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2.5. Ainevaldkond Loodusained 

 

Kursuse nimetus: Sissejuhatus loodusainetesse 
Kursuse eesmärk:  

Erineva varasema õppe baasiga õpilaste teadmiste taseme ühtlustamine füüsikas, keemias ja 

bioloogias: matemaatiliste algoskuste arendamine, sümbolkeele kasutamine, seoste 

moodustamine erinevate õppeainete vahel ja seosed tavaeluga, tehnoloogiaga, keskkonnaga. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  

Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond  õpitulemuste saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Keemia: perioodilisustabeli kasutamine aineosakeste kirjeldamisel, omaduste perioodilisus, 

lahustuvustabeli kasutamine ainete valemite ja reaktsioonivõrrandite koostamisel, 

neutralisatsioonireaktsioon, põlemisreaktsioon, tasakaalustamine, lahuste % arvutused, aine 

massi ja gaaside ruumala arvutused võrrandite põhjal; happesademete teke keskkonnas, 

vesilahuste pH määramine indikaatoriga 

Bioloogia: Õhu koostis, seos fotosünteesi lähteainete ja saadustega; rakuhingamise seos 

põlemisega, fotosünteesiga, eluslooduse riigid, keskkonnategurid, toiduahel kui energia ja 

aine liikumine.  

Füüsika: füüsikaliste suuruste tähistamine, valemist avaldamine, tingimuste muutmise seosed 

tagajärgedega, võrdeline ja pöördvõrdeline seos, standardkujul avaldamine, põhiühikud 

 

Kursuse nimetus: Anorgaanilise keemia praktikum 

Kursuse eesmärk:  

Keemia- alaste teadmiste arendamine ja kinnistamine praktiliste tööde teostamise kaudu. 

Iseseisva praktilise katsetegevuse planeerimise ja teostamise oskuste arendamine. 

Koostööoskuste arendamine. Uurimusliku mõtteviisi arendamine. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  

„Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“, „Elementide keemia“  õpitulemuste saavutamist. 

Õpilane suudab mõista praktilise töö juhendit- loodusteadusliku teksti- ning planeerida oma 

edasist tegevust; järgib ohutusnõudeid; oskab ette valmistada ning pärast tööd korrastada 

töökoha; mõtestab katsetulemusi; arenevad oskused katsetegevuse iseseisvaks planeerimiseks 

ja teostamiseks; arenevad koostööoskused ning loodusteaduslik kirjaoskus 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Ohutusnõuded laboratoorsetel töödel. Laboratoorsete tööde vahendid.  

Lahuste valmistamine, lahuste kontsentratsioonide väljendamise viisid.  

Neutralisatsioon, vesilahuste pH, indikaatorid. 

Metallide pingerea reaktsioonid. Metallide ja mineraalide kogud. 

Elektrolüütide reaktsioonid. 

Ioonide tõestusreaktsioonid. 

Keskkonnakeemia. 

Teemade käsitlemine sõltub õpperühma tunniplaanist, õpilaste ettevalmistusest ja tehnilistest 

võimalustest. Õpilaste huvi korral lülitame kursusesse praktilisi töid, mida saab kasutada 

uurimusliku lõputöö koostamiseks. 
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Kursuse nimetus: Orgaanilise keemia praktikum 

Kursuse eesmärk:  

Arendada tehnoloogiaalaseid ja ohutustehnilisi oskusi, keskkonnateadlikkust, planeerimis- ja 

koostööoskust, uurimuslikku ja analüütilist mõtlemisviisi, loodusteaduslikku kirjaoskust  

orgaanilise keemia kontekstis. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste 

„Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“, „Elu keemia“ õpitulemuste saavutamist. 

Katsevahendite iseseisev planeerimine ja töökoha ettevalmistus ning korrastamine 

laboratooriumis. Katsetulemuste demonstreerimine ja selgitamine, esinemisoskused. Toote 

disainimine ja tutvustamine. Tutvumine keemia rakendusaladega. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Naftakeemia ja keskkonnaohud. Alkoholide redoksomadused. Aldehüüdide redoksomadused. 

