
TALLINNA HUVIKESKUS  KULLO 

 

Loodus- ja keskkonnaõpe 

 

I Üldosa 

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, õpilase soovi korral rohkem; esimene aasta on huviringiga 

tutvujad, edaspidi on edasijõudnud 

Maht tundides: 4 tundi nädalas, 148 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti keel, vene keel, inglise keel 

Õppevormid ja meetodid: kontakttunnid Huvikeskus Kullo loodusklassis, matkad, 

väljasõidud, katsed, vaatlused 

Vastuvõtutingimused: alates 11. eluaastast lapsed ja noored  

Õppevaldkond: loodus 

Lisaained: -   

Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus, vajadusel soovituskiri 

ja/või kiitus õpetajalt.  

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

Loodus- ja keskkonnaõppes osalenud noor tunneb huvi looduse vastu. Ta ei karda esitada 

küsimusi ning on uudishimulik. Ringis arendatakse analüüsivõimet ning koostööd. Koos 

arutleme päevakajaliste sündmuste üle, mis on toimunud loodus, tehnika ja keskkonnahoiu 

valdkonnas. Loodus- ja keskkonnaõppes aktsepteeritakse kõikide erinevaid arvamusi ja 

lähenemisviise. Samuti püüame vaadelda erinevaid hoiakuid, mis on seotud keskkonnaga. 

Koos proovime saada paremateks ajaplaneerijateks ja osata hinnata põhjus-tagajärg seoseid. 

Samuti harjutame, kuidas lugeda teadusartikleid ning kuidas viia läbi uurimistööd.  

Ringi töös osalenud noor:  

 Oma avarat maailmapilti 

 Tunneb inimese ja looduse vahelisi seoseid 

 Oskab leida huvitavat ja meelepärast infot looduse kohta 

 Julgeb võtta vastutust 

 Teab katse- ja uurimistöö läbiviimise etappe ning oskab teha järeldusi  

 On kursis tehnika viimaste sammudega ning põhiliste teadusuudistega 

 Teab, kuidas teha loodusvaatlusi  

 Tunneb tervislikke eluviise  

 Teab tarbimisotsuste seoseid elukeskkonnaga 

 Teab, mille pinnalt langetatakse majandusotsuseid  

 On viisakas kaasinimeste vastu 

 Saab endale Tallinna Huvikeskus Kullo poolt juhendaja, kui soovib teha uurimistööd 

 

III Õppetöö sisu 

Loodus- ja keskkonnaõppe ringi tegevus on jaotatud kaheks. Üks kord nädalas (2 

akadeemilist kontakttundi) toimub õppe Huvikeskus Kullo loodusklassis. Üks või kaks korda 

kuus käiakse väljas, kas matkadel või välitöödel.  

Õppetöö ja konkreetne teemade jaotus ning teemakäsitluste pikkus on sõltuv õppilaste 

eelistustest ning õpilaste ja õpetaja kokkuleppest. Samuti mängib rolli, kas õpilane on 

esimese aasta õpilane või on ringis käinud juba varem.  

 

1. Inimese ja looduse vahelised seosed 

Loodusressursid - nende jaotumine piirkonniti, kasutamine ja kasutamise piirangud, 



rahvusvahelised tarneahelad, tarbimist mõjutavad tegurid, sissetulekute erinevused riigiti, 

loodushoid, teadlik tarbimine, süsiniku jalajälg, jäätmed, jäätmete käitlus, ringmajandus, 

metsad, maailma rahvastik 

2. Kliimamuutused ja säästev areng 

Millised eluvalikud mõjutavad keskkonda, elu linnas ja maal, energeetika, transport, ÜRO 

säästva arengu eesmärgid, kliimakokkulepped.  

3. Põllumajandus 

Põllumajanduses kasutatavad meetodid, põllumajandus loomad ja taimed, toiduohutus, 

seosed elupaikadega, toidu hinna kujunemine, toidujäätmed 

4. Elus- ja eluta loodus 

Looduse kirjeldamise meetodid, elusloodusele omistatavad tunnused, looma- ja taimerakk, 

proovide võtmine loodusest, töö mikroskoobiga 

5. Loomariik 

Loomade liigitus, loomade elupaigad, liigirikkuse säilimine, loomade kohastumine, 

toiduahel, loomad sotsiaalmeedias, kodu- ja lemmikloomad 

6. Kosmos 

Milliste meetoditega uuritakse kosmost, viimased avastused, satelliidid, kosmoseraketid, 

kosmodroomid 

7. Ilm ja kliima 

Hoovused, kliimavöötmed, mudelid, ilma mõjutavad tegurid, ilm aastaajati, ilmarekordid, 

ilmavaatlused, ilma ennustamine loodusmärkide kaudu, kliimamuutuste mõju loodusele ja 

inimestele 

8. Tervislikud eluviisid 

Inimorganismi toimimine, mikro ja makro toitained, ainevahetus, haiguste ennetamine, 

liikumine ja tervis, liikumisharjutused iseseisvaks treenimiseks 

 

Õppimismeetodid:  

 Arutelud 

 Loengud  

 Külalisesinejad  

 Õuesõpe 

 Proovide võtmine ja katsete tegemine 

 Eksperimendid  

 Ettekanded  

 Matkad  

 Filmid  

 Sotsiaalmeedia  

 Viktoriinid  

 Uudiste lugemine  

 Kullo teiste ringide külastamine  

 Töö mikroskoobiga 

 Iseseisev töö arvutis 

 Tutvumismängud 

 Arendavad mängud 

 Sport (soovi korral) 

 Looduskaamerad  

 

IV Oodatavad õpitulemused 

Loodus- ja keskkonnaõppe ringis osalenud noor on kursis maalimas toimuvaga ning 



keskkonnateemadega. Õpilane oskab sõnavõtta ja põhjendada. Oskab infot otsida ning 

iseseisvalt töötada. Õpilane väärtustab aega, mida saab veeta vabas õhus ja looduses. Oskab 

märgata looduses esinevaid seoseid. Õpilane teab, kuidas läbiviia uurimust ning teha 

järeldusi. Õpilane on allikakriitiline ning kontrollib algandmeid. Õpilane on aktiivne 

kodanik, kuid mitte äärmuslane. Tunneb võimalusi enda seisukoha väljendamiseks. Oskab 

hinnata keskkonnapoliitika olulisus ning selle pikaajalist mõju meie majandusele ja 

keskkonnale. Ringi lõpetanud noor oskab märgata teist inimest enda kõrval ning on 

abivalmis.  

 

V Hindamine/tagasisidestamine 

Numbrilist hindamist ei toimu. Samuti ei ole ringis ettenähtud kontrolltöid. Koduseid 

ülesandeid on minimaalselt. Õppetööle antakse tagasiside vestluse vormis. Õpilaste ja 

õpetaja vahel on koostöö. Ühised eesmärgid pannakse paika iga veerandi alguses.  

 

 

 


