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Kirjeldab vee olekuid, nimetab jää
sulamis-, vee külmumis- ja
keemistemperatuuri;
teeb juhendi järgi vee omaduste
uurimise ja vee puhastamise katseid;
selgitab põhjavee kujunemist ja
võrdleb katse abil erinevate pinnaste
vee läbilaskvust;
kirjeldab joogivee saamise võimalusi
ning põhjendab vee säästliku
tarbimise vajadust;
toob näiteid inimtegevuse mõju ja
reostumise tagajärgede kohta
veekogudele.

Kirjeldab loodusteadusliku meetodi
rakendamist veekogu uurimisel;
oskab läbi viia loodusteaduslikku
uurimust veekogu kohta ja esitada
uurimistulemusi;
nimetab ning näitab kaardil Eesti
suuremaid jõgesid ja järvi;
iseloomustab ja võrdleb kaardi ning
piltide järgi etteantud jõgesid
(paiknemine, lähe ja suue, lisajõed,
languse ja voolukiiruse seostamine);
iseloomustab vett kui elukeskkonda,
kirjeldab elutingimuste erinevusi
jõgedes ja järvedes ning selgitab vee
ringlemise tähtsust järves;
kirjeldab jõe ja järve elukooslust,
nimetab jõgede ja järvede
tüüpilisemaid liike;
toob näiteid taimede ja loomade
kohastumise kohta eluks vees ja
veekogude ääres;
koostab uuritud veekogu
toiduahelaid/toiduvõrgustikke.

Õppesisu
Vesi kui aine, vee kasutamine
Vee omadused. Vee olekud ja nende
muutumine. Vedela ja gaasilise aine
omadused. Vee soojuspaisumine.
Märgamine ja kapillaarsus. Põhjavesi.
Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine
ja kaitse. Vee puhastamine.
Mõisted: aine, tahkis, vedelik, gaas,
aurumine, veeldumine, tahkumine,
sulamine,
soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus,
aine olek, kokkusurutavus, voolavus,
lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi,
setitamine, sõelumine, filtrimine.

Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond
Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui
uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad.
Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine
jões. Eesti järved, nende paiknemine.
Taimede ja loomade kohastumine eluks
vees. Jõgi elukeskkonnana. Järvevee
omadused. Toitainete sisaldus järvede vees.
Elutingimused järves. Jõgede ja järvede
elustik. Toiduahelate ja toiduvõrgustike
moodustumine tootjatest, tarbijatest ning
lagundajatest. Jõgede ja järvede tähtsus,
kasutamine ning kaitse. Kalakasvatus.
Mõisted: jõgi, jõesäng, suue, lähe, peajõgi,
lisajõgi, jõestik, jõe langus, voolukiirus,
kärestik, juga, suurvesi, madalvesi, järv,
umbjärv, läbivoolujärv, rannajärv, tootjad,
tarbijad, lagundajad, toiduahel,
toiduvõrgustik, hõljum, rohevetikas,
vesikirp, veeõitsemine, kaldataim,
veetaimed, lepiskala, röövkala.












Mõõdab õues õhutemperatuuri,
hindab pilvisust ja tuule kiirust ning
määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
võrdleb ilmakaardi järgi ilma
(temperatuur, tuule suund, kiirus,
pilvisus ja sademed) Eesti erinevates
osades;
iseloomustab graafiku põhjal kuu
keskmisi temperatuure ja sademete
hulka ning tuuleroosi abil valdavaid
tuuli Eestis;
kirjeldab pildi või skeemi järgi
veeringet.

Õhk
Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu omadused.
Õhutemperatuur ja selle mõõtmine.
Õhutemperatuuri
ööpäevane muutumine. Õhu liikumine
soojenedes. Õhu liikumine ja tuul. Kuiv ja
niiske õhk.
Pilved ja sademed. Veeringe. Ilm ja
ilmastik. Sademete mõõtmine. Ilma
ennustamine.
Hapniku tähtsus looduslikes protsessides:
hingamine, põlemine ja kõdunemine. Õhk
elukeskkonnana. Organismide kohastumine
õhkkeskkonnaga. Õhu saastumise vältimine.
Mõisted: õhkkond, õhk, gaas, hapnik,
süsihappegaas, lämmastik, tuul, tuule kiirus.

Näitab kaardil Läänemere-äärseid
riike ning suuremaid lahtesid, väinu,
saari ja poolsaari;
võrdleb ilmakaartide, graafikute ja
tabelite järgi rannikualade ning
sisemaa temperatuure;
iseloomustab Läänemere-äärset
asustust ja inimtegevust õpitud
piirkonna näitel.

Läänemeri elukeskkonnana
Vesi Läänemeres – merevee omadused.
Läänemere asend ja ümbritsevad riigid,
suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared.
Läänemere mõju ilmastikule. Läänemere
rannik. Elutingimused Läänemeres. Mere,
ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud
liigid ning nendevahelised seosed.
Mere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse
kujunemisele. Läänemere reostumine ja
kaitse

