
Aktiivõppeprogrammid täppisteaduste valdkonnas Tartu põhikoolide õpilastele 2019/2020 

õppeaastaks 

Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid saavad programme valida (sisaldab 

programmide kirjeldust ja mahtu, vajalike ruumide ja vahendite kirjeldust, programmi seost riikliku 

õppekavaga). 

(h) = 45 minutit 

 

  

 

 

Esimene 

põhikooliaste 

1. Lööme kosmoses korra majja (2h) 

2. Loomaaed taevas (1h) 

TÜ Muuseum 

1. Mõõtmine (2h) 

2. Geomeetria (2h) 

3. Geomeetria (4h) 

4. Ahhaa, elekter I (4h) 

5. Astronoomia (4h) 

AHHAA 

1. Kõik mängu! (2h) Spordimuuseum 

 

 

 

 

Teine  

põhikooliaste 

1. Lööme kosmoses korra majja (2h) 

2. Vulkaanid ja maavärinad (2h) 

3. Päike, Maa ja Kuu (2h) 

4. Päikesesüsteem (2h) 

5. Millest koosneb vesi?(2h) 

TÜ Muuseum 

1. Ahhaa, elekter II (4h) 

2. Geomeetria (4h) 

3. Mänguline matemaatika (4h) 

4. Paeluv matemaatika (4h) 

5. Astronoomia (4h) 

AHHAA 

 

 

 

Kolmas  

põhikooliaste 

1. Vulkaanid ja maavärinad (2h) 

2. Maa mõõtmine (2h) 

3. Elektromagnetkiirgus (2h) 

4. Praktiline astronoomia (2h) 

5. Kromatograafia (2h) 

6. Elekter (2h) 

TÜ Muuseum 

 

1. Ahhaa elekter III (4h) 

2. Mänguline matemaatika (4h) 

3. Paeluv matemaatika (4h) 

4. Astronoomia (4h) 

AHHAA 

 

 

 

 



Esimene põhikooliaste 

TÜ muuseum 

 
 

Programmi nimetus 

Kontakt- 

tundide maht 

(akadeemilis- 

tes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 
Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Lööme kosmoses korra majja 2 Ruumid: TÜ muuseum, 

Tartu tähetorn. Vahendid: 

Päikesesüsteemi ja tähtede 

mudelid savist ja 

vahtplastpallidest, kartong, 

kirjutustarbed, käärid, 

liim. 

Õpilased jaotatakse rühmadesse ning nad 

saavad väiksed komplektid, milles on 

planeedid, tähed, komeedid, asteroidid ja 

kosmosemasinad, mille nad peavad erinevate 

tunnuste järgi gruppidesse jagama. Kõigi 

rühmade tulemused arutatakse koos läbi. 

Programmi teises osas tutvutakse tähetorni 

ekspositsiooni eksponaatide ja 

päikesesüsteemi mudeliga ning uuritakse, 

millised osad sellesse kuuluvad. 

Programmi viimases osas valmistavad 

õpilased kartongist kosmoseteemalise pildi, 

millel on erinevat tüüpi astronoomilised 

objektid. 

Programmi läbinud õpilane: 

 oskab nimetada, kirjeldada ja rühmitada 

erinevaid kujundeid; 

 nimetab erinevat tüüpi taevakehi ja os- kab 

neid kuju ja värvi põhjal kirjeldada (kera, 

ring). 

Arendatavad ainealased ja üldpädevu- sed 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui 

keskkond, 

museaalid); suhtluspädevus (grupitöö); 

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloo- 

giaalane pädevus. 

Seotud põhikooli loodusõpetuse ja 

matemaatika õppekavadega. 

Märksõnad: matemaatika: geomeetrilised 

kujundid ja nende 

rühmitamine. 

Loomaaed taevas 1 Ruumid: TÜ muuseum, 

Tartu tähetorn. Vahendid: 

planetaarium, kartong, 

värviline paber, 

kirjutustarbed, liim. 

Programmi alustatakse planetaariumis, kus 

räägitakse tähtkujude olemusest ning 

vaadatakse olulisemaid tähtkujusid. 

Teises osas valmistavad õpilased 

näidise järgi endale ise sobiva tähtkuju. 

Programmi läbinud õpilane: 

 nimetab ja tunneb ära tuntumaid täht- 

kujusid; 

 arendab kuulamisoskust ja tähelepa- 

nuvõimet. 

