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EBÜ

Organismidevahelised suhted
Koostajad: Liia Varend, Krista Piir, Merike Kilk
Eesmärgid

1. Liigi mõiste tundmaõppimine
2. Erinevate liikide leidmine looduses
3. Liikidevaheliste suhete märkamine
looduses

Sihtrühm

8. klass

Aeg

1 õppetund. Soovi korral järeltegevused
(liikide määramine)

Vahendid ja
materjalid:

Luup, binokkel, määrajad

Läbiviimise koht

Kooliümbrus, tiigi kallas, park, mets vm

Töö käik:
1. Õpetaja tutvustab lühidalt organismidevahelisi suhteid.
2. Õpilased moodustavad rühmad.
3. Õpilased koostavad toiduahelaid liikidest, keda nad kohapeal näevad.
4. Õpilased tutvustavad enda leitud näiteid teistele rühmadele.
5. Soovi korral võib töö jätkuda liikide määramisega klassis või iseseisva tööna.
Õpetaja märkmed
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EBÜ

Tööleht

Teema: Organismidevahelised suhted
Eesmärgid:
1.		 Koosluse tundmaõppimine.
2.		 Organismidevahelise suhete äratundmine looduses.

kuupäev

Töö teostajad:

Kisklus

Taimtoidulisus

KOOSELU VORM
Konkurents
Parasitism

Kommensalism

Sümbioos

1. Otsi näiteid ümbritsevast kooslusest organismidevaheliste suhete kohta.
Kooselu vormi
Näited
Teiste rühmade
selgitus
kooslusest
näiteid

2. Koosta 3 toiduahelat. Märgi nooltele,millise toitumissuhtega on tegemist. Kasuta
lühendeid või tingmärke

3. Koosta toiduvõrgustik, märgi toitumissuhted
Tingmärgid või lühendid:
		
Sümbioos

Kommensalism

Parasitism

Konkurents

Taimtoidulisus

Kisklus

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle
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EBÜ

SEENTE MITMEKESISUS
Koostaja Leelo Lusik
Eesmärgid

1. Kooliümbruse seente tundmaõppimine
2. Erinevate meeltega looduse tajumine
3. Vaatlusoskuse arendamine
4. Seente kollektsioneerimispõhimõtete
tundmaõppimine
5. Info otsimine internetist/määrajatest

Seos õppekavaga

7. klass – seened
8. klass – organismidevahelised suhted
gümnaasium - ökoloogia (toiduahelad,
organismidevahelised suhted jne.)

Aeg

1 õppetund, sobib sügisel

Vahendid ja
materjalid:

Tööleht, kirjutusvahend, kirjutusalus, karp
materjali kogumiseks, luup, infomaterjalid
(õpik, määraja vms.)

Töö käik:
1.	Gruppide moodustamine (2 - 4 liiget).
2.	Ülesande selgitamine.
3. Töölehtede ja vahendite jagamine.
4. Objektide otsimine (c.a. 20 min) / võimalik ka, et õpetaja annab korjatud seened
kätte.
5. Töölehe täitmine.
6. Kokkuvõtte tegemine – (milliseid seeni leiti, millised on seente ehituse üldised
jooned, kus seened peamiselt kasvavad, kas leidus mõni nõiaring, kes mida
huvitavat avastas jne).
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema: SEENED
kuupäev
Eesmärk
Tutvumine erinevate seentega ja nende kasvukohtadega ning tähtsusega eluslooduses.
Töö teostajad:

• Korja õuest üks seen (muruplatsilt,
puult, puude alt vms.)
• Joonista see seen koos ümbritsevate
taimedega või kasvusubstraadiga
kõrvalolevasse kasti.
• Vaatle keskkonda, kasuta teatmikke
ja vasta järgmistele küsimustele:
1. ________________________________
seeneliik
2. ________________________________
kasvukoht
3.	Viljakeha vanus. Noor

Vana

Ei oska öelda

Põhjenda ___________________________________________________________________
4. Kas umbes 1 meetri raadiuses leidub veel seente viljakehi? Jah
Kui palju? _________________________________________
5. Kuidas see seen toitub?

Ei

7
6.	Milline on selle seene tähtsus?
a) looduses: __________________________________________________________________
		 ___________________________________________________________________________
b) inimesele: _________________________________________________________________
		 ___________________________________________________________________________
Märkmed

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle

8

EBÜ

SEENED LOODUSES
Koostaja Marje Loide
Eesmärgid

Õppida eristama 3 söögiseente perekonda:
riisikad, pilvikud ja puravikud

Seos õppekavaga

Seente mitmekesisus

Klass (sihtrühm)

8. klass

Aeg

1 - 2 õppetundi

Läbiviimise koht

Park, mets

Vahendid ja
materjalid:

Kirjutusalus, kirjutusvahend, tööleht,
joonlaud, nuga, plastämber/korv, määrajad

Töö käik:
1. Õpetaja tutvustab seente välisehitust joonise või seene (mulaaži) abil.
2. Õpilased jaotatakse rühmadesse olenevalt klassi suurusest, õpetaja valikust jne.
3. Lähtudes õpetaja selgitusest koguvad õpilased näiteks 20 seent (seente arvu valib
õpetaja) ja rühmitavad need kolme kuhja, ritta vms oma grupis kokku lepitud
tunnuste alusel.
4. Seejärel antakse töölehed, määrajad (Leiab pilviku, puraviku, riisika tunnused).
5. Kokkuvõtted – järeldused, üldistused jms (õpetaja valib kokkuvõtete tegemise
vormi, kas suuliselt, kirjalikult või kodutööna).
Õpetaja märkmed
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Viljakeha lõhn
Kübara
kleepuvus
Jala lõigatavus
Seos puuga
(määraja
andmed)
Muud
tunnused
		
