
Ainevaldkond „Loodusained“ 
 

1.Ainevaldkonna pädevus  

 

Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes loodusteaduslik 

pädevus, see tähendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis hõlmab suutlikkust 

vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas (edaspidi keskkond) 

toimuvaid nähtusi; analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi ja märgata selles esinevaid 

probleeme ning teha põhjendatud otsuseid; järgida probleeme lahendades loodusteaduslikku 

meetodit ning kasutada teadmisi bioloogilistest, füüsikalis-keemilistest ja tehnoloogilistest 

süsteemidest; väärtustada loodusteadusi kui kultuuri osa ning järgida jätkusuutlikku eluviisi. 

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1)tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtusi ning mõistab mudelite osa loodusnähtuste  

kirjeldamisel;  

2)kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja võõrkeelseid allikaid,  

mis on esitatud sõnade, numbrite või sümbolitena, ning hindab infot kriitiliselt;  

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

komponenti; loodusteaduslikku meetodit kasutades kogub infot, sõnastab uurimisküsimusi või  

hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tõlgendab tulemusi ning teeb  

tõenduspõhiseid järeldusi;  

4)kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid teadmisi  

loodusteaduste, tehnoloogia ning igapäevaprobleeme lahendades ja põhjendatud otsuseid tehes;  

5)mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripäraning uute piiriteaduste kohta selles 

süsteemis;  

6)mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja tänapäevases  

kontekstis, loovuse osa teadusavastustes ning teaduse piiratust;  

7)hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, tuginedes  

loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele;  

8)väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning tervislikke 

eluviise;  

9)tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanähtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia  

arengu vastu, teeb karjäärialaseid otsuseid ning onmotiveeritud elukestvaks õppeks.  

 

2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

 

Ainevaldkonna õppeained on bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. Õppeained jagunevad  

kohustuslikeks ning valikkursusteks.  

Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  

1)bioloogias 4 kursust: „Rakud“, „Organismid“, „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“;  

2)geograafias 3 kursust, sealhulgas loodusgeograafias 2 kursust: „Maa kui süsteem“, 

„Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“, ning inimgeograafias 1 kursus 

„Rahvastik ja majandus“, mis kuulub sotsiaalainete valdkonda;  

3)keemias 3 kursust: „Keemia alused“, „Anorgaanilisedained“, „Orgaanilised ained“;  

4)füüsikas 5 kursust: “Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika”, “Mehaanika”, 

“Elektromagnetism”, “Energia”, “Mikro- ja megamaailma füüsika”  

Loodusainete valdkonnas on kirjeldatud kolm valikkursust: „Globaliseeruv maailm“, 

„Elementide keemia“ ja „Keemiline praktikum“.  

Loodusainete valdkonnas on kirjeldatud kolm ainevaldkondade ülest valikkursust: 

„Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“, „Mehhatroonika ja robootika”, „Arvuti kasutamine 

uurimistöös”.   

Keemia valikkursuste õpetamise korral lõimitakse kooli ainekavas aineloogika säilitamise ja 

õppeaja kokkuhoiu eesmärgil valikkursuste õppesisu kolme kohustusliku kursuse õppesisuga.  



 

ÕPPEAINED 

 

10. kl 11.kl 12.kl 

Bioloogia  2 2 

Loodusgeograafia  1 1 

Inimgeograafia  1  

Keemia 2 1  

Keemiline praktikum 1 1  

Füüsika 2 2 1 

Arvuti kasutamine uurimistöös  1  

Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 1   

Globaliseeruv maailm   1 

Elementide keemia   1 

 
 
3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

 

Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste-ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, seostades  

järgmisi valdkondi:  

1)empiiriliste teadmiste omandamine bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest mõistetest,  

seaduspärasustest ning teooriatest, mis määravad konkreetse õppeaine sisu ja vastavad teaduse 

saavutustele;  

2)loodusteadusliku uurimismeetodi kasutamine, mis moodustab loodusvaldkonna õppeainete  

ühisosa;  

3)loodusteaduslike, majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete, eetilis-moraalsete aspektide 

arvestamine probleeme lahendades ja otsuseid tehes; 

4)loovuse, kriitilise mõtlemise, suhtlus- ja koostööoskuste arendamine, riskide teadvustamine,  

hoiakute ning karjääriteadlikkuse kujundamine.  

