
LOODUSÕPETUS 4. KLASS  (70 TUNDI) 

 

MAAILMARUUM  

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Teema on õpilastele eriliselt huvipakkuv. Ainus kord põhikooli jooksul tutvutakse maailmaruumi 

ehitusega, tähtedega, Päikesesüsteemiga ja Maa liikumisega Päikesesüsteemis.  

Õppesisu: Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. 

Galaktikad. Astronoomia. 

Põhimõisted:  maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet, 

satelliit, Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika, astronoomia. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Mudeli valmistamine Päikese ja planeetide suuruse ning omavahelise kauguse kujutamiseks.  

2. Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine.  

3. Maa tiirlemise mudeldamine.  

4. Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas. 

Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 

Selgitatakse, et see, mida me näeme, ei pruugi veel tõde olla. Tavamõistete „päike tõuseb“ ja „päike 

loojub“ selgitamine Maa tiirlemise mudeldamise abil. Tutvustatakse astronoomia kui teaduse 

selgitusi astroloogia ja tähtkujude tegeliku olemuse kohta. Maailmaruumi käsitlemisel on oht 

kalduda seletav-illustratiivsesse õppeprotsessi. Siiski saab kogu teemat käsitleda probleemide 

lahendamisena, kusjuures tõendusmaterjaliks on vaatlustulemused, aga ka kirjalikud allikad. 

Esikohale tuleb seada õpilaste arvamused (oletused, hüpoteesid), mida erineval viisil 

kontrollitakse. Õpetamist illustreeritakse fotodega kosmosest, samuti animatsioonidega 

taevakehade liikumisest. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu; 

2) märkab tähistaeva ilu; 

3) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust; 

4) kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning planeetide 

suhtelisi suurusi ja omavahelisi kaugusi; 

5) mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja valgusti (taskulambi) abil 

öö ja päeva vaheldumist Maal; 

6) leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab 

põhjasuuna; 

 



Süvendav ja laiendav tegevus:  

Ülevaade maailmaruumi objektist võimaldab esitust erinevatel tasemetel. 

Õppevahendid: taevakaart, valgusallikas, gloobus, soovitav on ka binokkel Kuu vaatlemiseks. 

Lõiming:  matemaatika: suured arvud, pikkus- ja ajaühikud; 

  eesti keel: tekstide lugemine, mõistmine ja sisu jutustamine. 

Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine, kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma 

töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalset 

pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe ning IKT 

kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust kujundatakse 

õuesõppes praktilistes tegevustes ja õppekäikudel. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse 

eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga toetatakse läbiva teema „Keskkond ja 

jätkusuutlik areng“ rakendamist. 

 

PLANEET MAA  

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:  

Õpitakse infot hankima, kasutades erinevaid kaarte ja atlast, täitma kontuurkaarti. Tutvutakse 

planeet Maa mitmepalgelisusega looduskatastroofide kontekstis. 

Õppesisu: Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid. Mandrid ja 

ookeanid. Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend 

Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused. 

Põhimõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja 

lõunapoolkera, põhja- ja lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, riigipiir, 

naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, orkaanid, üleujutused. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine.  

2. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.  

3. Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate koostamiseks looduskatastroofide 

kohta. 

Õppetegevus ja metoodilised soovitused: 

Gloobuse kui mudeli õppimise tulemusena peaks kujundama mudeli teadusmõistelisena. 

Tavamõistes on mudel objekti suurendatud-vähendatud koopia. Seoses „mängugloobuse“ 

valmistamisega saab arutleda selle üle, mida gloobusele kanda ja mida mitte. Gloobuse 

kujundamisel ei peaks lähtuma klassis olevast gloobusest, vaid hoopis Maa kosmosefotodest või 



Maa joonistest, mida leiab internetist külluses. Gloobuse kui Maa mudeli tegemisel peaks mandrid 

ja ookeanid sellele joonistama.  

Geograafilise asendi iseloomustamist alustatakse Eestist (asend põhjapoolkeral, piirnemine 

naaberriikide ja veekogudega), iseloomustamisel kasutatakse ilmakaari.  

Euroopa kaarti peaks õppima mänguliste tegevuste kaudu. Tähtis on, et õpilased teaksid Euroopa 

suuremate riikide paiknemist ja leiaksid atlase registri abil kaardil üles ka tundmatud kohad. 

Looduskatastroofe on soovitav tutvustada videoklippide, meedias ilmunud artiklite ja piltide abil. 

Katasroofid seostatakse ohuga inimese elule ja tegevusele.  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende toimumise põhjustest ja 

tagajärgedest; 

2) kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine, leppemärkide tähendus; 

3) teab, mida tähendab väljend „poliitiline kaart“; 

4) nimetab riigi geograafilise asendi tunnused; 

5) iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist asendit;   

6) leiab atlase kaardilt kohanimede registri järgi tundmatu koha;  

7) kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega kaasnevaid 

ohtusid loodusele, sh inimesele. Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, kus kivimid pole 

kõvad. 

8) toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju loodusele 

ja inimeste tegevusele.  

 

 



ELU MITMEKESISUS MAAL 

 

Õppesisu: Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused: 

toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele. Elu 

erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal. 

Põhimõisted:  rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne organism, toitumine, hingamine, 

paljunemine, kasvamine, arenemine, keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, mäestik, jäävöönd, 

kivistised, hiidsisalikud ehk dinosaurused. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine;  

2) raku mudeli ehitamine või uurimine multimeedia materjalide toel;  

3) seemnete idanemise uurimine erinevates keskkonnatingimustes;  

4) taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates keskkonnatingimustes;  

5) organismide eluavalduste uurimine looduses. 

 

Õpitulemused: 

Õpilane:  

1) oskab kasutada valgusmikroskoopi;  

2) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;  

3) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;  

4) nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;  

5) võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;  

6) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, 

mäestikes ning jäävööndis. 

 

 

 

INIMENE 

Õppesisu: Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi 

terviklikkus. Tervislikud eluviisid. Inimese põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete loomadega. 

Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses. 

Põhimõisted:  elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, süda, veresoon, arter, veen, kopsud, 

maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, seljaaju, munandid, 

munasarjad, emakas, viljastumine, näärmed, neerud. 

 



Põhimõisted:  elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, süda, veresoon, arter, veen, kopsud, 

maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, seljaaju, munandid, 

munasarjad, emakas, viljastumine, näärmed, neerud. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine;  

2) katsed ja laboritööd inimese elundite talitluse uurimiseks;  

3) ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma- ja seeneliigi või 

bakterirühmaga;  

4) menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. 

 

Õpitulemused: 

Õpilane:  

1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid 

ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;  

2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;  

3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;  

4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;  

5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;  

6) toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;  

7) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü. 

 

 

 

 

 

 

 

  