Tulemused:
1. Leppige kokku, kuidas esitada töölehe täitmise tulemused kaasõpilastele.
2. Esitage lühidalt ja veenvalt selgitused, kuidas ära tunda puravikke, riisikaid ja
pilvikuid.
3. Lisaülesanne kiirematele: milliseid nende seeneperekondade liike võib süüa toorelt?
Leia info, kasutades määrajat.
Järeldused:
Seente tundmiseks peab vaatlema: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Puravike tunnused on: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pilvikute tunnused on: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Riisikate tunnused on: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kokkuvõte:
Täna sain teada, et _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle
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TÖÖLEHT

Teema: PILVIKU, PURAVIKU, RIISIKA ERISTAMINE
Eesmärk: Mõista, milliste tunnuste alusel saab eristada
ja rühmitada seeni

kuupäev

Töö teostajad:
1.	Joonista iga rühma üks tüüpiline seen.

pilvik

puravik

riisikas

2.	Vaata määrajast nt. pilviku perekonna liikide pilte ja leia kaasõpilastega arutledes
selle perekonna kõigi liikide ühised tunnused kaasõpilastega arutluse käigus.
3. Kanna kolme seeneperekonna eristamise tunnused tabelisse.
Pilvik
Puravik
Kübara
värvus
Kübara kuju
Jala kuju
Jala värvus
Lehekeste
värvus
Torukeste
värvus
Viljakeha
värvus seest

Riisikas
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SAMBLIKUD PARGI- JA METSAPUUDEL

Koostaja Viive Kiis
Eesmärgid

1. Märkab samblike mitmekesisust
2. Rühmitab samblikke nende talluse ehituse järgi
3. Hindab õhu seisundit samblike järgi

Seos õppekavaga

8. klass

Aeg

1 õppetund töö läbiviimiseks, 1 tund kokkuvõteteks ja analüüsiks

Vahendid ja
materjalid:

samblike määraja

Töö käik:
1. Töörühmade moodustamine.
2. Vaatlusalade jagamine/loosimine.
3. Töölehtede täitmine.
Kokkuvõtted ja analüüs – kõik rühmad esinevad ettekannetega ja andmed kantakse ühisesse
tabelisse ning võrreldakse tulemusi
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

kuupäev

Teema: SAMBLIKUD PARGI- JA METSAPUUDEL
Töö teostajad:

1. Vaatle samblikke vähemalt kahel (kolmel) puul. Mitut erinevat samblikuliiki
märkasid? Kanna saadud andmed tabelisse.
PUU

KOORIKSAMBLIKUD

LEHTSAMBLIKUD

PÕÕSASSAMBLIKUD

SAMBLIKKE
KOKKU

2. 	Määra mõned samblikud. Märgi, kas on tegemist koorik-, leht- või
põõsassamblikuga
KOORIKSAMBLIK
LEHTSAMBLIK
PÕÕSASSAMBLIK

3. 	Võrdle vabalt valitud tunnuste põhjal kahte sulle enam meeldinud leht- ja
põõsassamblikku. Kanna tulemused tabelisse.
TUNNUSED
lehtsamblik
põõsassamblik
1.
2.
3.
4.
5.
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4. 	Joonista mõlemad samblikud

Liik ________________________

Liik ________________________

5. Teades samblike tundlikkust õhku saastavate ühendite suhtes, anna hinnang õhu
puhtusele vaadeldud kohas (põhjenda!)

6. Kirjuta teemantluuletus samblike kohta.
_______________________
1 nimisõna

_______________________ _______________________
2 omadussõna

_______________________ _______________________ _______________________
3 mine-vormi

________________________________________________________________________________
4-sõnaline suhtumist või hinnangut väljendav lause

_______________________
1. nimisõna sünonüüm

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle
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VILJADE TÜÜBID JA LEVIMINE
Koostajad: Leelo Lusik, Luule Linamäe, Külli Relve
Eesmärgid

1. Kooliümbruse taimede tundmaõppimine
2. Viljatüüpide tundmaõppimine
3. Erinevate meeltega looduse tajumine
(nuusutamine, kompimine)
4. Vaatlusoskuse arendamine
5. Kollektsioneerimispõhimõtete
tundmaõppimine
6. Info otsimine internetist/määrajatest

Sihtrühm

7. klass – taimeorganid,
suguline paljunemine, levi
8. klass – toiduahelad,
organismidevahelised suhted

Aeg

1 õppetund, sobib sügisel

Vahendid ja
materjalid:

Tööleht, kirjutusvahend, kirjutusalus, karbid
materjali kogumiseks, luup, infomaterjalid
(õpik, määraja vms.)

