
Loodusõpetuse  ainekava  6.klassile   

Õpilane: 

  

 selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes;  

 kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel;  

 selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid 

 iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus;  

 koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või –võrgustikke 

 kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides;  

 oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;  

 analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale 

Õpitulemused 

Õpilane: 

 

 tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;  

 väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel;  

 väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;  

 toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;  

 märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitseüritustes 

 selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;  

 

 saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis. 



Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, hindamine 

 

Kuu   

Õpitulemused  

Õppesisu  Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, , 

metoodika) 

September Õpilane: 

 

1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid 

mullaproove, nimetades mulla 

koostisosi; 

2) põhjendab katsega, et mullas on 

õhku ja vett; 

3) selgitab muldade kujunemist ja 

mulla tähtsust looduses; 

4) tunneb mullakaeves ära 

huumushorisondi; 

5) kirjeldab huumuse teket ja selle 

osa aineringes. 

 

 

1.Muld elukeskkonnana (12 

õppetundi) 

Mulla koostis.  

Muldade teke ja 

areng.Mullaorganismid. 

Aineringe. Mulla osa kooslustes. 

Mullakaeve.  

Vee liikumine mullas. 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine 

1. Mullaproovide võtmine, 

kirjeldamine ja võrdlemine. 

Komposti valmistamine. 

2. Mulla vee- ja õhusisalduse 

katseline kindlaksmääramine. 

3. Mulla ja turba võrdlemine. 

4. Mullakaeve kirjeldamine ühe 

 

Jooksev hindamine teema 

jooksul 

Läbiv teema:  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng. 

 

Lõiming: 

Geograafia: Mulla koostis 

Mulla osa kooslustes 

 

Üldpädevused:  

 

Õpipädevus.                                                          

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Suhtluspädevus  

 

 



õpitava koosluse (aia, põllu, 

metsa, niidu) näitel. 

 

http://www.miksike.ee/documents/

main/elehed /8kll6tssisu.htm. 

 

 oktoober -

november 

Õpilane: 

1) selgitab fotosünteesi tähtsust 

orgaanilise aine tekkes; 

2) kirjeldab mullaelustikku ning 

toob näiteid seoste kohta erinevate 

mullaorganismide vahel; 

3) toob esile aia- ja põllukoosluse 

sarnasused ning selgitab inimese 

rolli nende koosluste 

kujunemises; 

4) tunneb õpitud kultuurtaimi ja 

rühmitab neid; 

5) koostab õpitud liikidest 

toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 

6) toob näiteid saagikust 

mõjutavate tegurite kohta; 

 

2.Aed ja põld elukeskkonnana 

(15 õppetundi) 

Mulla viljakus.  

Aed kui kooslus. 3.Fotosüntees. 

Aiataimed.  

Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed.  

Põld kui kooslus. .Keemilise tõrje 

mõju loodusele. Mahepõllundus. 

Inimtegevuse mõju mullale.  

Mulla reostumine ja hävimine.  

Mulla kaitse. 

Praktilised tööd 

1. Komposti tekkimise uurimine. 

2. Ühe aia- või põllutaimega 

seotud elustiku uurimine. 

 

Kirjalik töö: Aed ja põld 

elukeskkonnana 

 

Läbivad teemad: 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng, 

 Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine,  

Teabekeskkond, Tehnoloogia 

ja innovatsioon,  

Tervis ja ohutus, 

Väärtused ja kõlblus,  

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus.  

Kultuuriline identiteet 

 

Lõiming: 

Bioloogia: Fotosüntees. 

http://www.miksike.ee/documents/main/elehed%20/8kll6tssisu.htm
http://www.miksike.ee/documents/main/elehed%20/8kll6tssisu.htm


7) võrdleb keemilist ja biotõrjet 

ning põhjendab, miks tasub 

eelistada mahepõllumajanduse 

tooteid; 

8) toob näiteid muldade 

kahjustumise põhjuste ja nende 

tagajärgede kohta; 

9) toob näiteid 

põllumajandussaaduste osa kohta 

igapäevases toidus. 

