine. Matemaatikas õpitakse arvutuste (ligikaudseid) tulemusi 

ümardama mõistlikult. Loodusteadustes kasutatakse reeglit: arvutustulemused ei saa olla 

täpsemad kui on lähteandmed. Kuna lähteandmete kohtade arv tuleneb mõõtemääramatusest, siis 

ka arvutustulemuste kohtade arv tuleneb mõõtemääramatusest. 

 

Arvu standarkuju. Arvutustes saadud suurte arvude esituses eelistatakse arvu standrdkuju.  

 

Ajalise kooskõla näide loodusõpetust ja matemaatikat lõimiv töö: Võrdeline sõltuvus. 

 

Vertikaalset lõimingut füüsika, keemia, geograafia ja bioloogiaga on kirjeldatud vastavates 

artiklites: Riina Leet „Füüsika lõiming põhikoolis“, Lembi Tamm ja Aivar Vinne „Keemia 

lõimingust teiste õppeainetega“, Ülle Liiber „Geograafia“, Merike Kilk ja Ana Valdmann 

„Bioloogia“. 

 

 

4.3. Loodusõpetuse osa üldpädevuste arengus 

 

Tabel 3. Tabelis on esitatud need (osa)pädevused, mis on tihedalt loodusõpetusega seotud. 
III kooliastme üldpädevus 

Õpilane: 
Mil viisil loodusõpetus toetab pädevuse 

saavutamist 
(3) on teadmishimuline, oskab õppida ja leida 
edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse 
korral asjakohast nõu; 

Õppimises toetutakse küsimuste esitamisele ning 
nendele vastuste otsimisele. Omandatakse 
teadmisi teadmistest (metateadmised).  

(5) suudab ... mõista ja tõlgendada erinevaid 
tekste, tunneb ja järgib õigekirjareegleid; 

Loetavates ning loodavates tekstides 
kasutatakse sümbolkeelt (füüsika ja keemia 
keel). 
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(7) suudab lahendada igapäevaelu erinevates 
valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 
matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja 
ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, 
mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist;  
 
(9) oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, 
nende üle arutleda ja tõendusmaterjali põhjal 
järeldusi teha; 

Õpitakse loodusnähtuste mudeleid, sh 
matemaatilisi mudeleid mõistma ja lihtsamatel 
juhtudel neid koostama, analüüsitakse põhjuse-
tagajärje seost loodusteadustes. Uurimuslikes 
töödes tehakse kindlaks sõltuvusi nähtuste vahel: 
esitatakse loodusteaduslikke küsimusi, 
püstitatakse hüpoteetilisi vastuseid küsimustele, 
tehakse katseid hüpoteeside kontrolliks, 
töödeldakse mõõtmistulemusi, esitatakse 
sõltuvusi graafiliselt ja analüütiliselt (valemiga).  

(8) mõistab inimese ja keskkonna seoseid, 
suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab 
ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

Katsetamisel järgitakse ohutusnõudeid. 
Äravalatavaid lahuseid valmistatakse väikestes 
kogustes. Vesilahuste valmistamiseks 
kasutatavate soolade korduvalt kasutamine 

(10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ja 
tehnikat eesmärgipäraselt ning võimalikult riskita 
kasutada; 

Õpitakse tehnikamaailma ja tehnoloogiatega 
seonduvat: aine füüsikalisi ja keemilisi omadusi, 
ainete omaduste väljendamist arvuliselt. 

14) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on 
avatud enesearendamisele. 

Pannakse alus süsteemmõistelisele mõtlemisele, 
võttes kasutusele mitmed süsteemmõistelise 
mõtlemise jaoks olulised mõisted, eelkõige 
energia mõiste, aine ehituse ja kehade 
liikumisega seotud mõisted. 
 

 

4.4 Läbivad teemad 

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Õpilaste jaoks uudne loodusnähtuste kirjeldamise 

viis võimaldab õpilasel teadvustada oma võimeid, huvisid, vajadusi ja hoiakuid, et seostada neid 

esmase kutsevalikuga. 