Töö käik:
1.	Gruppide moodustamine (2-4 liiget)
2.	Ülesande selgitamine
3. Töölehtede ja vahendite jagamine
4. Objektide otsimine (c.a. 20 min) / võimalik ka, et õpetaja annab kogutud viljad
kätte
5. Tabeli täitmine
6. Kokkuvõtte tegemine – (milliseid vilju leiti, kuidas viljad kvalifitseerusid, millist
tüüpi vilju oli rohkem, kes mida huvitavat avastas jne.)
Õpetaja märkmed
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TÖÖLEHT

kuupäev

Teema: VILJADE TÜÜBID JA LEVIMINE
Eesmärk: Tutvumine erinevate viljadega
Töö teostajad
1. vili

2. vili

3. vili

4. vili

5. vili

6. vili

kuivvili
lihakvili
üheseemneline

levitaja

hulgaseemneline
tuul
loom
ise

mürgine
viljatüüp*
liik

joonista leitud
vili

* Viljatüübid (levinumad) – kaun, kõder, pähkel, pähklike, mari, tõru, kupar, õunvili,
luuvili, teris, seemnis, koguvili jne. (Vaata õpikust)
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EBÜ
Koosta vaadeldud liikidega 2 erinevat toiduahelat

Märkmed

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle
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MUUTLIKKUS
Koostajad: Marje Loide, Viive Kiis, Evi Piirsalu

Eesmärgid

Mõiste “muutlikkus” omandamine lehtede,
okaste või viljade mõõtmistulemuste alusel

Sihtrühm

7. - 9. klass

Aeg

1 õppetund

Läbiviimise koht

Looduses

Vahendid ja
materjalid:

Olenevalt aastaajast lehed, okkad või viljad,
anumad või kilekotid (3 rühma kohta),
mõõtmisvahendid, tööleht ja kirjutamisalus
kirjutusvahendiga, taskuarvuti.

Töö käik:
1. Õpilased jaotatakse rühmadesse (olenevalt õpilaste arvust).
2. Paluda kuni 10 minuti jooksul koguda kolmelt erinevalt sama liigi puult lehti/
okkaid või vilju, igalt liigilt erinevasse anumasse juhuslikkuse alusel õpetaja
valikul, kas 10 või 15 jne tk.
3. Õpetaja jaotab töö teostamiseks töölehed (täitmiseks umbes 20 minutit).
4. Kokkuvõtted – järeldused, üldistused jms. Õpetaja valib kokkuvõtete tegemise
vormi, kas suuliselt, kirjalikult või kodutööna.
5. Õpetaja annab rühmade kokkuvõtete põhjal hinnangu muutlikkuse ulatuse kohta
või muu kokkuvõtva hinnangu.
Õpetaja märkmed
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Tööleht

Teema MUUTLIKKUS
kuupäev
Eesmärk
Mõiste muutlikkus omandamine lehtede, okaste või viljade mõõtmistulemuste alusel
(mõista, et muutlikkus tähendab erinevusi)
Töö teaostajad:
1.	Valitud objekt:
Liik

Taime organ

Andmed määrajast

Asukoha plaan koolimaja suhtes

Puu võra

Organ

2.	Joonista:

PUU A

L

PUU B

L

PUU C

3.	Mõõda valitud objektide laius (L) ja pikkus (P) ning kanna tulemused tabelisse

L

P

P

P
Keskmine
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4.	Tulemus – järeldused tehke kõigi tabeliandmete põhjal
Kõige suurem pikkus oli

cm

mm

Vähim pikkus oli

cm

mm

Ühesuguse pikkusega objekte oli

		

tk

Kõige suurem laius oli

cm

mm

Vähim laius oli

cm

mm

Ühesuguse laiusega objekte oli

tk

Täpselt ühesuguste mõõtmetega objektide arv

tk

Mitu objekti igal puul vastas keskmistele mõõtmetele:
A
B

C

5. Kokkuvõte, järeldused
1) Mitu objekti (kokku oli 45) vastas keskmistele mõõtmetele, arvuta % _____________
2) Kas keskmine tulemus on usaldusväärne? Ei
			 Põjenda

Jah

3) Kui suure tõenäosusega võid looduses leida täpselt ühesuguseid sama liigi lehti,
vilju, õisi jne?
4) Võrdle mõõtmistulemusi määraja andmetega. Mida järeldad?

6.	Avastasin! Rühma esindaja tutvustab valitud uurimisobjekti ja kannab ette töö käigu
ning kokkuvõtte tööst.

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle

20

EBÜ

LOODUSLIK MITMEKESISUS
Koostajad: Marje Loide, Viive Kiis, Evi Piirsalu

Eesmärgid

Märgata looduslikku mitmekesisust ja see
selgeks saada lehtede roodumise, leheserva
ja lehepinna järgi. leida tunnused, mille
alusel saab lehti rühmitada.

Sihtrühm

7. - 9. klass

Aeg

1 -2 õppetundi

Läbiviimise koht

Looduses

Vahendid ja
materjalid:

Kirjutusalus, kirjutusvahend, tööleht,
joonlaud

Töö käik:
1. Õpetaja tutvustab lehe välisehitust joonise või puulehe abil.
2. Õpilased jaotatakse rühmadesse olenevalt klassi suurusest, õpetaja valikust jne.
3. Õpetaja annab õpilastele ülesande koguda 20 erinevat lehte ning palub need
rühmitada kolme kuhja või ritta oma grupis kokku lepitud erinevate tunnuste
alusel.
4. Õpilastele antakse töölehed koos lisalehtedega ehituse ja liigituse kohta.
5. Kokkuvõtted – järeldused, üldistused jms (õpetaja valib kokkuvõtete tegemise
vormi, kas suuliselt, kirjalikult või kodutööna)
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema: LOODUSLIK MITMEKESISUS TAIMELEHTEDE NÄITEL
Eesmärk: Mõista, milliste tunnuste alusel saab eristada ja rühmitada lehti

kuupäev

Töö teostajad:
1.	Jaga kogutud lehed kolme rühma. Joonista iga rühma üks tüüpiline leht. Kirjuta
joonistuse alla tunnus, mille alusel lehe rühmitasid.

