
Kuressaare Gümnaasiumi valikaine

8. klassi loodusainete praktika

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Looduainete praktikaga  taotletakse, et õpilane:

1) rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb vaatlusi ja
mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi; 

2) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogialase info hankimiseks erinevaid, sh elektroonilisi 
allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt neis sisalduva info õigsust ning rakendab seda 
probleeme lahendades;   

3) loeb ja mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti; 

4) on omandanud ülevaate loodusteadustega  seotud elukutsetest ning mõistab loodusalaste 
teadmiste ja oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades;

5) tunneb huvi keskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna 
vastu; 

6) mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov 
ning motiveeritud elukestvaks õppeks; 

7) vaatleb, analüüsib ning selgitab keskkonna objekte ja protsesse, leiab nendevahelisi 
seoseid ning teeb üldistavaid järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja 
oskusi; 

8) on omandanud süsteemse ülevaate looduskeskkonnas toimuvatest peamistest 
protsessidest ning mõistab loodusteaduste arengut kui protsessi, mis loob uusi teadmisi 
ja annab selgitusi ümbritseva kohta ning millel on praktilisi väljundeid; 

9) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja erisusi, on omandanud ülevaate valdkonna 
elukutsetest ning rakendab loodusainetes saadud teadmisi ja oskusi elukutsevalikus; 

10) oskab korrektselt kasutad vastavale teadusharule iseloomulikke mõisteid ja sümboleid 
nii  abstraktses teaduslikus kui  ka konkreetses igapäevases kontekstis.

2. Valikaine kirjeldus

1) Valikaine hõlmab 8. klassis õpitavaid loodusaineid: bioloogia, keemia, geograafia, 
füüsika.

2) Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaelu ja 
kodukohaga seostatult.

3) Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 
arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. 
Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku 
õpet, arutelu, ajurünnakuid, õuesõpet, jne.



4) Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.

5) Olulisel  kohal  on  vaatlus-  ja katsetulemuste  korrektne  vormistamine  ning  
kokkuvõtete  kirjalik  ja  suuline  esitus.

6) Tundides läbiviidavad praktilised tööd lähtuvad III kooliastme vastavas loodusaines 
(bioloogia, geograafia, füüsika, keemia) käsitletavatest  teemadest.

7) Tundide toimumiseks on klassid jaotatud nelja gruppi inglise keele gruppide põhjal

8) Õppeveerandi jooksul  toimuvad tunnid paaristundidena nelja õppenädala jooksul (igat 
ainet 2 tundi).

3. Füüsiline õpikeskkond

1) Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, 
elektripistikud, spetsiaalse kattega töölauad ning info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogilised demonstratsioonilahendused õpetajale. 

2) Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks katsevahendid ja 
-materjalid 

3) Kool võimaldab ainekavale vastavad demonstratsioonivahendid (sh 
mikroskoobikaameraga ühendatava mikroskoobi ja binokulaari). 

4) Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide 
tegemiseks ning vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks. 

5) Kool võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt korra õppeaastas õpet väljaspool kooli 
territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis või laboris). 

6) Kool võimaldab ainekava järgi õppida arvutiklassis.

4. Hindamine

Hinnatakse: 

1) töövõtete omandamist, töökultuuri, ohutusega arvestamist;

2) funktsionaalsele lugemisoskusele tuginedes  praktiliste tööde teostamist ja vormistamist;

3) erinevate mõtlemistasandite arendamist;

4) koostöö ja otsuste tegemise oskuste arendamist;  

5) analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskusi.

Loodusainete praktika koondhinne pannakse välja õppeaasta lõpus. Kõik õppeaasta jooksul 
saadud hinded on võrdse kaaluga.



5. Õppesisu ja -tegevus

GEOGRAAFIA 

Õpitulemused

Õpilane

1) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 

2) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses sammupaari 
abil; 

3) koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 

4) kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et 
leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi;

5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja 
tardkivimite teket; 

6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, 
liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta.

Õppesisu

Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid. Trüki- ja 
arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. 

Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja 
kaardil. 

Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid.

Kivimid ja nende teke.

Põhimõisted:

Plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, 
satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline 
kaart, kaardi üldistamine.

Murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Praktilised ülesanded kooliümbruse kaardiga. Ilmakaarte ja asimuudi määramine 
kompassiga. Kaardi järgi objektide leidmine ja asukohta kirjeldamine ning sammupaariga 
vahemaade mõõtmine. 

2. Info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi järgi otsing,
koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine).

3. Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) 
iseloomustamine ning võrdlemine. 

4. Plaani koostamine ja täiendamine.



BIOLOOGIA  

Õpitulemused

Õpilane

1) oskab kasutada prepareerimisvahendeid;

2)  teeb märgpreparaate ning kasutab  neid uurides  valgusmikroskoopi; 

3) eristab  looma-  ja taimerakku  ning nende peamisi  osi   joonistel   ja  mikrofotodel; 

4) analüüsib õistaimede organite ehituse  sõltuvust nende ülesannetest, taime kasvukohast 
ning paljunemis-  ja  levimisviisist; 

5) seostab taimeorganite talitlust ainete  liikumisega taimes;

6) iseloomustab  seente ehituslikku  ja talitluslikku mitmekesisust;

7) oskab kasutada määrajaid;

8) tunneb ja oskab kasutada liikide kogumiseks vajalikke vahendeid ja võtteid.

