
 

 
 
 
 

Haridusprogramm Vulkaanid ja maavärinad 

 

Märksõnad: Maa siseehitus, kivimid, mandrid ja laamad, vulkaanid ja vulkaani tüübid, 
maavärinad, kiirgus ja kiirgusallikad 
 
Lühikirjeldus: Programmis uurime Maa siseehitust ja vaatame, kuidas tekivad maavärinad, 
kuidas neid mõõdetakse ning kus neid kõige rohkem esineb. Ka uurime erinevat tüüpi vulkaane 
ja kaardistame tuntumad vulkaanid, teeme vulkaanipurske katse ja uurime miks on nii 
vulkaanid kui maavärinad tihti samades piirkondades. Programm lähtub loodusõpetuse ja 
loodusgeograafia õppekavast.  
 
Sihtrühm: II ja III kooliaste; kuni 24 osalejat 
 
Programmi kestus: 90 minutit;  
 
Toimumise aeg ja koht: terve õppeaasta, Tartu Tähetorn (siseruumides), kuhu on KIKi toel 
loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid, sh 
seismograafi mudel; kontakt: kontakt: tahetorn@ut.ee; tel: (+372) 737 6932 
 
Keel: eesti 
 
Kestvus: 90 minutit 
 
Hind: 4 eurot õpilase kohta (alates 01.09.2020) 
 
Programmi eesmärgid ja seos õppekavaga:  
Programmi läbinud õpilane: 

 kirjeldab üldjoontes Maa siseehitust, kuidas ja miks seda uuritakse;  
 selgitab, miks tekivad ja purskavad vulkaanid ning mis piirkondades on seismiliselt 

aktiivsed alad; 
 nimetab olulisemaid vulkaani osi; 
 selgitab, mis tekitab maavärinaid ja mida need endaga kaasa võivad tuua ning kirjeldab, 

kuidas maavärina korral käituda. 
Programm toetab loodusõpetuse ja loodusgeograafia ainekava, sobib nt 4. ja 8. klassile 
(seismoloogia ja vulkaanide teemad). Lõimitakse erinevates ainetes (sh loodusained, 
sotsiaalained, täppisteadused) omandatud oskusi ja teadmisi.  
Arendatavad üldpädevused ning seos läbivate teemadega: 

 kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui keskkond, museaalid);  
 suhtluspädevus ja sotsiaalsed oskused (rühmatöö, arutelud);  
 matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus; 
 läbiv teema tervis ja ohutus (käitumine vulkaanipursete ja maavärinate ja neist 

tulenevate kaasnähtude korral); 
 keskkonnateadlikkus ja säästev areng: vulkaanide ja vulkaanipursete temaatika 

seostatakse keskkonnaga (osooniaugud, viljakas pinnas põllumajandusele, maa 
temperatuuri langemine). 
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Sisukirjeldus: Programmis õpitakse tundma Maa siseehitust, vaadeldes lähemalt vulkaane 

(tekkeprotsess, purskamine, tagajärg) ja maavärinadi (tekkeprotsess, tagajärg). Sissejuhatavas 

osas (ja hiljem läbivalt) juhitakse tähelepanu Tähetorni ajaloolisele tähtsusele maavärinate 

uurimises ning demonstreeritakse Masingu Golitsõn-Vilipi seismograafi. Mõistete ja 

teoreetilise osa toeks on slaidiprogramm, mille vahele tehakse demonstratsioonkatseid ja 

praktilisi ülesandeid (koos vahedemonstratsioonidega 20-40 min). Demonstratsioonkatsetes 

kasutatakse erinevaid vulkaani mudeleid, et simuleerida vulkaanipurske erinevaid etappe või 

tagajärgi. Tutvutakse erinevate maailma vulkaanidega ning nende asupaikadega kasutades 

selleks maailma vulkaane tutvustavaid kaarte ja laamade puslet. Seejärel selgitatakse näitlikult 

laamade liikumise, maavärinate ja vulkaanide omavahelisi seoseid. Lisaks uuritakse Tähetorni 

ekspositsioonis olevalt arvutiekraanilt maailmas viimase nelja päeva jooksul toimunud 

maavärinaid, tutvustakse seismograadi ja maavärinate skaaladega. Õpilastel palutakse käituda 

nii nagu nende arvates maavärina puhul peaks tegutsema ning siis arutletakse üheskoos, 

millised olid parimad valikud. Lõpetuseks valmistatakse gruppidena või individuaalselt väike 

savist vulkaan.  

Läbiviijad: Programmi viivad läbi Tartu tähetorni haridusprogrammide kuraatorid Janet 

Laidla, Kertu Metsoja ja Regina Pala. Nad on erineva taustaga (füüsika, ajalugu, 

loodusteadused), kuid on enne iga programmi läbi viimist läbinud eelkoolituse ja viinud end 

kurssi nii muuseumipedagoogika eripärade kui programmi laiema temaatikaga.  

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.  