Ainevaldkonnasisene lõiming ja teadusliku meetodi rakendamine toetavad loodusteadusliku 

teadmiste süsteem kujunemist. Loodusained aitavad mõista tehnoloogia rakendusi. Ülevaade 

loodusteaduste põhilistest seaduspärasustest, teooriatest, praktilistest väljunditest, 

tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest toetab õpilasi 

igapäevaelus ja elukutsevalikus.  

Bioloogia õppimise eesmärk on saada tervikülevaade elu mitmekesisuse, organismide ehituse ja  

talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia 

printsiipidest.  

Tuginedes bioloogia haruteaduste põhilistele teooriatele, üldistele seaduspärasustele ja nende  

rakendusaspektidele avardub õpilaste loodusteaduslik maailmapilt, paraneb igapäevaeluga 

seonduvate bioloogiaprobleemide lahendamise oskus ning toimetulek loodus- ja 

sotsiaalkeskkonnas. 

Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste hulka. Geograafiat  

õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist, looduses ja ühiskonnas esinevatest  



protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk on säästlikku ja  

jätkusuutlikku eluviisi, looduse ja kultuuri mitmekesisust, kodanikuaktiivsust väärtustavate 

hoiakute kujundamisel ning nüüdisaegse tehnoloogia kasutamisel.  

Inimgeograafiatõppides omandavad õpilased arusaamise looduses ning ühiskonnas esinevatest 

nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. 

Seejuures arenevad õpilaste probleemide lahendamise ja uurimisoskused.  

Keemiaõpetusega taotletakse õpilaste keemiateadmiste ja loodusteadusliku maailmapildi 

avardumist. 

Õpilased saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, seostest erinevate  

nähtuste ja seaduspärasuste vahel, keemia tulevikus uundumustest ning nendega seotud 

rakendustest ja elukutsetest.  

Füüsikas õpitakse tundma seaduspärasusi, millel põhineb nüüdisaegne tehnoloogia, õpitakse 

nähtusi seletama loodusteaduslikult, kasutades ka matemaatilisi meetodeid. Füüsikat õppides 

laieneb õpilase loodusteaduslik maailmapilt, õpilane mõistab füüsikateadmiste rolli nüüdisaegses 

ühiskonnas. 

  

 

4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

 

Ainevaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppes nii teooria kui ka 

praktiliste tegevuste kaudu. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – 

teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise – sidumisel on kandev roll õpetajal, kelle 

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Loodusaineid õpetades kujundatakse õpilaste suhtumist 

teadusesse, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, 

sh kõige elava suhtes ja väärtustatakse jätkusuutlikku, vastutustundlikku ning tervislikku eluviisi.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Dilemmasid lahendades ning kaalutletud otsuseid tehes 

arvestatakse loodusteaduslikke seisukohti ja inimühiskonnaga seotud aspekte – õiguslikke, 

majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalse pädevuse saavutamist toetavad 

aktiivõppemeetodid.  

Enesemääratluspädevus. Toetatakse õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist ja oskust hinnata 

oma nõrku ning tugevaid külgi. Käsitledes inimorganismi eripära ja kohta keskkonnas, õpitakse 

lahendama oma vaimse ning füüsilise tervisega ja igapäevaeluga seonduvaid probleeme.  

Õpipädevus. Probleemülesandeid lahendades ja uurimuslikku õpet rakendades omandavad 

õpilased oskused leida loodusteaduste kohta infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, 

plaanida ja teha katset või vaatlust, analüüsida, tõlgendada ning esitada tulemusi. Õpipädevuse 

arengut toetab IKT-põhiste õpikeskkondade ja uute tehnovahendite kasutamine.  