 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Läbiva teema käsitlemine keskendub ainete, kehade ja 

nähtuste kvantitatiivsele kirjeldamisele, et panna alus arusaamiseks loodusest kui 

terviksüsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest ja –

ressurssidest. 

 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Läbiv teema leiab kajastamist uurimuslikes töödes, nt 

„Soola tootmine“. 

 

„Teabekeskkond“. Läbiv teema seostub praktiliste töödega, kus töödeldakse katsetest saadud 

infot, esitades seda erinevas koodis (sõnaline, graafiline, analüütiline) ja hinnatakse kriitiliselt 

tulemuse tõepärasust, kasutades erinevaid infoallikaid. 
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„Tehnoloogia ja innovatsioon“. Tehnoloogiate tundmaõppimiseks on tähtis ainete omaduste 

teadmine ja omaduste seostamine mõõtmisega, oskus mõõta. Seetõttu tähtsustuvad kõik 

praktilised ja uurimuslikud tööd, eriti soola tootmise tehnoloogia, vee magestamine, vesiniku 

tootmine veest. IKT tähendab tööde ja esitluste vormistamist arvuti abil, teatud juhtudel ka 

andmetöötlust arvutil (graafikute koostamine) ja infootsingut. Oluline on lõiming 

tehnoloogiaõppega. 

 

„Tervis ja ohutus“. Eeldatavalt toimuvad tunnid kas füüsika- või keemiaklassis. Seoses sellega 

tutvustatakse õpilastele laboratooriumis käitumise reegleid ja ohtlike ainete ja seadmete 

kasutamist. Laboratooriumis peaks olema nähtaval ka vastavad postrid. Teema „Ained ja segud“ 

raames puututakse kokku uute ainetega; seejuures on oluline käsitleda ainete ohtlikkust. 

Teemadega „Liikumine ja jõud“ ning „Mehaaniline energia“ käsitletakse ohuolukordi liikluses ja 

arutletakse ohuolukordade tekkimise põhjuste üle. 

 

„Väärtused ja kõlblus“. Füüsika ja keemia väärtustamiseks on oluline, et klass oleks sisustatud 

nüüdisaegsete seadmetega ja tõotaks huvitavat uurimuslikku tegevust. Õpetaja peaks innustama 

õpilasi, et need huvituksid loodusteaduste õppimisest, loodusteaduslikust ja tehnikaalasest 

karjäärist. Jõukohane uurimistegevus tõstab õpilaste usku oma võimetesse ja enesekindlust 

õppimisel. Õpilased peaksid kinni pidama kokkulepitud reeglitest, hoidma katsevahendeid ning 

pidama katsetamisel korda. 

 

 

Kokkuvõtteks 
 

Käesolevas artiklis on antud ülevaade olulisematest sõlmpunktidest loodusõpetuse lõimingus, 

kirjeldatud lõimingu võimalusi teiste ainetega, üldpädevustega ja läbivate teemadega, toodud 

näiteid lõimivatest projektidest. Õpilase sisemine lõiming toimub õpiülesannete sooritamise 

kaudu. Kõige tõhusamalt toimib sisemine lõiming ainetevaheliste projekttööde käigus. 

Loodusõpetuse praktilised tööd, eriti need, mis sisaldavad autentses keskkonnas sooritatavaid 

õpiülesandeid, soodustavad sisemist lõimingut. Kuigi nende organiseerimine ja läbiviimine võib 

tunduda õpetajale keerulisem kui traditsiooniline klassiõpe, kaaluvad saavutatavad tulemused, 

eriti väärtuskasvatuse seisukohast, üles kõik aktiivse õpikeskkonna loomisele kulutatud 

jõupingutused. 
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5. Lõimivate projektide näited 
 

5.1. I kooliaste 

 

5.1.1. Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine 

 

1. klass 
Metateema: Puu ja puuga seotud elustik 

Õpitav arendab väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, 
suhtluspädevust ja matemaatikapädevust.
Loodusõpetus Kunstiõpetus Matemaatika 

ÕPPETEEMA 

INIMENE LÄHIÜMBRUSE LOODUS MÕÕTMINE 

Ühine kulmineeruv tegevus: näitus valminud töödest. 
 