Arendatavad ainealased ja üldpädevu- sed 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui 

keskkond, museaalid); suhtluspäde- vus; 

matemaatika, loodusteaduste ja teh- 

noloogiaalane pädevus. 

Seotud põhikooli matemaatika ja 

loodusõpetuse õppekavaga. 
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AHHAA 

AHHAA õppepäevade sisutegevust tingmärgid - uurimusülesanded saalides; teadusteater;  planetaarium;  töötuba. 

 

Programmi nimetus 

Kontakttun

dide maht 

(akadeemili

stes 

tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga (saavutatavad 

pädevused ja õpitulemused) 

MÕÕTMINE 2 AHHAA ekspositsioonisaalid, 

labor/auditoorium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid, töötoa jaoks 

vajalikud vahendid. 

1.-2. klassile  

Mõõdame AHHAA eksponaate (ja arutame, 

millistes ühikutes neid üldse mõõta saab). 

Kasutame erinevaid mõõteriistu ja õpime neid 

kasutama.  

Matemaatika - mõõtmine ja tekstülesanded. 

Loodusõpetus – loodusnähtused, mõõtmine ja 

võrdlemine. Õpilane kasutab mõõtes sobivaid 

mõõtühikuid (pikkus-, massi-, mahu-, 

temperatuuri ja  ajaühikuid). Programm toetab 

üldpädevuste -  õpipädevus, 

enesemääratluspädevus, sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus (rühmatöö), suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – arendamist. 

 

GEOMEETRIA  

2 AHHAA ekspositsioonisaalid, 

labor/auditoorium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

 

1.-2. klassile  

Proovime kätt geomeetrias ja ehitame 

põnevaid kujundeid. Otsime AHHAA 

näitusesaalist erinevaid geomeetrilisi 

kujundeid ja mustreid ning arutame, kuidas 

nende abil joonistada. 

Matemaatika – geomeetrilised kujundid. 

Õpilane eristab lihtsamaid geomeetrilisi 

kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, 

nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, 

kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, 

koonus) ja nende põhilisi elemente ning leiab 

ümbritsevast tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. 

Programm toetab üldpädevuste -  õpipädevus, 

enesemääratluspädevus, sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus, suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – arendamist. 

GEOMEETRIA 

 

4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium, 

teadusteater. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid, 

kommigeomeetria jaoks 

vajalikud vahendid. 

3. klassile  

Ehitame põnevaid kujundeid. Otsime AHHAA 

näitusesaalist erinevaid geomeetrilisi 

kujundeid ja mustreid ning arutame, kuidas 

nende abil joonistada. Insenerimõtlemise 

arendamiseks võtame ette sillaehituse. 

 

Matemaatika – geomeetrilised kujundid 

Õpilane eristab lihtsamaid geomeetrilisi 

kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, 

nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, 

kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, 

koonus) ja nende põhilisi elemente ning leiab 

ümbritsevast õppetundides käsitletud tasandilisi 

ja ruumilisi kujundeid. 

Programm toetab üldpädevuste -  õpipädevus, 

enesemääratluspädevus, sotsiaalne- ja 
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kodanikupädevus (rühmatöö), suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – arendamist. 

AHHAA, ELEKTER I  4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium, 

teadusteater. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

3.klassile  

Teeme esmatutvust elektriga: selgitame välja, 

mis see on ja kus see esineda võib. 

Lahendame elektriga seotud 

uurimusülesandeid, kasutades eksponaate, 

AHHAA energiarada ja muid lisavahendeid. 

Loodusõpetus – uurimisoskused, 

loodusnähtused, elekter ja magnetism. 

Õpilane tutvub mõistetega vooluallikas, 

elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, 

elektrivool, pinge, vooluring. Õpilased 

harjutavad rühmatööd ja praktilise töö 

läbiviimist. 

Programm toetab üldpädevuste -  õpipädevus, 

enesemääratluspädevus, sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus (rühmatöö), suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – arendamist. 

ASTRONOOMIA 4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium ja 

planetaarium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

3.klassile   
Päikesesüsteemi mudeli ehitus (rühmatööna), 

et uurida taevakehade suuruseid ja hiljem 

üheskoos ka nendevahelisi kauguseid, 

uurimusülesanded saalides 3 – 5-liikmelistes 

rühmades AHHAA eksponaate ja 

lisavahendeid kasutades (ülesannete käigus 

uurime näiteks, milline roll on astronoomias 

peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad 

vahelduvad ning katsetame estronautide 

treeningseadet. Võimalusel piilume ka 

päikesesse, aga seda turvalisel moel: läbi 

spetsiaalse teleskoobi. Planetaariumietendus 

AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja 

mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus 

saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda. 

