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Tere, loodus! Tere, taimed ja loomad!
Looduses elavad väga paljud elusolendid ehk organismid.
Mõned on väga suured, näiteks puud. Teised on nii pisikesed,
et neid sageli ei märkagi, näiteks putukad.

Kõik elusolendid on
omava hel seotud!

Sel aastal õpime tundma eri organisme, organismide tunnuseid ja neile
eluks vajalikke tingimusi.
Aga kas te teadsite, et eri organismidel on eri nõudmised oma kasvukohale
ehk elupaigale?
Me teame, et inimene on osa loodusest ja elab looduse keskel.
Arutleme, kuidas inimene oma tegevusega loodust mõjutab.
Me peame suhtuma hoolivalt kõigesse, mis meid ümbritseb. Arvestada
tuleb nii loomade kui ka taimedega.
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Küsitle nelja klassikaaslast. Küsi igalt lapselt üks küsimus.
Kirjuta nende vastused tabelisse.
Nimi 			

Küsimus

		

Millistes veekogudes
suvel ujusid?
Milliseid loomi suvel
nägid?
Milliseid marju suvel
sõid või korjasid?
Milliseid köögivilju
suvel sõid?
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Vastus

2

Räägi joonise põhjal elusolenditest. Kirjuta juurde oma näited.

Maismaataimed

Kasvavad

Paljunevad

Toituvad

Taimed

Hingavad

Veetaimed
TUNNUSED

Organismid
ELUKS VAJAVAD

Maismaaloomad

Toitu

Vett

Loomad

Valgust
Hapnikku
Toitesoolasid
Vajalikku
temperatuuri
Süsihappegaasi

Veeloomad
Sobilikku
elupaika

Kõigil organismidel on välised tunnused,
mille abil saame neid kirjeldada.
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Loodust saab tundma õppida mitmel moel.

Võrdlemine –

Rühmitamine –

leiame sarnasusi
ja erinevusi.

jaotame objektid
rühmadesse mingi
ühise või sarnase
tunnuse alusel.

Katse ehk eksperiment –

Vaatlemine –

muudame või mõjutame midagi
meelega, et teada saada, kuidas
see muutus midagi mõjutab.

jälgime midagi ilma
sekkumata ja midagi
muutmata.

UURIMUS

1. Selle kohta, mida uuritakse, esitatakse küsimus. Näiteks:
Millisest materjalist pakendid lagunevad looduses kõige kiiremini?

2. Seejärel oletatakse, milline võiks olla tulemus.
Paberpakendid lagunevad kõige kiiremini.

3. Siis hakatakse otsima tõendeid selle kohta, kas oletus on õige või väär.
4. Viimaseks oletus kas kinnitatakse või lükatakse ümber.

Alustamegi selle näite järgi oma pikaajalise uurimusega. Varuge kannatust!
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Pakendite lagunemine

UURIMUS

Huvitav, millisest materjalist pakendid lagunevad looduses kõige
kiiremini. Tahaks teada, millistesse materjalidesse oleks kõige
parem kaupu pakendada, et maailma võimalikult vähe reostada.
Ma oletan, et papist pakendid lagunevad kõige kiiremini.
Selleks et seda kõike teada saada, korraldage uurimus.
Vahendid
Eri pakkematerjalide tükid (paber, kartong, kiletatud pakk, polüetüleeni eri
sordid, kommikarbi sisu, hõbepaber jm), ämber, väike labidas või kühvel.
Töö käik

1. Lõigake eri pakkematerjalidest välja ühesuurused tükid.
2. Kaevake jäätmed kooliõues sobivasse kohta või mullaga täidetud ämbrisse.
3. Ajage muld jäätmetele peale. Kui kasutate ämbrit, pange see kindlasse kohta
hoiule. Kui teete katse klassis, siis kastke mulda aeg-ajalt nii, et see oleks vahel
parajalt niiske, vahel päris märg. Seejärel ärge kastke mitu nädalat, nii et muld
muutub mõneks ajaks üleni kuivaks.

4. Alles kevadel, maikuus, kaevake tükid uuesti välja.
Pane kirja, mida te maha kaevasite.
Ennusta, mis juhtub kevadeks.
Pakend

Mis juhtub?

Loodus on minu arvates
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Taimede välisehitus
Taimede peamised osad on juur, vars, leht, õis ja vili.
Eluks vajavad taimed valgust, vett, toitesoolasid,
õhku, vajalikku temperatuuri ja kasvukohta.