2.	Lehtede rühmitamine
Vaata lisas olevaid joonistelt, kuidas botaanikud jaotavad lehti. Märgi milliseid
tunnuseid iga rühma tüüpilisel lehel leidsid (aluseks joonised tabelis)
A
B
C
Kas liht- või
liitleht?

Serva järgi

Roodumise
järgi

Lehelaba kuju
järgi (4 näidet)

3.	Lehtede võrdlemine
Võrdle oma rühmitatud lehtede jaotust teadusliku rühmitamise aluseks olevate
tunnustega (ül.2)
Märgi sarnasused ja erinevused tabelisse. Mis oli teistmoodi ja ei läinud teadusliku
liigitamise tunnustega kokku, näiteks lehtede värvus.
A
B
C
sarnasused
erinevused
sarnasused
erinevused
sarnasused
erinevused

Tulemused, järeldused
1. Millised tunnused on lehtede rühmitamisel olulised?

2. Millised tunnused on lehtede rühmitamisel ebaolulised?

3. Valige üks tunnus, mis teie arvates näitab lehtede mitmekesisust?

Kokkuvõte
Iga rühm tutvustab teistele oma töö tulemusi:
1. Vabalt valitud lehel näitab lehe osi (lehelaba, lehetipp, leheserv, pearood, külgrood
ja leheroots)
2. Kuidas teie rühm lehed jaotas, milliste tunnuste alusel?
3. Lehtede rühmitamise teaduslikud põhimõtted
4. Mida sain teada?

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle
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LIHTLEHT VÕI LIITLEHT

lihtlehed

liitlehed

LEHTEDE JAOTUS LEHESERVA JÄRGI
saagjas

hambuline

loogeline

kahelisaagjas

täkiline

kaarhambuline
sopiline

LEHTEDE JAOTUS ROODUMUSE JÄRGI

rööproodne

kaarroodne

sulgroodne

LEHTEDE JAOTUS LEHELABA KUJU JÄRGI

sõrmroodne

24

EBÜ

mõlajas

25

EBÜ

MIDA ME TOIDUST SAAME?
Koostajad: Leelo Lusik, Külli Relve ja Luule Linamäe

Eesmärgid

1. Tervislike toitumisharjumuste kujundamine
2. Teadlik tarbimine
3. Toidu kalorsuse uurimine
4. Toitainete sisalduse uurimine
5. Info otsimine internetist ja selle adekvaatsuse
hindamine.

Seos õppekavaga

9. klass – elundkonnad ja toitumine
8. klass – elukeskkond ja tervislikud eluviisid
gümnaasium – elukeskkond ja tervislik toitumine

Aeg

45 minutit (kaupluse külastamise korral kulub
aega rohkem)
Sobib igal aastaajal.
Õpetajal on kaubapakendid kaasas või
külastatakse kohalikku kauplust

Vahendid ja
materjalid:

Vajalikud vahendid, materjalid: tööleht,
kirjutusvahend, toidukaupade pakendid,
infomaterjalid (bukletid või internet)

Märkus: soovitavalt valida erineva toitainete koostisega kaubad nt. rasvarikas (õli, või, viinerid),
valgurikas (piimatooted, lihatooted), süsivesikuterikas (küpsetised, jahutooted, kuivained,
maiustused) jne.
Tegevused:
1. Gruppide moodustamine (2 - 4 liiget).
2. Ülesande selgitamine.
3. Töölehtede ja pakendite jagamine.
4. Pakendite peal oleva infoga tutvumine.
5. Töölehe täitmine.
6. Kokkuvõtte tegemine – (toidu koostis ja kalorsus, hinnangud toidu tervislikkusele, arutelu
tarbijate teadlikkusest, oma toitumisharjumustest ja hinnang sellele).
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema: MIDA ME TOIDUST SAAME?
Eesmärk: Tutvumine toidu koostise ja kalorsusega

kuupäev

Töö teostajad:
1.	Täida tabel. Vajadusel kasuta lehekülgi internetist:
www.ampser.ee
www.toidutare.ee
www.terviseinfo.ee
Toitainete sisaldus 100g Toiduenergia Toidukogus
toiduaines
Kcal/100g
pakendis
Toidukaup
Valgud Rasvad Süsivesikud

Antud toidukogusest
saadav
energiahulk
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2. Millist toiduainet eelistaksid?
TOITAINE EELISTATAV TOIDUAINE
Valgud

PÕHJENDA

Rasvad

Suhkrud

3. Koosta viis soovitust noortele tervislikuks toitumiseks
1.
2.
3.
4.
5.

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle

Hinnang oma tööle
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EBÜ

E-AINETE JAHIL
Koostajad: Leelo Lusik, Külli Relve ja Luule Linamäe

Eesmärgid

1. Tervislike toitumisharjumuste kujundamine
2. Teadlik tarbimine
3. E-ainete tundmaõppimine
4. Info otsimine internetist ja selle adekvaatsuse
hindamine.

