
Geograafia ainekava 9.klassile 

9. klassi lõpetaja: 

1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodusja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus; 

2) on omandanud ülevaate looduse ja ühiskonna olulisematest nähtustest ja protsessidest ning saab aru nende ruumilisest paiknemisest ja 

vastastikustest seostest; 

3) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade loodust ja kultuuri ning säästva arengu põhimõtteid; 

4) kasutab geograafiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades; 

5) kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja 

ühiskonnas toimuvaid protsesse selgitades,nähtusi ja objekte kirjeldades ning probleeme lahendades; 

6) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, hindab geograafias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides ning on motiveeritud 

elukestvaks õppeks. 

 

Kuu Õpitulemus Õppesisu Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Läbivad teemad, lõiming,  

üldpädevused 

September – 

november 

 

 

 

 

Õpilane:  

1) otsib teabeallikaist infot riikide 

rahvastiku kohta, toob näiteid 

rahvastiku uurimise ja selle olulisuse 

kohta;  

2) analüüsib teabeallikate järgi 

Euroopa ja Eesti rahvastik -(12 tundi) 

Õppesisu Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja 

selle muutumine. Sündimuse, suremuse 

ja loomuliku iibe erinevused Euroopa 

riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline 

koosseis ja rahvastiku vananemisega 

Praktiline töö  

“Euroopa, sh Eesti 

rahvaarv”  

 

 

 

Läbivad teemad- 

kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine, 

kultuuriline identiteet, 

väärtused ja kõlblus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti 

rahvaarvu ning selle muutumist; 

 3) iseloomustab ja analüüsib 

teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi 

järgi etteantud riigi, sh Eesti 

rahvastikku ja selle muutumist; 

 4) toob näiteid rahvastiku 

vananemisega kaasnevate probleemide 

kohta Euroopas, sh Eestis, ning nende 

lahendamise võimaluste kohta; 

 5) selgitab rännete põhjusi, toob 

konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt 

Euroopast;  

6) iseloomustab Eesti rahvuslikku 

koosseisu ning toob näiteid Euroopa 

kultuurilise mitmekesisuse kohta. 

 

kaasnevad probleemid. Ränded ja nende 

põhjused. Eesti rahvuslik koosseis ja selle 

kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus 

Euroopas. Põhimõisted: rahvaloendus, 

rahvastikuregister, sündimus, suremus, 

loomulik iive, rahvastikupüramiid, 

rahvastiku vananemine, ränne ehk 

migratsioon, sisseränne, väljaränne, 

vabatahtlik ränne, sundränne, pagulased, 

rahvuslik koosseis. 

 Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1)teabeallikate järgi oma maakonna või 

koduasula rahvastiku analüü simine; 

2) rahvastikupüramiidi põhjal rahvastiku 

soolis-vanuselise koosseisu analüüsimine 

etteantud Euroopa riigis 

  

Üldpädevused - õpipädevus , 

kultuuri- ja väärtuspädevus, 

sotsiaalne ja 

kodanikupädevus Lõiming 

matemaatika, ajalugu, 

kirjandus 

 

Detsember - 

jaanuar 

Õpilane: 

 1) analüüsib kaardi järgi rahvastiku 

paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

 2) analüüsib linnade tekke, asukoha ja 

arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh 

Euroopa ja Eesti asustus (4 tundi) 

Õppesisu Rahvastiku paiknemine 

Euroopas. Linnad ja maa-asulad. 

Linnastumise põhjused ja linnastumine 

Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. 

Praktiline töö “Eesti 

asulad”  

 

Läbivad teemad- elukestev 

õpe ja karjääri planeerimine, 

keskkond ja jätkusuutlik 

areng, 

kodanikualgatus ja 



Eesti näitel;  

3) nimetab linnastumise põhjusi, toob 

näiteid linnastumisega kaasnevate 

probleemide kohta Euroopas, sh 

Eestis, ja kirjeldab nende lahendamise 

võimalusi; 

 4) võrdleb linna ja maa-asulaid ning 

analüüsib linna- ja maaelu erinevusi;  

5) nimetab ning näitab kaardil 

Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti 

suuremaid linnu. 

 

Eesti asulad. Linnastumisega kaasnevad 

majandus-, sotsiaalja 

keskkonnaprobleemid. Põhimõisted: 

linnastumine, linnastu, valglinnastumine. 

 Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

lühiuurimuse koostamine koduasulast. 

ettevõtlikkus  

 

 Üldpädevused - 

suhtluspädevus, 

suhtluspädevus, õpipädevus 

Lõiming 

ajalugu, kunst 

 

Jaanuar – 

veebruar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

1) analüüsib loodusressursside, tööjõu, 

kapitali ja turgude mõju Eesti 

majandusele ning toob näiteid 

majanduse spetsialiseerumise kohta; 

 2) rühmitab majandustegevused 

esmasektori, tööstuse ja teeninduse 

vahel;  

3) selgitab energiamajanduse tähtsust, 

toob näiteid energiaallikate ja 

Euroopa ja Eesti majandus (4 tundi) 

Õppesisu Majandusressursid. Majanduse 

struktuur, uued ja vanad tööstusharud. 

Energiaallikad, nende kasutamise eelised 

ja puudused. Euroopa energiamajandus ja 

energiaprobleemid. Eesti 

energiamajandus. Põlevkivi kasutamine 

ja keskkonnaprobleemid. Euroopa 

peamised majanduspiirkonnad. 