1

Vaatle taime. Kirjuta lünkadesse taimeosade nimetused. Ühenda
tekst joonisega.
Juure

Vars
Lehtedes
Õiest
Viljas

areneb vili.
on seemned, mille
abil taim paljuneb.

hoiab taime püsti ning
viib juurtest tulevad
vee ja toitesoolad
taime teiste osadeni.

abil kinnitub taim
mulda ning imab sealt
vett ja toitesoolasid,
mis on taime kasvamiseks vajalikud.

teeb taim valguse
abil õhust ja mullast
saadud ainetest
iseendale toitu.

Endale toidu tegemisel eritab taim õhku
hapnikku. Hapnikku vajavad elamiseks nii
taimed ise kui ka loomad.

Mis sa arvad, kas on võimalik jälgida, kuidas taime sees liiguvad vesi
ning selles lahustunud toitained ja toitesoolad?
Teeme katse!
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Vedeliku liikumine taimes

KATSE

Kõigepealt moodustage rühmad. Varuge töövahendid, lugege läbi
töö käik ja täitke tabel.
Vahendid
Igale rühmale plasttops; ajaleht; marker; värviline aine (nt tušš, tint
või toiduvärv); vesi; valget värvi lilleõis (nt alpikann, krüsanteem, roos,
nelk); käärid; luup.
Töö käik

1. Katke laud ajalehega.
2. Kirjutage topsile oma rühma nimi ja valige üks värvilistest ainetest.
3. Valage topsi põhja 1 cm jagu värvainet ja lisage pisut vett. NB! Olge
ettevaatlikud, kõik värvained määrivad.

4. Asetage õis topsi ja kontrollige, et vars ulatuks vedeliku sisse.
5. Kirjutage tabelisse katse alguse aeg.
6. Asetage tops koos õiega ettevaatlikult aknalauale.
7. Jälgige lille igal vahetunnil ja kirjutage nähtavad muutused tabelisse.
8. Vaadake lille uuesti järgmisel päeval. Kirjutage tabelisse, milline näeb
taim nüüd välja.

9. Lõigake kääridega lillevars ettevaatlikult pikuti pooleks.
10. Uurige luubiga lillevart. Mida märkate? Kirjutage kokkuvõte tabelisse.
Vaatluse aeg

Kellaaeg

Muutused

See katse tõestas, et
.
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Loomade välisehitus
Loomade peamised kehaosad on pea, kael, kere,
jäsemed ja saba. Looma kehal on seljapool ja kõhupool.
Loomad vajavad eluks toitu, hapnikku, vett, elupaika
ja liikumiseks ruumi.

1

Vaatle loomi. Kuula teksti ja kirjuta lünkadesse looma
kehaosade nimetused.
pea

nokk
küünised

kere

jäsemed

karvad

suled

jalad
saba

tiivad

uimed

lõpused

Kalal on voolujooneline
keha, mida katavad soomukülge kinnituvad teised

sed ja lima. Kalad liiguvad

kehaosad. Loom liigub
ja

on linnu muundunud esijalad ja ta kasutab neid lendamiseks. Linnul on kaks
.

abil. Tal on esija tagajäsemed.

abil. Nad hingavad
on linnu suu toidu otsi-

on loomal suu, nina

abil.

(koon), silmad ja kõrvad.

miseks ja enda kaitsmiseks.

on linnul toidu haaramiseks
kasutab loom liikumisel tüü-

ja oksale kinnitumiseks.

rina. Looma keha katavad

Linnu keha katavad

.

Ühenda tekstid joonistega.
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.

VAATLUS

Putukate välimus

Vahendid

Ärge unustage, et loomi
uurides ei tee me neile
viga! Pärast vaatlust viige
lepatriinu ja vihmauss
kindlasti õue tagasi!

Mikroskoobid, luubid, alusklaasid, prepareerimisnõel,
vatt, taimelehega lehetäi või mõni teine putukas. Klaasanumates vihmauss, tigu, nälkjas, lepatriinu.
Töö käik

1. Uuri vihmaussi, tigu, nälkjat ja lepatriinut kõigepealt palja silmaga – milliseid

kehaosasid näed? Leia loomade omavahelised sarnasused ja erinevused.

2. Nüüd uuri neid loomi luubiga. Kirjuta, mida sa silmaga ei näinud.

3. Eemalda taimelehelt lehetäi alusklaasile. Jälgi, et lehetäi alusklaasilt

ära ei jookseks. Kui vaja, takista tema liikumist nõela või vatiga.
Võta luup ja vaatle lehetäi ehitust. Nimeta, milliseid kehaosasid näed.

