Geograafia VIII klass, 70 tundi
Õpitulemused

Õppesisu ja praktilised tööd

Õpilane
1) teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat;
2) leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning
teeb selle põhjal praktilisi järeldusi oma tegevust ja
riietust planeerides;
3) selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab
aastaaegade vaheldumise põhjusi;
4) kliimavöötmete kaardi tundmine.

Teema: Kliima ja kliimavöötmed
Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid.
Kliimat kujundavad tegurid.
Päikesekiirguse jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine.
Temperatuuri ja õhurõhu seos. Üldine õhuringlus.
Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale.
Kliimavöötmed.
Ilma ja kliima mõju inimtegevusele.
Põhimõisted: ilm, kliima, ilma- ja kliimakaart, kliimadiagramm, kuu
ja aasta keskmine temperatuur, päikesekiirgus, õhumass,
mandriline ja mereline kliima, briisid, lumepiir, tuulepealne ja
tuulealune nõlv, kliimavööde, passaadid.
Internetist ilmaandmete leidmine ja nende põhjal ilma
iseloomustamine etteantud kohas.
Kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide järgi kahes
etteantud kohas ning erinevuste selgitamine.

Õpilane
1) seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja
veetaseme muutusi kliimaga;
2) näitab kaardil:
a. ookeanid: Põhja-Jäämeri, Atlandi ookean, India
ookean, Vaikne ookean;
b. mered ja lahed: Läänemeri, Soome laht, Botnia
laht e Põhjalaht, Põhjameri, Norra meri,
Vahemeri, Must meri, Punane meri, Pärsia laht,
Araabia meri, Bengali laht, Lõuna-Hiina meri,
Jaapani meri, Ohhoota meri, Kariibi meri,
Mehhiko laht, Jaava meri, Guinea laht;
c. väinad: Taani väinad, Inglise kanal e La Manche,

Teema: Vesi maal
Veeressursside jaotumine Maal.
Veeringe.
Maailmameri ja selle osad.
Temperatuur, soolsus ja jääolud maailmamere eri osades.
Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele.
Jõgede veerežiim, üleujutused.
Järved ja veehoidlad.
Veekogude kasutamine ja kaitse.
Põhimõisted: veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin, sisemeri,
ääremeri, vee soolsus, lang, voolukiirus, põrke- ja laugveer, soot,
jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta, kõrgvesi, madalvesi,
üleujutus, soolajärv.

Gibraltar, Beringi väin, Magalhãesi väin, Drake’i
väin;
d. jõed: Rein, Doonau, Volga, Ob, Jenissei, Leena,
Amuur, Jangtse, Huang He, Indus, Ganges,
Brahmaputra, Mekong, Mississippi, Colorado,
Mackenzie, Amazonas, Orinoco, Parana, Niilus,
Kongo, Niger, Murray;
e. järved: Saimaa järvistu, Vänern, Laadoga,
Kaspia, Araal, Baikal, Suur Järvistu, Suur
Karujärv, Suur Orjajärv, Suur Soolajärv, Titicaca,
Victoria, Tanganjika, Njassa, Tšaad, Eyre,
Surnumeri.
Õpilane
1) tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning
iseloomustab kaardi abil nende paiknemist;
2) seostab jäävööndi paiknemise põhja- ja
lõunapolaaralaga, võrdleb Arktika ja Antarktika
asendit, kliimat ja loodust ning toob näiteid
inimtegevuse võimalustest ja mõjust keskkonnale
polaaraladel;
3) iseloomustab tundrate paiknemist mandrite,
ookeanide ja põhjapolaarjoone suhtes;
4) iseloomustab kliimaolusid tundras;
5) selgitab olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele;
6) tunneb ära tundrale tüüpilise kliimadiagrammi;
7) selgitab polaaröö ja polaarpäeva tekkimist ning selle
mõju elutingimustele tundras;
8) nimetab tundrale iseloomulikke taimi ja loomi ning
toob näiteid nende kohastumuste kohta;
9) põhjendab soode ulatuslikku esinemist tundrates;
10) analüüsib kliima, igikeltsa, taimestiku ja loomastiku
mõju inimtegevuse võimalustele tundras;
11) kirjeldab inimtegevust tundras;

Jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide järgi vooluvee
kulutava ja kuhjava tegevuse uurimine etteantud jõe erinevatel
lõikudel.
Teabeallikate järgi ülevaate koostamine etteantud mere kohta.

Teema: Loodusvööndid
Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku,
veestiku, pinnamoe) vastastikused seosed.
Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused.
Jäävöönd.
Tundra.
Parasvöötme okas- ja lehtmets.
Parasvöötme rohtla.
Vahemereline põõsastik ja mets.
Kõrb.
Savann.
Ekvatoriaalne vihmamets.
Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes.
Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites
ning mäestikes.
Põhimõisted: loodusvöönd, põhja- ja lõunapöörijoon, seniit, põhjaja lõunapolaarjoon, polaaröö ja -päev, igikelts, taiga, stepp,
preeria, oaas, kõrbestumine, leet-, must- ja punamuld, erosioon
Bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus,
kõrgmäestik, metsapiir, mandri- ja mägiliustik, Arktika, Antarktika.
Teabeallikate põhjal etteantud piirkonna iseloomustuse