Soovitavad õpitulemused Õppetegevused Hindamine 

Loodusõpetus 
käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid; 
teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 
sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja 
objektide omadusi; 
teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja 
ohutusnõudeid; 
vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 
kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega 
saadud teabe alusel;  
märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade 
vaheldumisega;  
toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja 
omavaheliste seoste kohta eri aastaaegadel; 
eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, 
nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid; 
mõõdab pikkust korrektselt. 

Uurimisülesandega 
tutvumine (õpikus 
oleva puu uurimise 
näidisega). 
Oma puu valimine. 
Puu vaatlus erinevatel 
aastaaegadel ja 
kirjeldamine. 
Puu elustiku uurimine 
erinevatel 
aastaaegadel ja 
elustiku kirjeldamine. 
 

Sõnaliste 
hinnangute 
andmine 
tegevusele ja 
tulemustele. 

Eesti keel 
töötab tekstiga õpetaja juhiste või juhendi järgi; 
mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele;  
kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda, jutustab 
endast ning oma lähiümbruses toimunust; 
loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt, õigesti ning mõistmisega;  
jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade 
või kava toel; 
kirjutab õpitud keelendite piires õigesti;  
vaatleb sihipäraselt, kirjeldab nähtut ning märkab erinevusi ja 
sarnasusi; 
avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; 
jutustab loetust ja läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, 
tugisõnade, märksõnaskeemi ning küsimuste toel. 

Teksti lugemine ja 
loetu arutelu. 
Vaatlustulemuste 
väljendamine suulises 
ja kirjalikus kõnes ning 
kunstiliste 
vahenditega. 
 

Sõnaliste 
hinnangute 
andmine 
tegevusele ja 
tulemustele. 
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Kunst 
tunneb kunstis rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest; 
leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva 
kujutusviisi olulisema esiletoomiseks, paneb tähele värvide 
koosmõju ja pildi kompositsiooni; 
kirjeldab oma ja kaaslaste töid ning väärtustab erinevaid 
lahendusi. 

Puu, selle elustiku ja 
tausta vaatlemine ja 
olulise väljatoomine 
joonistamise kaudu. 

Kaaslaste 
tööde 
kirjeldamine. 

Matemaatika  
kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid; 
hindab looduses kaugusi; 
tunneb kella ja kalendrit ning seostab seda oma elu tegevuste 
ja sündmustega. 

Hindab ja mõõdab 
kaugusi, puu 
ümbermõõtu.  
 

Lõpp-
tulemuse 
põhjal. 

 

5.1.2. Minu toit 

 

2. või 3. klass 
Metateema: Toit ja tervislik toitumine 
Üldpädevused: väärtustab tervislikke eluviise sh tervislikku toitumist, järgib tervisliku toitumise 
põhimõtteid ning hügieeninõudeid, tegutseb säästliku tarbijana; järgib esmaseid ohutusnõudeid toidu 
valmistamisel ja säilitamisel. 
Loodusõpetus Inimeseõpetus Tehnoloogia 

ÕPPETEEMA 
INIMENE MINA JA TERVIS KODUNDUS 
Ühine kulmineeruv tegevus: laua katmine, külaliste kutsumine, söömine, etikett, söögilaua 
vestlusteemad (muljed õppepäevast). 
 
Soovitavad õpitulemused Õppetegevused Hindamine 
Loodusõpetus 
väärtustab tervislikke eluviise ja tervislikku toitumist;  
püüab toimida keskkonda hoidvalt ning vältida enda ja teiste 
tervise kahjustamist; 
järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid; 
oskab valida tervisliku toidu; 
oskab leida pakendilt endale vajalikku teavet; 
teab, et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning 
regulaarselt. 

Arutelu tervisliku 
toitumise üle. 
Toiduainete 
muretsemine, 
hind, kvaliteet. 
Menüü. 
Vastavad mängud. 
Rühmades postri 
koostamine. 