4. Tõsta alusklaas putukaga mikroskoobi esemelauale. Vaata tema keha-

ehitust. Vasta küsimustele.
Mitu jalga on putukal?
Millised need on?
Kas putukal on silmad?
Mis värvi on putukas?

Mida sa täna tunnis õppisid? Mis sind üllatas?
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Taimede ja loomade elupaigad
1

Vaata eri taimede ja loomade elupaiku.

Vali sõna ja kirjuta iga pildi alla, mis elupaik sellel pildil on.
põld

12

jõgi

aed

mets

niit

soo

Missugused taimed on siin peidus? Eralda sõnad püstkriipsuga ja
loe paarilisele ette.

2

Metsas kasvavad
mändk uusk k ask t ammp ohlmus t ik asme t smaasik asp õdras amblik s õnajalg.
Niidul kasvavad
r is t ik kelluk ashär jasilmte eleht .
Aias kasvavad
v iljapuudmar jap õõs adköög i v iljadmar jadilup õõs adlille dumbrohud.
Põllul kasvavad
terav ilik ar t ulk aps asp or gand.
Soos kasvavad
sookaskjõhvikasrabamurakasturbasammalhuulheintuppvillpeaküüvitssinikas.

Lisa puuduvad täishäälikud, siis saad teada, millised loomad Kaisa
aias elavad.
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Tõmba joon ümber neile loomadele, kes on aias inimesele kasulikud.
Mida need aias tegutsevad loomad söövad?
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Meie kasvatame aias
marjapõõsaid, viljapuid,
köögivilju, maitsetaimi
ja ilutaimi.

Aed

Tõmba värvilise pliiatsiga joon ümber ühte rühma kuuluvatele
taimedele ja viljadele. Vali igale rühmale oma värv.

1

kirss

karusmari

ploom

vaarikas

must
sõstar

õun

pirn

sarapuu
hernes

sibul

till
punapeet

porgand

tomat

punane
sõstar

kartul

sirel
aster
saialill
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kibuvits

nartsiss

lumikelluke

orashein
ohakas
malts

rukkilill

nõges

maikelluke
mürgine!

2

jugapuu
mürgine!

Pärast nende mürgiste
taimede korjamist või
katsumist pesen kindlas� käsi
ja mürgiseid marju ei söö!

Võrrelge paarilisega rühmitatud taimi ja vilju. Paigutage need
tabelites õigete pealkirjade alla.

a. Rohttaimed
Lilled

Köögivili ja maitsetaimed

Umbrohud

b. Puitunud varrega taimed
Marjapõõsad

Ilupõõsad

Viljapuud
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Taimede ja nende viljade tähtsus
inimese elus
1

Kirjuta sulgudes olev sõna õigesti lünka.

Et olla terve ja rõõmus, kasutab inimene taimi ja nende vilju
(ikssöög). Inimesed korjavad taimi, marju ja seeni
(tsabar),
(ledudlõp) ja
ajal sõid eestlased mihklipäeval

(tsastem),
(tsoos) ning kasvatavad
(sedadea). Juba vanal
(taalikak).

Tuleta meelde, milliseid köögivilju sa sel nädalal oled söönud.
Milliseid köögiviljatoite sinu kodus tehakse?
Miks on kasulikud just värsked puu-, juur- ja aedviljad?

2

Koolis korraldati tervisliku toidu nädal. Vaata pilti ja arutle
paarilisega, mis seal toimus.

Pöörake oma klassis
tähelepanu tervislikule
toitumisele!
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Aiasaaduste omaduste
mõõtmine ja võrdlemine

VÕRDLEMINE

Vahendid igale rühmale
Aiasaadused, köögikaal, mõõdulint, joonlaud.
Töö käik

1. Iga rühmaliige kirjeldab kaasavõetud aiasaadust-objekti (suurus, värvus,
kus kasvab, mida vajab kasvamiseks, tema kasulikkus).

2. Kirjutage kõikide aiasaaduste nimetused tabelisse.
3. Võrrelge silma järgi ühesuuruseid objekte. Kumb on kergem/raskem?
4. Pakkuge umbes, kui palju iga aiasaadus võiks kaaluda. Kirjutage arvatav
kaal tabelisse.

5. Kaaluge aiasaadused. Kirjutage ka iga objekti tegelik kaal tabelisse.
6. Hinnake iga objekti kõrgust või pikkust silma järgi ja kirjutage arvatav
kõrgus või pikkus tabelisse.