 

3. Aia- ja põllukultuuride 

iseloomustamine ning võrdlemine, 

kasutades konkreetseid 

näidisobjekte või veebipõhiseid 

õppematerjale. 

4. Uurimus aia- ja põllusaaduste 

osast igapäevases menüüs või 

uurimus ühe 

põllumajandussaaduse (sh 

loomakasvatussaaduse) 

töötlemisest toiduaineks 

http://bio.edu.ee/noor/ materjale 

Taimed ja loomad. 

 

Üldpädevused:  

Õpipädevus.                                                          

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Suhtluspädevus  

 

November-

detsember 

Õpilane:  

1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, 

sh keskkonnatingimusi metsas; 

2) võrdleb männi ja kuuse 

kohastumusi; 

3) iseloomustab ja võrdleb peamisi 

metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 

4) võrdleb metsatüüpide erinevates 

rinnetes kasvavaid taimi; 

5) koostab metsakooslust 

3.Mets elukeskkonnana (14 

õppetundi) Elutingimused metsas. 

Mets kui elukooslus. Eesti 

metsad.Metsarinded.  

Nõmme-, palu-, laane- ja salumets.  

Eesti metsade iseloomulikud 

liigid, nendevahelised seosed. 

Metsade tähtsus ja kasutamine.  

Puidu töötlemine. Metsade kaitse 

Praktilised tööd 

Jooksev hindamine teema 

jooksul 

 

Lõiming: 

Bioloogia: 

loomad ja taimed 

Geograafia:  Eesti  metsad 

kaardile 

Üldpädevused  

Õpipädevus.  

Suhtluspädevus  

Matemaatika- ja 

http://bio.edu.ee/noor/


iseloomustavaid toiduahelaid ja 

toiduvõrgustikke; 

6) selgitab, kuidas kaitsta 

elurikkust metsas; 

7) selgitab loodus- ja 

majandusmetsade kujunemist, 

nimetab säästva metsanduse 

põhimõtteid 

1. Tutvumine metsa kui koosluse 

ja selle elustikuga. 

2. Eesti metsade valdavate 

puuliikide võrdlemine, kasutades 

näidisobjekte või veebipõhiseid 

õppematerjale. 

3. Uurimus: mets igapäevaelus / 

metsaga seotud tarbeesemed. 

4. Metsloomade tegutsemisjälgede 

uuriminehttp://bio.edu.ee/loomad/ 

ja  http://bio.edu.ee/taimed/ 

 

http://www.elfond.ee/et/teemad/

teised-

teemad/loodusharidus/lastele/loo

dusvaatlused. 

http://foto.rmk.ee/LOODUS/Puud/ 

loodusteaduste- ning 

tehnoloogiaalane pädevus. 

 Ettevõtlikkuspädevus  

Kultuuri- ja väärtuspädevus.  

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus.  

Läbivad teemad:  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng, Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine, 

Teabekeskkond, 

Tehnoloogia ja innovatsioon, 

Tervis ja ohutus, Väärtused 

ja kõlblus, Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus, Kultuuriline 

identiteet 

 

Jaanuar-

veebruar 

Õpilane:  

1) mõõdab õues õhutemperatuuri, 

hindab pilvisust ja tuule kiirust 

ning määrab pilvetüüpe ja 

tuule suunda; 

4.Õhk (18 õppetundi)  

Õhu tähtsus. Õhu koostis.  