Loodusõpetus – Maailmaruum. Päike ja tähed. 

Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur 

Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. Astronoomia. 

Matemaatika – Andmed ja algebra. Andmete 

kogumine, aritmeetiline keskmine. 

Inimeseõpetus -  Mina ja suhtlemine, aktiivne 

kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise 

aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja 

mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, 

probleemilahendus. 

 

Lisaks ettevalmistus järgenvateks 

kooliastmeteks: aastaaegade vaheldumine, 

peeglid, läätsed, gravitatsioon. 
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Spordimuuseum 

 
 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemiliste

s tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Kõik mängu! 2 Muuseumikeskkond, 

töötubade ruum, memoriini 

töötoa jaoks vajalikud 

vahendid 

Aktiivse ja liikuva programmi käigus saavad 

õpilased teadmisi erinevatest pallimängudest, 

nende reeglitest ja varustusest. Õpilased 

saavad rühmades lahendada 

liikumisülesandeid ja otsida vastuseid 

matemaatilistele küsimustele. 

Programmi juurde kuulub ka töötuba, kus 

igaüks saab endale kaasa palliteemalise 

memoriini mängu, et kinnistada õpilaste 

teadmisi erinevatest pallimängudest ning 

arendada läbi mängu mälu ja loogilist 

mõtlemist. Pärast programmi saavad osalejad 

tutvuda ülejäänud muuseumiga. 

Õppeaine: matemaatika 

 

Saavutatud pädevused: 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseumi 

keskkond), sotsiaalne ja 

kodanikupädevus (grupitöö), 

enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika- ja 

tehnoloogiapädevus (rakendab 

matemaatikat ja muuseumi tehnoloogiat 

spordivaldkonna ülesandeid 

lahendades). 

 

Õpitulemused: 

Õpilased saavad lähtuda reaalse eluga 

seotud ülesannetest, õppida aktiivselt ja 

kogemuse kaudu. Õpilased läbivad 

erinevaid liikumisülesandeid, et 

harjutada lugemist, kirjutamist, 

võrdlemist, liitmist ja lahutamist, 

mõõtühikute kasutamist. 
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Teine  põhikooliaste 

TÜ Muuseum 

 
 

Programmi nimetus 
Kontakt- tundide 

maht (akadeemi- 

listes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Lööme kosmoses 

korra majja 
2 Ruumid: TÜ muuseum, 

Tartu tähetorn. 

Vahendid: 

Päikesesüsteemi ja 

tähtede mudelid savist ja 

vahtplastpallidest, 

kartong, kirjutustarbed, 

käärid, liim. 

Õpilased jaotatakse rühmadesse ning 

nad saavad väiksed komplektid, milles 

on planeedid, tähed, komeedid, 

asteroidid ja kosmosemasinad, mille 

nad peavad erinevate tunnuste järgi 

gruppidesse jagama. Tulemused 

arutatakse koos läbi, lisaks arutletakse 

selle üle, mille poolest astronoomilised 

objektid üksteisest erinevad ja mille 

järgi teadlased neid rühmitavad. 

Tutvutakse päikesesüsteemi mudelitega 

ning uuritakse, millised osad sellesse 

kuuluvad, samuti käsitletakse erinevaid 

kosmoses kasutavaid mõõtühikuid. 

Programmi viimases osas on temaatiline 

käeline tegevus. 

Programmi läbinud õpilane: 

 nimetab ja kirjeldab erinevat tüüpi 

taevakehi (ja kujundeid) ja astronoo- 

milisi nähtusi; 

 tunneb ja nimetab erinevaid mõõtühi- 

kuid. 

Arendatavad ainealased ja üldpädevu- sed 
Kultuuri- ja väärtuspädevus (museum kui 

keskkond, museaalid); suhtluspäde- vus 

(grupitöö); matemaatika, loodustea- duste ja 

tehnoloogiaalane pädevus. 

Seotud põhikooli loodusõpetuse ja 

matemaatika õppekavadega. 

Matemaatika: geomeetrilised kujundid ja nende 

rühmitamine, mõõtühikud 
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Vulkaanid ja 

maavärinad 
2 Ruumid: TÜ muu- seum, 

Tartu tähetorn. 