Seos õppekavaga

9. klass – elundkonnad ja toitumine
8. klass – elukeskkond ja tervislikud eluviisid
gümnaasium – elukeskkond ja tervislik toitumine

Aeg

45 minutit (kaupluse külastamise korral kulub
aega rohkem)
Sobib igal aastaajal.
Õpetajal on kaubapakendid kaasas või
külastatakse kohalikku kauplust

Vahendid ja
materjalid:

Vajalikud vahendid, materjalid: tööleht,
kirjutusvahend, toidukaupade pakendid,
infomaterjalid (bukletid või internet)

Soovitatavad pakendid: viinerid, keeduvorst, jäätis, kummikommid, küpsised, kiirsupid,
krõpsud jne.
Tegevused:
1. Gruppide moodustamine (2 - 4 liiget).
2. Ülesande selgitamine.
3. Töölehtede ja pakendite jagamine.
4. Pakendite peal oleva infoga tutvumine.
5. Töölehe täitmine.
6. Kokkuvõtte tegemine – (mis aineid leiti, hinnangud toidu tervislikkusele, tarbijate
teadlikkusele, arutelu oma toitumisharjumustest ja hinnang sellele).
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT
Teema: E-AINETE JAHIL
Eesmärk: tutvumine toidu koostisega ja nendes sisalduvate lisaainetega

kuupäev

Töö teostajad:
1.	Tutvu toiduainete pakendite infoga.
Uuritav toiduaine
Milliseid E- aineid sisaldavad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. 	Täida tabel kasutade internetilehekülgi:www.sahver.ee/files/Mida_tahendavad_
erinevad_e.d.pdf ja www.tartutarbija.ee/aktuaalne.html.
Tähis
Nimetus
Milleks kasutatakse?
Kõrvalmõjud inimese tervisele

Tähis

Nimetus

Milleks kasutatakse?

Kõrvalmõjud inimese tervisele

3. Sõnasta kolm järeldust
1.

2.

3.

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle
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EBÜ

Füsioloogiliste näitajate muutused liikumisel
Koostajad: Liia Varend, Krista Piir, Merike Kilk
Eesmärgid

Mõista füüsilise tegevuse mõju organismile

Sihtrühm

9. klass

Aeg

1 õppetund

Vahendid ja
materjalid:

stopper, vererõhu mõõtmise aparaat

Töö käik:
1. Õpilased mõõdavad oma pulsi, vererõhu ja hingamissageduse enne füüsilise
koormuse* sooritamist ja peale seda.
2.	Andmed kantakse õpilase töölehel olevasse tabelisse.
3. Töölehele märgivad õpilased ka oma vanuse, soo ja treenituse.
4. Klassi andmed koondatakse ühtsesse tabelisse ja analüüsitakse tulemusi.
* Füüsiline koormus (kiirkõnd, jooks) võib olla seostatud kehalise kasvatuse tunniga
või mõne konreetse objektiga seotud maastikumängu ülesande lahendamine. Nt Jookse
pargi kõige jämedama puuni, lahenda puu juures olev ülesanne ning jookse lähtekohta
tagasi.

Huvilised saavad klasside andmeid kasutada uurimustöö koostamisel.
Õpetaja märkmed
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EBÜ

tööleht

Teema: Füsioloogiliste näitajate
muutused liikumisel
Eesmärk: Selgitada füüsilise tegevuse mõju südame tööle ja hingamisele.

kuupäev

Töö teostajad:
Töö käik:
1.	Mõõda oma vererõhku ning pulssi ja hingamissagedust ühes minutis ja kanna
andmed tabelisse.
2. Oleta, millised võiksid olla sinu näitajad pärast füüsilist koormust.
3.	Tee 5 minutit kiirkõndi.
4.	Mõõda taas oma näitajaid ja kanna andmed tabelisse.
Vererõhk

Pulss

Hingamissagedus

Näitajad enne füüsilist
koormust
Eeldatavad näitajad
peale füüsilist koormust
Näitajad pärast füüsilist
koormust
Kuidas muutusid sinu näitajad pärast füüsilise koormuse sooritamist?
Vererõhk
Pulss
Hingamissagedus
Võrdle oma tegelikke andmeid oletatud andmetega.
Vererõhk
Pulss
Hingamissagedus
Järeldus

qwertyuiopWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM;asdfghjk

Tutvu teiste tulemustega. Sõnastage järeldused füüsilise koormuse mõjust vererõhu ning
pulsi ja hingamise sageduse muutumisele.
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Järeldus

Luban oma andmeid kasutada uurimustöös.
Allkiri: ____________________________________
Minu andmed, mida on vaja uurimustöö koostamiseks:
Sugu ________
Pikkus _____________ cm
Kaal __________ kg
Treenitus. Hinda 5 palli süsteemis*
1

2

3

4

5

* 1 - ei tegele füüsilise treeninguga, 5 - teen trenni vähemalt viis korda nädalas

