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Käesolev Eesti Bioloogia ja Geograafiaõpetajate Liidu keskkonna-
hariduslik ajakiri „Kägu” on pühendatud uurimuslikule õppele 
kui ühele võtmeteemale uuenevas õppekavas.  

Käesolevas trükises vaatlevad mitmed autorid uurimuslikku õpet, 
aga ka uurimuslike tööde koostamist koolis erinevatest lähtekoh-
tadest: sõna võtavad nii teadlased kui praktikud-õpetajad, kes oma 
igapäevatöös õpilaste uurimuslike töödega tegelevad. Tutvume 
erinevate nägemustega, mida õpetajad uurimusliku töö all mõis-
tavad, ja vaatleme, kuidas nad selle elemente oma töös kasutavad. 
Ajakirjas käsitletakse õpilaste uurimusliku töö praktilist kor-
raldamist koolis ja uurimusliku tegevuse arendamise võimalusi 
õppematerjali käsitlemisel. Trükise juhtartiklis antakse lugejale 
usaldusväärne skeem, kuidas rakendada uurimuslikku õpet läbi 
kõikide kooliastmete. 

Ajakirja teises pooles leiate tavapäraselt õpetajate töökogemusi: 
tööjuhendeid, praktiliste tööde juhendeid  jms. Lisaks tutvustame 
lugejale mitmesuguste projektide tulemusena valminud töövahen-
deid ja infoallikaid, mida nii õpetaja kui teadmishimuline õpilane 
saaks oma igapäevatöös kasutada. Loodame olla kasulikud erine-
vate projektide saaduste püsivasse kasutusse rakendamisel. 

Head „Kägu” uurimist soovides,

Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liit

Hea Lugeja!
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Viimasel ajal on seonduvalt 
õppekavaarenduse ja loodusteaduste 
õppimisega hakatud Eestiski üha 
enam rääkima uurimuslikust õppest. 
Aadressil http://www.oppekava.
ee/ avanevatesse loodusvaldkonna 
ainekavade tööversioonidesse on 
see integreeritud kui lahutamatu 
osa. Loodusõpetuse ainekavas on 
uurimuslik õpe terve õpitulemuste 
alajaotuse pealkirjaks, bioloogia 
ainekavas on seda rõhutatud 
õpiprotsessi kirjelduses ning 
hindamise peatükis, geograafia 
ainekavas on uurimuslikud 
tööd mainitud juba õppe- ja 
kasvatuseesmärkides, füüsika puhul 
on pikemalt selgitatud uurimuslike 
tööde tegemiseks vajalikku 
õpikeskkonda ning keemia ainekavas 
on uurimusliku tegevuse põhimõtete 
rakendamise oskus toodud välja ühe 
üldise õpitulemusena. Kas aga alati 
mõistetakse õpetajate ning õpilaste 
poolt uurimusliku õppe all üht ja 
sama?

Käesolev artikkel püüab anda lühiülevaate 
sellest, mida käsitletakse rahvusvahelises 
teaduskirjanduses uurimusliku õppena 
ning avada selle Eesti põhikooli konteks-
tis. Tutvustatakse võimalusi uurimuslike 
oskuste järk-järguliseks arendamiseks 
esimesest üheksanda klassini. Esitatud 
ettepanekud on praktiseerimisel Tartu 
Kivilinna Gümnaasiumis loodusõpetuse 
ja Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis 
bioloogia õpetamisel.

Uurimusliku õppe olemus

Uurimuslikust õppest on põhjalikult 
kirjutatud juba Riikliku Eksami- ja Kva-
lifikatsioonikeskuse avaldatud kogumiku 
artiklis Probleemide lahendamine ja uuri-
muslik õpe bioloogias (Pedaste ja Sarapuu, 
2005) ning Tallinna Ülikoolis ilmunud 
haridustehnoloogia käsiraamatu artiklis 
Uurimuslik õpe IKT abil (Pedaste, Sarapuu 
ja Mäeots, 2009). Nimetatud väljaanded 
peaksid olema leitavad kooli raamatu-
kogust või veebist. Nendest saab pikema 
ülevaate uurimusliku õppe aluseks ole-
vast teooriast. Siinkohal olgu aga öeldud, 
et erinevatele allikatele (Bruner, 1961; 

Kuidas rakendada uurimuslikku 
õpet algklassidest põhikooli lõpuni?
Margus Pedaste • Tartu Ülikool ja Tartu Mart Reiniku Gümnaasium
Küllike Pedaste • Tartu Kivilinna Gümnaasium
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Klahr ja Dunbar, 1988; Foundations: A 
monograph…, 2000; Zachos jt, 2000) 
tuginedes võib nimetada uurimuslikuks 
õppeks protsessi, kus läbi hüpoteeside 
püstitamise ja katsete omandatakse 
iseenda jaoks arusaam maailmas toi-
muvate protsesside ja nähtustega seon-
duvatest seaduspärasustest. 

Toodud definitsioonis on palju olulisi 
märksõnu:
• Uurimuslik õpe on protsess – see 

tähendab, et eesmärgiks on eelkõige 
protsessuaalsete oskuste ehk prot-
sessi läbiviimise oskuste omandami-
ne. Teisisõnu on uurimusliku õppe 
eesmärgiks tööriistade käsitsemise 
omandamine. Uurimuslike oskuste 
abil on võimalik hilisemas elus põh-
jendada teaduslikke seisukohti või 
ümber lükata ebateaduslikke ning 
teha korrektseid järeldusi.

• Uurimuslik õpe toimub läbi hüpo-
teeside püstitamise – õppija peab 
esmalt püstitama probleemi ja sõ-
nastama sellega seonduva uurimis-
küsimuse, mille hüpoteetilist vastust 
hakatakse järgnevate uurimuslike 

tegevuste abil kontrollima.
• Uurimusliku õppe keskseks tegevu-

seks on katsete läbiviimine. Katse 
all mõistetakse eksperimenti või 
vaatlust. Esimesel juhul uurija loob 
hüpoteesi kontrollimiseks sobivad 
tingimused püüdes kõrvaldada 
kõik tegurid, mis võivad vajaliku 
järelduse tegemist takistada. Vaat-
luse korral uuritakse protsessi või 
nähtust reaalses situatsioonis sellele 
olulist mõju avaldamata.

• Uurimuslik õpe on selleks, et 
ise toimuvast aru saada – see on 
Bruneri (1961) algse idee kõige 
olulisem komponent. Tema sooviks 
oli, et õpilased hakkaksid õppima 
lähtuvalt sisemisest motivatsioonist 
ja seetõttu on vältimatu, et õpila-
sed peavad lahendama probleemi, 
mille lahendamine on nende jaoks 
huvipakkuv. Nad peavad uskuma, 
et saadud tulemusega on neil endil 
midagi peale hakata.

• Uurimusliku õppe abil õpitak-
se tundma maailmas toimuvaid 
protsesse või nähtusi. Nii viiak-

Näide bioloogia töövihikust. Anu Parts, Külli Relve, Anne Kivinukk, Mari Uudelt. (2008). Bioloogia töövihik 8. klassile. Tallinn: Avita.

Kuidas teadlased töötavad?

VAATLUS
Vaatluse põhjal selgub, 
et taskulamp sisse 
lülitades ei tööta

UURIMISKÜSIMUS
Mis lambil viga on?
Miks lamp ei tööta?

HÜPOTEES 
EHK OLETATAV VASTUS
Taskulamp ei tööta sellepä-
rast, et patareid on tühjad
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se rõhuasetus objektikesksuselt 
protsessikesksusele. See on väga 
oluline, sest paraku on loodus-
teaduste õpetamisel liiga palju 
pööratud tähelepanu kirjeldami-
sele ning tahaplaanile on jäänud 
maailmas eksisteerivaid seosed. Ka 
kehtiva põhikooli ja gümnaasiumi 
riikliku õppekava (2002) ainekavad 
sisaldavad eelkõige objektikeskseid 
aineloendeid.

• Uurimusliku õppe abil õpitakse 
tundma seaduspärasusi. Sellega püü-
takse rõhutada, et maailmas ei ole 
kuigi palju staatilist ja enamik asju 
on pidevas muutumises – ühe tun-
nuse väärtuse muutumisel muutub 
ka teise tunnuse väärtus.

Uurimusliku õppe rakendamine koolis

Uurimusliku õppe rakendamine koolis 
on võimalik nii terviklike uurimuslike 
tööde abil kui ka üksikuid uurimusliku 
töö tegemiseks vajalikke oskusi aren-
dades. Kõige üldisemalt võime jagada 
uurimusliku protsessi kolmeks osaks: 
katse planeerimine, katsete läbiviimine, 

saadud tulemuste analüüs ja tõlgendami-
ne. Sõltuvalt kasutatavast ajast, käsitleta-
vast teemast ning õpetaja eesmärkidest 
võib erinevates tundides keskenduda 
vaid ühele neist etappidest. Valik oleks 
mõistlik langetada lähtuvalt probleemist. 
Kui on tegemist probleemiga, mille lahen-
damiseks vajalike katsete läbiviimine ei 
ole õpilastele jõukohane, võib piirduda 
probleemi ja uurimisküsimuse sõnas-
tamise, hüpoteesi püstitamise ja katse 
planeerimisega või keskenduda esitatud 
andmete analüüsile ja tõlgendamisel. Kui 
käsitletakse valdkonda, milles on lihtne 
organiseerida katseid, siis ei tohiks jätta 
kasutamata võimalust lasta õpilastel ise 
midagi praktilist teha. Kui probleem ja 
selle lahendamise käigus avastatav sea-
duspärasus on õpilastele raskesti mõiste-
tav, kuid samas aine õppimise seisukohast 
väga oluline, siis peaks püüdma leidma 
piisavalt aega kõigi etappide läbimiseks.

Igaühel nimetatud kolmest etapist võib 
eristada veel mitmeid alaetappe ja nii 
soovitame õppetöö planeerimisel lähtuda 
seitsmest uurimusliku õppe etapist:
1) vaatlemine probleemiga tutvumiseks;

KATSE TULEMUSED KINNITAVAD HÜPOTEESI  
Lamp töötab korralikult.  
Hüpotees oli õige.

KATSETULEMUSED EI KINNITA HÜPOTEESI
Kui patareide vahetamine ei lahendanud
probleemi, siis tuleb  välja pakkuda järgmine 
hüpotees ja korraldada uus katse. Katse juures on 
võimalik kasutada möteriistu      

KATSE
Katse kontrollib hüpoteesi 
tõesust. Vanad patareid 
asendatakse uutega.
(Mida teha vanade patareidega?)
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2) küsimuste esitamine probleemi 
määratlemiseks;

3) hüpoteeside püstitamine võimalike 
lahenduste pakkumiseks;

4) katsete planeerimine küsimustele 
vastuste saamiseks ning hüpoteeside 
kontrollimiseks;

5) katsete läbiviimine, kus tehakse 
midagi praktilist või kasutatakse 
erinevaid simulatsioone ja mudeleid;

6) tulemuste analüüs ja tõlgendamine 
andmetest ülevaate saamiseks;

7) järelduste tegemine ja esitamine, 
et ka teistele oleks arusaadav, mida 
selgeks õpiti.

Kui esmapilgul võib tunduda esitatud 
loendi põhjal uurimuslike oskuste oman-
damine üks lihtne tegevus, siis reaalselt 
on erinevad uuringud näidanud (Mäeots, 
2007; Täär, 2009; Murumägi, 2009), et 
põhikooliõpilaste ja ka nende õpetajate 
uurimuslikud oskused pole mitte alati 
kuigi heal tasemel. Seega on hädavajalik 
avada detailsemalt erinevate etappidega 
seonduvad oskused ja õpitegevused. 
Püüame seda järgnevalt teha 1. kuni 9. 
klassi õpilastele mõeldes. Nii on võimalik 
iga etapiga seonduvalt esitada 
uurimuslike oskuste arenda-
mise võimalused kõige ma-
dalamalt kuni kõrgtasemeni 
välja. Tõsi, reaalsuses tuleks 
soovitatu rakendamisel es-
malt määratleda, millise klas-
si tasemel konkreetse klassi 
õpilased parajasti asuvad. Kui 

12. klassi õpilased ei ole uurimusliku õp-
pega tegelenud, siis on nad suure tõenäo-
susega alles algklasside tasemel ja tuleb 
alustada esimeste klasside ülesannetest. 
Siiski, varasemad uuringud probleemi-
lahendamise oskuste arendamisel on 
näidanud, et mida vanemad on õpilased, 
seda kiiremini omandavad nad õppimises 
tekkivad lüngad (Pedaste, 2001). Nii või-
vad 12. klassi õpilased intensiivse tööga 
omandada ka ühe aastaga kõik 1.-9. klas-
sis arendatavad uurimuslikud oskused.

Teisalt peab arvestma, et ka esimese 
klassi õpilased ei tule kooli valgete leh-
tedena. Koolieelse lasteasutuse riiklik 
õppekava (2008) sätestab selle, et last 
suunatakse ümbritsevat maailma mär-
kama, uurima ning kogema kasutades 
erinevaid meeli ja aistinguid. Samuti 
tegeletakse juba lasteaias võrdlemise, mo-
delleerimise, mõõtmise ja arvutamisega. 
Õppekava kohaselt õpitakse ka märgatu 
kohta küsimusi esitama, küsimustele 
vastuseid leidma ning vastavaid järeldusi 
tegema. Need on vaid mõned näiteid, mis 
tõestavad ilmekalt seda, et uurimuslik õpe 
toimub juba aktiivselt enne kooli.

Vaatlemisoskuse 
arendamise aluseks 
on sihipärane vaatlus 
– ümbritseva tunneta-
mine kõigi meelte abil.
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Kuidas arendada probleemide leidmiseks 
vajalikke vaatlemisoskusi?

Vaatlemisoskuse arendamise aluseks 
on sihipärane vaatlus – ümbritseva 
tunnetamine kõigi meelte abil. Sellele 
on olulist tähelepanu pööratud juba 
lasteaias, kuid kuna lapsed tulevad kooli 
erinevatest lasteaedadest ja võivad tulla 
ka lasteaias käimata, siis peab 1. klassis 
kindlasti tähelepanu pöörama ka lasteaia 
õppekavas sisalduva kordamisele. Lisaks 
sellele tuleks rõhuasetus viia looduses 
toimuvate muutuste ning õpetaja poolt 
läbi viidud katsete kirjeldamisele. Siin-
kohal tuleb märkida, et antud kontekstis 
on tegemist nii-öelda esmase vaatlusega, 
mille põhjal alles hakatakse põhjalikke 
vaatlusi planeerima. Näiteks võib vaatluse 
tulemusena tekkida õpilasel tähelepanek, 
mille kohaselt on enne äikesetormi alati 

palju soojem kui pärast seda. See on 
tähelepanek, mille kohta sõnastatakse 
järgnevalt küsimus ja hüpotees ning mis 
leiab lõpuks kinnitust katse läbiviimise ja 
tulemuste analüüsi järel.