Põhimõisted: majanduskaardid, 

 

 

Läbivad teemad- elukestev 

õpe ja karjääri planeerimine, 

tehnoloogia ja innovatsioon, 

keskkond ja jätkusuutlik 

areng 

 Üldpädevused - õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus 

Lõiming – füüsika, bioloogia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energiatootmise mõju kohta 

keskkonnale;  

4) analüüsib soojus-, tuuma- ja 

hüdroelektrijaama või tuulepargi 

kasutamise eeliseid ning puudusi 

elektrienergiat tootes;  

5) analüüsib teabeallikate järgi Eesti 

energiamajandust; iseloomustab 

põlevkivi kasutamist energiat tootes; 

 6) toob näiteid Euroopa, sh Eesti 

energiaprobleemide kohta;  

7) teab energia säästmise võimalusi 

ning väärtustab säästlikku energia 

tarbimist; 

 8) toob näiteid Euroopa peamiste 

majanduspiirkondade kohta. 

 

majandusressursid, taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad, kapital, 

tööjõud, tööjõu kvaliteet, esmasektor, 

tööstus, teenindus, energiamajandus, 

energiaallikad: soojus-, tuuma-, hüdro-, 

tuule- ja päikeseenergia. 

 Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

kahe Euroopa riigi energiaallikate 

kasutamise analüüsimine elektrienergia 

tootmisel.  

 

Veebruar - 

märts 

Õpilane:  

1) toob näiteid taime- ja 

loomakasvatusharude kohta; 

 2) iseloomustab põllumajanduse 

arengueeldusi Eestis ja põhjendab 

Euroopa ja Eesti põllumajandus ning 

toiduainetööstus (4 tundi) 

Õppesisu Põllumajanduse arengut 

mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi 

põllumajandusettevõtted ja 

 

 

Läbivad teemad - elukestev 

õpe ja karjääri planeerimine, 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja jätkusuutlik 

areng, tervis ja ohutus 



spetsialiseerumist;  

3) kirjeldab mulda kui ressurssi;  

4) toob näiteid eri tüüpi 

põllumajandusettevõtete kohta 

Euroopas, sh Eestis;  

5) toob näiteid kodumaise toidukauba 

eeliste kohta ja väärtustab Eesti 

tooteid; 

 6) toob näiteid põllumajandusega 

seotud keskkonnaprobleemide ja 

nende lahendamise võimaluste kohta 

toiduainetööstus Euroopas. Eesti 

põllumajandus ja toiduainetööstus. 

Põllumajandusega seotud 

keskkonnaprobleemid. 

 Põhimõisted: taimekasvatus ja 

loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, 

looduslik rohumaa, taimekasvuperiood, 

looma- ja taimekasvatustalud, istandused.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

toidukaupade päritolu uurimine ning 

kodu- ja välismaise kauba osatähtsuse 

hindamine tootegrupiti. 

 

 Üldpädevused - õpipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus, 

sotsiaalne ja 

kodanikupädevus 

Lõiming – bioloogia, keemia 

 

Märts - mai Õpilane:  

1) toob näiteid erinevate teenuste 

kohta;  

2) iseloomustab ja analüüsib 

teabeallikate järgi etteantud Euroopa 

riigi, sh Eesti turismi arengueeldusi ja 

turismimajandust;  

3) toob näiteid turismi positiivsete ja 

negatiivsete mõjude kohta riigi või 

.Euroopa ja Eesti teenindus(11 tundi) 

Õppesisu Teenindus ja selle jaotumine. 

Turism kui kiiresti arenev majandusharu. 

Turismi liigid. Euroopa peamised 

turismiressursid. Turismiga kaasnevad 

keskkonnaprobleemid. Eesti 

turismimajandus. Transpordi liigid, nende 

eelised ja puudused sõitjate ning 

erinevate kaupade veol. Euroopa 

 

Kirjalik töö “Euroopa 

ja Eesti teenindus” 

 

 

 

 

 

 

Läbivad teemad - elukestev 

õpe ja karjääri planeerimine , 

keskkond ja jätkusuutlik 

areng , tervis ja ohutus 

 Üldpädevused - õpipädevus, 

kultuuri- ja väärtuspädevus, 

suhtluspädevus, 

ettevõtlikkuspädevus 

Lõiming- bioloogia, ajalugu 



piirkonna majandus- ja sotsiaalelule 

ning looduskeskkonnale;  

4) analüüsib transpordiliikide eeliseid 

ja puudusi reisijate ning erinevate 

kaupade veol;  

5) toob näiteid Euroopa peamiste 

transpordikoridoride kohta; 

 6) iseloomustab ning analüüsib 

teabeallikate järgi eri transpordiliikide 

osa Eesti-sisestes sõitjate- ja 

kaubavedudes;  

7) toob näiteid transpordiga seotud 

keskkonnaprobleemide ja nende 

lahendamise võimaluste kohta ning 

väärtustab keskkonnasäästlikku 

transpordi kasutamist. 

 

peamised transpordikoridorid. Eesti 

transport.  

Põhimõisted: isiku- ja äriteenused, 

avaliku ja erasektori teenused, turism, 

transport, transiitveod. 

 Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) teabeallikate põhjal ülevaate 

koostamine oma linna või maakonna 

turismiarengu eeldustest ja peamistest 

vaatamisväärsustest; 2) reisi marsruudi ja 

graafiku koostamine, kasutades 

teabeallikaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