Postri koostamisel 
kasutatud ideede 
ning kujunduse 
hindamine 

Inimeseõpetus 
väärtustab tervislikku eluviisi; 
kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda; 
mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, 
uni ja puhkus ning liikumine ja sport; 
kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: 
mitmekesine toitumine, uni ja puhkus ning liikumine. 

Arutelu tervislike 
eluviiside üle. 
Vastavad mängud. 
Postri koostamine. 

Postri koostamisel 
kasutatud ideede 
ning kujunduse 
hindamine. Õigete 
ideede ja ilu 
otsimine postrilt. 

Kodundus 
hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses, peab vajalikuks 
jäätmete sorteerimist; 
tegutseb säästliku tarbijana; 
selgitab isikliku hügieeni vajalikkust; 
järgib viisakusreegleid. 

Arutelu 
viisakusreeglite 
teemal. 
Menüü 
koostamine, 
koguste 
arvutamine. 

Hinne antakse 
lõpptulemuse 
põhjal, võib hinnata 
ka osaoskusi. 

Lõputöö: Toidu valmistamine. Laua katmine, etiketi järgimine lauas. 
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5.2. II kooliaste 
 

5.2.1. Minu unistuste asula – keskkonnasõbraliku elukeskkonna mudeli koostamine: 

aineid lõimiv projekt 
 

5. klass 

Projekt võimaldab õppesisu kaudu seostada loodusõpetust, ajalugu, inimeseõpetust, 

ühiskonnaõpetust, matemaatikat, eesti keelt, kunsti, muusikat ja teisi aineid, seostudes läbivate 

teemadega, eelkõige keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus vähemal määral 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Projekt toetab kõikide 

üldpädevuste arengut.  
 

Alateemad ainete kaupa 
Loodusõpetus Asula elukeskkonnana 
Ajalugu Eluolu 
Ühiskonnaõpetus Kohalik omavalitsus. Eakohased kodanikualgatuse võimalused 
Inimeseõpetus Tervislik eluviis 
Matemaatika Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 
Eesti keel ja kirjandus Suuline ja kirjalik suhtlus. Tekstiloome 
Kunst Elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 

AKst õppesisu: Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus 
disainis. Eesti rahvakunst ja ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise 
põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 
Asula arhitektuur, infomärgid, veebilehe kujundus. Piltide, teksti, heli ja 
liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis. 

Muusika Temaatilised laulud.  
A-võõrkeel Kodukoht Eesti  
Tehnoloogia  Tootearendus 
Kehaline kasvatus Spordirajatise kavandamine, nt staadion 
 

Lõimingu eesmärgid 

Antud teema õpetamise ühine eesmärk:  

Õpilaste teadmiste, oskuste ja väärtushinnagute areng loomingulise tegevuse kaudu. 
 

Soovitavad õpitulemused Õppetegevused Hindamine 
Loodusõpetus 
Õpilane õpib tundma peamisi 
tehnoloogilisi võrgustikke ning 
nendega seotud majanduslikke, 
tarbimis- ja keskkonnaprobleeme, 
analüüsib keskkonnaseisundit 
halvendavaid tegureid ja teeb 
ettepanekuid keskkonnaseisundi 
parandamiseks. 

Õpilased koostavad rühmades asula 
projekti, pidades silmas veevarustust 
ja kanalisatsiooni, heitvee puhastamist; 
elektrienergiavõrku, päikese-, tuule- ja 
hüdroenergiast elektri tootmist; 
transporti ja teedevõrgustikku; hoonete 
kütmist ja keskkütet, soojavõrgustikku, 
transpordivahendite ja kütteallikate 
keskkonnareostust ja muid keskkonda 
saastavaid allikaid, nt prügi.  

Tegevuse käigus 
antakse hinnanguid ja 
soovitusi tulemuste 
parendamiseks. 
Töö hinne kujuneb 
vaheetappide 
tulemuste ja 
lõpptulemuse ning 
selle esitluse põhjal. 
Lõpphindamise 
aluseks on õpimapp. 
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Ajalugu 
Õpilane kirjeldab inimeste eluolu 
minevikus; arutleb arheoloogiliste 
leidude üle. 