Kui 1. klassis võivad vaatluse kesk-
mes olla ka objektid, siis 2. klassis peaks 
keskenduma juba konkreetsete protses-
side kohta info saamisele. Samuti peaks 
siinkohal asuma süstematiseerima oma 
tegevust. Nii võib keskenduda teatud sar-
naste nähtuste või protsesside uurimisele. 
Varasemast enam oluliseks tuleb pidada 
just protsesside (muutuste) märkamist 
ja õpetaja ei tohiks enam niipalju õpilasi 
suunata. Seega võib paluda õpilastel loet-
leda kõik protsessid, mis toimuvad teatud 
kohas ühel ajahetkel ning avastada nende 
juures uurimist väärt aspekte.

Tallinna linna lasteaialapsi 
ärgitab uurimisele ja 
vaatlemisele Lehola 
keskkonnahariduskeskuse 
päkapikurada. Selle pildi 
tegemise ajal oli lasteaed 
suvepuhkusel, rada 
avastasid rootsi õpetajad. 
Foto: Anne Kivinukk
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Järgmiseks eta-
piks probleemi-
de avamisel on 
õppida vaadel-
davat arvuliselt 
kirjeldama. Kui 
esmalt võib piir-
duda ka erine-
vuste kvalitatiivse väljendamisega – enne 
oli vähem ja nüüd on rohkem – siis 
järk-järgult peaks arendama oskust välja 
mõelda, kuidas iseloomustada erinevaid 
protsesside tunnuseid arvuliselt ehk 
kvantitatiivselt. Sellele võiks põhitähe-
lepanu suunata 3. klassis. 

4. klassis võiks edasi liikuda sellega, et 
harjutatakse vaatlusandmete kirjapa-
nemist. Märkmete tegemine võib algul 
tunduda veidi mõttetu, sest lihtsad asjad 
jäävad ka kõik pähe, aga veidi keerulise-
mate või pikemat aega kestvate vaatluste 
korral on see hädavajalik. Vastasel juhul 
ei ole tagatud tulemuste usaldusväärsus. 

Kui vaatlusandmete kirjapanek 
on iseensestmõistetavaks muu-
tunud, siis järgmiseks tuleb 
5. klassis panna rõhk nende 
süstematiseerimisele. Viimane 
võimaldab avastada esmaseid 
seaduspärasusi ja eristada olu-
list ebaolulisest.

6. klass oleks viimane, kus kasutatakse 
vaatlemiseks õpetaja poolt koostatud 
plaane. Seega tuleb siinkohal keskenduda 
juba kõige keerulisematele vaatlusplaa-
nidele – sellistele, mille põhjal tuleb 
keskenduda pikemale ajaperioodile ning 
vaadelda korraga erinevate tunnuste 
muutumist sõltuvalt vaatlusobjektidest. 
Kindlasti on see ka koht erinevate meelte 
abil kogutava teabe kombineerimiseks 
ühtseks tervikuks.

Oma vaatluseplaanide koostamine ja 
nende alusel probleemide identifitsee-
rimine võiks jääda 7. klassi. Siinkohal 

on oluline hinnata plaanide 
teostatavust ning fokussee-
ritust. 

Ise võiks õpilased vaatlus-
plaane hindama hakata 8. 
klassis. Põhikooli viimasesse 
klassi jääks vaatlusplaanide 
põhjendatud korrigeerimise 
oskuse arendamine. Põhjen-
dused peaksid tulenema vaat-
lustulemustest ja taustinfost.

Ka esimese klassi 
õpilased ei tule kooli 
valgete lehtedena, 
uurimuslik õpe toimub 
juba enne kooli.

Õpetajad Tolkuse rabas uurimisretkel. Foto: Anne Kivinukk
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Mida on vaja õppida küsimuste 
esitamiseks?

Küsimuste esitamise oskus peab lõ-
puks arenema selleni, et sõnastatakse 
korrektseid uurimisküsimusi, millele on 
võimalik leida vastuseid uuringute abil. 
Alustada tuleb aga sellest, et õpitakse 
esitama küsimusi nii objektide omaduste 
kui ka protsesside kohta. Õpetajakogemus 
näitab, et mida vanemad on õpilased, 
seda vähem nad küsimusi esitavad. See 
võib aga viidata sellele, et asja vastu pole 
huvi. Et huvi ei saaks maha surutud ja jät-
kuks läbi erinevate õpinguaastate, tuleb 
julgustada õpilasi küsimusi esitama ning 
korrektselt sõnastama. Esimesel hetkel on 
teisejärguline see, kas õpilane ise või ka 
õpetaja neile vastata oskab. Oluline on, 
et küsimus oleks selgelt sõnastatud. Prot-
sessipõhise lähenemise soodustamiseks 
on mõistlik lasta õpilastel mingi objekti 
asemel jälgida protsessi ning paluda neil 
kirjutada selle kohta nii palju küsimusi, 
kui nad vähegi oskavad.

Kui küsimuste esitamise ülesanne 
on juba hiilgavalt täidetav, siis on aeg 2. 
klassis õppida esitama küsimu-
si eelkõige protsesside kohta 
ning 3. klassis otsustama, mil-
listele küsimustele saab leida 
vastuseid katsetamise abil. 
Tuleb mõista, et mitte kõik 
küsimused ei ole sellised, mil-
le vastamiseks saab uuringut 
kasutada. Palju vastuseid on 
maailmas ka selliseid, mis on 

inimeste poolt kokku lepitud. Nii näiteks 
on kasvõi sõnad kokkuleppelised ja kui 
soovitakse teada mingi eestikeelse sõna 
vastet inglise keeles või tänavaservas 
leitud taime nime, siis pole uuringuga 
midagi peale hakata.

4. klassis võiks liikuda juba päris 
uurimisküsimuste sõnstamise juurde 
– õppida esitama küsimusi, milles on 
olemas uurimisobjekt ja mõjutegur. Uuri-
misobjekt on see, mille kohta tahetakse 
midagi teada saada. Siiski, uuring ei saa 
olla nii lai, et tahame ühe objekti kohta 
kõike teada saada. Peame välja valima 
tunnuse, mida tahame objekti juures 
uurida. Nii muutub uurimisobjektiks 
tihtipeale hoopis mingi protsess. Näi-
teks ei uuri me taime, vaid taime kasvu. 
Mõjutegur on aga protsess või objekt, 
mis avaldab meie uurimisobjektile või 
siis selle konkreetsele tunnusele mõju. 
Ka siinkohal tuleb uurimisküsimuste 
sõnastamisel olla piisavalt konkreetne, et 
teised saaksid aru, mida siis hiljem katses 
ikkagi muutma hakatakse.

Järgmiseks etapiks on õppida esi-
tama küsimusi, 
m i l l e s  o levad 
uur imisobjekt 
ja mõjutegur on 
m õ õ d e t a v a d . 
See on hädava-
jalik, kui tahame 
saada katsetest 
usaldusväärseid 
tulemusi, mille 

Küsimuste 
estamise oskus peab 
viima korrektse 
uurimis küsimuseni, 
millele on võimalik 
leida vastuseid 
uuringute abil.
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põhjal järeldusi teha. Mõjuteguri mõõt-
mise võimalus on vajalik juba selleks, 
et katset planeerida. Vastavalt mõõde-
tavatele uurimisobjekti tunnusele ja 
mõjutegurile tuleb katse planeerimisel 
valida ka töövahendid. Uurimisobjekti 
ja mõjuteguri mõõdetavuse hindamine 
on ka heaks toeks nende fokusseerituse 
hindamisel. Kui algselt esitavad õpila-
sed näiteks küsimuse „Kuidas mõjutab 
kastmine taime?“, siis uurimisobjekti ja 
mõjuteguri mõõdetavuse hindamisel 
saab kohe selgeks, et uurimisküsimus 
pole täiuslik – peab täpsustama, mil-
lise tunnuse mõõtmisele taime juures 
keskendutakse ja kuidas muudetakse 
arvuliselt kastmist. Ei saa öelda, et meil 
on 1 kastmine, 2 kastmist, 3 kastmist jne 
või 1 taim, 2 taime, 3 taime jne. Korrektse 
uurimisküsimuse saame siis, kui teeme 
näiteks täpsustused, et muudame päevas 
kastetava vee kogust ja mõõdame taime 
juurdekasvu kuu jooksul. Sel juhul on 
kohe selge, et päevas võib kasta näiteks 
1, 2 või 3 liitrit vett ja taime juurdekasvu 
saame mõõta kas pikkust sentimeetrites 
või massi grammides väljendades. Nii 
saame korrektse uurimisküsimuse „Kui-
das mõjutab päevas kastmiseks kasutatav 
vee kogus taime pikkuse juurdekasvu kuu 
jooksul?” Tõsi, ka sellisel juhul on üks 
väike ebatäpsus – mõiste „taim” on hästi 
lai ning katse põhjal tehtav järeldus kehtib 
ilmselt vaid piiratud hulga taimede puhul. 
Korrektsete uurimisküsimuste sõnasta-
mise harjutamine võiks olla põhiüles-

anne 5. klassis ning nende korrektsuse 
hindamisele keskendumine 6. klassis. 7. 
klassis tuleks siis fokusseeruda juba eba-
korrektselt sõnastatud uurimisküsimuste 
ümbersõnastamisele nii, et need oleksid 
korrektsed ja nende alusel saaks läbi viia 
uuringu.

8. klassi ülesandeks võiks jääda uuri-
misküsimuste väärtuse hindamise oskuse 
arendamine. Nimelt ei ole hea uurimis-
küsimus selline, mille vastamine ei ole 
mingis mõttes vajalik ja kellelegi oluline. 
Küsimuse väärtust tuleb kindlasti vaa-
data esmalt õpilase enda seisukohast ja 
seejärel laiemas kontekstis. Lihtsam on 
kahtlemata anda hinnangut sellele, kas 
õpilane ise tahab tõesti ühe või teise 
küsimuse vastust teada saada ja kas tal 
on selle vastusega midagi peale haka-
ta. Samas on väga oluline ka arendada 
mõtlemist üldistatumal tasandil ning 
hinnata seda, mil määral on ühe või teise 
probleemi lahendamine oluline teistele 
inimestele või laiemalt kogu maailmale. 
Kõige kõrgemaks tasemeks väärtuse 
hindamisel võiks olla erinevate aspektide 
– teaduslike, majanduslike, sotsiaalsete ja 
eetilis-moraalsete – arvestamine.

Viimaseks osaoskuseks küsimuste esi-
tamise oskuse arendamisel on keeruliste 
küsimuste osaküsimusteks jagamine. 9. 
klassis tuleks õppida identifitseerima 
probleeme, mille lahendamiseks tuleb 
sõnastada mitu uurimisküsimust, mil-
lele tuleb eraldi vastused leida, et üldist 
probleemi lahendada.
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Elukestev uurimuslik õpe ehk õpetajad (sipelga)lõvijahil. Foto: Anne Kivinukk

Kuidas sõnastada korrektseid hüpoteese?

Kuigi hüpotees on rangelt võttes tea-
dustulemuste tõlgendamisele tuginev 
oletatav vastus eelnevalt sõnastatud uuri-
misküsimusele, tuleb 1. klassis alustada 
sellest, et õpitaks oma seisukohta selgelt 
väljendama. Seejuures on oluline, et õpi-
lased pakuksid välja mitmeid erinevaid 
vastuseid kasvõi enda kogemustele või 
fantaasiale tuginedes, sest paljudel kü-
simustel võib olla ka mitu erinevat õiget 
vastust. Tuleb õpetada seda, 
et kõike ei tohi ja ei saagi pähe 
tuupida või raamatutest leida 
ja õpetajatelt küsida. Suur osa 
vastuseid on maailmas selli-
sed, mis tuleb ise uuringute 
abil teada saada.

Erinevate vastuste pakku-
mise järel tuleb õppida oma 

seisukohti põhjendama. Kui hüpotees ei 
ole lihtsalt pähe tulnud vastusevariant, 
vaid siiski teadmistele tuginev oletus, siis 
2. klassis võikski alustada sellest, et lisaks 
oletatava vastuse väljaütlemisele peaks 
seisukohta ka põhjendama. Põhjenduseks 
sobib algselt ka varasem kogemus, aga jär-
jest enam tuleks suunata õpilasi ka erine-
vatest materjalidest taustinfo kogumisele. 
3. ja 4. klassis võiks esimeses kahes klassis 
alustatut jätkata ja mitte kuigi palju 
sügavuti minna, sest hüpoteeside sõnas-

tamist peetakse 
uurimuslikest os-
kustest üheks kee-
rulisemaks. Siis-
ki, tuleks õppida 
lihtsaid oletusi ka 
lühidalt aga kor-
rektselt sõnades 
kirja panema.

Hüpotees on 
teadustulemuste 
tõlgendamisele tugi-
nev oletatav vastus 
eelnevalt sõnastatud 
uurimisküsimusele.
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5. klassis võiks liikuda juba üpris kor-
rektsete hüpoteeside püstitamise juurde 
– õppida sõnastama hüpoteese, milles 
on olemas uurimisobjekt, mõjutegur ja 
mõjuteguri oletatav mõju uurimisobjek-
tile. Seejuures tuleb tõmmata paralleele 
uurimisküsimuste sõnastamisega. Ka 
seal on kirjas mõjutegur ja uurimisobjekt 
ning kuna hüpotees on oletatav vastus 
uurimisküsimusele, siis siin kasutatakse 
neid kahte samas sõnastuses. Seega võib 
õpetada, et hüpotees tugineb uurimiskü-
simusel ja sellel on viimasega võrreldes 
kaks olulist erinevust: esiteks on see kü-
simuse asemel väide ja teiseks sisaldab ka 
uue osana mõjuteguri ja uurimisobjekti 
vaadeldava tunnuse omavahelise seose 
kirjeldust.

Kui 5. klassis õpitakse selgeks hüpo-
teesi komponendid ja nende korrektne 
kasutamine, siis edasi toimub vaid hü-
poteeside täiuslikumaks lihvimine. 6. 
klassis õpitakse sõnastama hüpoteese, 
milles kõik kolm nimetatud komponenti 
on mõõdetavad. 7. klassis põhjendama 
hüpoteesis kasutatud uurimisobjekti ja 
mõjuteguri valikut ning oletust, miks 

mõjutegur peaks avaldama 
arvatavat mõju uurimisobjek-
tile. 8. klassis on aeg liikuda 
hüpoteeside sõnastuse kor-
rektsuse hindamise juurde. 
Kuna hindamisülesanne on 
kahtlemata üks keerukamaid, 
siis siinkohal võiks alustada 
sellest, et õpetaja koostab ise 

erinevaid vigu sisaldavaid hüpoteese ja 
õpilaste ülesandeks on need vead üles 
leida. Esmalt võiks kasutada vaid üht 
viga sisaldavaid hüpoteese ja edasi liiku-
da mitmevealiste juurde. 9. klassis jääb 
siis põhirõhk ebakorrektselt sõnastatud 
hüpoteeside põhjendatud ümbersõnas-
tamisele.

Millisel viisil arendada katse planeerimise 
oskusi?

Katsete planeerimise oskuse arenda-
mist peaks alustama sellest, et õpitakse 
töötama etteantud korrektse ja samas 
lihtsa katseplaani järgi. Kuigi 1. klassi 
õpilane on sageli valmis ka ise lihtsamaid 
plaane koostama, on mõistlik alguses 
keskenduda õpetaja poolt planeeritud 
katsete läbiviimisele. Seejuures on või-
malik juhtida õpilaste tähelepanu sellele, 
miks erinevad etapid katse plaanis kirjas 
on. Nii õpivad nad jagama oma tegevust 
etappideks ning põhjendama nende va-
jalikkust. 2. klassis võib siis liikuda juba 
koostama lihtsaid tegevusplaane enda ja 
õpetaja sõnastatud küsimustele vastuste 

Suur osa vas-
tuseid on maailmas 
sellised, mis tuleb ise 
uuringute abil teada 
saada.
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saamiseks. Tuginedes esimeses klassis 
omandatud kogemusele tuleb nüüd eta-
piviisiliselt planeerida lihtsamaid katseid. 
Kuna õpilaste ideed võivad olla katse 
planeerimise oskuste arendamiseks liiga 
keerukad, siis on mõistlik teatud juhtudel 
ka planeerimise aluseks oleva probleemi 
esitamine õpetaja poolt. 3. klassis võiks 
keskenduda sellele, enamik planeeritavaid 
kaitseid oleks ikkagi protsesside kohta 
info saamiseks.

4. klassis peaks alustama kvalitatiiv-
selt oluliselt korrektsemate katsete pla-
neerimisega – tuleb planeerida katseid, 
milles muudetakse mõjuteguri väärtust 
ja mõõdetakse uurimisobjekti mingit 
tunnust. 5. klassis võiks rõhuasetuse viia 
uurimisküsimusele vastuse leidmiseks 
sobivate katsevahendite valimisele ning 

6. klassis sobivate mõõtmismeetodite ja 
mõõteriistade leidmisele. Vahendite ja 
meetodite valimisel võiks õpilased ka 
põhjendada, miks nad on oma valikud 
teinud. Seejuures tuleb hinnata seda, 
kui valikud on rakendatavad ja annavad 
võimalikult vähese vaeva ning kuluga 
usaldusväärse vastuse püstitatud uuri-
misküsimusele.

Uuringu usaldusväärsuse tõstmine 
oleks fookuses 7. klassis. Esmalt tu-
leks õppida leidma meetodeid katsete 
usaldusväärsuse tõstmiseks kasutades 
sobiva täpsusega mõõtmismeetodeid 
ning korduskatseid. Seejuures on oluline 
märkida, et täpsus ja korduskatsete arv 
peavad olma optimaalsed. Liiga täpne 
mõõtmisriist ei ole vajalik, kui tahame 
teha suhteliselt üldist järeldust ja teatud 

100% tüdrukutest ja 93% poistest hindas  õuesõpet meeldivaks ja nad soovivad edaspidi  
õues õppida. Foto: M. Valtin
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piirist alates ei muu-
da korduskatsete ar-
vu suurendamine 
enam uuringu põh-
jal tehtavat järeldust. 
Siiski on vaja õpilas-
tel endil avastada, et 
ühe mõõtmise põh-
jal saadavad tule-
mused viivad sageli 
väära järelduseni, 
sest varieeruvate protsesside korral on 
juhuslikkus loomulik nähtus.

8. klassis tuleks õppida hindama ole-
masolevaid katseplaane lähtudes nende 
realiseeritavusest ning plaani alusel saa-
davate tulemuste usaldusväärsusest. 9. 
klassi jääks siis nende samade katseplaa-
nide modifitseerimise õppimine. Plaanide 
muutmine peaks alati olema põhjendatud 
ja lähtuma eelkõige saadud tulemustest ja 
kogutud taustinfost.

Mida teha katsete tulemusliku läbiviimise 
tagamiseks?

Katsete läbiviimine on kahtlemata 
õpilastele kõige meeldivam osa uuri-
muslikust tegevusest. Seda keerulisem 
on aga nende tähelepanu võita ja õigele 
teele suunata. Õpilased peavad mõistma, 
et katse läbiviimine ei ole lihtsalt millegi 
praktilise tegemine, vaid põhjalikult lä-
bimõeldud plaanile vastav etapiviisiline 
toimingute jada, mis võimaldab saada 
usaldusväärse vastuse eelnevalt püsti-

tatud uurimisküsimusele ja 
kontrollida sõnastatud hü-
poteesi tõesust.

Selleks, et õppida katseid 
korrektselt läbi viima, tuleks 
1. klassis alustada etteantud 
katseplaani järgi töötama 
õppimisest. Seejuures on 
muidugi oht, et tekib aru-
saam, mille kohaselt on katse 
kellegi targa poolt koostatud 

ja selles ei või midagi muuta. Nii tuleb 
pöörata tähelepanu sellele, et katset 
võib ka teisiti teha, aga seekord teeme 
niimoodi.

2. klassis võiks põhitähelepanu pöörata 
katsete kirjeldamisele. Sel juhul õpitakse 
korrektset tegevust kirja panema ja seelä-
bi ka tulemuslikumalt ise katseid planee-
rima. Lisaks hoolikale katse läbiviimisele 
tuleb siinkohal alustada tegevuste doku-
menteerimisega. Viimane on aluseks, et 
hiljem eelkõige normist kõrvalekalduvaid 
või üllatavaid tulemusi tõlgendada.

Kolmas etapp katse läbiviimise oskuste 
arendamisel võiks olla see, kui õpitakse 
eelnevalt esitatud uurimisküsimuste 
vastamiseks katseandmetest olulist infot 
leidma. See tähendab, et 3. klassi fookuses 
on kogu infost vaid olulise selekteerimine 
ja kirjapanek. 4. klassis õpitakse juba kat-
se käigus süstematiseeritult mõjutegurit 
muutma ja katseandmeid kirja panema. 
Seejuures peab ka õppima katsetulemusi 
mõjutada võivaid tegureid kogu katse 
vältel muutumatuna hoidma.

Katse läbiviimi-
ne ei ole pelgalt mil-
legi praktilise tege-
mine, vaid põhjalikult 
läbimõeldud plaanile 
vastav etapiviisiline 
toimingute jada...
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5. klassis on aeg õppida erinevaid kat-
sevahendeid õigesti ja ohutult kasutama. 
Tagada tuleb see, et õpilased suudaksid 
analüüsida erinevate vahendite ja ka 
meetodite rakendamisega kaasnevaid 
riske nii vahenditele, neile endile kui 
ka kaaslastele. Võib kindel olla, et kõi-
gi vahendite ja meetodite kasutamisel 
tekkivaid ohtusid ei ole võimalik pähe 
õppida ja seetõttu peaks õpetaja mõtlema, 
millised on erinevat tüüpi ohud. Lihtsasti 
on märgatavad tule ja elektri või mürgiste 
ainete kasutamisega seonduvad riskid, 
kuid sageli unustatakse riskitegurid, mis 
võivad põhjustada näiteks allergiat. Ei 
maksa unustada ka seda, et teatud katsete 
tegemisel on olemas usulised riskid. Tõsi, 
viimane on aspekt, mida peab arvestama 
eelkõige õpetaja.

Kui katsete läbiviimise põhioskused 
on omandatud, siis tuleb asuda tutvuma 
uuringute usaldusväärsuse tõstmise mee-
toditega. 6. klassis võiks õppida katsetes 
rakendama erinevaid mõõtmismeetodeid 
ja mõõteriistu. Seejuures tuleb planee-
rida katseid, mis näitavad, et erinevate 
meetodite või mõõteriistadega kogutud 
andmete alusel võib saada ka erinevaid 
järeldusi. Üldine reegel on see, et mõõt-
mised peavad olema piisavalt täpsed, aga 
mitte täpsemad kui vajalik järelduste te-
gemiseks. Liigse täpsuse tagaajamine võib 
nõuda väga kallite vahendite soetamist 
või raskesti loodavaid katsetingimusi ja 
pikka aega katsetamiseks. Seega tuleb 
püüelda optimaalsuse poole. 7. klassis 

võiks sisse tuua tulemuste usaldusväär-
sust tagavate meetodite rakendamise. 
Kõige levinum võimalus usaldusväärsuse 
tõstmiseks on korduskatsete tegemine, 
aga sageli lihtsasti rakendatav on ka see, 
kui erinevad õpilased teevad sama katset 
ning järeldus tehakse ühiselt. Teatud 
juhtudel võib olla võimalik erinevate 
meetodite või vahendite kasutamine sama 
järelduse tegemiseks.

8. ja 9. klass jääksid selleks, et õppida 
katsete läbiviimist hindama ja oma hin-
nanguid põhjendama ning hiljem siis ka 
katseid modifitseerima vastavalt saadud 
tulemustele ja taustinfole. Hindamisel ja 
modifitseerimisotsuste tegemisel on väga 
olulised 6. ja 7. klassis õpitud oskused 
tulemuste usaldusväärsuse tagamiseks, 
kuid tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, 
kas katse abil ikkagi saadakse tulemused, 

Katsete läbiviimine on kahtlemata õpilastele 
kõige meeldivam osa uurimuslikust tegevusest. 
Foto: M. Valtin
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mis võimaldavad leida vastuse püstita-
tud uurimisküsimusele ja kontrollida 
hüpoteesi.

Kuidas analüüsida ja tõlgendada 
tulemusi?

Tulemuste analüüsioskuste arenda-
misel on üks olulisemaid aspekte see, 
et õpitaks küsimustele vastama katse-
andmete põhjal. Sellega võib alustada 
juba 1. klassis, ehkki praktika näitab, et 
mõnikord esineb vastavaid probleeme ka 
üliõpilastel. Siin on oluline, et õpilased 
eristaksid arvamust tõestatud faktist ja 
oleksid valmis oma esialgset seisukohta 
muutma, kui tulemused seda eeldavad. 
Oskuse arendamiseks tuleks välja mõelda 
probleeme, mille puhul õpilastel levinud 
arusaamad lähevad lahku õigest vastu-
sest. 2. klassis võiks siis õppida katseand-
mete abil põhjendama, miks on küsimuse 
üks vastus õige, aga teine vale. Sellega 
kujundatakse õpilaste hoiakut, et enne 
millegi väljaütlemist peab olema vastav 
tõendusmaterjal. 3. klassis oleks fookus 
oma oletustele katse tulemuste analüüsist 
kinnituse leidmisel ja oletuste ümber-
lükkamisel katseandmete põhjal. Kok-
kuvõttes on 1.-3. klassis põhiülesandeks 
andmetele tugineva põhjendamisoskuse 
arendamine nii arvamuste tõestamiseks 
kui ka ümberlükkamiseks.

4. klassis tuleks õppida kirjeldama liht-
said seoseid mõjuteguri ja uurimisobjekti 
vahel. Lihtsad seosed võiksid olla ühesuu-

nalised ehk siis sellised, kus mõjuteguri 
muutmisel muutub uurimisobjekti vaa-
deldav tunnus alati ühes suunas – näiteks 
suureneb või väheneb. Seosed, kus ühe 
tunnuse muutudes teine algul suureneb 
ja pärast jääb muutumatuks või hakkab 
hoopis vähenema on juba keerukamad 
ja nendele võiks põhitähelepanu pöörata 
6. klassis. 5. klass jääks vahepeal selleks, 
et õppida katseandmete tõlgendamiseks 
tegema lihtsamaid arvutusi. Arvutused 
on olulised seetõttu, et mõned seosed 
avalduvad alles siis, kui leitakse keskmi-
sed või miinimumid ja maksimumid ning 
võrreldakse neid omavahel. Lihtne võte 
tabelisse kogutud andmetes seoste avas-
tamiseks on ka see, kui andmed reastada 
mõjuteguri väärtuste järgi.

Katseandmete põhjal tehtavate järel-
duste ulatust õpitakse hindama 7. klassis. 
Seejuures peaks õpilased oskama öelda, 
kui laialt saab tehtavaid järeldusi kasutada 
arvestades katsemetoodikat – mõõt-
misvahendeid, mõõtmiskordade arvu, 
uurimisobjekte jms. Kui katse tingimused 
on piisavalt täpselt kirjeldatud, siis võib 
järeldus kehtida kõigis samasugustes tin-
gimustes. Sageli tuleb siiski arvestada, et 
uuritud katseobjektid pärinevad mingist 
kindlast kohast või katse on läbi viidud 
tingimustes, mida mujal enamasti pole. 
Sügavam katseandmete usaldusväärsuse 
analüüs jääks 8. klassi ülesandeks. See-
juures tuleb õppida ka näitama, miks 
ei saa katseandmete põhjal mõnikord 
vajalikke järeldusi teha. 9. klassis peaks 
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põhjendama katse läbiviimise, katseplaa-
ni, hüpoteeside ja uurimisküsimuste mo-
difitseerimise vajadust lähtudes andmete 
analüüsist ja tõlgendamisest.

Mis on oluline järelduste tegemisel ja 
esitamisel?

Viimane uurimusliku õppe etapp on 
järelduste tegemine ja esitamine. 1. klassis 
võiks õppida katses kogutud andmeid 
esitama lihtsatel diagrammidel ja skee-
midel. Esmalt piisab sellest, kui õpilased 
vabalt kogutud andmeid analüüsivad ja 
korrektse järelduse sõnastamisele võib 
keskenduda hiljem. Küll aga tuleb juba 
algusest peale õpetada neid oma tule-
musi esitama teistele arusaadaval moel. 
Esmased korrektselt sõnastatud lihtsad 
järeldused võiks teha 2. klassis. Tuleks 
püüda lühidalt väljendada seda, kuidas 
ühe teguri muutumisel teine muutub. 
Päris korrektsete järelduste tegemine 
jääks 5. klassis õppimise põhiülesandeks. 
Siis õpitakse koostama katseandmetele 
tuginevaid järeldusi, mis sisaldavad nii 
uurimisobjekti, mõjutegurit kui ka uuri-
misobjektile avalduva mõjuteguri mõju 

iseloomustust. Eriti keeru-
kate mitmesuunaliste järel-
duste tegemisele võiks aga 
fokuseeruda alles 7. klassis.

3. ja 4. klassis tuleks kes-
kenduda tulemuste visuali-
seerimisele. Esmalt esitama 
katseandmeid lihtsate tabeli-

tena ning seejärel tabelite põhjal diagram-
me koostama. Seejuures tuleb tähelepanu 
pöörata sellele, et tabelil ja diagrammil 
peab olema kõik arusaadavalt esitatud 
ja piisav legend märkidest arusaamiseks. 
Eraldi tähelepanu tuleb suunata ka lü-
hendite kasutamisele – kõik need peavad 
olema lahti seletatud. Tabelil peab olema 
päiserida, kus on kirjas, mis erinevates 
tulpades esitatud ja enamasti on ka esi-
meses tulbas kirjas, mida erinevad read 
näitavad. Kui diagrammil on teljed, siis 
peab aru saama, mida erinevatel telgedel 
näidatakse ja millised on vastavad ühi-
kud. Õige tabeli või diagrammi tüübi 
valimine vastavalt uuringu tulemustele 
ja tehtavatele järeldustele võiks jääda 6. 
klassi ülesandeks.

8. ja 9. klass jääks sarnaselt mitmetele 
teistele uurimusliku õppe etappidele 
eelkõige hinnangute andmise oskuste 
arendamiseks. Esmalt tuleb õppida hin-
dama järelduste usaldusväärsust ning 
tulemuste esitamise viisi asjakohasust. 
Seejärel aga tegema üldistusi arvestades 
uuringu põhjal tehtud järeldust, selle 
usaldusväärsust ja üldistatavust ning 
asjakohast taustinfot.

Uurimuslikud os-
kused on järk-järgult 
arendatavad alates 1. 
klassist kuni põhikoo-
li lõpuni ja kauemgi.
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Kokkuvõte

Kui olete kõigi etappidega seonduvad 
uurimuslikud oskused kirjutatu põhjal 
enda jaoks lahti mõtestanud, siis nõus-
tute ilmselt sellega, et uurimuslik õpe ei 
ole miski, mille saab selgeks ühe aastaga. 
Uurimuslikud oskused on järk-järgult 
arendatavad alates 1. klassist kuni põhi-
kooli lõpuni välja ja tegelikult võib nende 
arendamisega jätkata hiljemgi. Käesolev 
artikkel püüdis avada, kuidas on igal 
etapil võimalik eristada vähemalt üheksa 
erinevat taset. Soovituste rakendamisel 
oleks mõistlik alustada sellest, et mõtel-
da, millisel tasemel on parajasti ühe või 
teise klassi õpilased. Kui õpetate 5. klassis 
loodusõpetust, siis võivad tegelikult olla 
õpilased ühe etapiga seonduvalt juba 
7. klassi tasemel kui teise osas on alles 
justkui 2. klassis. Miks mitte sellisel juhul 
teha oma tundide ajajaotuskava selliselt, 
et keskenduda ühtlase taseme saavutami-
sele. Ei maksa ka loota, et 5. klassi lõpuks 
oleks õpilastel heal tasemel uurimuslikud 
oskused. Soovitused on koostatud ar-
vestades õpilaste mõtlemisvõime arengu 
mudeleid ning seega on näiteks erinevad 
hindamisoskused enamiku õpilaste pu-
hul arendatavad alles põhikooli vanemas 
astmes. Seega ei ole esitatud soovitused 
oskuste arendamisel küll absoluutseteks 
reegliteks, aga siiski põhjendatult just 
sellises järjekorras ja vastavate klasside 
õpilastele suunatud.

Kokkuvõttes võib aga öelda, et soo-
vitused on ainult soovitused ja kuigi 

artikli autorid on nende järgi erinevates 
klassides juba tulemuslikult tegutsenud 
on mõistlik igal õpetajal enda jaoks sobiv 
tee leida. Uurimusliku õppe rakendamisel 
tekkinud häid ideid ja omandatud kasu-
likke kogemusi ei maksa siiski enda teada 
jätta. Autorid on tänulikud tagasiside eest 
nii käesolevale artiklile kui ka laiemalt 
uurimusliku õppe rakendamise kohta 
oma tundides.
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Projektõppe võimalusi geograafias 
Külli Kärson • Võru Kesklinna Gümnaasium

Kuidas?

Üks võimalus on lisaks traditsiooni-
lisele õppele kasutada projektõpet, mille 
eesmärk on mingi teema uurimine süga-
vuti, mitte ainult õigete vastuste andmine 
õpetaja esitatud küsimustele. 

Projektõppe ajal teevad õpilased kindla 
aja jooksul rühmades või paarides koos-
tööd, et lahendada püstitatud probleem. 
Töö tulemust tutvustatakse klassikaaslas-

tele. See on mõtestatud õppimine, milles 
on aktiivne roll õppijal, sest ta tegeleb 
info mõtestatud läbitöötamisega ning 
tal on vastutus oma töö eest. See või-
maldab muuta tunni, kus õpetaja räägib, 
tunniks, kus õpilane mõtleb ja tegutseb 
(mida me õpetajana tegelikult tahamegi 
ja naudime).

Õpetaja roll projektõppes on erinev 
traditsioonilist õpet kasutavast õpetajast.  

Doris Kareva on öelnud: 

„Haridus peaks andma 
tänapäeva keerulise ja 
rahutu maailma kaardi 
kui ka kompassi, mille 
abi l se l l e s maai lmas 
teed leida.”
26. okt. 2007, Õpetajate Leht 
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Projektõppes on õpetaja ülesanne õpi-
keskkonna loomine, ligipääsu tagamine 
informatsioonile ja õpilaste juhendamine. 
Probleemiks on aeg, sest projektõppe 
ettevalmistamine ja läbiviimine on aja-
mahukas.

Oluline on tehnoloogia kasutamine, 
mis annab võimaluse siduda ainet arvuti-
õpetusega. Materjali otsimine Internetist, 
tekstitöötluse võimaluste kasutamine, 
PowerPointi esitluste tegemine, spet-
siaalsete õpiprogrammide kasutamine 
jne võimaldab hinnata lisaks ainele sama 
töö tulemust arvutiõpetuses.

Konkreetsete õpiülesannete täitmiseks 
on tavapärane aeg kaks nädalat. Olulisel 
kohal kõikide tööde puhul on leitud 
info kriitiline hindamine, mis arendab 
funktsionaalset lugemisoskust, ja viita-
mine, sest kasutatakse erinevaid allikaid. 
Tähtis on info süstematiseerimine, olulise 
eristamine. Projektõppe kasutamine aitab 
arendada iseseisvat kriitilist mõtlemist, 
mis on üks sotsiaalsetest oskustest.

Projektõppe võimalusi 7. klassis

1) Pinnamoe teema 
Tehakse tööleht kõrgmäestike kohta. 

Infot kogutakse arvutiõpetuse tunnis ja 
vormistatakse võrdlev tabel, kus lisaks 
arvandmetele (kõrgeim mäetipp, keskmi-
ne kõrgus, mäestiku ulatus) leitakse paar  
iseloomulikku tunnust mäestiku kohta 
ja selgitatakse mäestiku geograafilist 
paiknemist. Võrdluse lõpetab Internetist 

leitud pilt.  Geograafiatunnis toimub selle 
info esitamine ja probleemile leitud la-
henduse selgitamine. Õpilane õpib prob-
leemide üle arutledes ja neid lahendada 
püüdes. Lisaks geograafiateadmistele 
läheb vaja teadmisi arvutiõpetusest (info-
otsing, tabel), emakeelest (kohanimed) ja 
matemaatikast (keskmine kõrgus, maksi-
maalne kõrgus, mõõtühikud). 

2) Pinnamoe teemat kordava valikvas-
tustega küsimustiku koostamine arvu-
titunnis ja selle töö tulemuste esitamine 
geograafiatunnis, kus lahendatakse ja 
hinnatakse tehtud tööd. Probleem püstita-
takse koos õpilastega. Nii selgub, mida on 
kergem õppida, kas fakte või arusaamist 
seaduspärasustest. Vastavalt sellele koos-
tavad õpilased ka küsimused. Lihtsam on 
küsida fakte ja raskem koostada küsimusi, 
mis näitab arusaamist teemast.

3) PowerPointi esitluse koostamine 
valitud veekogu kohta. Kogudes andmeid 
mere, järve või jõe kohta ja võrreldes seda 
Eesti veekogudega, saadakse ettekujutus 
Eesti veekogude väiksusest maailma 
suuremate veekogudega võrreldes. Tead-
mised emakeelest (õigekiri, kohanimed, 
lühendid), matemaatikast (diagrammid, 
mõõtühikud), bioloogiast (veekogude 
elustik) lisaks geograafiateadmistele ja 
arvutioskustele aitavad õpilastel hak-
kama saada hästi läbi mõeldud ja sisuka 
esitlusega kaasõpilastele. Esinemisjulgust 
tuleb harjutada ja see on üks võimalusi.
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Projektõppe võimalusi 
8. klassis

1) Paaristööna koos-
tatakse õppereferaat, 
kus lisaks geograafia-
teadmistele kasutatak-
se arvutiõpetuses saa-
dud teadmisi referaadi 
vormistamisel ja info 
otsimisel ning emakee-
leteadmisi õigel sõnas-
tamisel. Iga veerandi 
lõpuks on kavandatud 
esitlused, kus tehtud 
tööd klassikaaslastele 
tutvustatakse. Refe-
raadi teemad valivad 
õpilased ise või kasu-
tavad õpetaja pakutud 
teemasid. Teemade valikul on nõue, et 
need oleksid seotud 8. klassis õpitavaga. 
Õpilastel on võimalus valida referaadi 
teema ka oma reisikogemustele toetudes, 
kusjuures illustreerida saab seda reisi-
fotodega. Näiteid mõnedest valitud tee-
madest: „Eestiga seotud maadeuurijad”, 
„Kõrberahvaste elust ja kommetest”, „Reis 
suurlinna”, „Minu kogemused ja avastu-
sed mägedes matkates või suusatades”, 
„Tundrarahvaste elust ja kommetest”, 
„Maavärinad Eestis” jne.

2) Vihmametsade keskkonnaproblee-
midega tutvuvad õpilased rühmatöö 
käigus, kus valitakse keskkonnatöötaja, 
kohaliku külaelaniku ja ettevõtja roll 

ning etteantud juhendite põhjal koosta-
takse esitlus oma rolli seisukohast lähtu-
valt. Selles töös on oluline leida lisainfot 
oma rollilahenduse jaoks ja  rühmas 
kõiki osapooli rahuldav variant. Vaid-
lused on ägedad, sest kogu situatsioon 
tuleb kaardistada küla skeemkaardile 
ja seda ka esitluse ajal klassikaaslastele 
selgitada.

Projektõppe võimalusi 9. klassis

Koostöös arvuti- ja majandusõpetajaga 
oleme pakkunud välja nn kaardireisi 
Euroopa riiki. Eesmärk on teada saada, 
kui palju maksab praegu selline reis 
tutvumaks valitud riigi loodus- ja kul-
tuuriväärtustega. Töös pannakse paika 

Pinnamoe teema juurde sobib koostada tööleht kõrgmäestike kohta. 
Interneti foto: Cuillini mäestik Šotimaal
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marsruut, vahemaad, aeg, külastatavad 
objektid ja maksumus – seega leiavad 
aktiivset käsitlemist teadmised erineva-
test ainevaldkondadest. Samuti pakuvad 
õpilased välja sihtgrupi, kellele see reis 
kõige enam sobida võiks. Õpilaste töö tu-
lemustest annavad ülevaate PowerPointi 
esitlused. Tööd hõlbustavad gümnaasiu-
miõpilaste koostatud eri riikide teema-
lised uurimuslikud referaadid, mida 9. 
klassi õpilased lisaks Internetile kasutada 
saavad. Kasutatud allikate viitamisel on 
õpilasreferaadid olulisel kohal. Hinnan-
guid tehtud kaardireiside kohta annavad 
nii õpilased kui ka õpetajad. Koostatud on 
hinnangulehed, kuhu kuuldud esitluste 
põhjal pannakse kirja ka arvamus oma 
reisieelistuse kohta.

Projektõppe võimalusi 11. klassis

Projektõpe on seotud uurimusliku 
referaadi koostamisega valitud riigist. Et-
teantud Interneti-aadressid hõlbustavad 
töö tegemist ja hindamist. Töö tegemisel 
korratakse läbi tundides õpitu, aga nüüd 
juba konkreetse riigi näitel. Info süstema-
tiseerimine, kriitiline hindamine, graa-
fikute ja diagrammide lugemise oskus, 
analüüsimine ja järelduste tegemine, oma 
mõtete õige sõnastamine jms on vajalikud 
oskused paljudes ainetundides ja riigi-
eksamil. Tööga alustatakse septembris, 
jaanuaris on vahehindamine ja mais an-
takse tööle lõpphinne. Töö vormistamisel 
lähtutakse üldistest nõuetest, mis on meie 

koolis kehtestatud ja kokku lepitud.
Projektõpet on võimalik läbi viia 

rühmatööna, paaristööna või ka indivi-
duaaltööna. Eesmärk on saada vastuseid 
mingi teemaga seonduvatele küsimustele. 
Küsimusi võivad esitada õpilased, õpetaja 
ja õpilane koostöös. Kui õpilased saavad 
projekti ülesande või kirjelduse, peab 
neil olema teave ja võimalus otsustada, 
kuidas probleemi lahendada. Õpetaja (või 
õpetajate) ülesanne on varustada õpilasi 
vajaliku info ja juhenditega, õpilase üles-
anne on võimalike lahenduste leidmine 
probleemidele, arvestades õpetaja antud 
tingimusi. Projektõpe eeldab head koos-
tööd nii õpetajate kui ka õpilaste vahel, 
see on hea võimalus teha ühise eesmärgi 
nimel meeskonnatööd.

Selliste õpiülesannete täitmine on 
õpilastele meeldinud, sest siin oskavad 
kõik ja positiivselt saab hinnata nii väga 
tublisid kui ka vähem tublisid õpilasi, mis 
motiveeribki kõiki vastavaid töid tegema. 
Eriti meeldiv on õpilastele olnud sama töö 
eest hinnete saamine mitmes õppeaines, 
mis kindlasti vähendab ka nende iga-
päevast õpikoormust. Õpetajatele annab 
projektõppe kasutamine võimaluse oma 
tööd mitmekesistada ning ka enda jaoks 
huvitavamaks muuta, sest tulemused pole 
ette teada ja üllatusi on alati.
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Hollandi-Eesti keskkonnaharidusprojekti “Tuulik” raames viidi läbi küsitlus, milles 
selgus, et vaid 15,7% õpetajatest käsitlevad ökoloogiaga seotud temaatikat läbi uurimis- 
ja loominguliste tööde, 18,9% vastanutest tegid seda õppetundides. Nimetatud arvud 
panevad mõtlema: tingimustes, kus inimtegevuse mõju keskkonnale üha kasvab, 
pööratakse ökoloogilistele probleemidele veel ebapiisavalt tähelepanu.

