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Õppeaine: Geograafia 

Klass: 9. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 2 tundi nädalas, kokku 70 tundi 

Rakendumine: 1.sept. 2013, täiendatud 1.sept.2015 

Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 4; Vastseliina G õppekava 

 

 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 

2) on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende 

ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest; 

3) väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust; 

4) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi 

keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid; 

5) rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, plaanib ja teeb uurimistöid, vaatlusi ja 

mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi; 

6) kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja mõtestab 

lihtsat loodusteaduslikku teksti; 

7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab geograafiateadmiste ja -

oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades; 

8) mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

EUROOPA JA EESTI LOODUSGEOGRAAFIA 

ASEND, PINNAMOOD JA GEOLOOGIA (9 tundi) 

Õppesisu: Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos 

geoloogilise ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad. Mandrijää tegevus 

Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises. 

Põhimõisted: loodusgeograafiline ja majandusgeograafiline asend, Eesti põhikaart, maastik, kõrg- ja 

madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja vana mäestik, platvorm, kilp, geokronoloogiline skaala, 
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kõrgustik, madalik, lavamaa, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, 

moreentasandik. 

 

     ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) Iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 

2) iseloomustab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi; 

3) seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega;  

4) iseloomustab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti 

geoloogilist ehitust; 

5) iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

6) iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis; 

7) nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad tipud, 

tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud. 

 

EUROOPA JA EESTI KLIIMA (7 tundi) 

Õppesisu 

Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti 

kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas. 

Põhimõisted 

samatemperatuurijoon ehk isoterm, õhurõhk, hoovus, läänetuuled, kõrg- ja madalrõhuala, soe ja 

külm front, tsüklon, antitsüklon 

 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

        1)  iseloomustab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat kujundavate 

tegurite mõju etteantud koha kliimale; 

2) iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või madalrõhuala, soe ja 

külm front, sademed, tuuled); 

3) mõistab kliimamuutuste uurimise tähtsust ja toob näiteid tänapäevaste uurimisvõimaluste 

kohta; 

4) toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta. 
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EUROOPA JA EESTI VEESTIK (6 tundi) 

Õppesisu 

Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik 

kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. Põhjavee kujunemine 

ja liikumine. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis. 

Põhimõisted 

valgla, veelahe, riimvesi, pankrannik, laidrannik, skäärrannik, luide, maasäär, rannavall,  

põhjavesi, veega küllastunud ja küllastamata kihid, põhjavee tase, vett läbilaskvad ning vett 

pidavad kivimid ja setted. 

 

 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende 

lahendamise võimaluste kohta; 

2) kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja skäärrannikut; 

3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning 

põhjaveega seotud probleeme Eestis 

4) teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja 

majanduslikku tähtsust; 

5) iseloomustab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa ja 

Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi ja jõgesid. 

 

 

             EUROOPA JA EESTI RAHVASTIK (9 tundi) 

                  Õppesisu 

Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe 

erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku 

vananemisega kaasnevad probleemid. Ränded ja nende põhjused. Eesti rahvuslik 

koosseis ja selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas 

     Põhimõisted 

rahvaloendus, rahvastikuregister, sündimus, suremus, loomulik iive, 

rahvastikupüramiid, rahvastiku vananemine, ränne ehk migratsioon, sisseränne, 

väljaränne, vabatahtlik ränne, sundränne, pagulased, rahvuslik koosseis 
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ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) leiab teabeallikatest infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku uurimise ja selle 

tähtsuse kohta  

2) analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu, selle muutumist 

3) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi, sh Eesti 

rahvastikku ja selle muutumist;  

4) toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevatest probleemidest Euroopas, sh Eestis, ning 

nende lahendamise võimaluste kohta; 

5) selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast; 

6)  iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise 

mitmekesisuse kohta 

 

EUROOPA JA EESTI ASUSTUS (8 tundi) 

Õppesisu 

Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulad. Linnastumise põhjused ja linnastumine 

Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, 

sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 

Põhimõisted 

linnastumine, linnastu, valglinnastumine. 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis; 

2) analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti näitel; 

3) nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide kohta 

Euroopas, sh Eestis, ja nende lahendamise võimalustest; 

4) võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi; 

5) nimetab ja näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu. 
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EUROOPA JA EESTI MAJANDUS (10 tundi) 

Õppesisu 

Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstusharud. Energiaallikad, nende 

kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid. Eesti 

energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euroopa peamised 

majanduspiirkonnad. 

Põhimõisted 

majanduskaardid, majandusressursid, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, kapital, tööjõud, tööjõu 

kvaliteet, esmasektor, tööstus, teenindus, energiamajandus, energiaallikad (soojus-, tuuma-, hüdro-, 

tuule- ja päikeseenergia). 

 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele ning toob 

näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta; 

2) rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel; 

3) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise mõju kohta 

keskkonnale; 

4) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ja puudusi 

elektrienergia tootmisel; 

5) analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust, iseloomustab põlevkivi kasutamist 

energia tootmisel; 

6) toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta; 

7) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist; 

 

PÕLLUMAJANDUS JA TOIDUAINETETÖÖSTUS (7 tundi) 

Õppesisu 

Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja 

toiduainetööstus Euroopas. Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus. Põllumajandusega seotud 

keskkonnaprobleemid 

Põhimõisted 

taimekasvatus ja loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa, taimekasvuperiood, 

looma- ja taimekasvatustalud, istandused. 
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ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

 

1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 

2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist; 

3) iseloomustab mulda kui ressurssi; 

4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 

5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 

6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise 

võimaluste kohta. 

 

EUROOPA JA EESTI TEENINDUS (8 tundi) 

Õppesisu 

Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. Turismiliigid. Euroopa 

peamised turismiressursid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti turismimajandus. 

Transpordiliigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning erinevate kaupade veol. Euroopa peamised 

transpordikoridorid. Eesti transport. 

Põhimõisted 

isiku- ja äriteenused, avaliku ja erasektori teenused, turism, transport, transiitveod. 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane: 

1) toob näiteid mitmesuguste teenuste kohta; 

2) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti turismi 

arengueeldusi ja turismimajandust; 

3) toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna majandus- ja 

sotsiaalelule ning looduskeskkonnale; 

4) analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ja mitmesuguste kaupade veol; 

5) toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta; 

6) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes reisijate ja 

kaupade vedudes; 

7) toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste 

kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist. 

 

 



 

 

Vastseliina Gümnaasiumi ainekava             PÕHIKOOL    III KOOLIASTE Geograafia 

9 .  k l a s s  
 

 7 

ÜLDPÄDEVUSED 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, 

arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, 

teadvustatakse loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Õpitakse hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale, 

teadvustatakse kohalikke ja globaalseid keskkonnaprobleeme ning leitakse neile lahendusi. Olulisel 

kohal on dilemmaprobleemide lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb loodusteaduslike 

seisukohtade kõrval arvestada inimühiskonnaga seotud aspekte – seadusandlikke, majanduslikke ning 

eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalset pädevust kujundavad ka loodusainetes rakendatavad 

aktiivõppemeetodid: rühmatöö uurimuslikus õppes ja dilemmaprobleeme lahendades, vaatlus- ja 

katsetulemuste analüüs ning kokkuvõtete suuline esitus. 

Enesemääratluspädevus. Kujuneb välja oskus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi,  analüüsida oma käitumist erinevates olukordades,  käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise  

Õpipädevus. Erinevate õpitegevuste kaudu arendatakse probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe 

rakendamise oskust: õpilased omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme 

ja uurimisküsimusi, plaanida ja teha katseid või vaatlusi ning koostada kokkuvõtteid. 

Suhtluspädevus. Õppes on tähtsal kohal loodusteadusliku info otsimine erinevatest allikatest, sh 

internetist, leitud teabe analüüs ja tõepärasuse hindamine. Olulisel kohal on vaatlus- ja katsetulemuste 

korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitus. Ühtlasi arendavad kõik 

loodusained vastavatele teadusharudele iseloomulike mõistete ja sümbolite korrektset kasutamist. 