Vahendid: erinevad 

vulkaani mudelid (a) jahu, 

õhupall, voolik, pump: b) 

savi, äädikas, pesuvahend, 

sooda, laamade pusled, 

vul- kaanide mängukaar- 

did, ajalooline seis- 

mograaf, seismograafi 

mudel, arvuti, vooli- 

missavi. 

Haridusprogrammi kestel õpitakse tundma 

Maa siseehitust. Lähemalt vaadeldakse 

vulkaane (tekkeprotsess, purskamine, 

tagajärg) ja maavärinaid (tekkeprotsess, 

tagajärg). 

Kasutatakse erinevaid vulkaani mude- leid, et 

simuleerida vulkaanipurske eri- nevaid etappe 

või tagajärgi. 

Tutvutakse erinevate maailma vulkaa- nidega 

ning nende asupaikadega kasu- tades selleks 

maailma vulkaane tutvus- tavaid kaarte ja 

laamade puslet. Seejä- rel selgitatakse näitlikult 

laamade lii- kumise, maavärinate ja vulkaanide 

omavahelisi seoseid. Lisaks uuritakse tähetorni 

ekspositsioonis olevalt ar- vutiekraanilt 

maailmas viimase nelja päeva jooksul toimunud 

maavärinaid, tutvutakse seismograafi ja 

maavärinate skaaladega. 

Õpilastel palutakse käituda nii nagu nende 

arvates maavärina puhul peaks tegutsema ning 

siis arutletakse üheskoos, milliseid olid parimad 

valikud . 

Lõpetuseks valmistatakse gruppidena või 

individuaalselt väike savist vulkaan. 

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 kor- 

ral käituda. 

Arendatavad ainealased ja üldpädevu- 

sed 

kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui 

keskkond, museaalid); suhtluspäde- vus 

(grupitöö); matemaatika, loodustea- duste 

ja tehnoloogiaalane pädevus. 

Seotud põhikooli loodusõpetuse ja geog- 

raafia õppekavaga. 
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Päike, Maa ja Kuu 2 Ruumid: TÜ muu- seum, 

Tartu tähetorn Vahendid: 

telluurium, Päikese, Maa 

ja Kuu mudelid, gloobus, 

tas- kulambid, tööleht. 

Paberist mudeli val- 

mistamiseks: kartong, 

klambrid, värviline 

paber, liim, värvilised 

pliiatsid ja markerid. 

Eelhäälestusena räägib programmi lä- biviija 

varjude tekkimisega seotud mõistatusega loo 

ning palub õpilaste abi mõistatuse 

lahendamiseks (uuri- musliku õppe meetod). 

Võimalike la- hendusvariantide põhjal 

püsititatakse uurimisküsimused, mida katsega 

haka- takse lahendama. 

Lahendusi kontrollitakse grupitööna 

taskulampide ja teiste abivahendite abil. 

Seejärel uuritakse spetsiaalsete mudelite abil 

öö ja päeva ning aastaae- gade vaheldumist 

ning avastatakse, miks on päev ja öö eri 

aastaaegadel erineva pikkusega. Arutletakse 

selle üle, kuidas Päike, Kuu ja Maa üksteist 

mõjutavad (gravitatsioon, tõus ja mõõn). 

Kokkuvõtteks valmistab iga õpilane endale 

kartongist Päikese, Maa ja Kuu mudel, mille 

abil saab näitlikustada päikese- ja 

kuuvarjutuse tekkimist. 

Programmi läbinud õpilane: 

 selgitab üldsõnaliselt, milline taeva- keha 

on Päike; 

 selgitab Päikese liikumise ja varjude 

tekkimise omavahelisi seoseid; 

 selgitab öö ja päeva ning aastaaegade 

vaheldumise ja varjude tekkimise põh- 

juseid; 

Arendatavad ainealased

 ja üldpädevused: 

kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum kui 

keskkond, museaalid); sotsiaalsed pädevused, 

suhtluspädevus (grupitöö); matemaatika, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. 

Päikesesüsteem 2 Ruumid: TÜ muu- 

seum, Tartu tähetorn. 

Vahendid: 

Päikesesüsteemi alus ja 

selle osad; mõõdulindid; 

kartong, planeetide 

toorikud, liim, käärid, 

värvilised pliiatsid. 

