
AINE NIMETUS: LOODUSÕPETUS 

 

Aine õpetamine toimub: 

Põhikooli 7. klassides 

Kokku kooliastmes:   70 tundi 

Tunnijaotus: 

 7. kl.  70 tundi 

 

Läbivad teemad: kajastatakse töökavas 

 

Hindamine (erisused, kui on): 

Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Hindamisel 

lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning 

praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas 

taotletud õpitulemustele. Uurimuslikke töid hinnates arvestatakse uurimisküsimuse ja 

hüpoteesi sõnastamise korrektsust, mudeli ning katse vastavust uurimisküsimusele ja 

hüpoteesile, katse tegemise korrektsust, mõõtmise täpsust, juhendi ja ohutusnõuete 

järgimist, tulemuste  vormistamise õigsust ja korrektsust, hüpoteesi hindamist ning 

tulemuste tõlgendamist teoreetiliste teadmiste taustal. Käitumisele (nagu huvi tundmine, 

tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine ning käitumine 

laboratooriumis ja looduses) antakse hinnanguid. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid  hinnates arvestatakse eelkõige 

töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste 

kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning 

mis on hindamise kriteeriumid.  

 

Pädevused klassi lõpuks: 

 

Väärtused ja hoiakud 

7. klassi õpilane:  

1)  tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja 

tehnikaalasest karjäärist;  

2)  väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel;  

3)  usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi õppides;  

4)  väärtustab katsetamisel korda ja peab kinni kokkulepitud reeglitest; hoiab 

katsevahendeid.  

   

Uurimisoskused 

7. klassi õpilane:  

1)  analüüsib situatsioonikirjeldust, teeb kindlaks probleemi või uurimisküsimuse ja 

sõnastab hüpoteesi;  

2)  koostab uurimisküsimusele vastava mudeli ja kavandab hüpoteesi kontrolliks katse;  



3)  teeb katseid, järgib juhendeid ja ohutusnõudeid, valib õigesti sobilikke 

mõõtevahendeid  

ning juhindub mõõtes mõõtevahendi käsitsemise reeglitest;  

4)  kannab katseandmed tabelisse, töötleb andmeid, esitab tulemused graafiliselt ning 

teeb järelduse hüpoteesi kehtivuse kohta;  

5)  tõlgendab tulemusi, kasutades matemaatikas ja teistes loodusainetes omandatud 

teadmisi.  

  

Üldised loodusteaduslikud teadmised 

 

7. klassi õpilane:  

1)  kirjeldab kvantitatiivselt kehade omadusi ja nähtuste tunnuseid õpitud suuruste ning 

seoste järgi, kasutades teadussõnavara ja sümboleid;  

2)  analüüsib graafiliselt esitatud infot ning teeb järeldusi protsessi olemuse kohta;  

3)  seletab loodusnähtusi õpitud seaduspärasuste põhjal; rakendab omandatud teadmisi 

seadmete tööpõhimõtet seletades.  

 

 

LOODUSÕPETUSE AINEKAVA,  7 . KLASS 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 

 

1. Sissejuhatus 

Õpitulemused 

Õpilane nimetab loodusteadusliku uurimismeetodi etappe.  

   

Õppesisu 

Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas. Loodusteaduslik uurimismeetod.  

 

2. Kehade kvantitatiivne kirjeldamine 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  kirjeldab kehade omaduste iseloomustamist arvuliselt ja mõõtmise abil;  

2)  mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi ja aine tihedust.  

Õppesisu 

Keha. Kehade omadusi. Mõõtmine. Mõõtemääramatus. Pikkuse, pindala ja ruumala 

mõõtmine.  

Kaalumine, mass. Aine tihedus. Näiteid kauguse mõõtmise kohta. Näiteid tihedusest 

põhjustatud nähtuste kohta.  

Põhimõisted: mõõtmine, mõõtühik, mõõteriist, füüsikaline suurus, mõõtesilinder, pikkus, 

pindala, ruumala, mass, tihedus, gradueerimine.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Pikkuse mõõtmine.   

