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Veeprogramm „Allikast mereni“ 

Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Käsitleme teemasid Vee keemilised ja 

füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus 

elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine 

on meie igapäevane vesi. 

 

Sihtgrupp   gümnaasiumiõpilased 

Grupi suurus  kuni 24 õpilast 

Aeg   ~ 6 tundi 

Toimumisaeg  aastaringselt kokkuleppel 

 

Seos õppekavaga 

G bioloogia Teema Organismide koostis. Organismide energiavajadus 

G geograafia Teema Hüdrosfäär. Vesi ja veega seotud probleemid. 

G matemaatika Teema Avaldised ja arvuhulgad. 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

 

Eesmärgid 

Õpilane: 

1) huvitub looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest, 

2) õpib koguma veeproove loodusest, 

3) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid, 

4) kasutab tehnoloogiavahendeid, 

5) lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit, 

6) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda. 

 

Sisu 

Sissejuhatus 

 Tutvumine, kodukord  

 Teema Vesi meie ümber ja meis enestes tutvustamine 

 Rühmade moodustamine: ülesanne, kui palju on rühmal vett kaasas  

Teema arendus 

 Loodusretk “Vee jälgedes“ (~ 1,5 tundi) 

1. Tutvumine erinevate vett sisaldavate objektidega eluta ja elusloodusest 

2. Veeproovide kogumine  

 Tegevused looduskoolis.  

1. Veeteemaline esitlus ja film koos töölehe täitmisega. 

2. Veeproovide analüüs ja laboritööd.  

 Kokkuvõte ja tagasiside 

 

Õppematerjalid, vahendid 
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1. RMK Sagadi looduskooli vahendid 

 Vernier LabQuest andmekogujad ja  sensorid 

 Veekeemia komplekt 

2. Tööleht „Vesi Maal, Universumis ja inimeses“ 

3. Tööleht „Vee keemilised omadused“ 

4. Kogutud ja kaasa toodud veeproovid 
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Uurimuslik päev Sagadis 

Kuidas töötavad teadlased? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase 

töö disaineri tööga? Kuidas kasutada erinevaid vahendeid keskkonnanähtuste uurimiseks ? Mille 

poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid 

saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendraariumis, looduskoolis, 

metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes. 

 

Sihtgrupp   gümnaasiumiõpilased 

Grupi suurus  kuni 30 õpilast 

Aeg   ~ 6 tundi 

Toimumisaeg  aastaringselt kokkuleppel 

 

Seos õppekavaga 

G ainevaldkonna „Loodusained“ pädevus – uurimuslik õpe 

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”; „Teabekeskkond“; „Tehnoloogia ja innovatsioon“ 

 

Eesmärgid 

Õpilane: 

1) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset 

komponenti, 

2) kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks;  sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, 

kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tolgendab tulemusi ning teeb, 

3) tõenduspõhiseid järeldusi, 

4) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, 

5) arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust 

 

Sisu 

Sissejuhatus 

 Tutvumine, kodukord  

 Mänguline tutvumine uurimisvahenditega, rühmadeks jagunemine 

 

Teema arendus 

 Esitlus uurimusliku töö vahenditest ja meetoditest 

 Erinevate vaatluste /mõõtmiste läbiviimine looduskoolis erinevates mõisakompleksi hoonetes, pargis 

ja arboreetumis (Uurimisteemad* kooskõlastatakse õpetajaga – võimalus valida 6-7 teemat 14 

erineva hulgast vastavalt aastaajale ja juhendajatele) 

 Rühmad valivad läbiviidud teemade hulgast ühe, koondavad erinevate rühmade andmed ja koostavad 

nende põhjal esitluse 

 „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine 

 

Kokkuvõte ja tagasiside 
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Õppematerjalid, vahendid 

1. Esitlus „Uurimusliku õppe vahendid ja meetodid“ 

2. Erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega 

3. Mikroskoop, binokulaarid 

4. Kõrgusmõõtjad, mõõdulindid 

5. Teatmeteosed, määrajad 

 

* Näiteid teemaatikast 

1. Keskkonnauuringud siseruumides 

2. Veekeemia 

3. Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes 

4. Veekogu sügavus  

5. Puude mõõtmine  

6. Okaspuude mitmekesisus 

7. Mändide mitmekesisus (õues) 

8. Fotosüntees 

9. Dendrokronoloogia 

10. Õietolmuanalüüs 

11. Tiigi elustik 

12. Lindude pesitsemine 

13. Metsloomade tegutsemisjäljed 

14. Ilmakaarte määramine looduses 
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Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisus 

Lahemaa looduse ja pärandkultuuri mitmekesisus on tekkinud looduse ja inimühiskonna 

vastastikuses mõjus pärast viimast jääaega. Teemaga tutvumiseks on nii õppevahendid, esitlused, 

ekspositsioonide kui ka Lahemaa mitmekesine loodus. Siin liikudes näeb jälgi inimese pikaajalisest 

kohalolust. Programmis osalejad koostavad videoesitluse, et põnevat teemat ka teistega jagada. 

 

Sihtgrupp   gümnaasiumiõpilased 

Grupi suurus  kuni 24 õpilast 

Aeg   ~ 6 tundi 

Toimumisaeg  aastaringselt kokkuleppel 

 

Seos õppekavaga 

G bioloogia Teema Ökoloogia, Keskkonnakaitse 

G geograafia Teema Biosfäär 

G ajalugu Kursused II ja III „Eesti ajalugu“ 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

 

Eesmärgid 

Õpilane: 

1) teadvustab looduse  ja ühiskonna vastastikuseid seoseid,  

2) mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga, 

3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi, 

4) teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana.  

 

Sisu 

Sissejuhatus 

 Tutvumine, kodukord  

 Esitlus Lahemaa looduse ja inimühiskonna jääaja järgne arengulugu 

Teema arendus 

 Tegevused Sagadi mõisas  

- Mõisa ajalugu Lahemaa, Eesti ja maailma ajaloo taustal – tegevused rühmades 

-  Elurikkus Lahemaal – tutvumine teemaga metsamuuseumi ekspositsiooni põhjal 

 Loodusretk 

- Tutvumine Lahemaa looduse mitmekesisuse ja pärandkultuuriga 

- Temaatiliste videoesitluste ettevalmistamine 

 Videoesitluste koostamine ja esitlemine looduskoolis 

  

 Kokkuvõte ja tagasiside 
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Õppematerjalid, vahendid 
1. RMK Sagadi metsamuuseumi ja härrastemaja  ekspositsioon 

2. Looduskooli kollektsioonid 

3. Tehnilised vahendid videoesitluste koostamiseks ja esitlemiseks 

4. Esitlus „Lahemaa looduse ja inimkultuuri arengulugu“ 

5. Õppevahend Sagadi mõisa „ajaloopael“ 

 

 