2002. aastal viisin koolis läbi uuringu, milles õpilastel paluti tähtsuse järgi reastada 
inimese elu mõjutavad tegurid (tabel 1).  

Tabel 1. Õpilaste loetletud tegurite ohtlikkuse määr inimese elule
(nimetatud 1.-3. kohal tähtsuse järjekorras, protsentides)

Tegurid 9-а 9-b 9-v 10-а 11-b
1. Narkootikumide, alkoholi ja 
tubakasaaduste tarvitamine

53,8 36,6 67 87,5 83,3

2. Ebaõige toitumine 23 18. 12,5 33,3
3. Ebaprofessionaalne ravi 15,4 18 11 31,25 33,3
4. Autoavariid 38,5
5. Raudteeavariid 46 18 11 6,25
6. Lennuõnnetused 25 45,5 6,25
7. Tuumaenergeetika 23 63,6 33,3 37,5 33,3
8. Terrorism 38,5 45,5 67 37,5 33,3
9. Pestitsiidid ja muud kemikaalid 23 36,6 44,4 50 33,3

Õppekava läbiva teema 
“Keskkond ja jätkusuutlik areng” 
käsitlemisega seotud uurimuslik 
töö geograafiatundides
Ljudmila Sapronkina • Tartu Vene Lütseumi geograafiaõpetaja
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Uuring näitas, et õpilased tunnetavad ning mõistavad globaalsete probleemidega 
seotud ohte rohkem kui neid, mis mõjutavad igaüht kohalikul ja isiklikul tasandil. 

Kuidas uurimustöö kirjutamine mõjutab õpilase isiksust?

Vastavalt riiklikule põhikooli ja gümnaasiumi õppekavale võivad 8., 10. ja 11. 
klasside õpilased sooritada üleminekueksami ainealase uurimusena.

Uurimistöö on uurimusliku protsessi konkreetne tulemus – kirjalik aruanne sel-
lest, mida uuriti, kuidas uuriti (vaatlused, eksperiment jne) ning millised on järeldused 
ja tulemused, milleni töö käigus jõuti. 

Põhikoolis võib õpilane koostada ka referaadi – teatud probleemi või teema kokku-
võtliku teadusliku ülevaate, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate 
uurimisele.

Uurimistegevuse tulemusel arenevad õpilase võimed, tekib huvi õppeaine, kon-
kurssidel ja olümpiaadidel osalemise, mitmesuguste loominguliste tööde kirjutamise 
ja kaitsmise vastu. See kõik osutub vajalikuks edasisel elukutse omandamisel. 

Kaasaegse ja tulevikuhariduse põhiülesanne on isiksuse eluks ettevalmistamine 
ning valmisolek aktiivseks tegutsemiseks.

Võib eeldada, et geograafia kui õppeaine osatähtsus tõuseb tulevikus, sest inim-
ühiskonna surve loodusele kasvab pidevalt, muutub tehis- ja looduskeskkonna suhe 
– ja sugugi mitte viimase kasuks. Inimese mõju keskkonnale on oluliselt suurem 
looduslike tegurite toimest.

Seetõttu on viimasel aastakümnel tekkinud ja tekkimas uued keskkonnaga seotud 
elukutsed. Koos sellega tõuseb ka geograafiatundidest saadavate teadmiste, oskuste 
ja vilumuste tähtsus.

Mida tuleks koolis ette võtta, et õpilased oleksid huvitatud uurimistööde kirjutamisest?

Minu arvates tuleks tunnivälise tegevusena: 
• teha ülevaateid teaduslikust ja populaarteaduslikust kirjandusest; 
• korraldada loomingulisi kohtumisi; 
• regulaarselt läbi viia õpilaste teaduslik-praktilisi konverentse, teha kokkuvõtteid 

teaduslikest uurimustöödest; 
• osaleda projektide, teaduslike tööde konkurssidel.
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Õpetaja omakorda peab suutma tunnis:
• tuua õpilastele näiteid neile tuttavatest tunnetuslikest ja probleemsituatsiooni-

dest, 
• leida vastuolusid uuritavas objektis ning viia need õpilase teadvuseni, aidata 

tunnetada neid probleemina; 
• sõnastada sellest probleemist lähtuv uurimuslikku tüüpi ülesanne;
• tutvustada õpilastele tunnetuslikke meetodeid;
• õpetada otsima informatsiooni erinevatest teabeallikatest, sealhulgas Interne-

tist.

Näiteid õpilaste uurimuslikest töödest

Käesolevas kirjutises tutvustan lähemalt oma õpilaste töid, mis on viimastel aastatel 
üleminekueksami või konkursitööna keskkonnateemadel kirjutatud.

Esimese poolaasta lõpus valivad 8., 10.,11. klasside õpilased uurimistööde teemad 
geograafias. Teemade valikul lähtume järgmistest kriteeriumitest.

• Teema peab vastama antud kursuse geograafia või mitme teise, seonduva õppeaine 
õppekavale. 

• Teema peab kajastama õpilase isiklikke vajadusi, st peab olema talle huvitav, ar-
vestama tema oskusi ja vilumusi uuringute läbiviimisel. 

• Teema peab olema huvitav antud vanuse ja klassi õpilastele, samuti peab see olema 
aktuaalne.

• Väga hinnatav on, kui teemal on praktiline väärtus, antakse soovitusi probleemi 
lahendamiseks kohalikul tasandil ning seda kasutatakse ka järgnevas õppeprot-
sessis. 

Järgnevalt toon mõned näited üleminekueksami uurimistööde teemadest 2006./
2007. õppeaastal.

10. klass
1.  Maakera (mõne riigi) demograafiline probleem ja selle lahendusteed.
2.  Maailmamere reostatus: mõju meie planeedile.
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Uurimusliku töö kirjutamise konsultat-
sioonide graafik 10. klassidele (2009. a)

6. märts   – tööplaani koostamine. Sisseju-
hatus.

27. märts –  töö analüüs uurimuse põhiosa 
alusel.

18. aprill –  kokkuvõte, allikad ja lisad. Töö 
vormistamine, töö ettevalmis-
tus avaldamiseks. 

24. aprill –  valmistöö esitamine esimeseks 
tutvumiseks.

4. mai –  valmistöö esitamine juhendaja-
le (paberkandjal ja elektroonili-
selt).

11. mai –  töö esitamine retsenseerimi-
seks.

18. mai –  tutvumine ja retsensen-
di küsimustele vastamine. 
Ettevalmistus töö   
ettekandmiseks.

Mai lõpp –  töö kaitsmine.

11. klass
Kliima soojenemine maakeral, selle positiivsed ja negatiivsed tagajärjed (Eesti näitel).

Õpilasel on võimalus võtta iseseisvaks tööks mõni vabalt valitud teema õppekava 
piires või valida teema etteantud loetelust. 

Töö esitatakse referaadi või ettekandena, tagasisidena õppematerjali omandamisel 
õpitust või valmistatakse esitamiseks kooli ökoloogiakonverentsil. Töö vorm ja maht 
täpsustatakse pärast õpetajaga konsulteerimist.

Järgmine etapp töö kirjutamisel on tutvumine töö kirjutamise juhendiga, õpilase 
ja juhendaja õigustega, töö vormistamise eeskirjadega. Meie koolis on sellise juhendi 
koostanud rühm õpetajaid. 

Edasine samm on tööplaani ja uurimistöö kava koostamine ning uurimismeetodite 
valimine. 

Bioloogiatunnis tutvuvad 10. klasside õpilased uurimistöö etappidega. Füüsilise 
geograafia tundides aga tutvustatakse 11. klasside õpilastele teadusliku uurimistöö 
läbiviimise protsessi.

Sellel etapil on õpetaja abi kõige 
vajalikum, sest õpilastel on raske 
koostada tööplaani ja valida vas-
tavaid uurimismetoodikaid.

Hiljem koostab juhendaja uuri-
mistöö valinud õpilasega konsul-
tatsioonide graafiku.

Nii näiteks oli möödunud õp-
peaastal kasutusel järgmine uuri-
mistöö kirjutamise graafik (vt 
raamis).

Õpilane võib töö erinevatel 
etappidel konsulteerida juhenda-
jaga isiklikult kokku saades või 
e-posti teel. 

Tööde kaitsmine toimub õppe-
aasta lõpus komisjoni ees või kooli 
ökoloogiakonverentsil, komisjo-
niliikmete ja vanemate klasside 
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õpilaste ees. Selline traditsioon sai alguse Tartu Puškini Gümnaasiumis ning nüüd 
kasutatakse seda ka Vene Lütseumis.

Tööd on koolis avalikud, et neid saaksid kasutada ka teised õpetajad ja õpilased.

 2002. aastal kirjutasid Tartu Puškini Gümnaasiumi 10. klassi õpilased Anastasia 
Bojarintseva ja Julia Pastušenko töö teemal “Ökoloogilise linna projekt”, millest eriti 
huvitavaks osutus peatükk “Ökoloogilise linna parameetrid”. Ökoloogilise linna 
parameetrite koostamiseks viidi algul läbi Tartu linna reljeefi ja hüdrograafia iseära-
suste analüüs. Analüüsi tegemiseks kasutati füüsilis-geograafilisi kaarte. Vaadeldi 
õhumasside ja tuulte liikumist, joonistati Tartu linna tuulte roos jpm. Selgus, et linna 
ökoloogilisele seisundile avaldavad mõju suur õhuniiskus ning lääne- ja kagutuulte 
ülekaal. Kõik see mõjutab tolmu levimist, selle langemist ja pinnasesse imbumist.

  2003. aastal osales Tartu Puškini Gümnaasiumi toonase 10. klassi õpilaste Aleksandr 
Veberi ja Marek Trojanovski töö “Tartu linna mikrorajooni (Puškini Gümnaasiumi 
ümbruskonnas) ökoloogiline ekspertiis” Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi 
õpilastööde riiklikul konkursil, kus see märgiti ära konkursi diplomiga.

Nimetatud töös käsitlesid õpilased mikrorajooni ehitustihedust, urbaniseerumist, 
haljastust, õhu kvaliteeti, veereostust, pinnasereostust, jäätmeprobleeme, inimeste 
tervist, rekreatiivset koormust.

Käsitledes esmajoones kõiki tegureid ja keskkonnaprobleemide tekkepõhjusi ning 
hinnates olukorda oma kooli ümbruses leidsid õpilased, et: 

• ehitised (tööstusettevõtted, saunad, kauplused, ateljeed jne) nende mikrora-
joonis asuvad tihedamalt kui sanitaarhügieenilised normid lubavad;

• peamine õhu reostaja kooli ümbruses on autotransport, mis annab 70% 
saastest. Loetledes autode hulka, mis sõidavad umbes ühe tunni jooksul 
kooli eest mööda, järeldati, et autod tekitavad ümbruskonnale tohutu suurt 
kahju. On teada, et sõiduauto eraldab igas tunnis umbes 60 m3 heitgaase, 
iga veoauto 120 m3, aga valgusfoori ees, mis on 37 meetri kaugusel Puškini 
Gümnaasiumist, suureneb sisselülitatud mootoriga autost eralduv SO2, NO3, 
Pb, Zn, Cu jt hulk kolmekordselt;

• põhjavee reostatuse taset on Puškini Gümnaasiumi lähedal raske hinnata. 
Teades, et talvisel ajal raputatakse kõnniteele ja sõiduteedele kooli ees soola, 
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www.archimedes.ee/teadpop/ 
http://tuulttuulikutele.wordpress.com/
http://hared.ee/index.php?page=proj&id=26
http://www.slideshare.net/hanspoldoja/epe-ja-digitaalsed-ppematerjalid-
presentation
www.ctc.ee
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/PISA_l6pparuanne_041207.pdf  
http://math.ut.ee/simud/ 
http://www.eidos.ru/shop/ebooks/150305/
http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?68
http://www.teec.ee/?nodeid=94&lang=et#Roheline%20mapp 
http://www.teec.ee/?nodeid=197&lang=et 

võib oletada, et see reostab märkimisväärselt ka põhjavett;
• massiline lehtede põletamine viib tõsise atmosfäärireostuseni, millega seo-

ses halveneb inimeste enesetunne. Igal aastal koristatakse lehti kooli ümbru-
ses, mis siiski ei anna alati positiivset tulemust;

• kooli ümbruskonnas kokku loetud 71 prügikonteinerit on piisav;
• kooli ümbruses on vähe haljastust, mille tõttu on siin suurem risk nakatuda 

ülemiste hingamisteede haigustesse;
• mikrorajoonis puuduvad lasteväljakud, mistõttu järeldati, et mikrorajoon ei 

ole kohandatud kahe kooli laste puhkuseks. 

  2006. aastal kirjutas 10. klassi õpilane Svetlana Saikina uurimistöö teemal “Emajõe 
ökoloogiline seisund Tartu linnas 2006. aastal”, mis osales rahvusvahelisel konkursil 
„Veemaailm laste silmade läbi” ning saavutas seal 3. koha. 

Kokkuvõtteks võin öelda, et uurimistöid juhendades kogesin ise sama palju rõõmu 
ja innustust kui mu õpilased. Lisaks annab see töö palju materjali geograafiatundides 
keskkonnateemaliste probleemküsimuste koostamiseks.

Kirjandus:
S. Aleksejev, Ökoloogia. Õppematerjalid üldharidusõppeasutuste 10.–11. klassidele. Sankt-Peterburg, SMIO Press, 2000, lk 97–99.
А. Lobžanidze, Venemaa Geograafia. Ökoloogilis-majanduslikud aspektid. Õppematerjal üldharidusõppeasutuste 8.–9. klassidele. 
Moskva, Prosveštšenije, 1995, lk 61–71.
N. Mihailov, D. Dobrovolski, Üldine hüdroloogia. Мoskva, 1991.
M. Heisin, Magevee fauna väike välimääraja. Moskva, 1983.
K. Kalamees, Pani, H. Kont, Tartu looduse töövihik. Тartu Loodusmaja, 2001.
Lühiülevaade Tartu 2000. Kogumik.
N. Niitra, Suvine Tartu sobib pensionäridele. Postimees, 05.03.2004.
J. Ristkok, J. Külmet, Mööda Emajõge. Tallinn, 1976.
Loomade elu, 2.–3. köide. Moskva, 1984.
Ökoloogia. Laste entsüklopeedia. Avanta, 2002, lk 220–224.
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Põnevat tundi, mis võimaldab jõukoha-
seid uurimisülesandeid ka õpiraskuste 
ja tähelepanuhäiretega õpilastele, saab 
läbi viia kooli lähiümbruses, näiteks 
staadionil, muruplatsil koolihoovis jne, 
kuhu jõudmine ei võta rohkem aega kui 
mõne minuti. Õppimine kooliõues on 
õppeviis, mis aitab ellu viia õppekavas 
sõnastatud eesmärgid. 

• Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppe-
kava (2002) bioloogia ainekavas on esita-
tud õpitulemused, mille saavutamiseks 
saab kasutada kooli õueala võimalusi. 

M. Sarv (2008) on kirjutanud, et 

Bioloogia õpivõimalustest 
kooli õuealal
Mairi Valtin • Ristiku Põhikool 

Viimased kümmekond aastat on pal-
ju tähelepanu pööratud õppetegevuste 
läbiviimisele õuetingimustes. Kasva-
tusteaduste professor L. Talts (2007) on 
õuesõppe  populaarsuse kasvu seostanud 
inimeste tunne tatud vajadusega väljuda 
aeg-ajalt arvutiseeritud inforägastikust, 
samuti on laste halvenenud tervis, frust-
ratsioon ja vähene koolirõõm ajendanud 
otsima loomulikumaid õppimisviise, 
mis võimaldavad õppida kõigi meeltega 
vahetult kogedes. 

Eestis läbiviidud kooliuuringute põhjal 
on järeldatud (Laius, Rannikmäe, 2005), 

et õpilastel on üsna madal loodusainete 
õpimotivatsioon ja õpetajad pakuvad 
vähe võimalusi aktiivõppeks, sest on 
kammitsetud ajaressursist ning ainekava 
teemaderohkusest. Sageli puudub õpetaja-
tel  ettekujutus, kuidas peaks toimuma Põ-
hikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas  
(2002) läbiva teema Keskkond ja säästev 
areng õpetamine.  Oluline on leida viise, 
kuidas tõsta õpilaste õpimotivatsiooni 
ning pakkuda õpetajatele napi ajakava 
juures võimalusi elavdamaks tavapärast 
õppeprotsessi. 

Õuesõppe  populaarsuse kasvu on seostanud 
inimeste vajadusega väljuda aeg-ajalt arvutisee-
ritud inforägastikust. Foto: M. Valtin
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õuesõpe loob lisaks iseseisvale õppetööle võimalusi rühmatöödeks, mis aitavad kaasa 
sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Õppeprotsessis peaks alati leiduma koht rühmatööle 
ning olema tagatud aktiivse suhtlemise võimalus õpingukaaslastega. 

Rollimäng on suhtlemiskeskne aktiivõppemeetod, mis võimaldab S. Aheri ja U. 
Kala (1996) väitel keskenduda kriitilise ehk arutleva mõtlemise kesksele elemendile 
– võimele mõista teiste seisukohti. Rollimängu eesmärk on aidata õppureil kasutada 
õpitut konkreetses situatsioonis, eeldades, et mängitava rolli kaudu kujuneb vastav 
identifikatsioon. Olles kujutletavalt kellegi teise rollis, mängitakse läbi nii vastavad 
tunded kui käitumismallid. See aitab õpilastel kogeda teiste võimalikke mõtteid, 
tundeid ja tegusid. (Aher, Kala, 1996) 

1. Rollimäng
Linnalooma elupaik

Tallinna Ristiku Põhikooli õuealal on 2009. a. kevadel läbi viidud rollimängu 
meetodil õuesõppetund Linnalooma elupaik. Järgnevalt on esitatud tunni kirjeldus, 
ainetevahelised seosed ja hindamispõhimõtted ning lisatud on tunnikava, tunni käik 
ja õpilase töölehed.

Tunni kirjeldus
Õpetaja kirjeldab tunni alguses rollimängu põhimõtteid ja reegleid. Rollimängu 

alustamiseks selgitatakse õpilastele/mängijatele situatsiooni: Kooliõu paikneb kohas, 
mis on elupaigaks olnud ammusest ajast alates teatavale loomaliigile. Seega kuulub 
kooliõu õigusjärgsele omanikule ja kool vaid kasutab maad. Omanik soovib elupai-
ka tagasi saada, et ala enda huvides kasutada. Kooliõues toimub koosolek, kus kooli 
juhtkond, õpilased ja õigusjärgne maaomanik arutavad lahendamisvõimalusi antud 
probleemile. 

Ainetevahelised seosed ja hindamine
Rollimäng võimaldab luua seoseid emakeelega. Sõnaosavus, loogilisus, väljendus-

oskus, fantaasia on aspektid, mida emakeelega siduda. 
Õueala pindala arvutamine loob seose matemaatikaga. Geograafia kaardiõpetuses 

omandatud teadmisi saab kasutada õueala plaani joonistamisel. 
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas (2002) sätestatud läbiva teema Kesk-

kond ja säästev areng õpetamisega taotletakse õpilaste mõistmist, et looduskeskkond 
on inimühiskonna arengu alus ning õpilased oskavad hinnata inimtegevuse võimalusi 
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ja tagajärgi erinevates looduslikes tingimustes. Rollimäng Linnalooma elupaik loob 
võimaluse kajastada tänapäeva poliitilisi probleeme ja näitab looduskeskkonna tihedat 
seost inimtegevusega. Õpilastele antakse rollimängu vahendusel mõista, et looduslik 
maa-ala linnas asendub inimtegevuse 
tõttu tehiskeskkonnaga ning seetõttu 
halvenevad elusorganismide elutin-
gimused. 

Õuesõppetunnis Linnalooma elu-
paik hinnatakse õpilaste aktiivsust 
ja panust rühmategevuses, läbirääki-
misosavust ja veenmisvõimet arute-
lul. Hinnata võib ka esitatud faktide 
õigsust ja reaalset esinemist. 

Õuesõppetund: 
Linnalooma elupaik 
TUNNI KAVA

TUNNI TEEMA ÕUESÕPPETUND 3: Linnalooma elupaik. Rollimäng

Õppeaine Bioloogia 
Klass 7. klass
Tunni eesmärk on, 
et õpilane:

• oskab määratleda linnalooma;
• mõistab linna kui metsloomale üsna sobimatut elukesk-
konda, kuid mida saab inimese teadliku ja hooliva suhtumise 
korral võimaldada;
• õpib nägema probleeme, arutlema antud teemal ning proo-
vib leida kompromisse erinevate seisukohtade vahel.

Õpioskused väljendusoskus, vaatlusoskus, vaatlustulemuste kirjapanek
Õppemeetodid rollimäng, arutelu
Töövahendid: töölehed 3 rollimängus osalejatele: koolijuhtkonnale, õpilaste-

le ja õigusjärgsetele maaomanikele; kirjutusvahend, joonlaud. 
Vajalik on ilmastikule vastav riietus. Õues võib varakevadel olla 
üsna külm, märg ja libe. 
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TUNNI KÄIK

AEG ÕPETAJA TEGEVUS ÕPILASE TEGEVUS MÄRKUSED

5 min Rollimängu 
tutvustamine, 
reeglite kehtes-
tamine.

Klass jaguneb kolmeks rühmaks: koolijuhid, 
õpilased ja omanikud

20 min Õpetaja abistab 
tööülesannete 
selgitamisel ja 
täitmisel.

Koolijuhtide grupp leiab võimalikult palju 
kohti hoovis, kus saavad elada erinevad 
loomaliigid. Kirjeldavad tingimusi, mida 
koolihoov võimaldab kahepaiksetele, 
roomajatele, lindudele ja imetajatele. Õpi-
laste grupp leiab koolihoovis kohti, kus on 
võimalik õpilastel võimelda ja liikuda ning 
millest on nõus loobuma. Maaomanike 
grupp otsustab loomaliigi, kes linna elama 
asub ja leiab argumendid, kuidas kavatse-
takse koolihoovis elada (kus on pesakoht, 
mida süüakse, kuhu varjutakse, mida peab 
juurde rajama jne). Iga grupp kannab uuri-
mistulemused töölehele

Rühmad 
liiguvad 
õuealal 
eraldi. 

15 min Suunab leitud 
tulemuste 
esitust.

Uurimistulemused ja järeldused esitatakse 
suulisel arutelul, kus kaitstakse seisukohti ja 
lõplik tulemus protokollitakse.

Kokku-
võttelehe 
võib 
ajanappu-
sel täita 
kodus.

Hinda-
mine

Kokkuvõtteleht 
ja iseseisev töö 
rollimängus

Õpilane hindab enda osalust tunnis

Töölehtede koostamisel kasutatud kirjandus:
Aher, S. Kala, U. (koost). 1996. Aktiivõppe käsiraamat. Riigi Kooliamet, USA Hariduse Arenduskeskus, Tallinn. 
Shapiro, S. Flaherty-Zonis, C. 1995. Keskkond ja meie globaalne kogukond. Õppematerjal terviseõpetuse projekti raames.
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 Õuesõppetund:  Linnalooma elupaik. Rollimäng  Klass:                     

 Koolijuhid on:                                                                                       Kuupäev:

Leidke  võimalikult palju kohti hoovis, kus juba elavad ja tõenäoliselt saaksid 
elada erinevad loomad. Kirjeldage tingimusi, mida koolihoov võimaldab kahe-
paiksetele, roomajatele, lindudele ja imetajatele. 

1.  Tuletage meelde õueala  kõrgete, keskmiste  ja madalate taimede asukohad.
2.  Leidke kohti kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate elukohtadeks. 

Joonistage õueala plaan koos taime- ja loomaliikidega.
3.  Miks arvate, et just need kohad sobivad loomadele elupaigaks?

Põhjendage.

 Õuesõppetund:  Linnalooma elupaik. Rollimäng           Klass:
 Õpilased on:                                                                                   Kuupäev:

Leidke  koolihoovis kohti, kus on õpilastel võimalik  võimelda ja liikuda, kui 
suur osa hoovist kuulub loomadele.  Millest  olete nõus loobuma?

1. Leidke koolihoovis kohad, kus praegu kõige enam õpilased liiguvad ja mida 
nad seal tavaliselt teevad.

2. Leidke koolihoovis kohad, kus õpilased ei saa liikuda  taimede ja muude 
takistuste tõttu. Pange need kirja.  Taimede puhul kirjutage liiginimetused.

3. Tehke järeldus, kui palju õpilased tegelikult ruumi vajavad, et vajalikud asjad 
saaksid tehtud. Kas midagi on ülearu palju, midagi liiga vähe? 

 Õuesõppetund: Linnalooma elupaik. Rollimäng Klass:                   
 Maaomanikud on:                                                                         Kuupäev:

Valige loomaliik, kes linna elama asub ja leidke viise, kuidas need loomad 
kavatsevad koolihoovis elada. 

Oleme      .........................................................................................................

1. Leidke kooliõues kohti, kus  on teile sobilik pesakoht, mida sööte, kuhu 
varjute. Tehke kooliõue plaan, kus on märgitud taimeliigid ja teised kohad, 
mida elamiseks kasutate ning põhjendage,  miks just neid kasutate. 

2. Arvake, mida  peaks rajama juurde ja mida tuleks eemaldada, et teie elu 
oleks kooliõues parem?

3. Kuidas hindate oma elutingimusi kooliõues?
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2. Intervjuu

Aktiivset suhtlemist soodustav õppemeetod on ka intervjuu. S. Aheri ja U. Kala 
(1996) hinnangul on intervjuu õppemeetod, mida saab kasutada küsimuste abil teatud 
informatsiooni või arvamuse väljaselgitamiseks. Kui on tegemist ühe intervjuuga, 
rõhutab see teadmisi ja arusaamisvõimalusi. Kui on rohkem kui üks intervjuu, saab 
teha võrdlevat analüüsi, sünteesi ja anda hinnanguid. Intervjueerijad teevad saadud 
andmete põhjal kirjaliku kokkuvõtte ja mõned õpilased valikuliselt esitavad kõigile 
ettekande.

Ristiku Põhikooli õuealal viidi läbi 
2009.a. kevadel intervjuu meetodil 
õuesõppetund Kooliõue linnud.

Tunni kirjeldus
Tunni alguses jagab õpetaja õpilastele töölehed ja selgitab täitmise põhimõtteid. 

Õpilased täidavad töölehe, mis koosneb kolmest osast. Esimene osa on lindude märka-
mine (vaatlemine ja kuulamine) ja määramine, mida teevad kõik õpilased iseseisvalt. 
Õpilased leiavad kooliõues koha, kus rahulikult jälgida lindude tegevust. Reegliks on 
vaikuse saavutamine ja rahulik paigalpüsimine, et märgata lindude tegevust. Edasi 
valib õpilane ühe linnu, keda vaatleb nii kaua, kui see osutub võimalikuks ja teeb 
töölehele märkmed nähtu kohta. 

Õuetunni teises osas moodustuvad õpilastest paarid ja edasine tegevus toimub 
paaristööna. Vaatluse põhjal täidetakse kokkuvõtteleht ja lisatakse määraja vahen-
dusel leitud andmed. 

Kolmas osa tööst on intervjuu koostamine ja läbiviimine kooliõues nähtud linnuga. 
See osa tööst toimub klassiruumis. Õpilased jagatakse loosimise vahendusel kahte 
rühma. Ühe rühma moodustavad intervjueerijad, kes koostavad küsimusi õues nähtu 
ja kogetu põhjal ning teiste teabeallikate kasutamise teel. Teise rühma kuuluvad lin-
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nud, kes ühe õues vaadeldud linnuliigi alusel ja teistele allikatele tuginedes koostavad 
loo linnu väliskuju, eluviisi ja elupaiga kohta. Vajalik töö tehakse kodus. Intervjuu 
toimub järgmises bioloogiatunnis, kus õpilased intervjueerivad üksteist ja koguvad 
seeläbi võimalikult palju informatsiooni ühe linnuliigi kohta.

Ainetevahelised seosed ja hindamine
Lindude intervjueerimist sobib siduda emakeele tunniga, kus hindamisel saab 

tunnustada korrektset keelekasutust, võõrsõnade kasutust, keele väljendusrohkust ja 
ilmekat esitust. Sama võib teostada ka võõrkeele tunnis. Õppides tundma kooliõue 
linde iseseisva vaatluse ja teabeallikate põhjal, võimaldatakse õpilastele arusaama ku-
junemist liigile omastest tunnustest ja „isikupärast”, mis aitab keskkonnateadlikkuse 
raames mõista kõigi elusorganismide tähtsust looduses. 

Kuna töö on kolmeosaline, siis kujuneb hinne nende osade põhjal. Hindama peab 
individuaalset tegevust linnu vaatlusel, paaristegevuses osalust ja intervjuu põhjalik-
kust. Kokkuvõttev hinne kujuneb intervjuu sisukusest ja informatsiooni hankimise 
ulatusest. 

TUNNI KAVA

TUNNI TEEMA ÕUESÕPPETUND 4: Kooliõue linnud

Õppeaine Bioloogia 
Klass 7. klass
Tunni eesmärk on, 
et õpilane:

• õpib vaatlema ja kuulama linde; 
• oskab märkida töölehele vaatlustulemusi; 
• mõistab lindude kohastumisi eluks maismaal ja õhus;
• mõistab linnalindude elutingimuste eripära ja võimalusi.