Õhu omadused. Õhutemperatuur ja 

selle mõõtmine.Õhutemperatuuri 

ööpäevane muutumine. Õhu 

Kirjalik töö: Õhk  

Lõiming: 

Geograafia  Ilm 

Bioloogia .Fotosintes 

 

http://bio.edu.ee/loomad/
http://bio.edu.ee/taimed/
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://foto.rmk.ee/LOODUS/Puud/


2) võrdleb ilmakaardi järgi ilma 

(temperatuur, tuule suund, kiirus, 

pilvisus ja sademed) Eesti 

erinevates osades; 

3) iseloomustab graafiku põhjal 

kuu keskmisi temperatuure ja 

sademete hulka ning tuuleroosi 

abil valdavaid tuuli Eestis; 

4) kirjeldab pildi või skeemi järgi 

veeringet; 

5) iseloomustab õhku kui 

elukeskkonda ning kirjeldab 

elutingimuste erinevusi vees ja 

õhus; 

6) selgitab hapniku rolli põlemisel, 

kõdunemisel ja organismide 

hingamisel ning hapniku 

tähtsust organismidele; 

7) teab, et süsihappegaas tekib 

põlemisel, kõdunemisel ja 

organismide hingamisel; 

8) toob näiteid õhkkeskkonnaga 

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. 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine 

1. Õhu omaduste ja koostise 

uurimine: küünla põlemine suletud 

anumas; õhu kokkusurutavus; õhu 

paisumine soojenedes, veeauru 

kondenseerumine. 

2. Temperatuuri mõõtmine, 

pilvisuse ja tuule suuna määramine 

ning tuule kiiruse hindamine. 

Üldpädevused:  

 

Õpipädevus.                                                          

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Suhtluspädevus  

 

 

Läbivad teemad:  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng,  

Elukestev õpe ja karjääri  

planeerimine, 

Teabekeskkond,  

Tehnoloogia ja innovatsioon,  

Tervis ja ohutus,  

Väärtused ja kõlblus, 

Kodanikualgatus ja  

ettevõtlikkus, Kultuuriline 

identiteet 



seotud kohastumuste kohta 

loomadel ja taimedel; 

9) nimetab õhu saastumise põhjusi 

ja tagajärgi ning toob näiteid, 

kuidas vältida õhu 

saastumist.  

3. Erinevate Eesti piirkondade 

ilma võrdlemine EMHI kodulehe 

ilmakaartide järgi. 

 

EMHI koduleht 

http://www.emhi.ee 

keskkonnaprogrammi GLOBE  

kodulehte  

http://www.globe.ee/globe/avaleht, 

http://www.globe.gov. 

Veebruar-

märts 

Õpilane:  

1) näitab kaardil Läänemere-

äärseid riike ning suuremaid 

lahtesid, väinu, saari ja poolsaari; 

2) võrdleb ilmakaartide, graafikute 

ja tabelite järgi rannikualade ning 

sisemaa temperatuure; 

3) iseloomustab Läänemere-äärset 

asustust ja inimtegevust õpitud 

piirkonna näitel; 

4) iseloomustab Läänemerd kui 

ökosüsteemi; 

5.Läänemeri elukeskkonnana 

(14 õppetundi) 

Vesi Läänemeres – merevee 

omadused.Läänemere asend ja 

ümbritsevad riigid, suuremad 

lahed, väinad, saared, poolsaared. 

Läänemere mõju ilmastikule.  

Läänemere rannik.Elutingimused 

Läänemeres.  

Mere, ranniku ja saarte elustik ja 

iseloomulikud liigid ning 

nendevahelised seosed. Mere mõju 

Jooksev hindamine teema 

jooksul 

 

Üldpädevused:  

 

Õpipädevus.                                                          

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Suhtluspädevus  

 

Lõiming: 

Geograafia: Kaardid 

Bioloogia: Loomad ja taimed 

 

Läbivad teemad:  

http://www.emhi.ee/
http://www.globe.ee/globe/avaleht
http://www.globe.gov/


5) selgitab Läänemere vähese 

soolsuse põhjusi ja riimveekogu 

elustiku eripära; 

6) võrdleb organismide 

elutingimusi järves ja meres; 

7) kirjeldab erinevate vetikate 

levikut Läänemeres; 

8) määrab lihtsamate 

määramistabelite järgi Läänemere 

selgrootuid ja selgroogseid; 

9) koostab Läänemerele 

iseloomulikke toiduahelaid või -

võrgustikke; 

10) selgitab Läänemere reostumise 

põhjusi ja kaitsmise võimalusi.ane: 

inimtegevusele ja rannaasustuse 

kujunemisele. Läänemere 

reostumine ja kaitse. 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine 

1. Erineva soolsusega lahuste 

tegemine, et võrrelda Läänemere 

ja maailmamere soolsust. Soolase 

vee aurustamine. 