Arheoloogiliste leidude põhjal 
koostatakse hüpoteetiline ülevaade 
muinasasulast ja selle elustikust. 
Arutletakse leidude säilitamise üle. 

Hinnatakse ülevaate 
põhjalikkust ja 
korrektsust. 

Ühiskonnaõpetus 
Õpilane teab kohaliku omavalitsuse 
tähtsust, toob näiteid valla/linna 
omavalitsuse tegevusest. 

Tutvutakse kohaliku omavalitsuse 
tegevusega. 

Hinnatakse 
kavandatava 
omavalitsuse struktuuri 
ja selle põhjendatust. 

Inimeseõpetus 
Õpilane teab kehalise tegevuse 
mõju oma tervisele ja toob selle 
kohta näiteid; hindab ja oskab 
planeerida kehalise aktiivsuse 
piisavust oma igapäevategevuses; 
väärtustab tervislikku eluviisi. 

Kavandab kehaliseks tegevuseks 
vajalikke rajatisi eri eas ja erineva 
vajadustega inimestele (ka puudega 
inimestele).  

Hinnatakse plaani 
otstarbekust, 
põhjendatust ja esituse 
korrektsus. 

Matemaatika  
Õpilane teisendab pikkus-, pindala-, 
ruumala- ja ajaühikuid; kasutab 
plaanimõõtu ülesandeid lahendades;
kasutab IKT võimalusi 
(internetiotsing, pildistamine); 
kasutab geomeetrilisi 
konstruktsioone asula olulisemate 
objektide asukoha planeerimisel. 

Õpilased teevad kõik vajalikud 
arvutused ja vastavad joonised 
kavandatava asula planeerimisel. 
Kasutades geomeetrilisi 
konstruktsioone leitakse optimaalsed 
asukohad võimalikele asula 
olulisematele rajatistele (kool, 
ühistranspordi peatuskoht, postimaja, 
kauplused jne). 

Hinnatakse planeeritu 
esteetilisust, 
optimaalsust, 
arvutuste õigsust ja 
esituse korrektsust. 

Eesti keel ja kirjandus 
Õpilane leiab koos partneri või 
rühmaga vastuseid lihtsamatele 
probleemülesannetele, kasutades 
sobivalt kas suulist või kirjalikku 
keelevormi; esitab kuuldu ja loetu 
kohta küsimusi ning annab 
hinnanguid; jutustab, kirjeldab, 
arutleb suuliselt ja kirjalikult, 
vormistab kirjalikud tekstid 
korrektselt; esineb suuliselt. 

Protsesskirjutamine: loovtööks 
valmistumine, teksti kirjutamine, 
viimistlemine, toimetamine, 
avaldamine, tagasiside saamine. 

Loetule, nähtule või 
kuuldule hinnangu 
andmine nii kirjalikult 
kui ka suuliselt. 

Kunst 
Õpilane mõistab tehismaailma ja 
selle kasutaja suhet; peab silmas 
eesmärgipärasust, uuenduslikkust, 
esteetilisust ja ökoloogilisust; 
arutleb visuaalse infoga seotud 
nähtuste üle ruumilises ja 
virtuaalses keskkonnas. 

Arhitektuurse ansambli kavandamine 
(stiililt kokkusobivad erineva 
funktsiooniga ühiskondlikud hooned), 
püüdes kasutada kohalikke materjale. 
Funktsionaalse asula (asula keskuse) 
planeerimine (äri- ja tootmine, 
puhkealad jne) – asula plaani 
(turismikaardi) joonistamine.  
Asula infograafika (sildid, logo) 
loomine, nende kasutusvõimalused 
tänavapildis, veebilehel, meenetel. 

Hindamisel 
tunnustatakse 
lahenduste erinevusi ja 
väärtustatakse õpilaste 
isikupära. 