7. Nüüd mõõtke iga objekti mõõdulindiga ja kirjutage ka tegelik täpne
kõrgus tabelisse.
Objekt

Arvatav
kaal
(g/kg)

Tegelik
kaal
(g/kg)

Kõrgus
silma
järgi (cm)

Kõrgus mõõtmise tulemusel (cm)

Iga rühm teeb oma tööst kokkuvõtte. Näiteks saab joonistada
tulemuste kohta tahvlile diagrammi. Esitage kokkuvõte klassile.
Mida sa tänases tunnis harjutasid? Kuidas võrdlemine õnnestus?
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Ilm ja ilma tunnused
1

Tõmba joon ümber esemetele, mida oli vaja täna hommikul koolitulekuks.

2

Vaata joonist ja arutle, mis on ilm ja selle tunnused.

Ilm
on õues oleva õhu omadused

Põhitunnused
Tuul
on õhu
liikumine

3

Temperatuur

Pilvisus

vihm, rahe,
lörts, lumi

on õhu soojus

pilvitu, vähene
pilvisus, pilves,
lauspilves

Ühenda ilmastikunähtuse pilt ja nimetus joonega.

VIKERKAAR
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Sademed

ÄIKE

TORM

PÕUD

ULEUJUTUS

SULA

UDU

KASTE

Kuidas tekib kaste?

1. KATSE

Vahendid
Plekkpurk, millelt on eemaldatud paberkate; vesi; jääkuubikud; lusikas;
veetermomeeter.
Töö käik

1. Valage plekkpurki toatemperatuuril vett.
2. Hakake sinna lisama jäätükke vee jahutamiseks.
3. Mõõtke veetermomeetriga vee temperatuuri.
4. Jälgige, mis toimub purgi seintega.
5. Mis te arvate, miks see toimub?

Veeaur
on alati
nähtamatu.
Veepiisad on
nähtavad
(udu, kaste,
pilved).

Järeldus. Tõmba vale sõna maha.
Kui purgi seinad soojenevad/jahtuvad, soojeneb/jahtub ka õhk purgi
ümber ning õhus olev veeaur tõmbub kokku (tiheneb) ja muutub veeks.
Veeaurust tekkinud veetilgad langevad külmale/soojale purgiseinale.
Nii tekib kaste/härmatis.

Kuidas tekib härmatis?

2. KATSE

Vahendid
Plekkpurk, millelt on eemaldatud paberkate; vesi; jääkuubikud; lusikas;
sool; veetermomeeter.
Töö käik

1. Valage plekkpurki toatemperatuuril vett.
2. Lisage 2–3 supilusikatäit soola. See alandab vee külmumistemperatuuri.
3. Hakake lisama jäätükke vee jahutamiseks.
4. Mõõtke veetermomeetriga vee temperatuuri.
5. Jälgige, mis toimub purgi seintega.
6. Mis te arvate, miks see toimub?
Järeldus. Tõmba vale sõna maha.
Jahedatel esemetel veeaur külmub/soojeneb ja tekib kaste/härmatis/jäälilled.
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Sügisese ilma ja looduse vaatlus
Kaisa kirjutas vanaemale kaardi. Õues sadas vihma ja mõned
sõnad kulusid ära. Aita kaardi tekst uuesti korralikult kirjutada.

1

Tere, vanaema!

Kas sa märkasid, et kalendri järgi algas sügis

. septembril. Mina märkasin

seda, et meil siin Jutulinnas muutuvad päevad järjest
Ilmad muutuvad

.

ja õue minnes pean selga panema
.

Olen ka märganud, et
teele

kogunevad parvedesse ja asuvad
. Meie klassi lapsed hakkavad nüüd loodust

pildistama ja ilma vaatlema. Ootan seda põnevusega!
Soovin Sulle head tervist!
Kaisa

2

Kirjelda kolme lausega, milline on tänane ilm. Kui võimalik, minge
selle jaoks korraks õue.

Pildista kahe nädala jooksul ilma tunnuseid (pilvi, tuules painduvaid puid, vihmasadu jm) ja just sügisele iseloomulikke tunnuseid
(lehti, puid, talveks valmistuvaid putukaid, rändlindude kogunemist, äralendu jms). Saada huvitavamad fotod õpetajale ja vaadake neid hiljem kogu klassiga ilmavaatluse kokkuvõtte tunnis.
Tööd võib teha ka paarides või rühmades.
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