2.  Korrapärase kujuga keha pindala ja ruumala määramine mõõtmiste ja arvutuste kaudu.  



3.  Mittekorrapärase kujuga keha pindala määramine ühikruudu meetodil.  

4.  Mõõtenõu gradueerimine.  

5.  Mittekorrapärase kujuga keha ruumala määramine sukeldusmeetodil.   

6.  Kaalumine (massi mõõtmine).  

7.  Aine tiheduse määramine.  

 

3. Ained ja segud 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  teab, et kõik ained koosnevad osakestest: aatomitest, ioonidest või molekulidest ning 

molekulid koosnevad aatomitest;  

2)  oskab valmistada lahust ja kirjeldada aine lahustumist vees; toob näiteid lahustuvatest 

ainetest ja lahustest ning teab lahuste tähtsust looduses;  

3)  kirjeldab segude lahutamise võimalusi ja põhjendab valitud meetodeid.  

Õppesisu 

Ained ja materjalid, nende omadused. Ainete  koosnemine osakestest. Aatomi ja 

aatomituuma ehitus. Keemilised elemendid. Liht- ja liitained: nt vesinik, hapnik, süsinik, 

vesi ja süsihappegaas ning nende sümbolid ja molekulivalemid. Keemiline reaktsioon – 

uute ainete tekke protsess.  

 

Puhas aine. Ainete segu. Segud ja lahused: õhk kui segu, segunevad ja mittesegunevad 

vedelikud, tahkete ja gaasiliste ainete lahustumine vedelikes. Segust või lahusest ainete 

eraldamine. Tutvustada kasutatavaid laborinõusid ja vajalikku ohutustehnikat.   

Põhimõisted: aineosake, molekul, aatom, elektronkate, aatomituum, elektron, prooton, 

neutron, puhas aine, ainete segu, lahus, küllastunud lahus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Keemilise reaktsiooni tunnustega tutvumine vee elektrolüüsi kaudu.  

2.  Küllastunud lahuse valmistamine, segu lahutamine koostisosadeks.   

   

4. Liikumine ja jõud 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  kirjeldab mehaanilist liikumist trajektoori ja kiiruse järgi, määrab keha liikumise kiiruse 

ning toob näiteid kehade liikumise kohta keskkonnas;  

2)  mõõdab või määrab keha kiirust ja keskmist kiirust, läbitud teepikkust ning 

raskusjõudu;   

3)  põhjendab keha liikumise kiiruse ja suuna muutumist jõu olemasoluga, toob näiteid 

igapäevaelust; põhjendab raskusjõust põhjustatud nähtusi;  

4)  esitab teepikkuse sõltuvuse ajast graafiliselt, eristades põhjuse-tagajärje seost.  

 Õppesisu 

Nähtus. Nähtuste kvantitatiivne kirjeldamine.  Mehaaniline liikumine. Ühtlane ja 

mitteühtlane liikumine. Graafik st-teljestikus. Jõud ja kehade liikumine. Raskusjõu ja massi 

seos. Põhjusetagajärje seos ja selle esitamine graafikul. Võrdeline sõltuvus matemaatikas 



(y = ax) ja loodusteadustes (F = mg). Dünamomeetri tööpõhimõte: vedru pikenemise ja 

jõu võrdelisus.  

Näiteid liikumise ja raskusjõuga seotud nähtuste  kohta. Kehade elektriseerimine. 

Positiivne ja negatiivne elektrilaeng.  

Põhimõisted: mehaaniline liikumine, trajektoor, teepikkus, aeg, kiirus, keskmine kiirus, 

spidomeeter, jõud, dünamomeeter, raskusjõud, elektrilaeng, elektrijõud.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Reaktsiooniaja määramine.  

