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Mida me tundide jooksul teeme?
1. nädal: Kokkulepped töökorralduse osas. Välitund. Mulla teke ja areng, mulla koostis, muld
elukeskkonnana. Katsed: Millest muld koosneb? Kas mullas leidub õhku? Juurvilja
kasvatamine. Vihmausside jälgimine. TV lk 18-24.
2. nädal: Mulla teke ja areng, mulla koostis, muld elukeskkonnana, mulla organismid. Õ lk
30-43, TV lk 18-24. Katsete jätkamine.
3. nädal: Mulla organismid, mulla elustik talvel. Õ lk 40-45, TV lk 24-25. Katsete kokkuvõte:
Juurvilja kasvatamine; Vihmausside jälgimine.
4. nädal: Vee liikumine mullas. Kapillaarsus. Õ lk 46-47, TV lk 26-27. Katsed: Kui palju on
mullas vett? Kui palju vett seovad erinevad pinnasetüübid? Kuhu liigub vesi taimest edasi?
5. nädal: Kokkuvõte: Muld. TV lk 28-31. Aed ja põld elukeskkonnana. Õ lk 50-51, TV lk 3233. Katsed fotosünteesiga.
6.nädal: Põllud ja mullaviljakus, põllutaimed, põlluloomad. Õ lk 56-67, TV lk 36-43.
7. nädal: Viljapuu- ja köögiviljaaed, iluaed. Õ lk 68-75, TV lk 44-47. Kodumaiste viljade
söömine. Oma menüü hindamine.
8. nädal: Aialoomad, umbrohud, kahjurid. Õ lk 76-81, TV lk 48-49. Kokkuvõte: Aed ja põld.
TV lk 50-53.
9. nädal: Elutingimused metsas. Õppekäik loodusesse: mullastiku-, ilmastiku-, taimestiku-,
loomastikuvaatlus. Õpimapi koostamine.
10. nädal: Eesti metsad, metsarinded. Õ lk 12-19, TV lk 6-9.
11. nädal: Metsatüübid. Nõmme- ja palumets. Õ lk 20-23, TV lk 10-11.

12. nädal: Metsatüübid. Laane- ja salumets. Õ lk 24-27, TV lk 12-13. Kordamine:
metsatüübid. TV lk 14-17. Valitud liigi lähema tutvustuse koostamine.
13. nädal: Selgrootud, linnud ja imetajad metsas. Õ lk 28-33, TV lk 18-21.
14. nädal: Metsade tähtsus ja kasutamine. Õ lk 34-37, TV lk 22-23.
15. nädal: Metsade kaitse käsitlemine valitud kaitseala näitel. Kokkuvõte: Mets. TV lk 24-27.
Õppekava toetavad tegevused:
Välitunnid kooli ümbruses – Õpilased kirjeldavad ja võrdlevad erineva koostisega
mullaproove, teevad katsetega kindlaks mullakoostise ning vee- ja õhusisalduse.
Õppekäik loodusesse – Õpilased tutvuvad metsa kui koosluse ja selle elustikuga.
Milliseid oskuseid õpilane saab?
I Muld elukeskkonnana
Õpilane: 1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi; 2) põhjendab
katsega, et mullas on õhku ja vett; 3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses; 4)
tunneb mullakaeves ära huumushorisondi; 5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.
II Aed ja põld elukeskkonnana
Õpilane: 1) selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes; 2) kirjeldab mullaelustikku ning toob
näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel; 3) toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused
ning selgitab inimese rolli nende koosluste kujunemises; 4) tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab
neid; 5) koostab õpitud liikidest toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 6) toob näiteid saagikust mõjutavate
tegurite kohta; 7) võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada
mahepõllumajanduse tooteid; 8) toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja nende tagajärgede
kohta; 9) toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus.
III Mets elukeskkonnana
Õpilane: 1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas; 2) võrdleb männi ja
kuuse kohastumust; 3) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 4) võrdleb
metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi; 5) koostab metsakooslust iseloomustavaid
toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas; 7) selgitab loodus- ja
majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse põhimõtteid

Hindamine
Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. 6.
klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse nii sõnalisi kui ka numbrilisi hinnanguid.
Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on
õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks. Õpilased saavad tagasisidet selle kohta,
mis õnnestus ja mis vajab veel harjutamist. Sõnalisi hinnanguid saavad õpilased terve
õppeprotsessi vältel. Numbriliste hinnangute andmisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis
(kajastuvad eKoolis).
Hindelised kokkuvõtvad tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"
Tegemata või ebaõnnestunud tööde puhul kasutatakse märget “!”. Sellisel juhul on õpilasel
kohustus tööd käesoleva õppeveerandi jooksul parandada. Õpiabi ja järelvastamine toimub
kokkuleppel õpetajaga.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunni
töö, vihiku ja töölehtede täitmine, kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi
lõpul.
Tundides täidetud töölehed, tunnikontrollid ja kontrolltööd koguvad õpilased õpimappidesse,
mis poolaasta lõpus koju viiakse.

