
LOODUSÕPETUSE   AINEKAVA  

 

 I kooliaste

Tundide jaotus:

klass 1.klass 2.klass 3.klass

tunde nädalas 1 1 2

1. klass

Õppesisu

Inimese meeled ja avastamine
Inimese meeled (kuulmine, nägemine, kompimine, maitsmine, haistmine) ja avastamine. Elus ja 
eluta. Asjad ja materjalid. Tahked ained ja vedelikud.
Mõisted: omadus, meeled, elus, eluta, looduslik, tehislik, tahke, vedel.
Praktilised tööd

1.   Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses.
2.   Elus- ja eluta objektide rühmitamine.
3.   Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine.
4.   Õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks.

Aastaajad
Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja 
seened eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus.
Mõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, veekogu, maastik.
Praktilised tööd

1.   Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus.
2.   Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine.
3.   Tutvumine aastaajaliste muutustega veebimaterjalide põhjal.

Organismid ja elupaigad
Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: 
toitumine ja kasvamine. Koduloomad.
Mõisted: puu, põõsas, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad, saba, kael,
tiivad, nokk, suled, karvad, soomused, toitumine, kasvamine, metsloom, koduloom, lemmikloom.
Praktilised tööd

1.   Loodusvaatlused: taimede välisehitus; loomade välisehitus.
2.   Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.



Inimene
Inimene. Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. Hügieen kui tervist hoidev tegevus. 
Inimese elukeskkond.
Mõisted: toit, tervis.

Praktilised tööd
1.   Enesevaatlus.
2.   Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine.

Ilm
Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused.
Mõisted: pilvisus, tuul, sademed: vihm, lumi.
Praktilised tööd

1.   Ilma vaatlemine ja kirjeldamine. Ilmavaatluste ülesmärkimine.

Organismide rühmad ja kooselu
Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus.
Mõisted: vili, seeme, okaspuu käbi, linnud, imetajad, putukad.
Praktilised tööd

1.   Õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.

Liikumine Liiklusohutus.
Mõisted: liikumine.
Praktilised tööd

1. Katse „Helkuri vajalikkus“.

  2. klass

Õppesisu

Organismid ja elupaigad
Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: 
toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -loomade erinevus 
maismaaorganismidest.

Mõisted: puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad, saba, kael,
tiivad, nokk, suled, karvad, soomused, toitumine, kasvamine, uimed, ujulestad, lõpused, 
metsloom, koduloom, lemmikloom.
Praktilised tööd

1)  Loodusvaatlused: taimede välisehitus; loomade välisehitus.
2)  Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine.
3)  Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest.
4)  Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.



Mõõtmine ja võrdlemine
Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine.

Mõisted: mõõtühik, termomeeter, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse.
Praktilised tööd

1)  Kehade kaalumine.
2)  Õpilaste pikkuste mõõtmine ja võrdlemine.
3)  Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades.

Inimene
Inimene.  Välisehitus.  Inimese  toiduvajadused  ja  tervislik  toitumine.  Hügieen  kui  tervist  
hoidev tegevus. Inimese elukeskkond.
Mõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, asulad: linn, alev, küla.
Praktilised tööd

1)  Enesevaatlus, mõõtmine.
2)  Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine.

Ilm
Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused.
Mõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi.
Praktilised tööd

1)  Ilma vaatlemine.
2)  Õhutemperatuuri mõõtmine.
3)  Ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine.

Liikumine Liiklusohutus.
Mõisted: liikumine.
Praktilised tööd

1)  Katse „Helkuri vajalikkusest“

Minu kodumaa Eesti
Eesti kaart. Ilusad ja olulised kohad Eestis.
Mõisted: linn, maakond,  saar, poolsaar, järv, jõgi, asulad.

 3. klass

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



Praktilised tööd
1. Looma välisehituse ja eluviisi uurimine.
2. Seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine.
3. Õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.

2. Liikumine
Liikumise tunnused.  Jõud  liikumise  põhjusena (katseliselt).
Liiklusohutus.
Mõisted: liikumine, kiirus, jõud.
Praktilised tööd
1. Oma keha jõu tunnetamine liikumise alustamiseks ja peatamiseks.
2. Liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine.
3. Elekter ja magnetism
Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. 
Ohutusnõuded. Magnetnähtused. Kompass.
Mõisted:  vooluallikas,  elektripirn,  juhe,  lüliti,  juht,  mittejuht,  ohutus,  kompass,
ilmakaared.
Praktilised tööd
1. Püsimagnetitega tutvumine, katsed magnetiga.
2. Kompassi kasutamine.