2.  Keha keskmise kiiruse määramine.  

3.  Dünamomeetri gradueerimine.  

4.  Raskusjõu ja massi seose uurimine.   

5.  Kehade elektriseerimine ja laetud kehade vastastikmõju.  

 

5. Tahkis, vedelik, gaas  

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga tahkiste kuju säilivust ja kõvadust, vedelike 

voolavust ning gaaside lenduvust;  

2)  põhjendab ainete iseeneslikku segunemist ja toob näiteid ainete iseenesliku 

segunemise kohta looduses;  

3)  kirjeldab soojuspaisumise olemust ning toob näiteid soojuspaisumise rakenduste ja 

tähtsuse kohta looduses.  

Õppesisu 

Aine olekud. Aineosakeste liikumine – soojusliikumine. Ainete iseeneslik segunemine.  

Aineosakeste vastastikmõju. Soojuspaisumine. Temperatuuri mõõtmine. Soojuspaisumine 

ja aine tihedus. Soojuspaisumine ja loodusnähtused. Soojuspaisumise arvestamine 

tehnoloogias.   

Põhimõisted: tahkis, vedelik, gaas, soojusliikumine, soojuspaisumine, termomeeter, 

temperatuuri püsipunkt, Celsiuse temperatuuriskaala.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Ainete iseenesliku segunemise uurimine.  

2.  Soojuspaisumise uurimine. Aine tiheduse muutumine soojuspaisumisel.  

3.  Termomeetri gradueerimine.  

   

6. Mehaaniline töö ja energia 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  vormistab ja lahendab arvutusülesandeid töö ja energia arvutamiseks, teisendades 

valemeid;  

2)  toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta;  

3)  määrab energiat ja tööd.  

   

 

 



Õppesisu 

Mehaaniline töö ja energia. Mehaanilise energia muundumine ja jäävus.  

Põhimõisted: mehaaniline töö, mehaaniline energia, kineetiline energia, potentsiaalne 

energia.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Töö määramine trepist ülesminekul.  

2.  Kineetilise ja potentsiaalse energia määramine.  

   

7. Soojusülekanne 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  põhjendab soojuse kandumist ühelt kehalt teisele soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja  

kiirguse abil, toob näiteid soojusülekande praktilise rakenduse ja esinemise kohta 

looduses;   

2)  seostab aineosakeste soojusliikumist ja temperatuuri;  

3)  põhjendab energiasäästu vajadust ning toob näiteid soojuskao vähendamise 

võimaluste kohta;  

4)  toob näiteid päikesekiirguse kui alternatiivenergia kasutamise kohta.  

Õppesisu 

Keha siseenergia. Soojuse eraldumine põlemisel. Aineosakeste soojusliikumise ja 

temperatuuri seos. Soojusülekande liigid: soojusjuhtivus,  konvektsioon, soojuskiirgus. 

Soojuslik tasakaal. Päikesekiirgus. Õhutemperatuuri ööpäevase muutumise põhjused. 

Soojusülekanne looduses ja inimtegevuses.  

Põhimõisted: keha siseenergia, põlemine, soojusülekanne, soojusjuhtivus, konvektsioon, 

soojuskiirgus, soojuslik tasakaal.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Soojuse eraldumine põlemisel.  

2.  Vee soojenemise uurimine.  

3.  Päikesekollektori mudeli ehitamine.  

4.  Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine eri  aastaaegadel (veebipõhine, ilmajaama 

andmete analüüs).  

   

8. Aine olekute muutumine 

Õpitulemused 

Õpilane:  

1)  kirjeldab kaste, udu ja härmatise tekkimist;   

2)  rakendab seaduspärasusi: aine sulamiseks, aurumiseks ja sublimeerumiseks kulub 

soojust; tahkumisel, kondenseerumisel ja härmastumisel vabaneb soojust.  

   

Õppesisu 

Sulamine ja tahkumine. Aurumine ja kondenseerumine. Veeaur õhus. Küllastunud niiskus. 

Sublimeerumine ja härmastumine. Kaste, udu ja  härmatis. Keemine. Siseenergia 

muutumine aine oleku muutumisel. Vee paisumine külmumisel ja sellega seotud 

nähtused looduses. 



  

Põhimõisted: sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur, aurumine, keemine, 

keemistemperatuur, küllastunud olek, kondenseerumine, destilleerimine, sublimatsioon, 

härmastumine.  

