
 

 
 
 
 

Programmi nimetus: Hullu Teadlase koolitund „Maa“ 

 

Märksõnad: ilm ja kliima, loodusseadused, õhk, aastaajad, kivimid 
 
Lühikirjeldus: Arutleme, kuidas ja miks vahelduvad öö, päev ja aastaajad ning uurime, 
milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates 
piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja 
mõõtma (nt õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus). Vahelduva tempoga aktiiv- ja 
avastusõppe meetodeid kasutavas programmis saavad lapsed osa nii 
demonstratsioonkatsetest kui ka ise mõõteriistu tundma õppides lihtsamaid katsetusi läbi viia.   
 
Sihtrühm: alusharidus (lasteaed), I kooliaste; kuni 24 osalejat 
 
Programmi kestvus: 60-90 minutit;  
 
Toimumise aeg ja koht: terve õppeaasta, Tartu Ülikooli muuseumi õppeklass (Lossi 25, 
Tartu); kontakt: muuseum@ut.ee, tel: (+372) 737 5674 
 
Keel: eesti 
 
Hind: 4 eurot õpilase kohta (alates 01.09.2020) 
 
Programmi eesmärgid ja seos õppekavaga:  
 
Programmi läbinud õpilane:  

 oskab iseloomustada ilma ja teha lihtsamaid ilmavaatlusi ning vaatlustulemuste põhjal 
enesekohaseid järeldusi; 

 märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega; 
 teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid. 

 
Programm toetab I kooliastme loodusõpetuse ainekava aidates kaasa nii ainealaste teadmiste 
ja oskuste kujunemisele kui ka väärtuste ja hoiakute kujunemisele (inimene kui osa loodusest; 
inimese jt elusolendite seotus keskkonnaga); 
 
Arendatavad üldpädevused ning seos läbivate teemadega: 

 kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui keskkond, museaalid);  
 sotsiaalne ja kodanikupädevus (rühmatöö, vaatlus- ja katsetulemsute analüüs 

seostades inimtegevuse mõju keskkonnale, teadvustades keskkonnaprobleeme);  
 matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus;  
 tervis ja ohutus 
 keskkonnateadlikkus ja säästev areng: Maa kui elukeskkonna erilisus ja tähtsus, õhk, 

õhukoostis ja temperatuuride muutus ning nende olulisus elukeskkonnas; 
kliimamuutused ja neid mõjutavad võimalikud tegurid (sh inimtegevusega seotud). 
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Sisukirjeldus: Sissejuhatavas osas (u 10 min) toimub avatud arutelu, kus kõik saavad jagada 
oma teadmisi Maa kohta ning demonstreeritakse, kuidas Maa liigub ümber Päikese. Üheskoos 
selgitatakse välja, mitu päeva on aastas ja mida teeb maakera ühe päevaga – luuakse seos 
päeva, aasta ja Maa liikumisega.  
Liikudes edasi ilma teema juurde uuritakse lähemalt, mis on õhk ning visualiseeritakse õhu 
koostist demonstratsioonkatsetega (süsihappegaasiga küünalde kustutamine, pilve tekitamine 
pudelis). Õhu omadusi saavad osalejad põhjalikumalt tundma õppida läbi praktiliste katsete – 
uuritakse termomeetrit ja tutvutakse selle tööpõhimõtetega. Erinevatest mõõteriistadest 
tutvutakse veel nt anemomeetriga, räägitakse tuulest. Mõistmaks paremini Maa ehitust, 
tutvutakse erinevat tüüpi kivimitega. Kokkuvõtteks arutletakse omandatud mõistete ja 
teadmiste üle ning tehakse kuiva jää pilv.  

Läbiviijad: Programmi viivad läbi Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogrammide kuraatorid 
– Triin Veskimäe (loodusainete õpetaja pedagoogilise haridusega, muuseumis 
haridusprogrammide väljatöötamise ja läbiviimise kogemust üle kolme aasta) ja Hullu 
Teadlase tegelaskuju täitja Klaus-Peeter Ladva (kõrgharidus omandamisel, loodus- ja 
täppisteaduste haridusprogrammide läbiviimise  ja esinemiste kogemus erinevatel üritustel 
Hullu Teadlasena üle kolme aasta). Programm „Maa“ on nende kahe poolt väljatöötatud ja 
aastaid hästi vastuvõetud.  

Tagasiside: Tagasisidet küsitakse programmi lõpus nii õpilastelt kui õpetajalt (elektroonse 

vormi kaudu; õpilased täidavad seda üheskoos, õpetaja eraldi) seoses Tartu linnavalitsuse 

riigihankega kõikidelt hanke alusel tulevatelt koolidelt, mis moodustavad u 50% programmi 

võtnud gruppidest.  