Suhtluspädevus. Kirjaliku ja suulise suhtluse, dilemmade ning sotsiaalteaduslike probleemide  

lahendamise ja loodusteaduste kohta info otsimise ning interpreteerimise kaudu arendatakse  

loodusteadusliku keele korrektset kasutamist ja oskust arusaadavalt edastada loodusteaduslikku 

teavet. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Loodusainete õppimisel 

kujundatakse oskust ära tunda loodusteaduslikke küsimusi, mõista loodusteaduslikke nähtusi, 

teaduse ja tehnoloogia arengu tähtsust ning mõju ühiskonnale ja teha tõenduspõhiseid otsuseid. 

Kõigis loodusaineis rakendatakse mõõtmistulemuste analüüsimisel ja tulemuste üldistamisel 

matemaatilisi oskusi ning omandatakse oskused kasutada õppes ja igapäevaelus uusi 

tehnoloogilisi lahendusi.  

Ettevõtlikkuspädevus. Loodusainete õppimisega kujundatakse õpilastes loovust ja oskust seada  

eesmärke ning teha eesmärkide saavutamiseks koostööd. Õpitakse valima ideede elluviimiseks  

sobivaid ja uuenduslikke meetodeid, võtma vastutust ning viima tegevusi lõpule. 

Ettevõtlikkusele paneb tugeva aluse probleemipõhine õpe ja loodusteaduslike teadmiste ning 



oskuste olulisuse teadvustamine. Õpilaste initsiatiivi toetamine õppes aitab neil kujuneda 

mõtlemis- ja algatusvõimelisteks isikuteks, kes käsitlevad loovalt ning paindlikult elus 

ettetulevaid probleeme.  

 

 

5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteadustekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste (nt referaate, 

esitlusi jm) luues kujundatakse oskust end selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka 

kirjalikult. Õpilased kasutavad kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast 

keelt ning järgivad õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri allikaist 

ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele, viitamisele 

ning intellektuaalomandi kaitsele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke 

mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimise ja mõistmisega.  

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja 

probleemõppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht 

andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja 

diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.  

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab 

oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, oskust teha teadlikke valikuid, toimida 

kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.  

Kehaline kasvatus. 

Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamist.  

 

 

6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

 

Läbivad teemad on üldpädevuste saavutamise teenistuses ning võimaldavad kursuste ning muude  

õppetegevuste lõimimiseks leida sobilikke teemasid, meetodeid ning õppekorralduse ülesehituse 

viise.  

Läbivate teemade rakendamine aitab kaasa loodusteadusliku pädevuse järjepidevale 

kujundamisele.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilased  

mõistma ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui 

jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda 

töömaailmaga, nt ettevõtte külastused, õpilastele tutvustatakse aine valdkonnaga seotud ameteid, 

erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi 

hariduse ja töömaailma vahelistest seostest. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja 

vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt leida ja analüüsida oma arengu vajadustest tulenevat infot 

edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. Erinevad õppetegevused, sh õpilaste  

iseseisvad tööd võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja 

oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused hoiavad elu ja karjääri tasakaalus. Üldine 

positiivne suhtumine loodusteadustesse ja nende õppimisse, huvi loodusainete edasise õppimise 

vastu saavutatakse õpilase huvide ja individuaalsuse arvestamisega, probleem- ning uurimusliku 

õppe rakendamisega. Õppetegevus võimaldab õpilasel avardada arusaama 

loodusteadusvaldkonna erialadest ning nüüdisaegsest teadlaste tööst.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumis kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes  

kaalutletud otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskust, arvestades nüüdisaja teaduse ja  

tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. See toetab valmisoleku  



kujunemist tegelda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, 

ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke 

tegutsemis- ning majandamisviise.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Loodusained väärtustavad demokraatlikku ja 

vabatahtlikkusel põhinevat ühistegevust, kujundavad koostööoskusi ning toetavad algatusvõimet. 

Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub kõigi inim- ja keskkonnaarengu 

küsimustega nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil.  

Kultuuriline identiteet. 