Õpioskused vaatlusoskus, võrdlemine, kuulamine, arutlemine
Õppemeetodid iseseisev töö, paaristöö
Töövahendid: tööleht 4: Kooliõue linnud, lindude välimääraja, kõva alus, 

kirjutusvahend, võimalusel binokkel.
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AEG ÕPETAJA TEGEVUS ÕPILASE TEGEVUS MÄRKUSED

5 min Tutvustab linde, keda on 
koolihoovis märgata.

Vaatlemine Juhtida tähelepa-
nu linnuvaatluse 
reeglitele!

10 min Jagatakse töölehed, 
õpetaja selgitab tööüles-
andeid. 

Iseseisev kooliõue 
lindude vaatlemine ja 
kuulamine ning töö-
lehe esimese poole 
täitmine.

Õpetaja abistab 
tööülesannete 
selgitamisel ja 
täitmisel.

15 min Paaristöö selgitamine Paaristöö ja kokku-
võttelehe teise poole 
täitmine.

10 min Linnuga intervjuu läbivii-
miseks jaotatakse õpila-
sed intervjueerijateks ja 
lindudeks. Õpetaja annab 
juhised edasiseks kodu-
tööks. 

Õpilased saavad üles-
anded intervjuuks, 
mis valmistatakse 
ette kodus

Mõlemad grupid 
valmistavad interv-
juuks õues nähtu 
ja teiste teabealli-
kate vahendusel. 

 Edasine 
töö

Õpetaja juhtimisel viiakse 
läbi intervjuud

Õpilased interv-
jueerivad üksteist ja 
koguvad võimalikult 
palju informatsiooni 
ühe linnuliigi kohta.

Intervjuu toimub 
järgnevas bioloo-
giatunnis

Hindamine Linnuvaatlus, paaristöö, 
intervjuu koostamine

Oma tegevuste hin-
damine

TUNNI KÄIK

Töölehe koostamisel kasutatud kirjandus:

Aher, S., Kala, U. (koost). 1996. Aktiivõppe käsiraamat. Riigi Kooliamet, USA Hariduse Arenduskeskus, Tallinn. 

Elphick, J., Woodward, J. 2006. Linnud. Fotodega varustatud Euroopa lindude välimääraja. Dorling Kindersley, Slovakkia.
Õpilase tööleht
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 TÖÖLEHT : Kooliõue linnud   Klass:
 Nimi:    Kuupäev:

Vaatle kooliõue linde. Leia üks lind, keda saad kauem jälgida ja kirjelda teda. 
Püüa olla vaatlemisel vaikne ja püsi vaatluskohal paigal!

Keda vaatlen?
  ________________________

Joonista lind!

Kirjelda linnu pead:
värv _____________________
kuju _____________________
suurus võrreldes kehaga
_________________________

Vaatle linnu saba:
värv _____________________
kuju _____________________
suurus võrreldes kehaga: 

Kirjelda linnu nokka:
värv _____________________
kuju _____________________
suurus võrreldes kehaga:

Kirjelda linnu tiibu:
värv ________________
kuju ________________
suurus võrreldes kehaga:

Mis värvi on:
rind ________________
kõht ________________
selg ________________

Vaatle linnu varbaid ja küüni-
seid:
Mitu varvast on? ___________
Mis kujuga on küünised? ____
_________________________
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 Vaatle linnu tegevust koolihoovis ja kirjelda seda. _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Kuula linnu häälitsemist, proovi seda kirjeldada.  ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Kas lind on üksinda, koos liigikaaslastega või teiste linnuliikidega? ________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Oleta, miks see lind on valinud peatumiskohaks koolihoovi.  _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Kirjelda linnu toitumisvõimalusi koolihoovis. _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Kirjelda linnu pesitsemisvõimalusi koolihoovis. ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Kas märkad veel linde koolihoovis? Nimeta need.  ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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PÕHJENDAGE!

Õpetaja hinnang tehtud tööle: ____________________________________________

Minu hinnang tehtud tööle:  ______________________________________________

ÕPILASE TÖÖLEHT
PAARISTÖÖ: 
Kooliõue linnu kirjeldamine linnumääraja alusel Klass: 
Nimed:   __________________  Kuupäev:

 Vaatlesime _________________________________________________ ,
kes kuuluvad  _____________________________________________seltsi ja  
_____________________________________________________ sugukonda.

Leidke linnumääraja abil:
Kuidas erinevad emaslinnud isaslindudest? ___________________________
Milline on linnu välimus erinevatel aastaaegael: _______________________
Kuidas on need linnud levinud Eestis? _______________________________
Kus on pesitsuskoht? _____________________________________________

 Kooliõues vaadeldud lindude ja linnumääraja abil saadud andmete 
põhjal järeldame:

 Linnud sarnanevad omavahel Linnud erinevad üksteisest 

 Linnud mõjutavad inimeste elu Inimesed mõjutavad lindude elu
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 ÕPILASE TÖÖLEHT
 Tööleht:  Intervjuu linnuga. Lind                                     Klass:
 Õpilased on:                                                                                   Kuupäev:

Kujutle, et oled lind ja sind on kutsutud televisiooni iseendast rääkima.  Koos-
ta õues vaadeldu, interneti ja raamatute põhjal linnu välimuse, eluviisi ja elu-
koha kirjeldamiseks lugu.  Loe saadud lugu läbi  ja ürita meelde jätta see, mis 
tundub kõige enam sind kui lindu kirjeldavat.  Intervjuus  võid kasutada pilte 
või teisi iseloomustavaid vahendeid, et televaatajad saaksid  hea ülevaate. 
Proovi sõnastada sõnum inimestele, mida nad võiksid rohkem teada lindude 
kohta.

Kasutatud allikad:

Aher, S. Kala, U. (koost). 1996. Aktiivõppe käsiraamat. Riigi Kooliamet, USA Hariduse Arenduskeskus, Tallinn. 

Laius, A. Rannikmäe, M. 2005. Kuidas õpetajad ja õpilased suhtuvad põhikooli loodusteaduste tundidesse ning kas seda suhtumist on 
võimalik muuta? In Loodusainete õpetamisest koolis I osa. (Henno, I. ed). Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Tallinn. pp. 50-59.

Sarv, M. 2008. Miks on hea üks päev nädalas õues õppida?

[WWW]http://mikksarv.blogspot.com/2008/12/miks-on-hea-ks-pev-ndalas-ues-ppida.html  (3.02.2009)

Talts, L. 2007. Õuesõpe – oluline tugi õpilaste väärtushinnangute kujunemisel. Õpetajate Leht,  16, 11.

 ÕPILASE TÖÖLEHT
 Tööleht: Intervjuu linnuga. Ajakirjanik klass:            
 Intervjueerija nimi: kuupäev:

Kujutle, et oled teleajakirjanik ja pead loodussaate jaoks 
koostama intervjuu ühe linnuliigiga. Koosta võimalikult 
palju küsimusi linnu välimuse, eluviisi ja elukoha kohta, et 
intervjuu tuleks televaatajatele huvitav  ja inimesed saaksid 
rohkem teada lindudest.
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Valmis ressursikasutuse 
kalkulaator KESA
Hans Põldoja • Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut

2008. aasta sügisel käivitus SA REC 
Estonia, Tallinna Ülikooli ja Eesti 
Vabaharidusliidu koostöös projekt 
“Vabaühenduste keskkonnajuhtimise 
toetamine koolituse ja interaktiivse 
kodulehe loomise kaudu”, mille 
eesmärgiks oli propageerida säästva 
arengu põhimõtteid vabaühenduste 
hulgas. 

Koostöös Tallinna Ülikooliga loodi 
veebipõhine ökoloogilise ressursikasutuse 
kalkulaator KESA, mis võimaldab organi-
satsioonidel (ka koolidel) ja üksikisikutel 
arvutada oma ökoloogilise jalajälje suu-
ruse. Koos Eesti Vabaharidusliiduga viidi 
läbi koolituste seeria säästva arengu ka 
KESA kalkulaatori kasutamise kohta.

Ökoloogiline jalajälg tähendab inimese 
tarbitud taastuvate loodusvarade määra 
suhet nende taastumisvõimega., 1990. 
aastate algul töötasid Briti Kolumbia 
Ülikooli professor William Rees ja tema 
doktorant Mathis Wackernagel välja mee-
todi, kuidas seda piltlikult väljendada.

KESA ei ole sugugi mitte ainus veebi-
põhine ökoloogilise jalajälje kalkulaator. 

Projekti alguses tutvusime me mitmete 
välismaiste eeskujudega, mille seast võib 
esile tõsta Maailma Looduse Fondi jala-
jälje kalkulaatori (http://footprint.wwf.
org.uk/), Maa Päeva jalajälje kalkulaa-
tori (http://www.ecofoot.org/) ja Suur-
britannias koostatud CO2 kalkulaatori 
(http://actonco2.direct.gov.uk). Samuti 
oli sel ajal juba valmis Tartu Ülikooli 
geograafia osakonnas loodud ökoloogilise 
jalajälje kalkulaatori esimene versioon 
(http://www.ut.ee/mobility/jalajalg/). 
Kõik need kalkulaatorid esitavad kasu-
tajale seeria küsimusi ning annavad tule-
museks ökoloogilise jalajälje suuruse kas 
hektar-aastates või maakerade arvus, mis 
vastaja eluviisi arvestades meie planeedi 
elanikkonna jaoks vaja läheks.

KESA erineb teistest samalaadsetest 
kalkulaatoritest mitmel viisil. Peamiseks 
erinevuseks on kalkulaatori sihtgrupp. 
Kui enamik veebis olevatest kalkulaa-
toritest on suunatud üksikisikutele oma 
perekonna ökoloogilise jalajälje arvuta-
miseks, siis KESA on loodud eelkõige 
organisatsioonide jalajälje kujunemist 
silmas pidades. Seega on kalkulaator 
kasutatav ka kooli keskkonnamõju hin-
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damiseks. Organisatsiooni ökoloogiline 
jalajälg on kulupõhine ning seal kajastu-
vad vaid organisatsiooni raamatupida-
misest läbi käinud kulud (elektrieneria, 
soojusenergia, transport, jne). Töötajate 
isiklik ressursikasutus (näiteks tööle ja 
koju sõitmine) ei kajastu ettevõtte öko-
loogilises jalajäljes. Kuna KESA on loo-
dud eelkõige organisatsioonide jalajälje 
kujunemist silmas pidades, on sealt välja 
jäetud toitumist ja kodutehnikat puudu-
tavad küsimused. Üksikisikutelt ei küsita 
ka andmeid kaupade transpordi kohta. 
Kuna õige jalajälje arvutamiseks on vaja 
sisestada võimalikult täpsed andmed, on 
kasutajatel võimalik trükkida välja vaja-
like algandmete kogumise tabel.

KESA kalkulaatorit saab kasutada õpi-
lastega enda ökoloogilise ressursikasutuse 
paremaks mõistmiseks. Õpilased saavad 
koguda kokku andmed oma  pere res-
sursikasutuse kohta ning arvutada selle 
põhjal perekonna ökoloogilise jalajälje. 
Keerulisem ülesanne on arvutada välja 
oma kooli ökoloogiline ressursikasutus - 
siin oleks huvilistele õpilastele ainet uuri-
miseks ja mõtlemiseks mitme kuu jook-
sul. Sel juhul tuleb igakuiste arvete pealt 
kokku koguda tarbitud elektrienergia 
(kWh), soojusenergia (kWh) ja vee maht 
(m3). Sinna lisanduvad kõik kooli poolt 
tasutud töötajate ja õpilaste transpordi-
kulud (km), kooli poolt tellitud kaupade 
transport (tonn-km) ja koolis tekkinud 

Joonis 1. Andmete sisestamine jäätmekäitluse kohta
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jäätmed (kg). Nende andmete sisestamise 
järel näitab kalkulaator tulemusena kooli 
jalajälge iga töötaja kohta.

Jalajälje kokkuarvutamise järel näida-
takse kasutajale diagrammi, mis näitab 
erinevate komponentide osakaalu tema 
jalajäljes. Hiirega nendele komponenti-
dele liikudes näeb omakorda, millistest 
osadest need koosnevad. Nii on näiteks 
võimalik diagrammilt näha, kui suure 
osa jalajäljest moodustab jäätmekäitlus 
ning kuidas selle keskkonnamõju erine-
vate jäätmeliikide vahel jaguneb. Samuti 
on võimalik vaadata tabelit, kus on välja 
toodud täpne arvutuskäik koos kõigi ja-
lajäljes sisalduvate komponentidega.

Soovi korral on kasutajal võimalik 
luua  KESA kalkulaatori kasutajakonto.. 
Registreerunud kasutajad saavad oma 

jalajälje salvestada. Hiljem on võimalik 
salvestatud jalajäljes andmeid täpsustada 
või lisada uus jalajälg teise perioodi kohta. 
Lähiajal on kavas lisada ka võimalus oma 
jalajälje avaldamiseks KESA kodulehel. 
Nii saavad keskkonnateadlikud asutused, 
organisatsioonid ja üksikisikud jagada  
kogemusi oma ökoloogilise jalajälje vä-
hendamisel  ning võrrelda oma survet 
keskkonnale  teiste omaga.

Kalkulaatori valmimist ning nendega 
seotud koolituste läbiviimist toetavad SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 
Vabaühenduste Fond, mida rahastavad 
Norra, Island ja Liechtenstein Avatud 
Eesti Fondi vahendusel. 

Oma jalajälje saab välja arvutada aad-
ressil http://kesa.edu.ee.

Joonis 2. Kokkuvõtte lehekülg



European Local Transport Information Service 

ELTIS pakub    õppematerjale
Mitme Euroopa organisatsiooni, asutuse ja ülikooli koostöös on valminud 

Euroopa suurim linnatransporti käsitlevat portaali ELTIS 
(European Local Transport Information Service) 

 http://www.eltis.org

ELTIS on Euroopa Komisjoni energeetika ja transpordi 
peadirektoraadi algatus, mis võimaldab vahetada teavet 

ja kogemusi linnatranspordi ja liikuvuse valdkonnas. 



See on mõeldud kõigile, kes tegelevad transpordi tõhususe ja ohutuse parandamise, 
samuti transpordi keskkonnamõjude vähendamisega.

Põhjalik veebisait sisaldab keskkonnahoidliku linnatranspordi uudiseid, nõuandeid 
praktikutele, linnatranspordi häid näiteid, õppematerjale jpm. 

Andmebaasis on praegu üle 1400 nn hea näite kirjelduse energiatõhusatest sõiduki-
test, jalgrattatranspordist, liiklusohutusest, liikluse korraldamisest planeerimisest, 
jalgsi käimisest jne. Lisaks sellele saab ELTISe kasutaja tutvustada omaenda häid 
kogemusi. Kasutamist hõlbustab otsingumootor enam kui 80 märksõnaga.