Orgaanilised happed toidus. Estrite süntees ja omadused. Suhkrud erinevates toodetes, 

suhkrute omadused ja struktuur. Valkude struktuur ja omadused. Nukleiinhapped. 

Hüdrofoobsus ja hüdrofiilsus, lahustid. Tarbekeemia.  Keemiatööstus tänapäeval. 

 

Kursuse nimetus: Rakubioloogia praktikum 

Kursuse eesmärk:  

Toetada bioloogia I kursuse teooriatunde praktiliste töödega organismide keemilisest 

koostisest ja rakulisest ehitusest, anda ülevaade bioloogilisest mitmekesisusest. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Mikroskoobi ja mikroskopeerimiseks vajalike töövahendite ja töövõtete tundmaõppimine, 

ajutiste ja püsipreparaatide valmistamine, praktiliste tööde vormistamine. Erinevate taimsete 

ja loomsete kudede tundmaõppimine ja kirjeldamine, sealhulgas eristamine. Taime-, seene- ja 

bakteriraku eristamine mikroskoobis, nende rakkude paljunemise ja kasvu uurimine. 

Biomolekulide tõestamine. Loodusvaatlused.     

 

Kursuse nimetus: Füüsika praktikum 1-5  

Kursuse eesmärk:  

1.Toetada taipamisvõime arenemist. Muuhulgas on sellest ka füüsikaküsimusega 

kokkupuutumisel abi. 

2. Kujundada vajadust ning võimalust sügavama mõistmise kujunemisest. 

3. Et noor inimene matemaatikat ei kardaks. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Kursus1:  

Põhikooli soojusõpetusest tarkuste meenutamine 

Ühtlane ning muutuv liikumine 

Dünaamika põhiseadus, selle tarvitamine 
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Kursus2: 

Momentide reegel 

Mehaanika Kuldreegel ning kasutegur 

Siseenergia 

Gaaside seadused 

Kursus3: 

Punktlaengute vastastikmõju 

Tarvitite ühendused 

Elektrimõõteriistade tundlikkuse muutmine 

Kondensaator 

Kursus4: 

Alaldi 

Elastsete kehade ühendused 

Mõõtmismääramatuse iseloomustamine ning vähendamine 

Kursus5: 

Elektromagnetlained 

Lääts 

Klassikaline füüsikatarkus on relativistliku erijuht 

Aatomipatarei 

Lend Põhjanaelale ühe tunniga 

 

Kursuse nimetus: Vektorkäsitlusest mehaanikas 

Kursuse eesmärk:  

1. Toetada taipamisvõime arenemist. Muuhulgas on sellest ka füüsikaküsimusega 

kokkupuutumisel abi. 

2. Vähendada tarvilikke kirjelduslikke erireegleid, kasutades nutikamaid (ning loomuldasa ka 

nõudlikumaid) abivahendeid. 

3. Et õpilane oskaks lahendada täisnurkset kolmnurka (sellele redutseeruvate juhtude hulka 

osatakse siiamaani vaid alahinnata). 

Õpitulemused:    

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Skalaar ning vektor 

Keha nihkevektori komponendid ning keha asukoha muutus (millele taandada mehaanika 

põhiülesande lahendamine?) 

Kiirus, selle suund. Ühe-sama keha kiirus erinevates taustsüsteemides 

Kiirendusvektori tangentsiaal- ning normaalkomponent 

Vaba lend Maa läheduses mistahes suunas 

Kaldpinnal liikumine 

Kronštein 

 

Kursuse nimetus: Vektorkäsitlusest elektromagnetismis 

Kursuse eesmärk:  

1. Toetada taipamisvõime arenemist. 

2. Laiendada vektori kui abivahendi tarvitamisväärtust väljaspool mehaanikalisi teemasid. 

3. Et noor inimene „elektrit“ ei kardaks. Ning seejärel siiski tunneks tingimusi, mil „elektrit“ 

karta on mõistlik. 
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Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Elektrivälja geomeetriline modelleerimine, tarvitades eeskujuna gravitatsioonivälja 