4. Minu kodumaa Eesti
Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. 
Tuntumad kõrgustikud, saared, poolsaared, lahed, järved, jõed ja asulad Eesti kaardil.
Mõisted:  plaan,  pealtvaade,  kaart,  kaardi  legend,  leppemärk,  leppevärv,  põhi- ja
vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad.
Praktilised tööd
1. Pildi ja plaani kõrvutamine.
2. Plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine.
3. Ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi.
4. www.maps.google.com ja teiste netipõhiste kaartide kasutamine

Vää  r  tused ja hoiakud

3. klassi õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse

säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist

mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.



Uurimisosku  sed

3. klassi õpilane:
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
2) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes;
6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes.

Loodu  svaatlu  sed

3. klassi õpilane:
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
2) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel  

aastaaegadel;
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

 Loodusnähtused

3. klassi õpilane:
1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab

neid;
2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu;
3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;
4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid;
5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga;
6) rakendab saadud teadmisi elektrist elektririistade ohutul kasutamisel;
7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; teab, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg 
ja teepikkus.

Organi  smid  e   mit  mek  esisu  s ja elup  aigad

3. klassi õpilane:
1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning 

toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;
2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;
3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;
4) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat;
5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;



6) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;
7) teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab 

vältida mürgiste seentega seotud ohtusid;
8) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;
9) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest

lihtsamaid toiduahelaid;
10) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud 

uurimuslikule ülevaatele.

In  imen  e

3. klassi õpilane:
1) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;
2) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke

eluviise;
3) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise

kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt;
4) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust;
5) võrdleb inimeste elu maal ja linnas.

Plaan   ja kaart

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



II kooliaste

Tundide jaotus:

klass 4.klass

tunde nädalas 2

4. klass

Maailmaruum

Õpitulemused:

Õpilane:

1)   tunneb huvi maailmaruumi ehituse vastu;
2)   märkab tähistaeva ilu;
3)   nimetab Päikesesüsteemi planeedid;
4)   kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
5) kirjeldab praktilise töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning planeetide

suhtelisi suurusi ja omavahelisi kaugusi;
6)   mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa;
7)   mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese;
8)  mudeldab Maa pöörlemist ning põhjendab gloobuse ja valgusti (taskulambi) abil öö ja päeva

vaheldumist Maal;
9)   kirjeldab tähtede asetust galaktikas;
10) teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega Linnutee;
11) jutustab müüti Suurest Vankrist;
12)  leiab  taevasfääril  ja  taevakaardil  Suure  Vankri  ja  Põhjanaela  ning  määrab 

põhjasuuna;
13) teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi;
14) eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui inimeste uskumist;
15) leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab ja esitab

ülevaate.
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
1. Maa tiirlemise mudeldamine.
2.   Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine.
3.   Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas.



Planeet Maa

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)   teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane ning suuremaid Euroopa riike;
8)  kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega kaasnevaid

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

           9)  toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju  
     loodusele  ja inimeste tegevusele.

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. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.

    2.  Erinevate  allikate  kasutamine  info  leidmiseks  ja  ettekande  koostamiseks  
looduskatastroofide kohta. (fotod, videod, info internetis)

Elu mitmekesisus Maal

Õpitulemused
Õpilane

1)  tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
2)  märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust;
3)  märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab neid oma igapäevaelus;
4)  oskab kasutada valgusmikroskoopi;
5)  selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
6)  nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus;
7)  võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
8)  toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes 
ning jäävööndis;
9)  teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
10) teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal;
11) nimetab organismide eluavaldused



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

1.   Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine.
2.   Raku mudeli uurimine multimeedia materjalide abil.
3.   Seemnete idanemise uurimine erinevates keskkonnatingimustes.
4.   Organismide eluavalduste uurimine looduses.

Inimene

Õpitulemused
Õpilane

1)  väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervislikke eluviise;
2)  mõistab, et inimene on looduse osa ning tema elu sõltub loodusest;
3)  toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;
4)  kirjeldab   inimese   elundkondade   ülesandeid   ja   talitluse   üldisi   põhimõtteid   
ning vastastikuseid seoseid;
5)  seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;
6)  võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
7)  analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust;
8)  toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus;
9)  põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;
10) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid;
11) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;
12) teab, et paljude loomade ja inimese ehituses on sarnaseid jooni;
13) teab erinevate elusorganismide tähtsust inimese elus.

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.
Praktilised tööd

1.   Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.
2.   Ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma-, seeneliigi või bakterirühmaga