Matemaatika- ja loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Õpitakse mõistma 

loodusteaduslikke küsimusi, teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning mõju ühiskonnale, kasutama uut 

tehnoloogiat ja tehnoloogilisi abivahendeid õppeülesandeid lahendades ning tegema igapäevaelus 

tõenduspõhiseid otsuseid. Kõigis loodusainetes koostatakse ja analüüsitakse arvjooniseid, võrreldakse 

ning seostatakse eri objekte ja protsesse. Uurimusliku õppe vältel esitatakse katse- või vaatlusandmeid 

tabelitena ja arvjoonistena ning seostatakse arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. 

Ettevõtlikkuspädevus.  Saadakse ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava 

valdkonnaga tegelevatest teadusasutustest ja ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab 

uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt plaanitakse katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse tulemusi. 

Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud dilemmade lahendamine ja pädevate otsuste tegemine, mis peale 

teaduslike seisukohtade arvestavad sotsiaalseid aspekte. 
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Digipädevus  Õpipädevuse arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja 

individualiseeritud tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid. 

 

 LÕIMING 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteaduslike tekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste, nt referaate, esitlusi jm 

luues kujundatakse oskust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. 

Õpilasi õpetatakse kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning 

järgima õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri allikatest ja seda 

kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele ja viitamisele ning 

intellektuaalse omandi kaitsele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke mõisteid ning 

võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel. 

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja probleemõppe 

kaudu, arendades loovat ning kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil 

ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 

seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust 

näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Tehnoloogia. Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi 

ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. 

Füüsikateadmised loovad teoreetilise aluse, et mõista seoseid looduse, tehnika ja tehnoloogia vahel. 

Tehnoloogilist pädevust arendatakse, kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT vahendeid. 

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist. 

 

 LÄBIVAD TEEMAD 

 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Loodusainetel on kandev roll läbiva teema elluviimisel. 

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus 

elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse 

õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus. Loodusaineid õppides kasvab 
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õpilaste teadlikkus karjäärivõimalustest ning saadakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta 

loodusteadustega ja loodusvaldkonna ning keskkonnakaitsega seotud erialadel. Õppetegevus 

võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt tutvuda ettevõttega. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega. 

Kultuuriline identiteet. Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka 

Eestiga seotud loodusteadlased. Maailma kultuuriline mitmekesisus lõimub rahvastikuteemadega 

geograafias. 

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest, hinnatakse ning kasutatakse 

teavet kriitiliselt. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Loodusainetes rakendatakse läbivat teemat IKT vahendite kasutamise 

kaudu aineõpetuses. 

Tervis ja ohutus. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside  tähtsust ning  

keskkonna ja tervise seoseid.  Loodusainete õppimine praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust 

rakendada ohutusnõudeid. 

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna 

säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

 

 

 HINDAMINE 

 

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning arvestades 

õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest 

põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja 

õpimotivatsiooni. Õpitulemusi hinnatakse  õnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Käitumisele 

(nagu huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, käitumine looduses ja 

reeglite järgimine) antakse hinnanguid. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, 

mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning 

vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida, millal ja kuidas hinnatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid.  

Oluline on  hinnata nii erinevate mõtlemistasandite arendamist õppeaine kontekstis kui ka uurimuslike 

ja otsuste tegemise oskuste arendamist. Nende suhe hinde moodustumisel võiks olla vastavalt 80% ja 
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20%. Mõtlemistasandite arendamisel peaks 50% hindest moodustama madalamat järku ning 50% 

kõrgemat järku mõtlemistasandite oskuste rakendamist eeldavad ülesanded. 

Uurimisoskusi võib hinnata nii terviklike uurimistööde vältel kui ka üksikuid oskusi eraldi arendades. 

Põhikooli geograafias  arendatavad peamised uurimisoskused on probleemi sõnastamine, taustinfo 

kogumine, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine, töövahendite käsitsemine, mõõtmine, 

andmekogumine, täpsuse tagamine, ohutusnõuete järgimine, tabelite ja diagrammide koostamine ning 

katsetulemuste analüüs, järelduste tegemine. 