Muusika 
Kasutab individuaalsel ning koos 
musitseerimisel muusikalisi 
teadmisi ja muusika 
väljendusvahendeid; 
julgeb esitada ideid ja rakendab 
võimetekohaselt oma loovust nii 
sõnalises kui ka erinevates 
muusikalistes eneseväljendustes, 
sh infotehnoloogia võimalusi 
kasutades. 

Asula avamispeo kavandamine. 
Õpilaste individuaalsete muusikaliste 
võimete arendamisel ning 
rakendamisel erinevates muusikalistes 
tegevustes, nt laulmine ja pillimäng. 
Muusikalise mõtlemise ja loovuse 
arendamine muusikalise omaloomingu 
kaudu. 
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A-võõrkeel 
Õpilane mõistab endale tuttaval 
teemal kõike olulist; oskab 
kirjeldada kogemusi, sündmusi, 
unistusi ja eesmärke ning lühidalt 
põhjendada ja selgitada oma 
seisukohti ning plaane; oskab 
koostada lihtsat teksti tuttaval 
teemal. 

Õpitakse asulaga seotud sõnavara ja 
väljendeid. 
Internetist leitakse võõrkeelseid tekste 
asulate kohta teistes maakera 
piirkondades. Saadakse infot 
teholoogiliste sedamete ja 
tehnoloogiate kohta.  

Hinnatakse teksti 
põhisisust arusaamist. 

Tehnoloogia  
Õpilane mõistab tehnoloogia 
olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise kirjaoskuse 
vajalikkust igapäevaelus. 

Valitakse välja mingi toode, nt savi 
baasil ja koostatakse plaan 
tootearenduseks. Võimalusel 
tutvutakse toote tehnoloogiaga mõnes 
ettevõttes. Äriplaani koostamine. 

Hinnatakse planeeritu 
esteetilisust, 
optimaalsust, 
arvutuste õigsust ja 
esituse korrektsust. 

Kehaline kasvatus 
Õpilane mõistab koostöö tegemise 
vajalikkust sportimisel/liikumisel. 

Kavandatakse spordihoone või 
staadion. 

Hinnatakse plaani 
otstarbekust, 
põhjendatust ja esituse 
korrektsus. 

 

Selgitav osa 

Valminud projektidest koostatakse näitus, korraldatakse konverents koos külalistega 

(külalisesinejad), tehakse üritus naaberkooliga, kus on sarnane projekt valminud vms. 

 

Projekti legend. Kohalik omavalitsus otsustas rajada uue asula. Asula kohaks valiti looduslikult 

kaunis koht, lõunapool suuremat metsa, jõgi poolitamas asula piirkonda. Kaugus 

maakonnakeskusest ligikaudu 30 km. Kuulutati välja asula kavandamise konkurss, mille võitis 

rühm inimesi, kuhu kuulusid arhitekt, geoloog, sotsioloog, energeetik, arst ja kunstnik. Teie 

moodustategi eelmainitud rühma.  

Geoloog tegid pinnaseuuringuid ja avastas, et piirkonda jääb muistne asula. Arheoloogilistel 

väljakaevamistel leiti rauast kirves, kaks nooleotsa, sõlgi ja kalastustarbeid. Asulale kavandatud 

maatüki idaservalt leidis geoloog maa sees sinisavikihi.  

 

Ülesanne: kavandada keskkonna- ja inimsõbralik asula, kus lastel oleks mõnus koolis käia, vaba 

aega veeta, vanematel oleksid töökohad ja vaba aja veetmise kohad. Loomulikult on asulas teed 

ja tänavad, elekter, veevärk jm eluks vajalik. Olge loominguline! 

