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Õppekirjandus:
Jankovski, K., Kuresoo, R. Loodusõpetuse õpik 6. klassile 1. osa. Avita, 2013.
Kuresoo, R. Loodusõpetuse õpik 6. klassile 2. osa. Avita, 2013.
Vajalikud õppevahendid:
Loodusõpetuse õpik, A4 kiirköitja õpimapiks, kirjutusvahendid, värvilised pliiatsid, käärid,
liim, jooneline vihik (piisab 24 lk).
Õppesisu:
 ASULA
* Asula kujutamine kaardil.
* Asustuse kujunemine.
* Linna areng.
* Kodulinna areng - miniuurimuse koostamine.
* Elutingimused linnas.
* Taimed linnas.
* Linnaloomad.
* Park on linna kõige elusam osa.
* Kordamine ja kontrolltöö.
 METS ELUKESKKONNANA
* Elutingimused metsas.
* Eesti metsad.
* Metsarinded.
* Metsatüübid. Nõmme- ja palumets.
* Metsatüübid. Laane- ja salumets.
* Metsatüüpide kordamine.
* Kontrolltöö.
* Selgrootud ja linnud metsas.
* Imetajad metsas.
* Metsade tähtsus ja kasutamine.
Õppekäik.

* Kordamine ja kontrolltöö.
 SOO
* Elutingimused soos.
* Kuidas soo tekib?
* Soo areng.
* Madalsoo, siirdesoo, raba.
Võimalusel õppekäik.
* Rabataimed.
* Raba loomastik.
* Soode tähtsus ja kasutamine.
* Sood ja sookaitsealad Eestis.
* Kordamine ja kontrolltöö.
Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
 märkab oma kodukoha ilu ja erilisust;
 väärtustab elukeskkonna terviklikkust, säästvat eluviisi, järgib tervislikke eluviise;
 tunneb huvi asula elukeskkonna uurimise vastu, kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
 mõistab, et inimeste elu asulas sõltub looduslikest ressurssidest;
 hoolib asula elusolenditest ja nende vajadustest;
 liigub asulas turvaliselt;
 tegutseb asulas loodus- ja kultuuriväärtusi ning iseennast kahjustamata;
 märkab kodukoha keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes
keskkonnakaitseüritustes;
 teab ja näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi ja suuremaid linnu;
 võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise asulaga;
 iseloomustab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade kohta;
 koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid;
 võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas;
 toob näiteid asula elustikku ja inimese tervist kahjustavate tegurite kohta;
 hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal;
 teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas;
 teab, kuidas tingimused linnas kahjustavad linnapuid ja inimese tervist;
 teab inimkaaslejaid loomi;
 nimetab tehnoloogilisi lahendusi asulas, mis parendavad inimeste elutingimusi;
 väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid;
 väärtustab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel;
 käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;
 märkab muutusi metsas, mõistab, et tingimuste muutmine inimese poolt häirib metsa
looduslikku tasakaalu ning seda, et metsad vajavad kaitset;
 on motiveeritud osalema eakohastel metsaga kaitsega seotud üritustel;
 kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
 võrdleb männi ja kuuse kohastumusi;
 iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
 võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
 koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
 selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;

















selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid;
teab nimetada metsa kui elukoosluse tüüpilisi liike, metsarindeid;
toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta
erinevatel aastaaegadel metsas;
väärtustab soo bioloogilist mitmekesisust;
suhtub vastutustundlikult soo elukeskkonda;
väärtustab uurimuslikku tegevust;
iseloomustab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas;
oskab põhjendada Eesti sooderohkust; 6) selgitab soode kujunemist ja arengut;
seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid;
selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust;
teab soo kui elukoosluse tüüpilisi liike;
teab turbasambla ehituse iseärasusi;
teab soo arenguetappe.

Hindamise kirjeldus:
Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Hindamisel
lähtutakse Jõhvi Põhikooli hindamisjuhendist. 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. Uurimisoskusi
hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja hüpoteeside
sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete
analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti
hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse
tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja
diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse oskust
sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning
põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.
Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Kokkuvõttev hinne kujuneb esitatud tööde ja suuliste vastuste keskmise hinde arvutamise teel.
Suurema kaaluga on kontrolltööde hinded. Positiivse hinde saamiseks tuleb õpilasel esitada
kõik arvestuslikud tööd. Hinnete parandamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Enne
parandama tulemist esitab õpilane õpetajale kirjaliku töö vigade paranduse.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Õpilasi suunatakse ainetundides seadma endale eesmärke. Õpilastele antakse võimalus valida
endale sobilikud õppemeetodid. Kaasõpilased osalevad rühma- ja paaristööde hindamisel.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Loodusõpetuses on olulisel kohal praktilised tööd ja erinevad katsed. Klassiga osaletakse TÖF
2020 üritusel ning käiakse erinevatel õppekäikudel Jõhvi pargis ja kooli ümbruses.
Võimalusel külastatakse õpperadasid. Tundide jooksul kasutatakse probleemõpet, rühmatööd,

paaristööd, ajurünnakut, väitlust. Õpilasi suunatakse erinevatest allikatest infot otsima ja seda
kriitiliselt hindama.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Loodusõpetus on tihendalt lõimitud eesti keele ja matemaatikaga. Probleemülesannete
koostamisel lähutatakse elulistest probleemidest.
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Õpilastele antakse võimalus hinnata suuliselt ja ka kirjalikult nii ennast kui ka kaaslast.
Õpilane saab õppetunni jooksul suulist tagasisidet enda arengu, tunnis töötamise ja käitumise
kohta. Õpetaja poolt antud tagasiside kirjeldab võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi,
vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toetavad õpilase
arengut.
Muud nõuded ja märkused:

