
  

 

 

               Õppeprogramm – Vesi ja veekasutus  

  

Programmi nimetus  Vesi ja veekasutus  

Eesmärk  

Kirjeldada ja selgitada vee tekkimisest; pöörata tähelepanu vee 
tähtsusele ja inimese mõjuga seotute kahjustusega; anda 
ülevaade puhta vee paiknemisest Maal, selle 
kasutamisvõimalusest ja kaitsmisest.  
 
Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt 
olukorrale jooksvaid muudatusi. 

Sihtgrupp:  

4-6 kl II kooliaste  

7-9 kl III kooliaste  

Gümnaasium  

Täiskasvanud  

Alateemad vastavalt 
osalejate vanusele ja 
seoses õppekavaga:  

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng, 
keskkonnakasutus. Vesi kui aine, vee kasutamine. Põhjavesi. 
Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse. Vee 
puhastamine. 
7-9 kl III kooliaste - Loomad, taimed, maastikud, loodus- ja 
keskkonnakaitse, säästev areng, keskkonnakasutus. Põhjaveega 
seotud probleemid Eestis. Põlevkivi kasutamine ja 
keskkonnaprobleemid. Põllumajandusega seotud 
keskkonnaprobleemid. 
Gümnaasium ja täiskasvanud – keskkonnakasutus,  maastikud, 
loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng. Geograafia: 
Põllumajanduse mõju keskkonnale. Põhjavee kujunemine ning 
põhjavee taseme muutumine. Põhjavee kasutamine, reostumine ja 
kaitse. Loodusvarad ja nende kasutamine. 

Võtmesõnad:  
põhjavesi, pinnasevesi, toorvesi, veeringe, veepuhastusseadmed, 

allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtreerimine.  

Läbiviimiseks sobiv 
aeg:  

Kevad, sügis 

Kestus:  kuni 2 tundi  

Läbiviimise koht:  
Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet), kool, Järve Biopuhastus, 
Kurtna järvestik  

Juhendaja poolt 
pakutavad vahendid:  Kirjutusvahendid, tööleht, uurimisvahendid  



Osalejate oma 
varustus:  

Sobivad riided  

Osalejate vajalikud 
eelteadmised ja 
oskused:  

Eelteadmised: loodusteaduste alused  

Oskused: kuulamisoskus, iseseisva ja rühmatöö oskused  

Tegevused ja 
meetodid:  

Esimene osa on programmi põhiosa. Teine osa – lisa tegevus, 
nõuab eelnevat kokkulepet. 
I osa - looduskeskuses:  
Iisaku Looduskeskuses või koolis, programm koosneb PP-
esitlusest ja arutelust. Programmi käigus vaadeldakse, et kuidas 
säästa vett kodus või koolis. Kirjeldatakse, miks vesi on  
hindamatu loodusväärtus ja kuidas teda  säästlikult kasutada.  
II osa –2 õppesõidu võimalust:  

1. Järve Biopuhastuses programm jätkub ekskursiooniga, 
mille käigus vaadeldakse vee puhastamise võimalusi ning 
kirjeldatakse, kuidas seda praktiliselt tehakse.   

2. Kurtna järvestikus toimuva õppekäigu jooksul tutvutakse 
erinevat tüüpi veekogudega ( jõgi, kanal ja erinevat tüüpi 
järved) Võrreldakse nende keemilist koostist jt näitajaid, 
uuritakse inimtegevuste mõjusid veekogudele ja 
järvestikule. Arutletakse erinevate vee kasutamise 
võimaluste üle. Tavakodaniku mõju veekogudele ja 
veekogude mõju tavakodanikele.  Programmi pikkus ja 
sisaldus sõltuvad vanusest, ilmast ja kohast kus 
õppeprogramm toimub.  

Programmi läbiviija:  

Anne-Ly Feršel – anneli.fersel@keskkonnaamet.ee, tel. 5332 8287  

Veronika Plotnikova – veronika.plotnikova@keskkonnaamet.ee, 
tel. 56646031 

Maksimum grupi 
suurus:  

kuni 25 inimest  

Lisad:    

  

Õppeprogrammi kirjelduse koostajad: Anne-Ly Feršel ja Veronika Plotnikova 
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