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VVeessii  
 

1. Vesi looduses 

1.1 Kuhu maani ulatuks vee nivoo, kui inimene oleks vett täis valatud? _______________________ 

1.2 Mitu protsenti see moodustab? ________________% 

1.3  Kui palju on nendes organismides vett? Vii sobivad paarid joontega kokku: 

Kurk   87% 

Meduus   74% 

Kana   67% 

Konn   80% 

Tomat   96% 

Ananass   98% 

Kala   95% 

Vihmauss   78% 

 

1.4 Kui palju Maal olevast veest on järgnevates paikades?  

a) Liustikes  ________________% 

b) Pinnavees  ________________% 

c) Ookeanis  ________________% 

 

2. Vees elavad organismid 

2.1 Joonista merepõhja organismide paiknemine veekogus. Nendeks organismideks on: 

liiva-uurikkarp, liivatõlv, balti lamekarp, südakarp, hulkharjasuss) Joonistada võib ka 

lehe pöödele. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kuidas ja millest nad toituvad? 

2.3 Miks on Eesti rannikumeres karpide kodade mõõtmed väiksemad kui troopilistes 

meredes? ________________________________________________________________________________________ 

 

2.4 Milliseid kalu näed merepõhjas kõige rohkem? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

2.5 Millised kohastumused on süvaveekaladel saagi meelitamiseks ja püüdmiseks? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Missuguseid tooteid saab vetikatest valmistada? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Koostasid: Sirje Tekko, Tiiu Liimets, Ivi Rammul ja Mari Uudelt 



 

 

 

 

Teema: Vesi (eeldatavad vastused) 

 

1. Vesi looduses 

1.1. Kuhu maani ulatuks vee nivoo, kui inimene oleks vett täis valatud? (rinnuni) 

1.2. Mitu % see on? (65%) 

1.3.  Kui palju on nendes organismides vett? Vii joontega kokku sobivad paarid 

Kurk   87% 

Meduus  74% 

Kana   67% 

Konn   80% 

Tomat   96% 

Ananass  98% 

Kala   95% 

Vihmauss  78% 

 

(kurk-98%, meduus-96%, tomat-95%, konn-78%, ananass-87%, kala-67%, kana-

74%, vihamuss-80%) 

 

1.4 Kui palju on vett  

d) Liustikes (2%) 

e) Pinnavees (2%) 

f) Ookeanis? (96%) 

 

2. Vees elavad organismid 

2.1 Joonista merepõhja organismide paiknemine veekogus. Nendeks organismideks 

on: liiva-uurikkarp, liivatõlv, balti lamekarp, südakarp, hulkharjasuss) 

 

2.2 Kuidas ja millest nad toituvad? 

2.3 Miks on Eesti rannikumeres karpide kodade mõõtmed väiksemad? (meil on 

meri väiksema soolsusega) 

2.4 Milliseid kalu näed merepõhjas kõige rohkem? (lestad, ogalikud, väike 

mudilake, pisimudilake). 

 

2.5 Millised kohastumused on süvaveekaladel saagi meelitamiseks ja püüdmiseks? 

(helenduvad elundid, ülaseisus suu, suur suu) 

 

3. Missuguseid tooteid saab vetikatest valmistada? (kuivikleib, jäätis, roheline 

suhkur, shampoon, seep, vitamiinid, küpsised, koogid, tarretised, 

mineraalkompleksid) 
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