 

Töö tulemusena valmib mapp materjalidega. Mappide põhjal koostatakse näitus. 
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5.3. III kooliaste 

 

5.3.1. Dünamomeetri mudeli valmistamine: loodusõpetust ja tehnoloogiaõpetust lõimiv töö 

 

7. klass 

Taust. Töö seostub tehnoloogiaalase kirjaoskusega. Vedrut kasutatakse paljudes tehnika-

tehnoloogilistes seadmetes. Antud juhul käsitletakse vedru kasutamist jõu mõõtmiseks 

dünamomeetris. Loodusõpetuses uuritakse vedru omadusi venivuse seisukohast. Saadud 

andmetest lähtuvalt disainitakse ja valmistatakse dünamomeetri alus tehnoloogiaõpetuses. Seade 

gradueeritakse loodusõpetuse tunnis. Lõpuks toimub dünamomeetri taatlemisprotsessi 

mudeldamine. Tulemuste esitlemine: valminud dünamomeeter ja mapp, mis sisaldab ülevaadet 

toote valmimisest (toote pass). 

 

Töö võimaldab seostada uurimisprotsessi loodusõpetuses ja tootearendust tehnoloogiaõppes, 

arendab õpilases loodusteaduslikku ja tehnoloogiaalast kirjaoskust tervikuna, nii teadmisi, 

loodusteaduslikku uurimisoskust kui ka väärtushinnanguid. Töö seostub ka matemaatika ja 

emakeelega. 

 

Lõimuva teema alateemad 
Loodusõpetus Tehnoloogiaõpetus 

Vedru omaduste uurimine venivuse seisukohast. 
Kavandatava dünamomeetri mõõtepiirkonna 
määramine ja dünamomeetri valmistamiseks 
vajaliku lähteülesande koostamine. 

Dünamomeetri aluse disainimine lähtuvalt 
vedru karakteristikutest. 
Dünamomeetri aluse valmistamine ja 
viimistlemine.  
Dünamomeetri kokkupanek. 

Dünamomeetri gradueerimine (skaala 
valmistamine).  

Dünamomeetri taatlemise modelleerimine. 

Töö esitlemine. 
 

Antud teema õpetamise ühised üldised eesmärgid: õpilane teadvustab ja rakendab 

loodusteaduste võimalusi praktilistes tegevustes. 

 

Antud teema õpetamise konkreetsemad ainest tulenevad eesmärgid. 

Õpilane: 

- viib läbi uurimisprotsessi dünamomeetri konstrueerimiseks vajaliku vedru karakteristikute 

määramiseks; 

- disainib ja valmistab dünamomeetri aluse; 

- gradueerib dünamomeetri ja modelleerib taatlemist. 
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Soovitavad õpitulemused Õppetegevused Hindamine 
Loodusõpetus 
Õpilane oskab läbi viia uurimist, 
töödelda katseandmeid, teha 
järelduse seaduspärasuse 
kohta, rakendab saadud 
seaduspärasust dünamomeetri 
konstrueerimisel. 
Õpilane oskab vormistada 
uurimuse aruannet. 

Õpilane kavandab 
eksperimendi, viib selle läbi, 
töötleb andmeid ja teeb 
järelduse dünamomeetri 
mõõtepiirkonna kohta. 
Valmistab dünamomeetrile 
skaala. 
 

Hinnatakse katse tegemise 
korrektsust, mõõtmise täpsust, 
juhendi ja ohutusnõuete järgimist, 
tulemuste vormistamise õigsust ja 
korrektsust ning tulemuste 
tõepärasust. 

Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane oskab disainida toodet, 
valmistada toote joonist, 
valmistada ja viimistleda toodet, 
järgides ohutusnõudeid. 
Õpilane oskab vormistada töö 
valmistamise aruannet. 

Toote kavandamine. 
Joonise tegemine. 
Toote valmistamine. 
Toote valmistamise aruande 
koostamine. 

Hinnatakse töö tulemust (idee 
teostust, toote viimistlust, töö 
õigeaegset valmimist, toote 
kvaliteeti), sh üksikute ülesannete 
sooritamist ja toote esitlemise 
oskust. 
Töö hinne kujuneb 
uurimisprotsessi, toote 
valmistamise protsessi ja tulemuste 
esitlemise põhjal. 

 

Valmistatud mõõteriista kasutatakse tunnis jõu mõõtmisteks. 

 

Ülesanne õpilastele 

Tööülesanne: dünamomeetri valmistamine 

Teie ülesandeks on valmistada dünamomeeter. Dünamomeeter on mõõteriist jõu mõõtmiseks. 

Dünamomeeter koosneb korpusest, vedrust, skaalast ja osutist. Vedru on dünamomeetris jõu 

anduriks, vedru pikemaks venimise järgi saab otsustada, kui suur jõud dünamomeetrile mõjub. 

Vedru külge kinnitatakse osuti. Osuti asukoht skaalal näitabki jõu suurust. Skaala ehk 

numbrilaud gradueeritakse loodusõpetuse tunnis jõu ühikutes njuutonites. Dünamomeetrit peab 

olema võimalik statiivile riputada. 

 

Dünamomeetri kavandamine eeldab mõõtepiirkonna etteandmist. Dünamomeetri 

mõõtepiirkond on määratud vedru omadustega. Vedrut ei tohi üle koormata, sest siis see rikneb. 

Samal ajal peab dünamomeeter võimaldama võimalikult täpset mõõtmist – skaala kriipsuvahed 

peavad olema piisavalt pikad. 

 

Loodusõpetuse tunnis uurite vedru omadusi venivuse seisukohast ja määrate kavandatava 

dünamomeetri mõõtepiirkonna. Tehnoloogiaõpetuse tunnis disainite ja valmistate 

gradueerimisvalmi dünamomeetri. Dünamomeetri gradueerite loodusõpetuse tunnis. 
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5.3.2. Võrdeline sõltuvus: loodusõpetust ja matemaatikat lõimiv töö 

 

7. klass 

Taust. Samal ajal kui matemaatikas õpitakse funktsioone, korraldatakse loodusõpetuses 

uurimuslikke töid keha kiiruse määramiseks, raskusjõu ja massi seose uurimiseks ja vedru 

pikenemise sõltuvuse kindlakstegemiseks vedrut venitavast jõust. 

 

Ühised mõisted: muutuv suurus, muutumatu suurus, sõltumatu muutuja, sõltuv muutuja – 

funktsioon, võrdeline sõltuvus, võrdetegur, põhjuse-tagajärje seos. 

 

Alateemad ainete kaupa 
Loodusõpetus Matemaatika 
Liikumine ja jõud Funktsioonid 
Raskusjõu ja massi seose uurimine  Võrdeline sõltuvus 
 

Soovitavad õpitulemused Õppetegevused Hindamine 
Loodusõpetus 
 
Õpilane esitab teepikkuse 
sõltuvuse ajast graafiliselt, 
eristades põhjuse-tagajärje 
seost; seostab võrdelist 
sõltuvust matemaatikas (y = ax) 
ja loodusteadustes (F = mg); 
teeb katsest kindlaks vedru 
pikenemise ja jõu võrdelisuse. 

 
Õpilane kavandab 
eksperimendi, uurimaks 
vedru pikenemist avaldatud 
jõu mõjul, viib selle läbi, 
töötleb andmeid ja teeb 
järelduse võrdelise 
sõltuvuse kohta. 

 
Hinnatakse katse tegemise 
korrektsust, mõõtmise täpsust, 
juhendi ja ohutusnõuete järgimist, 
tulemuste vormistamise õigsust ja 
korrektsust ning tulemuste 
tõepärasust. 

Matemaatika  
 
Õpilane selgitab näidete põhjal 
muutuva suuruse ja funktsiooni 
olemust; selgitab võrdelise ja 
sõltuvuse tähendust eluliste 
näidete põhjal; joonestab 
valemi järgi funktsiooni graafiku 
ning loeb graafikult funktsiooni 
ja argumendi väärtusi; 
määrab valemi või graafiku 
põhjal funktsiooni liigi; 
kasutab funktsioone lihtsamate 
reaalsusest tulenevate 
probleemide modelleerimisel. 

 
Lahendatakse ülesandeid 
eluliste situatsioonide 
matemaatilise mudeli 
loomisel (võrdeline 
sõltuvus). 

 
Hinnatakse tulemuse õigsust. 

 




