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LOODUSAINETE AINEVALDKOND 
Alus: 

 Vabariigi Valitsuse  

06.01.2011. a määruse nr 1 

„Põhikooli riiklik õppekava” lisa 4 

1. Loodusteaduslik pädevus 
Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust 
vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas(edaspidikeskkond)eksisteerivaid 
objekte ja protsesse, analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi, märgata selles esinevaid probleeme ning 
kasutada neid lahendades loodusteaduslikku meetodit, võtta vastu igapäevaelulisi keskkonnaalaseid 
pädevaid otsuseid ja prognoosida nende mõju, arvestades nii loodusteaduslikke kui ka sotsiaalseid 
aspekte, tunda huvi loodusteaduste kui maailmakäsitluse aluse ja areneva kultuurinähtuse vastu, 
väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. 
 

Põhikooli lõpetaja: 
1) tunneb huvi keskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu ning on 
motiveeritud elukestvaks õppeks; 
2) vaatleb, analüüsib ning selgitab keskkonna objekte ja protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb 
üldistavaid järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi; 
3) oskab märgata ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku meetodit, ning 
esitada saadud järeldusi kirjalikult ja suuliselt; 
4) oskab teha igapäevaelulisi looduskeskkonnaga seotud pädevaid otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, 
majanduslikke, eetilis-moraalseid seisukohti ja õigusakte ning prognoosida otsuste mõju; 
5) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogialase info hankimiseks erinevaid, sh elektroonilisi allikaid, 
analüüsib ja hindab kriitiliselt neis sisalduva info õigsust ning rakendab seda probleeme lahendades; 
6) on omandanud süsteemse ülevaate looduskeskkonnas toimuvatest peamistest protsessidest ning 
mõistaloodusteaduste arengut kui protsessi, mis loob uusi teadmisi ja annab selgitusi ümbritseva kohta 
ning millel on praktilisi väljundeid; 
7) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja erisusi, on omandanud ülevaate valdkonna elukutsetest 
ning rakendab loodusainetes saadud teadmisi ja oskusi elukutsevalikus; 
8) väärtustab keskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat eluviisi ning järgib 
tervislikke eluviise. 
 
2. Ainevaldkonna õppeained 
Loodusainete valdkonna õppeained on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. 
Loodusõpetust õpitakse alates 1. klassist, bioloogiat ja geograafiat alates 7. klassist ning füüsikat ja 
keemiat alates 8. klassist. 
Loodusainete nädalatundide jaotumine kooliastmeti: 

I kooliaste 
loodusõpetus – 3 nädalatundi 

II kooliaste 
loodusõpetus – 7 nädalatundi 

III kooliaste 
loodusõpetus – 2 nädalatundi 7. klassis 
bioloogia – 5 nädalatundi 
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geograafia – 6 nädalatundi 
füüsika – 4 nädalatundi 
keemia – 4 nädalatundi 
 
3. Ainevaldkonna kirjeldus 

Valdkonna õppeainetegakujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis moodustab 
loodusteadusliku pädevuse. Loodusteaduslikes õppeainetes käsitletakse keskkonna bioloogiliste, 
geograafiliste, keemiliste, füüsikaliste ja tehnoloogiliste objektide ning protsesside omadusi, seoseid ja 
vastasmõjusid. Seejuures hõlmab keskkond nii looduslikku kui ka majanduslikku, sotsiaalset ja 
kultuurilist komponenti. Loodusainete esitus ning sellega seotud õpilaskeskne õpiprotsess tugineb 
sotsiaalsele konstruktivismile, kus keskkonnast lähtuvate probleemide lahendamisega omandatakse 
tervikülevaade loodusteaduslikest faktidest ja teooriatest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, 
mis arendab õpilaste loodusteaduslikku maailmakäsitlust, paneb aluse elukestvale õppele ning abistab 
neid elukutse 

valikus. Olulisel kohal on sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnast huvituva õpilase kujundamine, 
kes märkab ja teadvustab keskkonnaprobleeme, oskab neid lahendada, langetada pädevaid otsuseid ning 
prognoosida nende mõju loodus- ja sotsiaalkeskkonnale.  

Õppimise keskmes on loodusteaduslike probleemide lahendamine loodusteaduslikule meetodile tuginevas 
uurimuslikus õppes, mis hõlmab objektide või protsesside vaatlust, probleemide määramist, taustinfo 
kogumist ja analüüsimist, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete ja vaatluste planeerimist 
ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja järelduste tegemist ning kokkuvõtete suulist ja kirjalikku 
esitamist. Sellega kaasneb uurimuslike oskuste omandamine ning õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite 
areng. Lisaks ühe lahendiga loodusteaduslikele probleemidele arendatakse mitme võrdväärse lahendiga 
probleemide lahendamise oskust. Nende hulka kuuluvad dilemmaprobleemid, mida lahendades 
arvestatakse peale loodusteaduslike seisukohtade ka inimühiskonnast lähtuvaid (majanduslikke, 
seadusandlikke ning eetilis-moraals eid) seisukohti. 

Ainevaldkonna sisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, 
milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. Ühtlasi saadakse ülevaade inimtegevuse 
positiivsest ja negatiivsest mõjust looduskeskkonnale, teadvustatakse kohalikke ja globaalseid 
keskkonnaprobleeme, õpitakse väärtustama jätkusuutlikku ning vastutustundlikku eluviisi , sh 
loodusressursside ratsionaalset ja säästvat kasutamist, ning kujundatakse tervislikke eluviise. 
Loodusõpetus kujundab alusteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, 
geograafia ja keemia) õppimiseks ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele.  

