Jüri Gümnaasium
Õppekava

Ainekava
Loodusõpetus
Inglise keele klass
Spordi- ja muusikaklass
Üldklass

Loodusõpetus
V klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Loodusõpetuse õpetamise / õppimisega taotletakse, et õpilane
• tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest
• oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi
• rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja juhendamisel
• omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna seostest
• mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi
elusolendite suhtes
• oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat loodusteaduslikku teksti
• rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus
• väärtustab elurikkust ja säästvat arengut
• tutvub läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise raames dokumendis „Hädaolukorra lahendamise plaan Jüri Gümnaasiumis“ õpilasele
vajalike põhimõtetega

Jüri Gümnaasium
Õppekava

Ainekava
Loodusõpetus
Inglise keele klass
Spordi- ja muusikaklass
Üldklass

Õppesisu ja õpitulemused
Vesi kui aine, vee kasutamine
Õppesisu
Vee omadused. Vee olekud
ja nende muutumine. Vedela
ja gaasilise aine omadused.
Vee soojuspaisumine.
Märgamine ja kapillaarsus.
Põhjavesi. Joogivesi. Vee
kasutamine. Vee
reostumine ja kaitse. Vee
puhastamine.

Taotletavad õppetulemused

•
•
•
•
•

kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja
keemistemperatuuri;
teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise
katseid;
selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate
pinnaste vee läbilaskvust;
kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee
säästliku tarbimise vajadust;
toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede
kohta veekogudele.

Õppetunnid

Märkused (läbivad teemad, lõiming,
IKT, muudatused võrreldes eelmise
õppekavaga, metoodika)
Praktilised tööd:
• Vee omaduste uurimine (vee oleku
muutumine; vee soojuspaisumine; vee
liikumine soojendamisel; märgamine;
kapillaarsus).
18-20 h
• Erineva vee võrdlemine.
• Vee liikumine erinevates pinnastes.
• Vee puhastamine erinevatel viisidel.
• Vee kasutamise uurimine kodus või
koolis.

Õhk
Õppesisu

Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu •
omadused. Õhutemperatuur ja
selle
mõõtmine. •

Taotletavad õppetulemused

Õppetunnid

Märkused (läbivad teemad,
lõiming, IKT, muudatused
võrreldes eelmise õppekavaga,
metoodika)
Praktilised
tööd
ja IKT rakendamine
mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust
ning määrab pilvetüüpe ja tuule suuna;
18-20 h • Õhu omaduste ja koostise
uurimine:
küünla
põlemine
võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus,

Jüri Gümnaasium
Õppekava

Õhutemperatuuri
ööpäevane muutumine. Õhu
liikumine soojenedes. Õhu
liikumine ja tuul. Kuiv ja niiske
õhk. Pilved ja sademed.
Veeringe. Ilm ja ilmastik.
Sademete
mõõtmine.
Ilma
ennustamine. Hapniku tähtsus
looduslikes
protsessides:
hingamine,
põlemine
ja
kõdunemine.
Õhk
elukeskkonnana. Organismide
kohastumine õhkkeskkonnaga.
Õhu saastumise vältimine.

•
•
•
•
•
•
•

Ainekava
Loodusõpetus
Inglise keele klass
Spordi- ja muusikaklass
Üldklass
suletud
anumas;
õhu
kokkusurutavus;
• õhu
paisumine
soojenedes,
veeauru kondenseerumine.
• Temperatuuri
mõõtmine,
pilvisuse
ja
tuule
suuna
määramine ning tuule kiiruse
hindamine.
• Erinevate Eesti piirkondade ilma
võrdlemine
EMHI
kodulehe
ilmakaartide järgi.

pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades;
iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja
sademete hulka ning tuuleroosi abil valdavaid tuuli Eestis;
kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;
iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab
elutingimuste erinevusi vees ja õhus;
selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide
hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele;
teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja
organismide hingamisel;
toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta
loomadel ja taimedel;
nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid,
kuidas vältida õhu saastumist.

Muld elukeskkonnana
Õppesisu
Mulla koostis. Muldade teke
ja areng. Mullaorganismid.
Aineringe.
Mulla
osa
kooslustes. Mullakaeve. Vee
liikumine mullas.

Taotletavad õppetulemused

•
•
•
•
•

Õppetunnid

kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades
mulla koostisosi;
põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;
selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
18-20 h
tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.

•
•
•
•
•

Märkused (läbivad teemad, lõiming,
IKT, muudatused võrreldes eelmise
õppekavaga, metoodika)
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Mullaproovide võtmine, kirjeldamine ja
võrdlemine. Komposti valmistamine.
Mulla vee- ja õhusisalduse katseline
kindlaksmääramine.
Mulla ja turba võrdlemine.
Mullakaeve kirjeldamine ühe õpitava
koosluse (aia, põllu, metsa, niidu)
näitel.

Jüri Gümnaasium
Õppekava

Ainekava
Loodusõpetus
Inglise keele klass
Spordi- ja muusikaklass
Üldklass

Elukeskkond Eestis
Õppesisu

Ülevaade eluslooduse
mitmekesisusest
Eestis.
Tootjad,
tarbijad ja lagundajad.
Toitumissuhted
ökosüsteemis.
Inimese
mõju
ökosüsteemidele.

Taotletavad õppetulemused

•
•
•
•
•
•

kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab
toitumissuhteid ökosüsteemis;
kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu
olulisust ökosüsteemides;
põhjendab aineringe olulisust;
kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused
keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi;
koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.

Õppetunnid

8-10 h

Märkused (läbivad teemad,
lõiming, IKT, muudatused
võrreldes eelmise õppekavaga,
metoodika)
• Praktilised tööd ja IKT
rakendamine
• Ökosüsteemi
uurimine
mudelite abil.
• Veebipõhiste
õpikeskkondade kasutamine
toiduahelate
ja
toiduvõrgustike uurimiseks.