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1.  Soojuse kulumine aine sulamiseks ja aurumiseks.  

2.  Keemise vaatlemine. 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): kajastatakse töökavas 

 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: kajastatakse töökavas 

 

 

Kasutatav õppekirjandus: kajastatakse töökavas 

 

 

 

 

 

 



LOODUSÕPETUSE TÖÖKAVA 7. KL    

Kirjandus:  Loodusõpetus 7. klass Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse 

             Loodusõpetuse töövihik VII klassile I osa  

             Kontrolltööd: Loodusõpetuse kontrolltööd VII klassile  

Esitlused:        7. klassi loodusõpetus  

Kasutatud lühendid:  PT – praktiline töö. Praktiline töö on seotud katsetamisega, see võib toimuda nii klassis, koridoris kui ka õues. Praktiline töö toimub  

                                            rühmas. 

               PR – probleemi lahendamine, toimub rühmatööna. 

               ÜL – ülesannete lahendamine. 

                      I     – iseseisev töö õpetaja juhendamisel. 

               EH – enesehindamine. Õpilane hindab õpetaja abistamisel oma arengut.  

               KH – kokkuvõttev hindamine, toimub kontrolltöö vormis. 

Märkus. Õpilasi hinnatakse ka tunnikontrollidega, need toimuvad vastavalt vajadusele. 

  



Tund Põhiteema, alateema 

Läbiv teema ja 

lõimumine teiste 

õppeainetega 

Mõisted, faktid, seosed 
Meetodi

d 
Oodatavad õpitulemused 

Hinda

-mine 

 
Teema: Mõõtmine 

  1. Sissejuhatus ainesse.     EH 

  2. 
Õuesõpe: pikkuse 

mõõtmine 

Turvalisus 

Matemaatika 

Pikkuse mõõtmine, 

mõõtemääramatus 
PT 

Mõõdab pikkust.  

Tulemuste kandmine tabelisse. 
EH 

  3. 
Õuesõppe tulemuste 

töötlemine.  

Matemaatika 

geograafia 

Mõõtmine 

Pikkuse ühikud 
PT 

Aritmeetilise keskmise arvutamine. 

Andmetöötluse mõistmine. 
EH 

  4. 
Õuesõpe: pindala ja 

ruumala mõõtmine 

Turvalisus 

Matemaatika 

Ühikruudu meetod 

Sukeldusmeetod 
PT Mõõdab pindala ja ruumala. Teisendab ühikuid. EH 

  5. 
Pindala ja ruumala 

mõõtmine 
Matemaatika 

Pindala ja ruumala ühikud. 

Mõõtesilinder. Füüsikaline 

suurus 

PT 
Mõõdab pindala ja ruumala. Teisendab ühikuid. 

Määrab skaala jaotise väärtuse. 
EH 

  6. Kordamine  
Eelnevalt õpitud mõisted, 

seosed 
I 

Teab terminite tähendust. Mõõdab pikkust, pindala, 

ruumala. Teisendab ühikuid. 
EH 

  7.  Kontrolltöö Matemaatika Vt eelnevat.  Vt eelnevat. KH 

  8. Keha mass ja selle Turvalisus Mass, massiühikud, kaalumine I Omab ettekujutust massi kahest tähendusest. Kaalub EH 



mõõtmine Matemaatika kehi. 

  9. Aine tihedus 

Geograafia 

Bioloogia 

Matemaatika 

Aine tihedus, tiheduse ühikud, 

tiheduse määramine 
I 

Teab aine tiheduse tähendust, mõõtühikut. 

Teisendab ühikuid. 
EH 

10. Aine tiheduse määramine Matemaatika Aine tiheduse määramine PT Määrab aine tiheduse EH 

11. Kordamine Matemaatika Õpitud mõisted, seosed I 
Teab terminite tähendust. Määrab aine tiheduse. 

Lahendab arvutusülesande. Teisendab ühikuid. 
EH 

12. Kontrolltöö  Vt eelnevat.  Vt eelnevat. KH 

Teema: Ained ja segud 

13. 
Keha, ained, nähtus ja 

mudel 
Loodusained Keha, aine, nähtus, mudel I 

Omab ettekujutust mõistetest: keha, aine, nähtus, 

mudel 
EH 

14. Aatomid  Aatom. Aatomi ehitus I Teab aine partikulaarset ehitust, teab aatomi ehitust EH 

15. Vee elektrolüüs. Molekulid   Molekul, lihtaine, liitaine PT 

Molekul koosneb aatomitest. Teab molekulide O2, H2, 

H2O, C, CO2 koostist. Eristab valemi põhjal lihtaineid 

liitainetest. 

EH 

16. 
Uurimus: kui palju 

keedusoola lahutub vees 

Turvalisus 

Matemaatika 

Bioloogia 

Geograafia 

Lahus, küllastunud lahus, 

setitamine, nõrutamine 
PT Valmistab etteantud juhendi põhjal lahuse. EH 

 

  



II veerand 

17. Kuidas kasvatada kristalle 
Bioloogia 

Geograafia 

Küllastunud lahus, lahustuvuse 

sõltuvus temperatuurist.  
I Loeb ainete lahustuvuse graafikut. EH 

18. 
Uurimus: kuidas udu 

tekitada 

Matemaatika 

Geograafia 

Küllastunud lahus, lahustuvuse 

sõltuvus temperatuurist.  
PR Loeb ainete lahustuvuse graafikut. EH 

19. Vee puhastamine 

Matemaatika

, 

geograafia 

Filtrimine, destilleerimine. PR kavandab katse EH 

20. Kordamine. Matemaatika Õpitud mõisted, seosed I 
Teab terminite tähendust. Loeb lahustuvuse 

graafikut. 
EH 

21. Kontrolltöö  Vt eelnevat.  Vt eelnevat. KH 

Teema: Liikumine ja jõud 

22. Mehaaniline liikumine Aja 

mõõtmine. 

Matemaatika 

Geograafia 

Aeg, ajaühikud Mehaaniline 

liikumine, trajektoor 

PR 

 

Teab mõistete tähendust EH 

23. Kehade liikumise kiirus Matemaatika 

Geograafia 

Teepikkus, kiirus, ühtlane 

liikumine 

PR Teab mõistete tähendust 

Teab valemit. Kasutab valemit 

EH 

24. Arvutus- ja graafiliste 

ülesannete lahendamine 

Matemaatika 

Bioloogia 

Liikumise graafik ÜL Tõlgib kõnekeelsed laused füüsika keelde. 

Vormistab ja lahendab arvutusülesande.  

EH 

25. Liikumise kirjeldamine Matemaatika Teepikkuse sõltuvus kiirusest. 

Liikumisgraafik 

PR Kirjeldab liikumist sõnaliselt, analüütiliselt ja 

graafiliselt. 

EH 

26. Kordamine Matemaatika Õpitud mõisted, seosed I Teab terminite tähendust. Lahendab 

arvutusülesandeid, teisendab kiiruse ühikuid. 

EH 

27. Kordamine Matemaatika Õpitud mõisted, seosed I Teab terminite tähendust. Lahendab 

arvutusülesandeid, teisendab kiiruse ühikuid. 

EH 



28. Probleemi lahendamine Loodusained  PR Integreeritud teadmised. EH 

29. Probleemi lahendamine Loodusained  PR Integreeritud teadmised. EH 

30. Kordamine Loodusained  PR Integreeritud teadmised EH 

31. Õppeveerandi kokkuvõte Loodusained  PR Integreeritud teadmised EH 

32. Kontrolltöö  Vt eelnevat.  Vt eelnevat. KH 

III veerand 

Teema: Jõud 

33. Jõud turvalisus jõud, dünamomeeter, vedrukaal I 

Teab jõu tähendust, mõõtühikut ja mõõteriista. 

Määrab dünamomeetri jaotise väärtuse. Mõõdab 

jõudu. 