Elektrivälja tugevus kui elektrivälja potentsiaali ruumilise muutumise tempo 

Voolutugevusvektor 

Kirchhoffi seadused (suure Ohmi seaduse üldistus) 

Biot´-Savart´i seadus 

Punktlaengu liikumine elektromagnetväljas 

Lenzi reegel ning Lorentzi jõud 

 

Kursuse nimetus: Aineolekute käsitlus 

Kursuse eesmärk:  

1.Taipamisvõime edenemine on tähtis 

2.Veenduda tõsiasjas, et mida keerulisem on objekti struktuur/omadused/kirjeldus, seda 

laiemate kasutusvõimaluste ning suurema kasutusväärtusega tõenäoliselt on tegemist 

3.Et inimene mõistaks oma osakeselisust ning seega ka füüsikalist sarnasust kogu muu 

nähtava maailmaga. (Nt. küsimus „Mis must siis saab, kui ma ära põlen?) 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Aineosakeste parameetrid, nende seostamine makrokeha parameetritega 

Gaaside seadused 

Daltoni seadus 

Küllatunud aur. Keemine. Hügromeetria 

Vedelike pinnaenergia. Pindpinevustegur 

Amorfsus 

Seebecki efekt 

Peltier´efekt 

 

Kursuse nimetus: Tuletise tähtsus füüsikas  

Kursuse eesmärk:  

1. Abistada taipamisvõime edenemist. (Ja kes taipab tuletise mõtet, on palju juba taibanud 

ning suudab veel palju-palju tähtsat lugematutest valdkondadest mõista, alates sõjateadusest 

ning lõpetades ökonoomikani. Isegi korralik arheoloog tunneb tuletist.) 

2. Kujundada mõistmist, et tohutu massiiv ülesandeid ning probleeme on redutseeritavad vaid 

mõningate alustarkuste rakendamisele ja kui neid tarkusi ei tunne või veel ei oska, siis 

lahendusteed ei näe. ERGO: mõned tarkused on odavamad, kallimateni jõudmine nõuab 

pingutamist. 

3. Et noor inimene ei lõpetaks gümnaasiumi, olles vaid pähe õppinud: tuletis on selline asi, 

mis teeb kohe x
2
-st 2x-i. 

Õpitulemused:  

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 
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Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Kiiruse määratlemine ning mõõtmine muutuval liikumisel parima võimaliku täpsusega 

(Newtoni idee) 

Tuletise definitsioon, tähendus ning tähised 

Tuletised erinevate argumentide järgi 

Liitfunktsiooni tuletis, selle reegli tuletamine ning tõestamine kolme minutiga (kuivõrd 

oluline on otstarbeka tähistuse valimine) 

Füüsikalised parameetrid (näidetena) kui muutumistempod (tuletised) – kiirus, kiirendus, 

jõud, E-vektor, rõhk, takistus 

Mõõtmismääratuse hindamine täisdiferentsiaalina 

Optimaalse (parima) juhu otsimise algoritm  

Funktsiooni numbriline diferentseerimine 

 

Kursuse nimetus: Integraali tähtsus füüsikas 

Kursuse eesmärk:  

1. Abistada taipamisvõime edenemist. (Ja kes taipab integraali mõtet, on palju juba taibanud 

ning suudab veel palju-palju tähtsat lugematutest valdkondadest mõista, alates sõjateadusest 

ning lõpetades ökonoomikani. Isegi korralik arheoloog tunneb integraali. Kui me räägime 

oma ühiskonnast integratsioonist, pole sel mingit mõistlikku mõtet, kui me ei taipa, mis asi 

see integratsioon ikkagi on või olema peaks.  