Õppesisu

Mikroskoobi, prepareerimisvahendite kasutamine. Püsipreparaadid ja ajutised  
märgpreparaadid.  Taime- ja loomaraku tunnused. Praktiliste tööde vormistamine. 
Taimefüsioloogia. Taime juhtkoed. Osmoos. Fotosüntees. Pigmendid taimeosades. 
Õhulõhed.

Mikroorganismide elutegevus.  Selgrootute  loomarühmade  iseloomulikud tunnused. 

Liikide määramistunnused.

Põhimõisted: 

mikroskoop, preparaat, alusklaas, katteklaas, pipett, keeduklaas, rakutuum, rakumembraan, 
rakukest, osmoos, juhtkimp, fotosüntees, kattekude, pigment

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

1. Valgusmikroskoobiga püsipreparaatide vaatlus.

2. Märgpreparaatide valmistamine.

3. Vee liikumine taimekoes.

4. Osmoos taime kattekoerakkudes

5. Taime lehest värvainete eraldamine

6. Taimelehe õhulõhede vaatlemine.

7. Mikroorganismide kasvatamine ja vaatlemine.

8. Lülijalgsete loomade välistunnuste võrdlemine  luubi   või  mikroskoobiga.

9. Liikide kogumine ja määramine sh virtuaalmäärajate abil

10. Demonstratsioonmikroskoobi ja projektori kasutamine.



KEEMIA

Õpitulemused

Õpilane

1) oskab kasutada erinevaid laborivahendeid;

2) oskab keemialaboris ohutult töötada;

3) oskab kasutada erinevaid segude eraldamise meetodeid; 

4) oskab selgitada kemikaalide ja saasteainete mõju ümbritsevale keskkonnale ja 
veeressurssidele;

5) tunneb erinevaid aineid ja nende omadusi ning seostab neid igapäevaeluga;

6) tunneb erinevate ainete vastastikmõjusid ning seostab õpitut igapäevaeluga.

Õppesisu

Laboris kasutatavate katsevahendid ja ohutusnõuded. Keemilise reaktsiooni toimumise 
tingimused ja reaktsiooni tunnused. Segude eraldamise meetodid. Ainete mitmekesisus - 
oksiidid, happed, alused, soolad.  Lahuste pH - alused ja happed, neutralisatsioonireaktsioon.

Põhimõisted: 

katseklaas, keeduklaas, statiiv, kooniline kolb, lehter, uhmer, pesupudel, klaastoru, Petri tass, 
piirituslamp, katseklaasihoidja, mõõtsilinder, pipett, jaotuslehter, jahutuskolb, termomeeter, 
ohumärgid, filtreerimine, jaotuslehtriga eraldamine, destilleerimine, aurustamine, oksiid, hape, 
alus, sool, lahuse pH, neutralisatsioonireaktsioon, indikaator, segu, puhas aine, emulsioon, 
suspensioon, tõeline lahus, pihussüsteem.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine.

1. Reaktsioonitunnuste tuvastamine.

2. Segude valmistamine ja algkomponentideks lahutamine.

3. Aineklassidevaheliste keemiliste reaktsioonide läbiviimine.

4. Lahuse pH määramine ja taimse indikaatori valmistamine

5. Loodusliku vee omaduste määramine

6. Taimedes sisalduvate mineraalainete keemiline analüüs

7. Projektori kasutamine

FÜÜSIKA

Õpitulemused

Õpilane

1) mõistab valge valguse olemust liitvalgusena;

2) oskab selgitada  valgusfiltrite toimimist ning kasutamist;



3) oskab kasutada liikumise seaduspärasusi;

4) oskab mõõta jõudusid ja hinnata inertsusega seotud probleeme;

5) oskab kasutada mehaanika kuldreeglit mehhanismi koostamisel.

Õppesisu

Valgus.  Robotid ja liikumine. Jõud. Mehhanismid.

Põhimõisted: 

valgus, spekter, valgusfilter, jõud, dünamomeeter, kaal, kaalutaolek, gravitatsioon, kiirus, 
sagedus, periood, pöördenurk, aeg, teepikkus, trajektoor, andurid, täiturid, kang

Praktilised tööd ja IKT rakendamine.

1. Valge valguse lahutamine spektriks. Valgusfiltrite kasutamine.

2.  LEGO roboti liikumise programmjuhtimine.

3. Jõudude mõõtmine

4. Mehaanika kuldreegli rakendamine.

6. Lõiming

• Loodusaineid õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning 
suulise ja kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

• Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad  andmete analüüs ja tõlgendamine, tulemuste
esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid  uurides 
rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

• Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi 
ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline 
pädevus.  Tehnoloogilist pädevust arendatakse, kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT 
vahendeid. 

• Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine,
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

• Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevate võõrkeelsete 
teatmeallikate kasutamine, et leida vajalikku infot. Loodusteaduslikud ained kasutavad 
võõrsõnu, mille algkeele tähendus on vaja teadvustada. 

8. Läbivad teemad.

1. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

2. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

3. Teabekeskkond

4. Tehnoloogia ja innovatsioon

5. Tervis ja ohutus



6. Väärtused ja kõlblus

7. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

8. Kultuuriline identiteet

9. Saarlus