Loodusõpetus aitab õpilastel omandada üldised alused looduskeskkonna terviklikuks tajumiseks ning 
esmaste seoste mõistmiseks inimese ja tema elukeskkonna vahel. Õpilane õpib märkama ning 
eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima ning 
nende põhjal järeldusi tegema. Praktiliste tegevuste kaudu õpitakse leidma probleemidele erinevaid 
lahendusi ja analüüsima nende võimalikke tagajärgi.  

Bioloogia kujundab õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- 
ja eluta looduse vastastikustest seostest. Sellega omandatakse elukeskkonnaga seotud probleemide 
lahendamise oskus ning suurendatakse õpilaste sotsiaalset toimetulekut. Ühtlasi omandatakse positiivne 
hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, väärtustatakse looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku 
ja säästvat eluviisi.  
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Geograafia on lõimiv õppeaine, mis lisaks loodusainetele on seotud sotsiaalainete ja matemaatikaga ning 
kujundab õpilaste arusaama looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende 
ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Geograafias pööratakse erilist tähelepanu õpilaste 
keskkonnateadlikkuse kujunemisele. Keskkonna mõistet käsitletakse koosnevana looduslikust, 
majanduslikust, sotsiaalsest ja kultuurilisest komponendist. 

Füüsikat õppides omandavad õpilased arusaama põhilistest füüsikalistest protsessidest ning 
füüsikaseaduste rakendamise võimalustest tehnika ja tehnoloogia arengus. Õpilaste väärtushinnangute 
kujundamiseks seostatakse probleemide lahendusi teaduse ajaloolise arenguga: käsitletakse füüsikute osa 
teadusloos nin g füüsika ja selle rakenduste tähendust inimkonna elus üldise kultuuriloolise konteksti 
seisukohast. 

Keemias omandavad õpilased teadmisi ainete omadustest ja oskusi keemilistes nähtustes orienteeruda 
ning suutlikkuse mõista eluslooduses ja inimtegevuses toimuvate keemilisteprotsesside seaduspärasusi. 
Õpilased õpivad mõistma keemiliste nähtuste füüsikalist olemust, looduslike protsesside keemilist 
tagapõhja, seoseid ainete koostise ja ehituse ning ainete omaduste vahel. Arendatakse 
eksperimenteerimisoskust ja olmekeemia ohutu kasutamise oskusi. 

 

4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes. 

Loodusainetes saavad õpilased tervikülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostes ja vastasmõjudest 
ning inimtegevuse mõjust keskkonnale. Koos sellega arendatakse õpilaste väärtuspädevust – 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. Õpilaste sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva inimtegevuse mõju hindamisega 
looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning neile lahenduste 
leidmisega. Olulisel kohal on dilemmaprobleemide lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb lisaks 
loodusteaduslikele seisukohtadele arvestada inimühiskonnaga seotud aspekte – seadusandlikke, 
majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalset pädevust kujundavad ka loodusainetes 
rakendatavad aktiivõppemeetodid: rühmatööuurimuslikus õppes ja dilemmaprobleemide lahendamisel, 
vaatlus- ja katsetulemuste analüüs ning kokkuvõtete suuline esitus. Enesemääratluspädevust arendatakse 
eelkõige bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese anatoomia, füsioloogia ja tervislike eluviiside tee 
masid: selgitatakse individuaalset energia- ja toitumisvajadust, tervisliku treeningu individualis eeritust, 
haigestumistega seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid aspekte. 

Loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist erinevate õpitegevuste kaudu. Nii näite ks arendatakse 
õpipädevust probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamisega: õpilased omandavad oskused 
leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või 
vaatlust ning teha kokkuvõtteid. Õpipädevuse arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja 
individualiseeritud tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid. 

Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest allikatest, sh 
internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega. 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 nii 
abstraktses teaduslikus kui ka konkreetses igapäevases kontekstis. 
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Matemaatikapädevuse areng kaasneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel tulebkatse- või 
vaatlusandmeid esitada tabelitena ja arvjoonistena, neid analüüsida, leida omavahelisi seoseid ning siduda 
arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. Peale uurimusliku õppe koostatakse ja analüüsitakse 
arvjooniseid kõigis loodusainetes, esitades eriobjekte ja protsesse, neid võrreldes ning omavahel 
seostades. 

Ettevõtlikkuspädevust kujundades on oluline koht loodusainete rakendusteaduslikel teemadel, kus 
ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -teooriate igapäevaelulised väljundid. Koos sellega saadakse 
ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava valdkonnaga tegelevatest teadusasutusest ja 
ettevõt etest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetabuurimuslik käsitlus, kus süsteemselt planeeritakse 
katseid ja vaatlusi ning analüüsitaksetulemusi. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud dilemmade 
lahendamine ja pädevate otsuste tegemine, mis lisaks teaduslikele seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid 
aspekte. 

 

5. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. Loodusaineid õppides 
areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja kirjaliku teksti loomise oskus ehk 
emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad loodusained eelkõige uurimusliku õppe kaudu, arendades 
loovat ja kriitilist mõtlemist. 

 