Hinnang töölehele 				

Hinnang oma tööle
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EBÜ

ETTEVÕTTE KÜLASTAMINE
Koostajad: Siret Pung, Rutt Nurk, Tiina Sirelpuu
Eesmärgid

1. Selgitada välja ettevõtte eripära, tegevus
ja olulisus paikkonnale
2. Hinnata ettevõtte mõju keskkonnale

Sihtrühm

9. klass

Aeg

1 õppetund ettevõtte külastamiseks
1 tund kokkuvõteteks ja analüüsiks

Vahendid ja
materjalid

õppekäigu ajal täidetakse tööleht, võimalusel
fotoaparaat

Töö käik:
Enne ettevõtte külastamist:
1. Töörühmade moodustamine.
2. Tööülesande selgitamine ja töölehtede jagamine.
3. Lisaküsimuste andmine.
Praktiline töö
Töölehe täitmine ettevõttes, küsimuste esitamine, fotode tegemine. Soovitavalt juhib
ekskursiooni ettevõtte töötaja, kes tutvustab ettevõtet.
Ettevõtte valimisel sobivad näiteks puidu töötlemisega, jäätmete töötlemisega
tegelevad asutused, heitveepuhastusjaamad, aga ka toiduainetetööstusega ning
muude teemadega seotud ettevõtted.
Kokkuvõtted ja analüüs
Kõik rühmad esinevad ettekandega (töölehe teemad jagada rühmade vahel), toimub
analüüs ja arutelu. Fotodest saab koostada näituse.
Soovitatavad lisaküsimused majandusgeograafia vallast:
1. Millised tegurid on mõjutanud ettevõtte paiknemist (tooraine lähedus, tarbija
lähedus, tööjõu olemasolu, transpordikulud vms.)?
2. Mis on ettevõtte põhiline strateegia, mis aitab globaliseeruvas maailmas edukas
olla?
3. Kuivõrd sõltub ettevõtte käekäik olukorrast maailmamajanduses?
4. Millisena näete oma ettevõtet 10 aasta pärast?
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema:
külastus
ettevõtte nimi
Eesmärgid:
1. Selgitada välja ettevõtte eripära, tegevus ja olulisus paikkonnale
2.		Hinnata ettevõtte mõju keskkonnale
Töö teostajad:
Varasemad teadmised ettevõtte kohta

1. Toodang
Kasutatakse
Turustamine
2. Tooraine
3. Tootmisprotsessi
lühikirjeldus ja
tähtsamad etapid

4. Keskkonnasõbralikkus

kuupäev
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5. Keskkonnaprobleemid

6. Tööhõive
ja töötajate
töötingimused

7. Tulu
8. Küsige veel!
Vt. lisaküsimusi!

9. Ettevõtte olulisus
Majanduslik
Ökoloogiline
Sotsiaalne

Soovitatavad lisaküsimused majandusgeograafia vallast:
1. Millised tegurid on mõjutanud ettevõtte paiknemist (tooraine lähedus, tarbija
lähedus, tööjõu olemasolu, transpordikulud vms.)?
2. Mis on ettevõtte põhiline strateegia, mis aitab globaliseeruvas maailmas edukas olla?
3. Kuivõrd sõltub ettevõtte käekäik olukorrast maailmamajanduses?
4. Millisena näete oma ettevõtet 10 aasta pärast?
Kokkuvõtted ja järeldused:

Hinnang töölehele 				
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EBÜ

ELU OMADUSED
Koostajad: Saima Laos, Külli Praakli

Eesmärgid

1. Kinnistab teadmisi elu omaduste kohta
2. Märkab ja oskab kirjeldada elu
avaldumisvormide mitmekesisust

Seos õppekavaga

Gümnaasiumibioloogia I kursus

Aeg

90 minutit

Vahendid ja
materjalid

Rühmale kirjutamisalused, luubid, töölehed,
A5 lehed teemantluuletuse vormistamiseks

Töö käik:
1. Sissejuhatus: toimub klassiruumis
rühmade moodustamine
tunnikäigu tutvustamine
töölehtede jagamine.
2. Töö käik: kooli lähemas ümbruses
töölehtede täitmine.
3.

Kokkuvõte klassiruumis
rühmad esitavad töötulemused ja kannavad ette või paigutavad stendile
teemantluuletused.

Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema: ELU OMADUSED
ELU AVALDUMISVORMIDE MITMEKESISUS

kuupäev

Töö teostajad:
1. 	Valige koolimaja ümbrusest üks konkreetne taim ja loom. Määrake selle perekond,
võimalusel liik.
Taime liik ____________________________, perekond _____________________________
Looma liik ____________________________, perekond _____________________________
2. 	Täitke tabel järgmiselt:
a) tähistage ristikesega ( +) elu omadused, mida saate vahetult kogeda;
b) tähistage ringikesega ( ○ ) elu omadused, mille tuvastamiseks on vaja pikemaid ja
põhjalikumaid uuringuid;
c) kirjeldage, kuidas avalduvad ristikesega tähistatud eluavaldused rühma poolt
valitud organismidel.
Kuidas tajun elu omadusi? Kuidas avalduvad
Kuidas avalduvad
taimedel?
loomadel?
Keemiline koostis
Paljunemine
Rakuline ehitus
Reageerimine
keskkonnale
Ainevahetus
Kasv ja areng
Evolutsioneerumine
Muutlikkus
Kõrge organiseeritus

3.	Taimedel ja loomadel avalduvad sarnaselt järgmised eluomadused:
1.
2.
3.

Taimedel ja loomadel avalduvad erinevalt järgmised eluomadused:
1.
2.
3.