 

 ÕPPEMETOODIKA 

 

1) Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine kodumaakonna pinnamoest ja maavaradest ning 

nende seostamine geoloogilise ehitusega. 

2) Euroopa riikide, sh Eesti geograafilise asendi iseloomustamine ja võrdlemine atlase ja muude 

infoallikate põhjal (nõrgematele õpilastele anda kava või märksõnad).  

3) Kodumaakonna geograafilise asendi iseloomustamine (tugevamatele õpilastele võib lisaks 

anda asendist tulenevate positiivsete ja negatiivsete mõjude analüüsi). 

4) Euroopa riikide, sh Eesti pinnavormide ja pinnamoe iseloomustamine atlase ja muude 

infoallikate põhjal (nõrgematele õpilastele anda kava või märksõnad). 

5) Temaatiliste kaartide, jooniste ja geokronoloogilise skaala abil Eesti geoloogilise ehituse 

iseloomustamine. 

6) Jooniste ja geoloogilise kaardi abil Põhja- ja Lõuna-Eesti geoloogilise võrdluse koostamine: 

pinnakatte paksus ja koostis, aluspõhja kivimid, pealmine kivim, selle vanus ja iseloomulikud 

tunnused, geoloogilise ehitusega kaasnevad mõjud (karst, kare vesi, maakoore liikumine, 

iseloomulikud paljandid – klint, ürgorud  jms). 

7) .Kaardi abil maavarade paiknemise iseloomustamine Euroopas, sh Eestis, ning Eestis 

leiduvate maavarade seostamine geoloogilise ehitusega. 

8) Kaardi ja jooniste abil mandrijää tegevuse iseloomustamine pinnamoe kujundajana Euroopas, 

sh Eestis 

9) Geograafiliste objektide leidmine Eesti kaardil ja nende märkimine kontuurkaardile 

Suured pinnavormid, kõrgustikud: Pandivere, Sakala, Otepää, Haanja, Karula, Vooremaa; 

tasandikud: Kagu-Eesti lavamaa, Harju lavamaa, Viru lavamaa, Kesk-Eesti tasandik, Põhja-

Eesti rannikumadalik, Lääne-Eesti madalik, Pärnu madalik, Peipsi madalik, Võrtsjärve 

madalik 
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10) Geograafiliste objektide leidmine Euroopa kaardil ja nende märkimine kontuurkaardile. 

12) Kliimakaartide ja -diagrammide abil Lääne- ja Ida-Eesti kliima võrdlemine ning erinevuste 

põhjendamine. 

Arutelu/analüüs kliimatingimuste mõju kohta inimese igapäevaelule ja majanduslikule 

tegevusele.  

        14) Teabeallikate abil Läänemere eripära ja eriilmeliste rannikulõikude iseloomustamine ja 

võrdlemine. 

        15) Rühmatööna Läänemerega seotud keskkonnaprobleemide arutamine ja neile 

lahendamisvõimaluste otsimine 

       16) Kaardi abil Euroopa, sh Eesti rannajoone ja veestiku iseloomustamine 

       17) Katsed erinevate pinnaste veemahutavuse ja vee läbilaskvuse kohta põhjavee kujunemise ja 

puhastumise selgitamiseks, veesisalduse määramine turbas vms. 

       18) Geograafiliste objektide leidmine Eesti kaardil ja nende märkimine kontuurkaardile. 

Väinad: Suur väin, Väike väin, Soela väin, Irbe väin ehk Kura kurk. 

Saared: Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu, Vilsandi, Osmussaar, Naissaar. 

Poolsaared: Pärispea, Juminda, Viimsi, Pakri, Noarootsi, Sõrve, Kõpu, Tahkuna. 

Jõed: Suur-Emajõgi, Põltsamaa, Pedja, Võhandu, Kasari, Pärnu, Pirita, Jägala, Keila, Narva. 

Järved: Peipsi, Lämmijärv, Pihkva järv, Võrtsjärv 

        19) Geograafiliste objektide leidmine Euroopa kaardil ja nende märkimine kontuurkaardile. 

Väinad: Taani väinad, Inglise kanal e La Manche, Gibraltar, Bosporus, Dardanellid. 