Väärtustatakse Eesti elukeskkonda, pärandkultuuri, Eestiga seotud loodusteadlasi ja nende 

panust teadusloos. Kujundatakse sallivust erinevate rahvaste ja kultuuride suhtes.  

Teabekeskkond. 

Loodusaineid õppides kogutakse teavet eri infoallikatest ning hinnatakse seda  

kriitiliselt.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutusi ja uut tehnoloogiat, et 

väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel ja keskkonnahoiul. 

Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid ja -vahendeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, 

loovust ja kriitilise mõtlemise võimet, mis võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega 

kaasnevaid eeliseid ja riske.  

Tervis ja ohutus. Eksperimentaaltöödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida 

riske ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. Loodusaineid õppides kujuneb 

õpilastel arusaam tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui kaväärtushinnangulisel tasandil.  

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  

 

 

7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine  

 

Õpet kavandades ja korraldades:  

1)lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja  

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii valdkonna sees kui ka teiste õppeainete 

ja läbivate teemadega;  

2)taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab piisavalt aega  

nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;  

3)võimaldatakse üksi- ja ühisõpet, mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks, 

koostöövõimelisteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4)kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud  

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5)rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi  

ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6)laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused,  

ettevõtted jne;  

7)kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: õppekäigud, rollimängud, arutelud,  

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd jne.  

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja  

valdkonnapädevused oleksid saavutatud.  

 

8. Hindamise alused  

 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekavaüldosa sätetest. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste, kirjalike ja/või praktiliste ülesannete alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ning oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse 



eelkõige töö sisu ning vormistust. Parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida ja 

millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Loodusainetes jagunevad mõõdetavad õpitulemused kaheks:  

1)mõtlemistasandite arendamine loodusainete kontekstis;  

2)uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused.  

Nende suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% ja 30%. Madalamat ja kõrgemat järku  

mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemusi hinnates on ligikaudu 40% ja 60%. 

Uurimisoskusi arendatakse ning hinnatakse nii terviklike uurimistööde kui ka nende üksikosade 

järgi.  

Probleemide lahendamisel on viis hinnatavat etappi: 

1)probleemi määramine;  

2)probleemi sisu avamine;  

3)lahendusstrateegia leidmine;  

4)strateegia rakendamine;  

5)tulemuste hindamine.  

Mitme samaväärse lahendiga probleemide (nt dilemmade) puhul lisandub neile otsuse tegemine,  

kusjuures lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on suudetud otsuse langetamisel arvestada 

eri osaliste argumente.  

Dilemmaprobleemide lahendust hinnates arvestatakse,mil määral on suudetud otsust langetades  

arvestada eri osaliste argumente.  

Geograafia kooliastmehinne pannakse välja loodusgeograafia kahe ja inimgeograafia ühe 

kohustusliku kursuse hinnete põhjal.  

 

9. Füüsiline õppekeskkond 

 

Kool korraldab:  

1)praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades;  

2)praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning spetsiaalse  

kattega töölauad, nelja õpilase kohta vähemalt üks mobiilne andmete kogumise komplekt  

põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised  

demonstratsioonivahendid õpetajale;  

3)keemia õpetamise klassis, kus on demonstratsioonkatsete tegemiseks tõmbekapp;  

4)geograafia õpetamise klassis, kus on vajalik maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekt (iga  

õpilase kohta atlas);  

5)bioloogia õpetamise klassis, kus on mikroskoobikaameraga ühendatav mikroskoop ja  

binokulaar;  

6)füüsika õpetamise klassis, kus on ruumi pimendamise võimalus optika katseteks.  

Kool võimaldab:  

1)ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid ning  

demonstratsioonivahendid;  

2)sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks vajalike 

materjalide (sh reaktiivide) kogumiseks ning säilitamiseks;  

3)kasutada õppes infotehnoloogiavahendeid, mille abilsaab teha ainekavas loetletud töid;  

4)õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides 

või loodusharidusega seotud üritusel.  

5)kooli õppekava kohaselt vähemalt korra õppeaastas igas loodusaines õpet väljaspool kooli  

territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis, laboris vm). 

 

 


