Loodusõpetuse ainekava

I kooliaste

1. klass

1 Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
I kooliastme õpilane mõistab kõige paremini seda, mis on seotud tema kogemustega.
Õpilane õpib selles vanuseastmes kõige tulemuslikumalt siis, kui tal on võimalik õpitavat
kogeda – meelte abil tajuda.
Loodusõpetusega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis
moodustab loodusteadusliku pädevuse. Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja
tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ja selgitada loodus-,
tehis- ja sotsiaalses keskkonnas eksisteerivaid objekte ja protsesse, analüüsida keskkonda kui
terviksüsteemi, märgata selles esinevaid probleeme, tunda huvi loodusteaduste vastu,
väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.
Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, milles loodust käsitletakse kui tervikut. Selline
lähenemine vastab põhikooli noorema astme õpilaste maailmakäsitusele ning võimaldab
vältida loodusteaduslike teadmiste killustatust ja kujundada õpilastel tunnetusoskusi.
1. klassi teemad suunavad õpilasi märkama ja uurima ümbritsevat maailma, arendama õpilaste
keskkonnatundlikkust, mis on keskkonnateadlikkuse oluliseks komponendiks. Kasutades
erinevaid meeli (kuulmine, nägemine, kompimine, maitsmine, haistmine), õpitakse vaatlema,
võrdlema ja rühmitama erinevaid elus- ja eluta looduse objekte, nende omadusi. Märkama ja
uurima looduses toimuvaid protsesse, nende põhjusi ja tagajärgi ning mõju inimesele

2 Õppetegevus ja läbivad teemad
Teemasid „Inimese meeled ja avastamine“, „Elus ja eluta“ ning „Asjad ja materjalid“
käsitletakse lõimituna, st elus- ja eluta looduse objektide ning asjade ja materjalidega
tutvutakse erinevate meelte kaudu. Siin on abiks keskkonnaalased õppeprogrammid, kus
õpitakse loodusalaseid teadmisi vahetus olustikus ning mis suunavad meeli rakendama,
aitavad luua emotsionaalset sidet loodusega.
Õpetuse eesmärkide saavutamiseks kasutatakse vaatlust, kirjeldamist, mõõtmist, võrdlemist,
järjestamist, rühmitamist. Õpilaste tundeelu arendamisel on olulised kogemused looduse ilust,
samuti looduses liikumise oskus ja positiivsed emotsioonid. Õpilastes arendatakse huvi
ümbritseva keskkonna vastu, tutvustades loodust elamuslikel õppekäikudel ja
ekskursioonidel.
Õpikeskkond peab äratama huvi looduse vastu ning arendama õpilaste loovust. Õpetus peab
olema õpilase jaoks relevantne, st tähenduslik: arusaadav ning seostatud õpilaste igapäevase
elu ja nende huvidega. Õpikeskkonda laiendatakse klassiruumist kooliõue, loodusesse,
rakendades uurimuslike elementidega õuesõpet.
Põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel
TO, KK, KI, TK, TI, VK
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3 Õppesisu ja üldpädevused
Teemad
3.1 INIMESE MEELED JA AVASTAMINE (15 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Teema suunab õpilasi märkama ja uurima ümbritsevat maailma, arendab õpilaste
keskkonnatundlikkust, mis on keskkonnateadlikkuse oluliseks komponendiks.
Kasutades erinevaid meeli (kuulmine, nägemine, kompimine, maitsmine, haistmine),
õpitakse vaatlema, võrdlema ja rühmitama erinevaid elus- ja eluta looduse objekte,
nende omadusi.
Õppesisu:
Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta. Asjad ja materjalid.
Põhimõisted: omadus, meeled, elus, eluta, elusolend, looduslik, tehislik, tahke, vedel.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses.
2. Elus- ja eluta looduse objektide rühmitamine.
3. Õppekäik elus- ja eluta loodusega tutvumiseks.
4. Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine.
5. Looduslike ja tehismaterjalide/objektide rühmitamine.
Lõiming:
Eesti keel: lugemispalad; muusika: kuulamisega seotud mängud; kehaline kasvatus:
liikumismängud, kasutades erinevaid meeli; tööõpetus: käeline tegevus.
Teema õppimisel arendatakse järgmisi üldpädevusi
Vä, So, Õp, Em, Ma, Su

3.2

AASTAAJAD (20 tundi)

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
Aastaajaliste muutustega ja nende tekkepõhjustega tutvumine suunab õpilasi märkama
ja uurima looduses toimuvaid protsesse, nende põhjusi ja tagajärgi, mõju inimesele.
Õppesisu: Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega.
Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline
mitmekesisus.
Põhimõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht,
veekogu, maastik, loomastik, taimestik.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus.
2. Puu ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine.
3. Tutvumine aastaajaliste muutustega veebipõhiselt.
4. Tutvumine kooli ümbrusega õppekäikudel.
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Lõiming:
Teemat saab lõimida kunstiõpetusega, kujutades loodust erinevatel aastaaegadel; eesti
keelega: lugemispalad; kehalise kasvatusega: liikumismängud tuule tugevuse määramiseks
ja tunnetamiseks; käelise tegevusega: tuulelipu, termomeetri ja termomeetri ümbrise
valmistamine, ruumilise pilvederaamatu tegemine jms.
Teemal on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ elluviimisel.
Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu rakendada ka
läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“.
Teema õppimisel arendatakse järgmisi üldpädevusi
Vä, So, Õp, Su, Ma, Em

4 Õpitulemused
Teema INIMESE MEELED JA AVASTAMINE õpitulemused
Õpilane
1)
2)
3)
4)
5)
6)

teab erinevaid omadusi;
oskab oma meelte abil omadusi määrata;
teab, et taimed, loomad ja seened on elusolendid;
teab nimetada elusa ja eluta looduse objekte ja nende omadusi;
viib läbi lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja
rühmitab neid;
7) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult;
8) teab, et on olemas looduslikud ja inimese tehtud asjad ning materjalid;
9) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
10) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
11) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete suhtes;
12) eristab inimese valmistatut looduslikust;
13) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
14) märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist
mitmekesisust;
15) väärtustab maailma tunnetamist oma meelte kaudu;
16) tunneb rõõmu looduses viibimisest;
17) väärtustab nii looduslikku kui inimese loodut ning suhtub kõigesse sellesse
säästvalt;
18) väärtustab enda ja teiste tööd.

Teema AASTAAJAD õpitulemused
Õpilane
1) teab, et looduses aset leiduvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja
soojusest;
2) märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega, kirjeldab
aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades);
3) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese elus;
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4) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, kannab vaatlusinfo tabelisse, jutustab
vaatlusinfo/tabeli põhjal ilma muutumisest;
5) teeb soojuse ja valguse peegeldumise kohta katseid, sõnastab järeldused;
6) oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest;
7) teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest;
8) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta
erinevatel aastaaegadel;
9) oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult;
10) tunneb kodu- ja kooliümbrust, teab kodu- ja kooliümbruse tüüpilisemaid taimi ja
loomi;
11) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
12) oskab vaadelda, nimetada, rühmitada ja kirjeldada kodukoha, kooliümbruse elusa
ja eluta looduse objekte;
13) oskab käituda veekogudel;
14) teab tuntumaid kodukoha/kooliümbruse vaatamisväärsusi;
15) mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu;
16) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu;
17) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib
koostegutsemise reegleid;
18) tunneb huvi oma kodukoha, inimeste/ajaloo/looduse vastu;
hoiab oma kodukoha loodust ja ehitisi.
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