Saared ja saarestikud: Gotland, Öland, Ahvenamaa, Suurbritannia, Iiri, Sitsiilia, Sardiinia, 

Korsika, Malta, Kreeta, Küpros, Island. 

Järved: Saimaa järvistu, Vänern, Laadoga 

Pinnavormid:  Ida-Euroopa lauskmaa, Skandinaavia mäestik, Alpid, Apenniinid, Püreneed, 

Uural, Kaukasus. Animatsioonide abil nähtuste ja protsesside õppimine. 

11) Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavate tegurite mõju kliimale ja regionaalsete 

kliimaerinevuste selgitamine. Lisanduvad õhu liikumine ja sellega kaasnevad protsessid 

tsüklonis/antitsüklonis ning mere mõju puhul sooja Põhja-Atlandi hoovuse mõju 

selgitamine. 

13) Internetist Euroopa ja Eesti ilmakaardi leidmine ja konkreetse koha ilma iseloomustamine. 

Poolsaared: Skandinaavia, Jüüti, Apenniini, Pürenee. 

Jõed: Rein, Doonau, Volga. 
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20) Rahvastikukaardi abil Euroopa, sh Eesti rahvastiku paiknemise iseloomustamine ja 

põhjendamine 

21) Linnade kasvu kohta andmete otsimine teabeallikatest ning saadud teabe graafiline 

esitamine ja tõlgendamine. 

22) Linna- ja maaeluga kaasnevate sotsiaalsete ning keskkonnaprobleemide üle arutlemine. 

23) Geograafiliste objektide leidmine Eesti kaardil ja nende märkimine kontuurkaardile. 

 Eesti haldusjaotus: maakonnad ja maakonnakeskused + Narva ja Kohtla-Järve. 

24) Geograafiliste objektide leidmine Euroopa kaardil ja nende märkimine kontuurkaardile:   

kõik Euroopa riigid ja pealinnad. 

 

PRAKTILISED TÖÖD  

 

1) Kahe Euroopa riigi energiaallikate kasutamise analüüsimine elektrienergia tootmisel. 

2) Energiamajanduse ja tarbimise kohta teabeallikatest andmete otsimine ja nendetõlgendamine. 

3) Arutelu energiatootmise mõju üle keskkonnale. 

4) Põlevkivi või turba kasutamisega kaasnevate mõjude arutelu paaris- või rühmatööna. 

5) Lühiuurimus selle kohta, mis riikidest toodud toiduaineid võib leida meie poelettidelt ja kui palju 

kõiguvad toiduainete hinnad eri kauplustes. 

6) Põllumajanduse arengut mõjutavate tegurite selgitamine etteantud materjalide põhjal ja arutelu 

selle üle, mil moel need tegurid Eesti põllumajandust mõjutavad. 

7) Euroopa riikide põllumajanduse ja toiduainetööstuse kohta teabeallikatest info otsimine ja selle 

tõlgendamine 

8) Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine oma linna või maakonna turismiarengu eeldustest ja 

peamistest vaatamisväärsustest. 

9) Reisi marsruudi ja -graafiku koostamine, kasutades teabeallikaid 

10) Euroopa riikide turismi arengueelduste võrdlemine.  

11) Kohalikule majandusele, sotsiaalelule ning keskkonnale avalduva turismi mõju analüüsimine, 

eri huvigruppide seisukohtadega tutvumine ja turismiga seotud probleemidele lahenduse otsimine. 

12) Reisi sihtpunkti valimine, valiku põhjendamine, andmete kogumine ja marsruudi koostamine 

13) Transpordiliikide eeliste ja puuduste või transpordi keskkonnamõjude analüüsimine. 

14) Teabeallikate järgi oma maakonna või koduasula rahvastiku analüüsimine. 

15) Rahvastikupüramiidi põhjal rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu analüüsimine etteantud  

Euroopa riigis. 
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16) Teabeallikatest info otsimine Euroopa riikide rahvastiku kohta ja saadud teabe analüüsimine. 

17) Rahvastikupüramiidi abil rahvastiku soolis-vanuselise struktuuri iseloomustamine ja riikide 

võrdlemine. 

