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Õppesisu:
• Kliimavöötmed
• Loodusvööndid
Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
• Leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise
kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega.
• Iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud
kohtade kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi.
• Märgib kaardil õigesse kohta kliimavöötmed ja loodusvööndid.
• Mõistab, et loodusvööndid on tugevalt seotud kliimavöötmetega.
• Tuvastab pildi järgi loodusvööndi.
• Tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi abil nende
paiknemist.
• Seostab jäävööndi paiknemise põhja- ja lõunapolaaralaga, võrdleb Arktika ja
Antarktika asendit, kliimat ja loodust ning toob näiteid inimtegevuse võimalustest ja
mõjust keskkonnale polaaraladel.
• Iseloomustab tundrate paiknemist mandrite, ookeanide ja põhjapolaarjoone suhtes,
iseloomustab kliimaolusid tundras, selgitab olulisemate tegurite mõju kliima
kujunemisele, tunneb ära tundrale tüüpilise kliimadiagrammi, selgitab polaaröö ja
polaarpäeva tekkimist ning selle mõju elutingimustele tundras, nimetab tundrale
iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, põhjendab
soode ulatuslikku esinemist tundrates, analüüsib kliima, igikeltsa, taimestiku ja
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loomastiku mõju inimtegevuse võimalustele tundras, kirjeldab inimtegevust tundras,
toob näiteid inimtegevuse mõjust tundra loodusele, iseloomustab tundrat kui
inimtegevuse mõju suhtes väga tundlikku ökosüsteemi.
Seostab okasmetsade leviku parasvöötme põhjapoolsema ja kontinentaalsema
kliimaga ning lehtmetsade leviku parasvöötme merelise kliimaga, tunneb ära
okasmetsale ja lehtmetsale tüüpilise kliimadiagrammi, nimetab okasmetsale
iseloomulikke taimi ja loomi, teab leetmuldade eripära ja analüüsib
keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele, nimetab lehtmetsale iseloomulikke
taimi ja loomi, analüüsib inimtegevuse võimalusi ja mõju keskkonnale okas- ja
lehtmetsavööndis.
Seostab parasvöötme rohtlate paiknemise mandrilise kliimaga, kirjeldab mustmuldade
eripära ja selgitab keskkonnatingimuste mõju mustmuldade kujunemisele, nimetab
rohtlale iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta,
nimetab rohtlates kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi, selgitab vee- ja tuuleerosiooni
mõju maastike kujundajana rohtlates, toob näiteid erosiooni takistamise abinõude
kohta.
Näitab kaardil kuivade ja niiskete lähistroopiliste metsade paiknemist, võrdleb loodust
ja inimtegevuse võimalusi kuivas ja niiskes lähistroopikas, nimetab vahemerelistel
aladel ja niiskes lähistroopikas kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi.
Seostab kõrbete paiknemise põhja- ja lõunapöörijoone, parasvöötme ja lähistroopika
teravalt mandrilise kliima, külmade hoovuste (hoovuste olemus ja mõju kliimale on
põhikoolis ainult tugevamatele õpilastele jõukohane teema) ning mäestike mõjuga,
iseloomustab kliimaolusid kõrbes, tunneb ära kõrbele tüüpilise kliimadiagrammi,
iseloomustab murenemise ja tuule mõju kõrbemaastike kujundajana, seostab
soolajärvede tekke ja pinnase sooldumise keskkonnatingimustega kõrbes, nimetab
kõrbele iseloomulikke taimi ja loomi, toob näiteid nende kohastumuste kohta,
iseloomustab oaaside kujunemiseks vajalikke eeldusi ja kõrbetes kasvatatavaid
kultuurtaimi, analüüsib keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele kõrbes,
selgitab veeprobleemi teket kõrbetes, toob näiteid inimtegevuse mõjust kõrbe
loodusele (niisutussüsteemid, nafta ammutamine).
Iseloomustab savannide paiknemist lähisekvatoriaalsetel aladel, selgitab tähtsamate
tegurite mõju (troopilise ja ekvatoriaalse õhumassi vahetumine) kliima kujunemisele,
tunneb ära tüüpilise savanni kliimadiagrammi, nimetab savannile iseloomulikke taimi
ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, analüüsib keskkonnatingimuste
mõju inimtegevuse võimalustele savannis, selgitab veeprobleemi teket savannis, teab
savannis kasvatatavaid kultuurtaimi, selgitab alepõllunduse ja rändkarjanduse mõju
savanni loodusele, selgitab kõrbestumise põhjusi.
Seostab vihmametsade paiknemise ekvaatoriga, iseloomustab kliimaolusid
vihmametsas, selgitab olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele, tunneb ära
vihmametsale tüüpilise kliimadiagrammi, nimetab vihmametsale iseloomulikke taimi
ja loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, selgitab vihmametsade tähtsust
Maa ökosüsteemis ja teab nende hävimise põhjusi, toob näiteid vihmametsade
intensiivse raiumise tagajärgedest, teab punamuldade eripära ja analüüsib
keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele, iseloomustab vee-erosiooni mõju
ekvatoriaalaladel, analüüsib keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele
vihmametsas, teab vihmametsas kasvatatavaid kultuurtaimi.
Teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ja võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes,
selgitab mägiliustike tekkepõhjusi ja keskkonnatingimuste erinevust tuulepealsel ja
tuulealusel nõlval.
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Toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikusest mõjust erinevates
loodusvööndites ja mäestikes.
Iseloomustab ja võrdleb üldgeograafiliste ja temaatiliste kaartide abil geograafilisi
objekte, piirkondi ja nähtusi (geograafiline asend, pinnamood, kliima, veestik,
mullastik, taimestik, maakasutus, loodusvarad, rahvastik, asustus, teedevõrk ja
majandus) ning analüüsib nende seoseid.

Hindamise kirjeldus:
Trimestris hinne kujuneb järgenavalt:
1) ArcGIS kaardistamise töö (Kust tuleb minu toit?)
2) Kaarditööd
- Euroopa
- Aasia
- Ameerikad
- Aafrika
- Austraalia ja Okeaania
3) Distantsõppe kolme vabavalikulise ülesande koondhinne
4) Looduvööndite mõistekaartide koondhinne
hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust
punktide arvust, hindega „4” 75– 89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning
hindega „1” 0–19%.
Kõik tööd, mis on sooritatud vähem kui 90 protsendile, saavad parandusettepanekud ja need
on võimalik uuesti esitada.
Kõik järelvastamised toimuvad 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist.
Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, hinnatakse
kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust
hindega «nõrk». Järelevastamise võimalust sellisel juhul õpilasele ei anta.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Kokkuvõtva hinde saamiseks peavad kõik hindelised tööd olema tehtud vähemalt 50%
punktidele. Trimestri hinne ei kujune aritmeetilise keskmise põhjal.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Märtsis valivad õpilased ise ülesanded, mida nad hindele sooritavad. Tegeleme aktiivelt
õppimise planeerimise ja hajutamisega, et saavutada iseseisvus õppimises.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Tundides kasutusel olevad meetodid: arutelu, grupitööd, probleemülesanded, iseseisev töö,
paaristöö, praktilised tööd.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga

Kõigis teemades on lõimumist füüsika, keemia, bioloogia ja ühiskonnaõpetusega
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Kirjalik, edasiviiv tagasiside suurematele töödele
Kaaslase hindamine
Enesehindamine
Muud nõuded ja märkused:
Osa materjale ja hindelisi töid ilmub jooksvalt moodle kursusele, mis kontaktõppe ajal täidab
toetavat funtksiooni ja distantsõppe ajal on põhiline õppetöö toimumise koht.