4. Koostage teemantluuletus teemal: ”Elu”
Teemantluuletus e. cinquain on luuletus, mis nõuab info ja materjali sünteesi lakoonilisse
väljendusse, mis kirjeldab või väljendab teemat tervikuna.
_______________________
1 nimisõna

_______________________ _______________________
2 omadussõna

_______________________ _______________________ _______________________
3 mine-vormi

________________________________________________________________________________
4-sõnaline suhtumist või hinnangut väljendav lause

_______________________
1. nimisõna sünonüüm

Hinnang töölehele 				
Õpetaja hinnang tööle
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EBÜ

Elu organiseerituse tasemed
Koostajad: Liia Varend, Krista Piir, Merike Kilk, Urmas Lekk, Andres Raa
Eesmärgid

1. Elu organiseerituse mõistmine
2. Liigi mõiste tundmaõppimine ja liigi
kirjeldmine
3. Vaatlusoskuste arendamine
4. Variatsioonirea mõistest arusaamine
5. Uurimisoskuste arendamine

Seos õppekavaga

III kooliaste ökoloogia kursus. Gümnaasium
I kursus üldbioloogia, II kursus mittepärilik
muutlikkus ja IV kursus organismide
kooseksisteerimine

Sihtrühm

Gümnaasium

Aeg

1 - 2 õppetundi

Vahendid ja
materjalid

Mõõdulint, pliiats, paber, termomeeter

Läbiviimise koht

Rannik

Töö käik:
1. Õpilased moodustavad rühmad ja valivad töö läbiviimiseks sobiva
koha rannikul.
2. Õpilased täidavad ülesanded töölehel.
3. Kui rühmad on töölehed täitnud, tutvustavad nad liigikirjeldust
teistele rühmadele ja täiendavad oma liigikirjeldust.
Töölehte on võimalik muuta lähtuvalt valitud liigist.
Õpetaja märkmed
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EBÜ

tööleht

Teema: Elu organiseerituse tasemed põisadru näitel
Eesmärgid:
1. Elu organiseerituse mõistmine.
2. Organiseerituse tasemete kirjeldmine ökosüsteemis.
3. Vaatlusoskuste arendamine.

kuupäev

Töö teostajad:
2. Mõõda adru pikkus ja kirjuta see
taime joonise juurde. Kirjelda
põisadru värvust.

ISEND

1. Leia üks põisadru. Jälgi, et tegemist
oleks terve tallusega.

isendite arv

POPULATSIOON

3. Mõõda 10 vetika pikkus, järjesta need pikkuse alusel. Saad andmetest
variatsioonirea.

pikkus

KOOSLUS

4. Millised teised organismid elavad põisadruga samas koosluses? Loetle need.
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5. Koosneb elus (vaata kooslus) ja
eluta osast. Kirjelda ökosüsteemi
eluta osa.

6. Vee värvus

ÖKOSÜSTEEM

7. Vee läbipaistvus

8. Vee temperatuur

9. Veekogu põhi

10. Koosta isendi, populatsiooni ja ökosüsteemi kirjeldamisel saadud andmete alusel
liigi kirjeldus. Tutvustage liigikirjeldust teistele rühmadele ja vajadusel täiendage
enda koostatud kirjeldust.

Hinnang töölehele 				
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EBÜ

BIOMOLEKULIDE MITMEKESISUS
Koosta Külli Praakli

Eesmärgid

1. Omandab teadmisi erinevatest
biomolekulidest
2. Mõistab biomolekulide mitmekesisust ja
süsiniku rolli selles
3. Oskab vaadelda ja looduses ära tunda
enamlevinud taimeliike ja nende vilju

Sihtrühm

Gümnaasiumibioloogia I kursus

Vahendid ja
materjalid:

Tööleht „Biomolekulide mitmekesisus”,
hambatikud, pliiatsid, määrajad,
kirjutamisalused. Toosid, karbid, kotid
viljade kogumiseks

Töö käik:
1. Sissejuhatus: õpilased jagatakse rühmadesse (soovitavalt neli õpilast rühmas)
ja igale rühmale antakse kaks töölehte (vt.”tööleht”, et õpilased saaksid rühma
siseselt töötada paaris). Loositakse igale rühmale 2 mudelit. Jagatakse viljade
kogumiseks vahendid.
2. Teema käsitlus: õpilased töötavad töölehtedega korjates, süstematiseerides ja
analüüsides õues leiduvat materjali vastavalt etteantud juhistele. Õpetajal oleks
otstarbeks ära määratleda, mitu süsiniku aatomit võetaks mudelite aluseks (sobib
näiteks kuus).
3. Kokkuvõte: õpilased sõnastavad järelduse ja annavad hinnangu tehtud tööle.
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT
Teema: BIOMOLEKULIDE MITMEKESISUS
kuupäev
Eesmärgid:
1. Omandab teadmisi erinevatest biomolekulidest
2. Mõistab biomolekulide mitmekesisust ja süsiniku rolli selles
3. Oskab vaadelda ja looduses ära tunda enamlevinud taimeliike ja nende vilju
Töö teostajad:
1. Kogu koolimaja lähiümbrusest mitmesuguseid vilju. Määra kaaslaste abiga
kogutud viljad ja joonista nad töölehele.

2. Sõlmi klassikaaslastega kokkulepped keemiliste elementide aatomite: süsiniku (C),
vesiniku (H), hapniku (O) ja lämmastiku (N) tähistamiseks konkreetse viljaga ning
märgi joonistuste juurde.
3. Kasutades keemiliste sidemetena hambaorke aatomite (viljade) seostamiseks,
koosta erinevaid molekulide mudeleid. Arvesta, et:
      → süsiniku baasil saab moodustada lineaarseid, hargnevaid ja tsüklilisi struktuure
      → süsinik moodustab üksik-, kaksik- ja kolmiksidemeid
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4.	Joonista mudel!