18) Eesti rahvastikupüramiidide võrdlemine aastate lõikes ja järelduste tegemine. 

19) Statistikaameti andmete põhjal oma koduasula rahvastikupüramiidi koostamine ja analüüs 

20) Iibe ja iibe üldkordaja (sündimuse ja suremuse üldkordaja) arvutamine. 

21) Eestis sündimust ja suremust mõjutavate tegurite arutelu 

22) Euroopa, sh Eestiga seotud rände põhjuste ja tagajärgede üle arutlemine rühmatööna. 

23) Teabeallikatest info otsimine Euroopa kultuurilise mitmekesisuse iseloomustamiseks, saadud 

materjali esitlemine kaasõpilastele. 

 

FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND 

 

Kool korraldab: 

1) õppe klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud,  info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonilahendused õpetajale; 

2) geograafias on vaja maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekti (iga õpilase kohta atlas).  

Kool võimaldab: 

1) kasutada õppes arvuteid, millega saab teha ainekavas loetletud töid; 

2) materiaalsete võimaluste ja otstarbekuse põhjal rakendada loodusainete õppes uusi IKT lahendusi; 

3) õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides.  

 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID 

 

 A.Kont, K.Kukk  Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia AS BIT 2013 

 Õppevahendid: kivimite kollektsioonid, Eesti ja Euroopa geoloogiline kaart, MTÜ 

Geoguide Baltoscandia videod ja raamatud,  

 http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365 (liustike tegevus animatsioonid) 

 Maailma, Euroopa ja Eesti kliimakaardid; 

  internetilehed www.worldclimate.ee, www.emhi.ee, 8. klassi kliimateema juures toodud 

lingid, 

http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365
http://www.worldclimate.ee/
http://www.emhi.ee/
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  http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365 (atmosfääri ja kliima animatsioonid, sh          

tsükloni ja globaalse soojenemise animatsioon), 

 http://www.juicygeography.co.uk/animations.htm (õhurõhk ja õhu liikumine, 

õhutemperatuuri ja pilvisuse muutumine).  

 Üldgeograafilised kaardid, õppefilmid Eesti soode ja Läänemere kohta, madalsoo ja rabaturba 

näidised,  

 õpetajamaterjaliks jõgede äravoolu  animeeritud kaardid ja hüdrograafid internetilehel 

http://www.grdc.sr.unh.edu/.  

  Maailma, Eesti ja Euroopa rahvastikukaardid, Euroopa riikide rahvastikupüramiidid, 

  internetilehed: http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/, 

  http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php, http://www.prb.org, 

  http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/popclockw, http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html 

 http://www.geohive.com/, http://www.theodora.com/wfb/, 

http://www.stat.ee/files/koolinurk/abiks/, 

 http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html (animeeritud rahvastikupüramiidid), 

  The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

 maailma, Eesti ja Euroopa rahvastikukaardid; 

 internetilehed:  

http://www.tartu.ee/vaateid_vanast_Tartust/rakendus/tartu_kaardid.swf, 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm 

 (Euroopa linnad Google Earthi vaates), http://www.citypopulation.de/World.html. 

 Eesti ja Euroopa majanduskaardid, statistilised materjalid, artiklid ja arutelud meedias, 

internetilehed, näiteks energiamoodul http://www.elektro.ttu.ee/moodul/ 

 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 

 Euroopa ja Eesti transpordi- ja  teedekaardid, ajakirjandusartiklid, internetilehed 

  http://kaart.tallinn.ee, http://www.eestigiid.ee, www. peatus.ee. 

 

 

http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=1365
http://www.juicygeography.co.uk/animations.htm
http://www.grdc.sr.unh.edu/
http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/
http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php
http://www.prb.org/
http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/popclockw
http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html
http://www.geohive.com/
http://www.theodora.com/wfb/
http://www.stat.ee/files/koolinurk/abiks/
http://www.stat.ee/files/koolinurk/abiks/
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.tartu.ee/vaateid_vanast_Tartust/rakendus/tartu_kaardid.swf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
http://www.citypopulation.de/World.html
http://www.elektro.ttu.ee/moodul/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://kaart.tallinn.ee/
http://www.eestigiid.ee/