2. Läänemere kaardi joonistamine 

mälu järgi (kujutluskaart). 

3. Läänemere, selle elustiku, 

rannikuasustuse ja inimtegevuse 

iseloomustamine erinevate 

teabeallikate abil. 

4. Õlireostuse mõju uurimine 

elustikule. 

5. Läänemere probleemide 

analüüsimine, tuginedes 

erinevatele allikatele 

Veebimaterjalid 

http://bio.edu.ee/loomad/  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng, 

 Elukestev õpe ja karjääri  

planeerimine, 

Teabekeskkond,  

Tehnoloogia ja innovatsioon, 

 Tervis ja ohutus, Väärtused  

ja kõlblus, Kodanikualgatus 

ja  ettevõtlikkus, Kultuuriline 

identiteet 

 

http://bio.edu.ee/loomad/


ja http://bio.edu.ee/taimed/ 

http://www.koolielu.edu.ee/signelo

odus/Geograafia/Meri_kliima/   

http://www.elfond.ee/et/teemad/tei

sed-

teemad/loodusharidus/lastele/lood

usvaatlused. 

Märts-aprill   Õpilane: 1) kirjeldab tootjate, 

tarbijate ja lagundajate rolli 

aineringes ning selgitab 

toitumissuhteid ökosüsteemis; 

2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja 

eluta osa ning selgitab loodusliku 

tasakaalu olulisust ökosüsteemides; 

3) põhjendab aineringe olulisust; 

4) kirjeldab inimese mõju 

looduskeskkonnale ja selgitab, 

kuidas muutused keskkonnas 

võivad põhjustada elustiku 

muutusi; 

5) koostab õpitud kooslustevahelisi 

toimivaid toiduahelaid ja 

6. Elukeskkond Eestis (8 

õppetundi) 

 Ülevaade eluslooduse 

mitmekesisusest Eestis. Tootjad, 

tarbijad ja lagundajad. 

Toitumissuhted ökosüsteemis.  

Inimese mõju ökosüsteemidele. 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine 

1. Ökosüsteemi uurimine mudelite 

abil. 

2. Veebipõhiste õpikeskkondade 

kasutamine toiduahelate ja 

toiduvõrgustike uurimiseks 

http://www.loodus.ee/ 

Jooksev hindamine teema 

jooksul 

 

Läbivad teemad: 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng,  

Elukestev õpe ja karjääri 

 planeerimine, 

Teabekeskkond,  

Tehnoloogia ja innovatsioon,  

Tervis ja ohutus, Väärtused  

ja kõlblus, Kodanikualgatus 

ja  

ettevõtlikkus, Kultuuriline 

identiteet 

 

Üldpädevused:  

Õpipädevus.                                                          

http://bio.edu.ee/taimed/
http://www.koolielu.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/
http://www.koolielu.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/lastele/loodusvaatlused
http://www.loodus.ee/


toiduvõrgustikke; 

6) selgitab toitumissuhteid: 

parasitism, kisklus, sümbioos, 

konkurents. 

 Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Suhtluspädevus  

Bioloogia: Inimese mõju 

ökosüsteemidele 

Aprill-mai    Õpilane:  

1) nimetab taastuvaid ja 

taastumatuid loodusvarasid Eestis 

ning toob nende kasutamise näiteid; 

2) oskab eristada graniiti, paekivi, 

põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja 

turvast; 

3) toob näiteid taastuvenergia 

tootmise ja kasutamise võimaluste 

kohta oma kodukohas; 

4) selgitab mõistliku tarbimise 

vajadust, lähtudes seosest 

loodusvarad – tarbimine – jäätmed. 

7.Eesti loodusvarad (10 

õppetundi) Eesti loodusvarad, 

nende kasutamine ja kaitse.  

Loodusvarad energiaallikatena.  