5.	Lisa oma töölehele naaberrühmade mudeleid ja kontrolli nende vastavust HONC
reeglile
Keemiline element H O N C
Sidemete arv
1 2 3 4

Mudel 1

Mudel 2

Mudel 3

6.	Vaatle ja uuri koostatud mudeleid ja sõnasta järeldus:

7. Kodune ülesanne: Uurida, millistesse orgaaniliste ainete rühmadesse kuuluvad
ained, mida need mudelid kujutavad.
Hinnang töölehele 				
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EBÜ

MODIFIKATSIOONILINE MUUTLIKKUS
Koostajad: Tiina Sirelpuu, Siret Pung, Rutt Nurk
Eesmärgid

1. Tutvustada praktiliselt looduses esinevat
modifikatsioonilist muutlikkust
2.	Rakendada matemaatilisi oskusi
bioloogias

Sihtrühm

Gümnaasium

Aeg

1 õppetund töö läbiviimiseks, 1 tund
kokkuvõteteks ja analüüsiks

Vahendid ja
materjalid

Ühe puuliigi, samalt puult 100 lehte võra
erinevatest osadest, joonlauad

Töö käik:
Enne praktilise töö tundi
1. Töörühmade moodustamine.
2. Tööülesande selgitamine ja töölehtede jagamine.
3. Lehtede kogumise kohtade loosimine
(park, elamurajoon, aedlinn, maakodu, mets jne).
		
Praktiline töö
1. Töölehe täitmine
2. Kogutud lehtede lehelaba pikkuse mõõtmine.
3. Variatsioonirea koostamine.
4. Variatsioonikõvera koostamine.
Kokkuvõtted ja analüüs
Kõik rühmad esinevad ettekannetega ja andmed kantakse ühisesse tabelisse ning
võrreldakse tulemusi.
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema: MODIFIKATSIOONILINE MUUTLIKKUS
Eesmärgid:
1. Leida loodusest modifikatsioonilise muutlikkuse näide
2. Variatsioonirea ja -kõvera koostamine

kuupäev

Töö teostajad:
1. Kogu 100 ühe konreetse puu lehte
Puu- või põõsaliik
Lehelaba pikkus määraja järgi
Kasvukoht
Kasvutingimused*
Keskmine lehelaba pikkus (mm)
* valgus, konkureerivad liigid, muld, inimmõju jm.
2. Oleta, millise pikkusega lehti on kõige rohkem
3. Mõõtmise andmed:
Variatsioonirida
Lehtede arv
Lehelaba pikkus
(mm)
Variatsioonikõver

Lehtede arv

Lehelaba

Lehe pikkus
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Järeldused variatsioonikõvera põhjal
1.
2.

Vastake küsimustele:
1. Kas vaadeldaval tunnusel on kitsas või lai reaktsiooninorm? Põhjenda!

2. Millest sõltub lehelaba pikkus?

3. Mis on reaktsiooninorm ja millest see tuleneb?

Võrrelge erinevate kasvukohtade lehti ja tehke järeldused

Hinnang töölehele 				
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EBÜ

ELUKESKKONNA HEAD JA VEAD
Koostajad: Siret Pung, Rutt Nurk, Tiina Sirelpuu
Eesmärgid

1. Õpetada märkama kodukoha
elukeskkonda
2. Arendada kriitilist mõtlemist ja
analüüsivõimet
3. Kujundada ilumeelt

Sihtrühm

Gümnaasium

Aeg

1 õppetund töö läbiviimiseks, 1 tund
kokkuvõteteks ja analüüsiks

Vahendid ja
materjalid

Fotoaparaat, videokaamera, töölehed

Töö käik:
Enne praktilise töö tundi:
1. Töörühmade moodustamine.
2. Tööülesande selgitamine ja töölehtede jagamine.
3. Vaatluskohtade loosimine (park, elamurajoon, koolimaja lähiümbrus, bussijaam,
kalmistu, turg, keskväljak ….).
Praktiline töö
Töölehe täitmine vaatluskohtades.
Kokkuvõtted, analüüs ja järeldused
Esitlused protokollitakse ja säilitatakse
	Aastate lõikes on võimalik andmeid võrrelda.
Õpetaja märkmed
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EBÜ

TÖÖLEHT

Teema: ELUKESKKONNA HEAD JA VEAD
Eesmärgid:
1. 	Uurida kodukoha elukeskkonda
2. 	Arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet

kuupäev
vaatluskoht

Töö teostajad:
1. 	Hinda elukeskkonna erinevaid valdkondi, märgi skaalal kui palju plusse ja
kui palju miinuseid avastad. Too välja mõned näited ning põhjenda, miks sinu
arvates see nii on.
VALDKONNAD
NÄITED
PÕHJENDUS
Haljastus
0
Heakord
0
Hoonestus, planeering
0
Prügi
0
Transport
0
Õhu kvaliteet
0
Mürafoon
0
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Loodushelid
0
Lõhnad
0
Inimeste tegevus
0
Elustik
0

2.	Vali tabelist 2 sinu jaoks olulisemat probleemi ning paku nendele välja omapoolsed
võimalikud lahendused:
PROBLEEM
LAHENDUS

3.	Järeldus keskkonna kohta:

0
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