Õpetajad ja vanemate klasside keskkonnahuvilised õpilased saavad kasutada alla-
laaditavaid õppematerjale: slaide, animeeritud elektroonilisi esitlusi, audio-CDsid, 
fotokogumikke ja kaugõppevahendeid. Materjalide didaktiline ülesehitus võimaldab 
neid kasutada eri liiki õppetöös ja esitlusvormingutes. Materjalid on välja töötatud 
nii, et need täiendaksid üksteist ja et juhendajatel oleks võimalik neid kohandada 
asjaomastele õpieesmärkidele ja õpikohale ning -situatsioonile. Regulaarselt ajako-
hastatavad materjalid on saadaval kuni 16 keeles.

pakub    õppematerjale
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Jõed.
Riina Hopp • Muhu Põhikool  

ARVUTI
TUND 

7. KLASSILE 

Töö eesmärgid 

• tutvuda Google Earth arvutiprogrammi ja selle kasutusvõimalustega; 
• harjutada satelliidifotode lugemisoskust; 
• arendada geograafilise sõnavara kasutamist jõe kirjeldamisel;
• aada ettekujutus jõe erinevate osade eriilmelisusest; 
• näha seoseid pinnamoe ja jõe iseloomu vahel; 

Töövahendid 

Internetiühendusega arvuti, kuhu on alla laetud ja kus töötab Google Earth prog-
ramm, tööjuhend, atlas, pliiats kaartskeemide joonistamiseks. 

Töö käik 

Töö toimub paarides. 
Kava jõe iseloomustamiseks: 
1. Leia Kooli atlasest Zambezi jõgi.
2. Leia Zambesi jõe suudmeala arvutis. 

Vaadake antud piirkonda esialgu kõrgemalt otse ülalt, nii et näete ranna-ala um-
bes 50-100 km ulatuses (ekraanil oleva territooriumi ulatust kilomeetrites näete 
ekraani paremal all nurgas Eye alt). 
1) Kirjeldage, mida näete - Mis tüüpi suudmega on tegu? Millest seda järeldate?
2) Vähendage territooriumi ulatust 20 kilomeetrile - Mida te märkate neis kohta-

des, kus  jõgi suubub ookeani?
3) Visandage nähtu põhjal töölehele kaart-skeem uuritava ala kohta ning selgi-

tus, kuidas antud tüüpi jõesuudmed kujunevad.
3. Liikuge mööda peajõge ülesvoolu kuni esimese järveni (selleks hoidke vasa-

kut hiireklahvi all ja tõmmake)
1) Milline on jõgi? (sirge, looklev, hargnev, saartega, saarteta jne.)
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2) Liikuge maapinnale lähemale ja uurige allolevat maapinda nurga alt (vaa-
tenurka saate valida, kui liigutate nuppu ekraani paremal ülaservas oleval 
skaalal). Mis iseloomustab jõge ümbritseva ala pinnamoodi? (on see tasane 
või mägine, ühetaoline või vahelduv) Muutke suundi, lähenege jõele kord 
ühelt kord teiselt poolt. 

4. Liikuge mööda jõge teise järveni, s.o. Kariba. 
1) Milline on jõgi? 
2) Liikuge maapinnale lähemale ja uurige allolevat maapinda nurga alt. Mis 

iseloomustab jõge ümbritseva ala pinnamoodi? (on see tasane või mägine, 
ühetaoline või vahelduv) Muutke suundi, lähenege jõele kord ühelt kord 
teiselt poolt. 

3) Pange kirja, milliseid muutusi märkate võrreldes eelmise jõe lõiguga.
5. Liikuge mööda jõge Victoria joani.

1) Tooge pilt endale nii lähedale, et näete selgelt langevat vett. Uurige koske nii 
ülevalt kui ka nurga alt, lähenege kosele nii ülem- kui alamjooksu poolt. Mille 
poolest erineb see jõe osa varem vaadelduist. Klikkige sinistel ruutudel ja 
vaadake ka fotosid.

2) Mõõtke, kui pikk on juga. (valige ekraani ülaservast joonlaud, siis klikkige 
joa ühes servas ning liikuge joa teise serva ja klikkige uuesti, ekraanil olevas 
aknas on näha tulemus)

3) Millise kahe riigi territooriumile jääb Victoria juga? (kontrollige ekraani vasa-
kust servast, kas teil on sees piiride tähised- borders)

4) Otsige Vikipeediast lisainfot Victoria joa kohta. (kontrollige ekraani vasakust 
servast, kas teil on sees Geographic Web- Wikipedia)

 * Otsige internetist infot Zambezi jõe kohta. 

Hindamine 

Hinnatakse vastuste õigsust ja põhjalikkust ning arvestatakse töö korrektsust. 
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Iseloomustatav jõgi ______________________________
 
1.  Jõe suudmeala kirjeldus.  Mida te märkate 

neis kohtades, kus  jõgi suubub ookeani?
 ___________________________________________
 ___________________________________________

Kaart-skeem nähtu põhjal.

2.  Mis tüüpi suudmega on tegu? Millest seda järeldate? __________________  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

3.  Kuidas seda tüüpi jõesuudmed kujunevad?  __________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

4.  Milline on jõgi oma alamjooksul?  ____________________________________  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

5.  Iseloomustage pinnamoodi jõe alamjooksu ümbritseval alal.  ___________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Jõed. 

NIMI ________________

 ____________________

 ____________________

ÕPILASE 
TÖÖLEHT
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6.  Milliseid muutusi märkate, kui võrdlete jõge ja seda ümbritseva ala 
pinnamoodi kahe järve vahelisel alal ja alamjooksul?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

7.  Millise seose leiate jõe iseloomu ja pinnamoe vahel? ___________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

8.  Victoria joa kirjeldus.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

9.  Joa pikkus ja 2 juga jagavat riiki.  ____________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

10.  Info Victoria joa kohta. _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

11.  Kuidas joad tekivad?  ______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

*Info Zambesi jõe kohta.  _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
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Vulkanism.
Riina Hopp • Muhu Põhikool  

ARVUTI
TUND 

7. KLASSILE 

Töö eesmärk 

• Tutvuda Smithsonian Instituudi Globaalse Vulkanismi programmi koduleheküljel  
 oleva vulkaanide andmebaasi ja selle kasutamisvõimalustega; 
• Harjutada kogutud andmete põhjal iseloomustuse koostamist.

Töövahendid

Internetiühendusega arvuti, tööjuhend, tööleht, atlas, õpik. 

Töö käik 

Ava Smithsonian Instituudi Globaalse Vulkanismi programmi (GVP) kodulehekülg
http://www.volcano.si.edu/info/about/about.ge.cfm

1. Vasta järgmistele küsimustele:
• Millistes maakera piirkondades on kõige enam vulkaane? 

(Kaart avaneb vasakpoolsest menüüst)
• Millega niisugust paiknemist seletad?

2. Vali kaardi alt üks regioon.
3. Vali regioonikaardilt üks vulkaan ja kliki sellel. 

Nüüd avaneb antud piirkonna vulkaanide nimekiri.
4. Vali antud nimekirjast üks soovitatavalt tuntud vulkaan ja pane kirja, millist 

infot avanenud lehekülg antud vulkaani kohta pakub.
5. Nüüd vaata seda vulkaani Google Earthis. 

(Lehekülg avaneb vasakpoolsest menüüst)
6. Vaata, millist lisainfot saad Google Earthist. 

(Kliki sinistel ruutudel)
7. Pöördu tagasi GVP kodulehele ja vaata , kas selle vulkaani tegevust on kajas-

tatud nädalate kaupa esitatud raportites. (Weekly reports)
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8. Vasta küsimustele:
• Mis ajast pärineb viimane sissekanne selle vulkaani kohta?
• Millist infot see sissekanne sisaldab?
• Mida saab järeldada nende raportite alusel antud vulkaani aktiivsuse kohta?   

Hindamine 

Hinnatakse töö põhjalikkust ning vormistamise korrektsust. 

Clevelandi vulkaan. Foto earthmountainview.com
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1. Kõige rohkem vulkaane on ___________________
 ___________________________________________

2. Selline vulkaanide paiknemine on seotud
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

3. Minu poolt valitud vulkaan on  ______________________________________ ,
mis asub  _______________________________________________ maailmajaos 
 _____________________________________________________________ riigis.

 Selle vulkaani kohta sain järgmist informatsiooni  ______________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

4. Google Earthist saadud lisainfo  ______________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

5. Viimane raport selle vulkaani kohta pärineb ___________________________
(aeg) ja selles raportis on järgmine info:  ______________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

6. Selle info põhjal võib otsustada, et antud vulkaan on  ___________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

ÕPILASE 
TÖÖLEHT

NIMI ________________

 ____________________

 ____________________

Vulkanism. 
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1. Leia rajalt ja selle lähiümbrusest/koolimaja eest 
tehiskeskkonna (täielikult inimese loodud) ele-
mente (vali neist üks ja märgi ära).
1. m _______________________________________  
2. m _______________________________________
3. m _______________________________________   
4. m _______________________________________   
5. m _______________________________________   

2. Leia rajalt ja selle lähiümbrusest/koolimaja eest looduskeskkonna 
(otsese inimmõjuta) elemente:
1. m ______________________________________________________________
2. m ______________________________________________________________
3. m ______________________________________________________________
4. m ______________________________________________________________
5. m ______________________________________________________________

3. Leia rajalt ja selle lähiümbrusest/koolimaja eest pool-looduslikke 
(inimmõjudega, aga looduses iseseisvalt arenevaid) elemente:
1. m ______________________________________________________________
2. m ______________________________________________________________
3. m ______________________________________________________________
4. m ______________________________________________________________
5. m ______________________________________________________________

4. Sellel piirkonnal on rohkem tehiskeskkonna/looduskeskkonna tunnuseid, 
(vali), sest.. _________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

Tehis- ja looduskeskkond.
Eha-Mai Karu •  Rapla Vesiroosi Gümnaasium

ÕUETUND
5. KLASSILE 

NIMED ______________

 ____________________

 ____________________

KUUPÄEV ___________
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5. Minule meeldivad esemed rajal ja ümbruses/kooliõues on:
1. m ______________________________________________________________
2. m ______________________________________________________________
3. m ______________________________________________________________
4. m ______________________________________________________________
5. m ______________________________________________________________

6. Kõige rohkem meeldib mulle (kirjelda):  _______________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

7. Minule ebameeldivad esemed on:  ____________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

8. Kõige vähem meeldib mulle (kirjelda):  ________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

9. Kui saaksin, siis muudaksin siin ümbruskonnas (põhjenda)
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

10. Jätaksin muutmata (põhjenda) _______________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

11. Mulle see piirkond pigem meeldib/ei meeldi, sest  ______________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
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Emajõe vee füüsikalis-keemilised omadused 

Looduses ei esine vesi kunagi keemiliselt puhta ühendina, kuna universaalse 
segu omaduste tõttu kannab ta endas pidevalt suurt hulka erinevaid elemente. 
Seetõttu viiakse vee kasutamise sobivuse kindlakstegemiseks igas veekogus läbi 
vee kvaliteedi ja koostise uuring. 

Vee kvaliteeti iseloomustavad tema füüsikalised, keemilised ja bakterioloogilised 
omadused. Vee füüsikaliste omaduste hulka kuuluvad temperatuur, värvus, hägu-
sus, maitse ja lõhn.            

Emajõe vee temperatuuri mõõtsime suvel. Kõige kõrgem temperatuur 23 ºC 
mõõdeti juulis, kõige madalam 15 ºC aga juunis.

Vee uurimiseks võtsime veeproove plaažil nii suvel kui ka kevadel. Vesi oli jões 
läbipaistev, kevadel heledam kui suvel. Suvel on veel helekollane värvus. Vee vaatle-
misel avastasime väikseid osakesi, mis soojendamisel aurustusid. See annab tunnis-
tust sellest, et vee hägusus jões on väike, nõrgalt sillerdav.

Vee lõhna tingivad lõhnaained, mis satuvad vette loomulikul teel ning koos heit-
vetega. Meie hinnang veekvaliteedile põhineb vee lõhna iseloomu ja intensiivsuse 
uurimisel temperatuuridel 20 °C ja 60 ºC. Jõeveel on lõhna intensiivsus väga nõrk, 
kuid soojendamisel on tuntav muda ja rohttaimedele iseloomulik lõhn. 

Happesus, karedus, lahustunud soolade sisaldus jt omadused iseloomustavad vee 
keemilisi omadusi.

Vee happesust määratakse vesinikioonide kontsentratsiooni põhjal, mida väljen-
datakse pH näitajana. Nii näiteks on kevadel ja suvel jõevee рН  tase 6, mis annab 
tunnistust sellest, et  jõevee keskkond on kergelt happeline. Uurides Emajõe vett, ei 
tekkinud selle keetmisel nõu seintele lubjakorda. See näitab, et jõevesi ei ole suure 
karedusega. Väheseim pinnasade näitab, et vesi sisaldab vähe lahustunud soolasid.

TÖÖJUHEND

Vee füüsikalis-keemiliste omaduste 
uurimine (Emajõe näitel).
Ljudmila Sapronkina •  Tartu Vene Lütseum  
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1
2
3
4
5

Reaktiivide abil saab kindlaks määrata keemiliste ühendite sisaldust jõevees.

Tabel: Keemiliste ühendite sisaldus jõevees

REAKTIIVIDE LISAMINE

AgNO
3

hõbenitraadi lahus

BaCl
2

baariumkloriid

H2SO
4

väävelhape

NH
4
CNS

rodaniidammooniumi 
lahus

K
3
[Fe(CN)

6
]

ferrotsüoniid kaalium

MIS JUHTUS

Täheldati ähmasust

Baariumkloriidi lisamisel 
setet ei tekkinud

Väävelhappe  H
2
SO

4
2- 

lisamisel ei täheldatud 
gaasi eraldumist

Lahus ei muuda värvust 
(ei muutunud veripuna-
seks)

Lahus ei muuda värvust

   

JÄRELDUS

Vees leidus Cl-  ioone, 
kuid SO

4
2- 

ioone ei leidunud

Puudub CO
3

2-  sisaldus või 
selle sisaldus ei ole märki-
misväärne

Segu on pigem hapu 
kui leeliseline

Fe
3

+ ioone ei täheldatud

Fe
3

+ ioone ei täheldatud 
või nende sisaldus on 
väga väike

Katsetega on tõestatud, et jõevees on pigem happeline kui leeliseline keskkond.
Talvel võib vee ja õhu omadusi otsustada lume järgi, kuna ta kogub enda koostisse 
atmosfääris leiduvaid aineid. Samuti jälgisime lumekihti jaanuaris ja veebruaris.