2. Kujundada mõistmist, et tohutu massiiv ülesandeid ning probleeme on redutseeritavad vaid 

mõningate alustarkuste rakendamisele ja kui neid tarkusi ei tunne või veel ei oska, siis 

lahendusteed ei näe. ERGO: mõned tarkused on odavamad, kallimateni jõudmine nõuab 

pingutamist 

3. Et noor inimene ei lõpetaks gümnaasiumi, olles vaid pähe õppinud: integraal on selline asi, 

mis teeb kohe 2x-st valmis (x
2
+C). Ning mis ja miks see C on? See jääb tuhmtumedaks maaks 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Teepikkuse määratlemine ning mõõtmine muutuval liikumisel parima võimaliku täpsusega 

(Newtoni ning Leibnitzi idee) 

Määratud integraali definitsioon, tähendus ning tähised (Määramata integraal kui 

matemaatiline üldistus) 

Geomeetrilised objektid kui erinevate pisielementide summad 

Füüsikalised parameetrid (näidetena) kui väikeste muutude summad (integraalid) – kiirus, töö, 

energia 

Numbriline integreerimine 

 

Kursuse nimetus: Võnkumised ja lained 

Kursuse eesmärk:  

1. Veenduda selles, mis põhjustab me elus ning ühiskonnas „laineid“ ja mil moel seda 

arvestada või kasutada isiklikus toimetamises. 

2. Et noor inimene harjuks cos- ning sin-funktsioonide sarnase perioodilisuse ning erineva 

faasilisusega. 

Õpitulemused (märkida): 
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Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Ühtlane ringliikumine, kui eriskummalise sirgliikumise generaator 

Harmooniline võnkumine kui võnkumiste mudel, selle kasutuspiirid 

Harmooniliselt võnkuva keha kiirus ning kiirendus 

Harmoonilise võnkumise võrrandi tuletiskuju 

Millal tekivad siinusvõnkumised ning miks? 

Liitvõnkumised (ühe- ning kahesihiline juht) 

Harmoonilise laine võrrand 

Seisulaine, kui lainete liitumise tulemus 

Keel-, löök- puhkpillide tööpõhimõte 

Tämber 

 

Kursuse nimetus: Loodusteaduste meistriklass 
Kursuse eesmärk:  

Loominguline ja uuriv lähenemine, eneseteostus ja tugev ettevalmistus jätkuvateks 

pingutusteks – loodusteaduste õppimise saab muuta põnevamaks ja rakendada uusi oskusi nii 

praktiliseks tegutsemiseks kui ainealastel võistlustel. 

Võimaldada õpilastel laiendada mitmekesiste aktiivõppetegevustega teadmisi ja rakenduslikke 

oskusi riikliku õppekavaga sätestatud loodusainete kursuste sisuga haakuvalt ja täiendavatel 

teemadel. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  

„Loodusteadused, tehnoloogia , ühiskond“, „Elementide keemia“, „Rakendusbioloogia“, 

„Füüsika ja tehnika“  õpitulemuste saavutamist. 

Loodusteaduslike eksperimentide iseseisev planeerimine ja atraktiivne esitamine publikule, 

õpilasrühma juhendamine.   

Gümnaasiumi õppekavast raskemal tasemel ülesannete lahendamiseks vajaliku info otsimise 

oskus, lahenduse leidmise meetodid. Täiendavate praktiliste tööde teostamise oskused, 

keerukamate katseskeemide ja vahendite kasutamisoskus, analüüsioskused. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Teadusteater – eksperimentide valimine, modifitseerimine, teostamine etendusena; 

esinemisoskused, loodusteadusliku sisu avamine erinevatele vanusegruppidele; õpilasrühma 

juhendamine lihtsamate katsete teostamisel; varustamine, logistika. 

2. Teaduskooli loodusainete kursuste teemade konsultatsioonid. 

3. Õpikodade töös järjepidev osalemine, katsete teostamine ja teoreetiline taustinfo. 

4. Ettevalmistus olümpiaadideks, arvutus- ja probleemülesannete lahendamine, täiendavad 

uurimuslikud laboratoorsed tööd. 

 
 