EH 

34. 
Dünamomeetri 

gradueerimine. 

liiklus 

matemaatika 

tasakaalustatud ja 

tasakaalustamata jõud 

I 

PT 

Kavandab juhendi järgi katse, viib katse läbi, 

tabuleerib andmed, koostab graafiku. 
EH 

35. Gravitatsioon  
geograafia 

matemaatika 

gravitatsioon, 

gravitatsioonijõud, raskusjõud 

I 

PT 

Kirjeldab gravitatsiooni ja toob näiteid selle 

ilmnemisest.  

Seostab raskusjõu sõltuvust keha massist võrdelise 

seosega matemaatikas. 

EH 

36. Elektrijõud.   
elektrijõud 

 
I 

Kirjeldab elektrilist tõmbumist ja tõukumist ja toob 

näiteid selle esinemisest. Õpetaja juhendamisel 

rakendab mõisteid ja seoseid nähtuste kirjeldamisel 

ja seletamisel. 

EH 

37. 
Kehade liikumine ja jõud. 

Mida jõud iseloomustab. 
matemaatika 

Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
I  EH 

38. Kordamine   I  EH 

  



39. Kontrolltöö  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
 

Iseseisvalt rakendab mõisteid ja seoseid nähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. 
KH 

Teema: Ained erinevas olekus 

40. Aine ehitus bioloogia 
tahkis, vedelik, gaas, aine 

üldised omadused 

I 

PT 
Kirjeldab aine ehitust. EH 

41. 
Aineosakeste tõmbumine 

ja tõukumine 
bioloogia 

kristall, osakeste tõmbe- ja 

tõukejõud 
I 

Põhjendab aine väliseid (makroskoopilisi) omadusi 

aine partikulaarse ehitusega.  
EH 

42. Soojusliikumine  bioloogia 
soojusliikumine, ainete 

iseeneslik segunemine 
PT 

Kirjeldab soojusliikumist ja toob näiteid selle 

ilmnemisest.  
EH 

43. Soojuspaisumine geograafia soojuspaisumine, termobimetall I 

Kirjeldab soojuspaisumist ja toob näiteid selle 

esinemisest. Põhjendab soojuspaisumist 

soojusliikumise abil. Teab aine tiheduse sõltuvust 

temperatuurist ja kasutab seda nähtuste 

seletamisel. 

EH 

44. 
Temperatuur ja selle 

mõõtmine 
geograafia 

termomeeter, 

bimetalltermomeeter, Celsiuse 

skaala, püsipunktid 

I 

PT 

Teab mõistete tähendust. Määrab skaala väikseima 

jaotise. Mõõdab temperatuuri. Gradueerib 

termomeetri. 

EH 

45. Kordamine  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
I 

Õpetaja juhendamisel rakendab mõisteid ja seoseid 

nähtuste kirjeldamisel ja seletamisel 
EH 

46. Kontrolltöö  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
 

Iseseisvalt rakendab mõisteid ja seoseid nähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. 
KH 

 



Teema: Mehaaniline töö ja energia 

47. Mehaaniline töö matemaatika mehaaniline töö, džaul I, PT Teab töö tähendust, mõõtühikut ja mõõtmisviisi. EH 

48. Mehaaniline energia matemaatika mehaaniline energia I, PT Teab energia tähendust, mõõtühikut ja mõõtmisviisi. EH 

49. 
Kineetiline ja potentsiaalne 

energia 
 

kineetiline ja potentsiaalne 

energia 

I 

PT 

Teab mõistete tähendust. 

Määrab katsest tehtud töö ja keha energia 
EH 

50. Energia muundumine  muundumine ÜL Kirjeldab energia muundumist ja toob näiteid.  EH 

51. Kordamine  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
I 

Õpetaja juhendamisel rakendab mõisteid ja seoseid 

nähtuste kirjeldamisel ja seletamisel 
EH 

IV veerand 

52. Kontrolltöö  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
 

Iseseisvalt rakendab mõisteid ja seoseid nähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. 
EH 

Teema: Soojusülekanne 

53. Siseenergia Põlemine turvalisus põlemine 
I 

PT 

Määrab põlemisel vabaneva soojushulga. 

Teab mõistete tähendust. 
EH 

54. Soojuslik tasakaal matemaatika 
soojuslik tasakaal, 

soojusülekanne 

I 

PT 

Kirjeldab soojuslikku tasakaalu ja toob näiteid selle 

esinemisest.  

Teeb katsest kindlaks soojusliku tasakaalu.  

EH 

55. Soojusjuhtivus geograafia 
soojusjuhtivus, head ja halvad 

soojusjuhid 
I, PT 

Kirjeldab soojusjuhtivust ja toob näiteid selle 

ilmnemisest.  
EH 



56. Konvektsioon geograafia konvektsioon I, PT 
Kirjeldab konvektsiooni ja toob näiteid selle 

ilmnemisest.  
EH 

57. Kiirgus 
geograafia 

turvalisus 

kiirgus, infravalgus, nähtav 

valgus, ultravalgus 
I, PT Kirjeldab kiirgusi ja toob näiteid nende ilmnemisest.  EH 

58. Päike soojendab Maad geograafia 
kiirguse soojendava toime 

sõltuvus langemisnurgast 
I 

Kirjeldab päikesekiirguse maapinda soojendava 

mõju muutumist päeva kestel. 
EH 

59. 
Õhutemperatuuri 

ööpäevane muutumine 

geograafia 

matemaatika 

õhutemperatuuri ööpäevane 

muutumine  
I 

Põhjendab ööpäevast temperatuuri muutust 

päikesekiirguse ja maapinna kiirguse koosmõju 

põhjal. 

EH 

60. Kordamine  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed  
I 

Õpetaja juhendamisel rakendab mõisteid ja seoseid 

nähtuste kirjeldamisel ja seletamisel. 
EH 

61. Kontrolltöö  
Teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
 

Iseseisvalt rakendab mõisteid ja seoseid nähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. 
KH 

62. Kordamine tasemetööks I  
Õppeaasta kestel õpitud 

mõisted ja seosed 
I 

Õpetaja juhendamisel rakendab õppeaasta jooksul 

õpitud mõisteid ja seoseid nähtuste kirjeldamisel ja 

seletamisel. 

EH 

63. Kordamine tasemetööks II  
Õppeaasta kestel õpitud 

mõisted ja seosed 
I Sama mis eelnev. EH 

64. Kordamine tasemetööks III  
Õppeaasta kestel õpitud 

mõisted ja seosed 
I Sama mis eelnev. EH 

65. Tasemetöö  
Õppeaasta kestel õpitud 

mõisted ja seosed 
 

Iseseisvalt rakendab õppeaasta jooksul õpitud 

mõisteid ja seoseid nähtuste kirjeldamisel ja 

seletamisel. 

KH 

 

  



Teema: Aine oleku muutumine 

66. Sulamine ja tahkumine 
geograafia 

turvalisus 

sulamine, tahkumine, 

soojusülekanne 

I 

PT 

Kirjeldab sulamist ja tahkumist ning toob näiteid 

nende ilmnemisest.  
EH 

67. 
Aurumine ja 

kondenseerumine 

geograafia 

turvalisus 

kaste, udu, nende tekkimise 

tingimused 

I 

PT 

Kirjeldab aurumist ja kondenseerumist ning toob 

näiteid nende ilmnemisest.  
EH 

68. 

Sublimeerumine ja 

härmastumine. 

Keemine. Kordamine 

geograafia 

turvalisus 

sublimeerumine, härmastumine, 

nende tekkimise tingimused 

I 

PT 

Kirjeldab keemist, sublimeerumist ja härmastumist 

ning toob näiteid nende ilmnemisest.  
EH 

69. Kontrolltöö  
teemas õpitud mõisted ja 

seosed 
 

Iseseisvalt rakendab mõisteid ja seoseid nähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. 
EH 

70. Õuesõpe: Päikeseküte turvalisus  PT Mõistab päikesekütte põhimõtteid.  

 

 