12) toob näiteid inimtegevuse mõjust tundra loodusele;
13) iseloomustab tundrat kui inimtegevuse mõju suhtes
väga tundlikku ökosüsteemi;
14) seostab okasmetsade leviku parasvöötme
põhjapoolsema ja kontinentaalsema kliimaga ning
lehtmetsade leviku parasvöötme merelise kliimaga,
tunneb ära okasmetsale ja lehtmetsale tüüpilise
kliimadiagrammi, nimetab okasmetsale iseloomulikke
taimi ja loomi, teab leetmuldade eripära ja analüüsib
keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele,
nimetab lehtmetsale iseloomulikke taimi ja loomi,
analüüsib inimtegevuse võimalusi ja mõju
keskkonnale okas- ja lehtmetsavööndis;
15) seostab parasvöötme rohtlate paiknemise mandrilise
kliimaga, kirjeldab mustmuldade eripära ja selgitab
keskkonnatingimuste mõju mustmuldade
kujunemisele, nimetab rohtlale iseloomulikke taimi ja
loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta,
nimetab rohtlates kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi,
selgitab vee- ja tuuleerosiooni mõju maastike
kujundajana rohtlates, toob näiteid erosiooni
takistamise abinõude kohta;
16) näitab kaardil kuivade ja niiskete lähistroopiliste
metsade paiknemist, võrdleb loodust ja inimtegevuse
võimalusi kuivas ja niiskes lähistroopikas, nimetab
vahemerelistel aladel ja niiskes lähistroopikas
kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi;
17) seostab kõrbete paiknemise põhja- ja
lõunapöörijoone, parasvöötme ja lähistroopika teravalt
mandrilise kliima, külmade hoovuste ning mäestike
mõjuga, iseloomustab kliimaolusid kõrbes, tunneb ära
kõrbele tüüpilise kliimadiagrammi, iseloomustab
murenemise ja tuule mõju kõrbemaastike kujundajana,
seostab soolajärvede tekke ja pinnase sooldumise

koostamine, milles on analüüsitud looduskomponentide
vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme.
Ühe loodusvööndi kohta mõistekaardi koostamine.
Info otsimeine erinevate loodusvööndite kohta internetist
Kokkuvõtva tabeli koostamine loodusvööndite kohta.
Mõistekaart loodusvöönditest.

keskkonnatingimustega kõrbes, nimetab kõrbele
iseloomulikke taimi ja loomi, toob näiteid nende
kohastumuste kohta, iseloomustab oaaside
kujunemiseks vajalikke eeldusi ja kõrbetes
kasvatatavaid kultuurtaimi, analüüsib
keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele
kõrbes, selgitab veeprobleemi teket kõrbetes, toob
näiteid inimtegevuse mõjust kõrbe loodusele
(niisutussüsteemid, nafta ammutamine);
18) iseloomustab savannide paiknemist
lähisekvatoriaalsetel aladel, selgitab tähtsamate
tegurite mõju (troopilise ja ekvatoriaalse õhumassi
vahetumine) kliima kujunemisele, tunneb ära tüüpilise
savanni kliimadiagrammi, nimetab savannile
iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende
kohastumuste kohta, analüüsib keskkonnatingimuste
mõju inimtegevuse võimalustele savannis, selgitab
veeprobleemi teket savannis, teab savannis
kasvatatavaid kultuurtaimi, selgitab alepõllunduse ja
rändkarjanduse mõju savanni loodusele, selgitab
kõrbestumise põhjusi;
19) seostab vihmametsade paiknemise ekvaatoriga,
iseloomustab kliimaolusid vihmametsas, selgitab
olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele, tunneb
ära vihmametsale tüüpilise kliimadiagrammi, nimetab
vihmametsale iseloomulikke taimi ja loomi ning toob
näiteid nende kohastumuste kohta, selgitab
vihmametsade tähtsust Maa ökosüsteemis ja teab
nende hävimise põhjusi, toob näiteid vihmametsade
intensiivse raiumise tagajärgedest, teab punamuldade
eripära ja analüüsib keskkonnatingimuste mõju nende
kujunemisele, iseloomustab vee-erosiooni mõju
ekvatoriaalaladel, analüüsib keskkonnatingimuste
mõju inimtegevuse võimalustele vihmametsas, teab

vihmametsas kasvatatavaid kultuurtaimi;
20) teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ja võrdleb
kõrgusvööndilisust eri mäestikes, selgitab mägiliustike
tekkepõhjusi ja keskkonnatingimuste erinevust
tuulepealsel ja tuulealusel nõlval;
21) toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikusest
mõjust erinevates loodusvööndites ja mäestikes;
22) iseloomustab ja võrdleb üldgeograafiliste ja
temaatiliste kaartide abil geograafilisi objekte, piirkondi
ja nähtusi (geograafiline asend, pinnamood, kliima,
veestik, mullastik, taimestik, maakasutus,
loodusvarad, rahvastik, asustus, teedevõrk ja
majandus) ning analüüsib nende seoseid;
23) koostab teabeallikate abil etteantud piirkonna
iseloomustuse;
24) oskab arvutiga koostada mõistekaarti loodusvööndi
kohta;
25) tunneb õpitud geograafilisi objekte ja märgib need
kontuurkaardile.

Koostaja: Merike Leetjõe