Eesti maavarad, nende 

kaevandamine ja kasutamine.  

Kaevanduste ja karjääride 

kasutamisega seotud 

keskkonnaprobleemid. 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine 

1. Setete ja kivimite 

iseloomustamine ning võrdlemine. 

2. Perekonna/kooli 

energiatarbimise uurimus. 

3. Ülevaate koostamine 

loodusvarade kasutamisest oma 

kodukohas 

Jooksev hindamine teema 

jooksul 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine. 

Perekonna/kooli 

energiatarbimise uurimus 

 

Läbivad teemad:  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng, 

 Elukestev õpe ja karjääri  

planeerimine, 

Teabekeskkond,  

Tehnoloogia ja innovatsioon,  

Tervis ja ohutus, Väärtused  

ja kõlblus, Kodanikualgatus 

 ja ettevõtlikkus, Kultuuriline 

identiteet 

Üldpädevused:  

 

Õpipädevus.                                                          

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Suhtluspädevus  

 

Lõiming: 



 Geograafia: Eesti 

loodusvara 

Füüsika: Loodusvarad 

energiaallikatena 

Aprill-mai  Õpilane:               

 1) selgitab looduskaitse 

vajalikkust, toob näiteid 

kaitsealade, kaitsealuste liikide ja 

üksikobjektide kohta; 

2) iseloomustab kaardi järgi 

kaitsealade paiknemist Eestis, sh 

oma kodukohas; 

3) põhjendab niidu kui Eesti 

liigirikkaima koosluse elurikkust ja 

kaitsmise vajalikkust; 

4) selgitab keskkonnakaitse 

vajalikkust; 

5) põhjendab olmeprügi sortimise 

ja töötlemise vajadust ning sordib 

olmeprügi; 

6) analüüsib enda ja oma pere 

tarbimist ning hindab selle mõju 

8. Loodus- ja keskkonnakaitse 

Eestis (14 õppetundi)  

Inimese mõju keskkonnale. 

Looduskaitse Eestis. Bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse. Kaitsealad.  

Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. 

Kodukoha looduskeskkonna 

muutumine inimtegevuse 

tagajärjel. Jäätmekäitlus.  

Säästev tarbimine. 

Praktilised tööd ja IKT 

rakendamine 

1. Kodukoha ettevõtte 

keskkonnamõju uurimine või 

ülevaate koostamine kodukoha 

ühest keskkonnaprobleemist. 

2. Individuaalse tegevuskava 

koostamine keskkonnahoidlikuks 

Kirjalik töö: Loodus- ja 

keskkonnakaitse Eestis 

Läbivad teemad:  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng,  

Elukestev õpe ja karjääri  

planeerimine, 

Teabekeskkond,  

Tehnoloogia ja innovatsioon,  

Tervis ja ohutus, Väärtused  

ja kõlblus, Kodanikualgatus 

ja  

ettevõtlikkus, Kultuuriline 

identiteet 

Lõiming: 

Bioloogia: Looduskaitse 

Eestis, Bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse. 

Üldpädevused: 

Õpipädevus.  



keskkonnale; 

7) toob näiteid kodukoha ja Eesti 

keskkonnaprobleemide kohta ning 

pakub nende lahendamise 

võimalusi. 

käitumiseks. 

3. Erinevate infoallikate põhjal 

ülevaate koostamine ühe 

kaitsealuse liigi või kaitseala 

kohta. 

4. Õppekäik kaitsealale. 

 

http://bio.edu.ee/loomad/ 

http://bio.edu.ee/taimed/ 

http://www.zbi.ee/punane/muu/s

aateks.html   

http://www.loodus.ee/    

http://www.maaamet.ee/ 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Suhtluspädevus  

Matemaatika- ja 

loodusteaduste- ning 

tehnoloogiaalane pädevus.  

Ettevõtlikkuspädevus. 

 

http://bio.edu.ee/loomad/
http://bio.edu.ee/taimed/
http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html
http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html
http://www.loodus.ee/
http://www.maaamet.ee/

