
 

GEOGRAAFIA AINEKAVA  

gümnaasiumi 12.klassile 

 

 

1. Õpieesmärgid. 

Gümnaasiumi geograafiaõpetamisega taotletakse, et õpilane: 

 tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru nende 

      tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;  

 on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja 

            protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengust; 

 märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal-majanduslikel 

ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailmakodanikuna nende 

lahendamisel; 

 rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 

 mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes, 

      väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja kultuurilist 

      mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 

 leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab seda 

      kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 

 on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 

      omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides; 

 arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 

      motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

 

2. Õppesisu - 35  tundi. 

Kursus „Maa kui süsteem” (kuulub loodusainete valdkonda) 

2.1. Sissejuhatus 
Maa kui süsteem. Energiavood Maa süsteemides. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaskaala.  

Põhimõisted: süsteem, avatud ja suletud süsteem.  

 

2.2. Litosfäär  
Litosfääri koostis. Maa siseehitus, laamtektoonika. Laamade liikumine ja sellega seotud 

protsessid. Vulkanism. Maavärinad.  

 

 

3. Atmosfäär  
Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Osoonikihi hõrenemine. Päikesekiirguse muutumine  

atmosfääris, kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt. Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse  

jaotumine. Üldine õhuringlus. Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused. 

Õhumassid, soojad ja külmad frondid. Ilmakaart ja selle lugemine. Ilma prognoosimine ja 

kliimamuutused.  



 

4. Hüdrosfäär 
Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus. Maailmamere roll kliima 

kujunemises. Veetemperatuur ja soolsus maailmameres. Hoovused. Tõus ja mõõn. 

Rannaprotsessid. Erinevad rannikud. Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus. Liustike roll 

kliima ja pinnamoe kujunemises.  

 

 

5. Biosfäär  
Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed. Kivimite murenemine. Muld ja mulla teke. 

Mullatekketegurid. Mulla ehitus ja mulla omadused. Bioomid.  

 

 

 

3. Õpitulemused  
 

Kursuse lõpul õpilane:  

 

1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta;  

2) analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju;  

3) iseloomustab geoloogilise ajaskaala järgi üldjoontes Maa teket ja arengut.  

4) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, teab  

nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta;  

5) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet;  

6) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort;  

7) võrdleb geoloogilisi protsesse laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, nihkumise  

ja kuuma täpi piirkonnas;  

8) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse,  

seostades neid laamade liikumisega;  

9) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist  

laamtektoonikaga ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega;  

10) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete liigitamist ning  

maavärinate tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi;  

11) toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju kohta  

keskkonnale ja majandustegevusele.  

12) iseloomustab üldjoontes atmosfääri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfääri ehitust;  

13) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti;  

14) teab kliimat kujundavaid tegureid, sh astronoomilisi tegureid;  

15) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha kliimale;  

16) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele;  

17) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas, teab ilma prognoosimise  

nüüdisaegseid võimalusi;  

18) iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning  

seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga;  

19) toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfääri koostisele.  

20) teab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid Maa eri  

piirkondades;  

21) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid erinevusi  

maailmameres;  

22) selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning rolli kliima  



kujunemises;  

23) selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele;  

24) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob näiteid  

inimtegevuse mõju kohta rannikutele;  

25) tunneb piltidel, joonistel ning kaartidel ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja laugranniku;  

26) teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning liustike  

levikut;  

27) selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes;  

28) selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid liustikutekkeliste  

pinnavormide kohta.  

29) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses ning selle  

mõju inimtegevusele;  

30) iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist;  

31) iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse;  

32) selgitab bioomide tsonaalset levikut ning analüüsib tundrat, parasvöötme okas- ja  

lehtmetsa, rohtlat, kõrbet, savanni ja vihmametsa kui ökosüsteemi;  

33) iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse tundras, parasvöötme okas- ja lehtmetsas,  

rohtlas, kõrbes, savannis ning vihmametsas;  

34) tunneb joonistel ning piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla;  

35) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku 

seoseid. 

 

 

4.Hindamine   

 Kujundav 

 Jooksev 

 Kokkuvõttev (kursus) 

 

Jooksva hindamise puhul õpilasel peab olema mitte vähem kui 3 jooksvat hinnet, mille alusel 

moodustab kursusi lõplik hinne. 

 

Jooksev hindamine sisaldab: 

 Hinded suulise vastuse eest 

 Hinded kirjaliku küsitluse alusel 

 

Igal kursussil viiakse läbi: 

 Praktilised tööd,  

 IKT rakendamine,  

 ettekanne, referaat. 

 Kontrolltöö 
 

Tase   

            5 On omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid 

teiste teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 

Toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb 



vaatlusi ja mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase 

vajalike andmete kogumiseks; 

Kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning 

üldistuste ja järelduste tegemiseks; 

Analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, 

rahvastikku, majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 

            4 On omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid 

teiste teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 

Toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; ning 

kasutab andmebaase vajalike andmete kogumiseks; 

Kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks; 

Analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, 

rahvastikku, majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 

            3 On omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid 

teiste teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 

Toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; ning 

kasutab andmebaase vajalike andmete kogumiseks; 

Kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks; 

Mõistab kuidas iseloomustada teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud 

piirkonna loodusolusid, rahvastikku, majandust ning inimtegevuse 

võimalikke tagajärgi. 

            2 On omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid 

teiste teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 

Toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias;  

 

 

5.Õppekirjandus: 

 Geograafia mõisted Gümnaasiumile 

 Eesti- Vene- Eesti sõnastik 

 Üleriigiline geograafia ainenõukogu kasutada geograafia õpetamisel  

 (Tartu Ülikooli KIRJASTUS) 

 „MAAILMA ÜHISKONNAGEOGRAAFIA”     

 Gümnaasiumile  1 osa, 2 osa, 

 Geograafia kontrolltööd gümnaasiumile,  

 gümnaasiumile geograafiasõnastik 

 Maailma üldgeograafiline kart 



 Maailmaatlas 

 Tähistaevas. Entsüklopeedia 

 Imeline Maa. Entsüklopeedia 
 

6. Õppevahendid: 

 Õppefilmid 

 Tähistaevas. Entsüklopeedia 

 Imeline Maa. Entsüklopeedia   

 Geograafia mõisted gümnaasiumile 

 Eesti- Vene- Eesti sõnastik 

 Üleriigiline geograafia ainenõukogu kasutada geograafia õpetamisel  

 

 

 

 

 

 