Saadakse tuttavaks meie Päikesesüsteemi 

erinevate osadega. Programmi käigus 

ehitatakse ja 

uuritakse erinevaid Päikesesüsteemi mudeleid 

– järjestatakse neid nende 

 asukoha järgi, võrreldakse suuruseid ja 

vahemaid nii Päikesest kui üksteisest. 

Räägitakse toimunud ja käimasolevatest 

kosmosemissioonidest planeetide ja teiste 

taevakehade uurimiseks. 

Programmi lõpuosas toimub temaatiline 

käeline tegevus (õpilased valmistavad väikestes 

rühmades Päikesesüsteemi-teemalise 

lauamängu). 

Programmi läbinud õpilane: 

 kirjeldab Päikesesüsteemi erinevaid 

elemente ja selgitab nende vahelist 

erinevust;  

 nimetab Päikesesüsteemi planeete õi- 

ges järjekorras. 

Arendatavad üldpädevused 

 Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum 

kui keskkond, museaalid); 

suhtluspäde- vus (grupitöö); 

matemaatika, loodustea- duste ja 

tehnoloogiaalane pädevus. 
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Millest koosneb vesi? 2 Ruumid: TÜ 

muuseum, muuseumi 

peamaja (toomkirik) 

õppeklass. 

Vahendid: jääkuubikud, 

kuiv jää, termomeetrid, 

veekeetja, erineva 

tihedusega ained (nt 

piiritus, siirup jne), 

sool, plastpudelid, 

topsid, pipetid, 

kirjaklambrid 

Programmi käigus uuritakse vee oma- dusi 

ja erinevaid olekuid ning võrrel- dakse läbi 

katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi 

(nt vesi ja süsihappe- gaas). Praktilise töö 

käigus saavad sel- geks mõisted 

„soojuspaisumine“ ja 

„märgamine“. Katsetatakse, kuidas on 

võimalik muuta vee tihedust. Lisaks 

saadakse teada, kui palju on maakeral 

puhast joogivett ning kuidas kaitsta 

veekogusid reostumise eest. 

Programmi läbinud õpilane: 

 kirjeldab vee erinevaid olekuid ja 

omadusi; 

 oskab nimetada vee külmumis-, sula- mis- 

ja keemistemperatuuri; 

 kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning 

põhjendab vee säästliku tarbi- mise 

vajadust; 

 toob näiteid inimtegevuse mõju ja 

reostumise tagajärgede kohta veeko- 

gudele; 

 omandab teadusliku uurimistöö me- 

toodikat - sõnastab uurimisküsimusi ja/või 

-probleeme, kontrollib hüpo- teese läbi 

eksperimentide, teeb katseid järgides 

juhendeid. 

Lisaks ainealastele oskustele ja teadmistele

 toetab  programm 

üldpädevuste  arendamist: 

suhtluspädevus, loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane pädevus 
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AHHAA 

AHHAA õppepäevade sisutegevust tingmärgid - uurimusülesanded saalides; teadusteater;  planetaarium;  töötuba. 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemiliste

s tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

AHHAA, ELEKTER II  4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium, 

teadusteater. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

 Teeme esmatutvust elektriga: 

selgitame välja, mis see on ja kus see esineda 

võib. Rühmatööna meisterdame valmis köögi- 

ja puuviljapatarei ning lahendame elektriga 

seotud uurimusülesandeid, kasutades 

eksponaate, AHHAA energiarada ja muid 

lisavahendeid. Teadusteatri etendusel "Särisev 

elekter" pööratakse põnevate katsetega 

ennekõike tähelepanu sellele, kui huvitav - ja 

kui ohtlik - elekter olla võib. 

Sobib I kooliastmes omandatud 

teadmiste (elekter ja magnetism) üle 

kordamiseks ja süvendamiseks. 

Õpioskustest on tähelepanu all enese 

juhtimine, koostöö, katsete läbiviimine, 

andmete kogumine, järelduste 

tegemine, seostamine ning tulemuste 

esitlemine (Loodusõpetus – 

uurimisokused). 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne- ja kodanikupädevus 

(rühmatöö), suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – 

arendamist. 

GEOMEETRIA 

 

4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

 

4.-5. klassile  

Proovime magnetite abil kätt geomeetrias. 

Otsime AHHAA näitusesaalist erinevaid 

geomeetrilisi kujundeid ja mustreid ning 

arutame, kuidas nende abil joonistada. 

Insenerimõtlemise arendamiseks võtame ette 

sillaehituse. 

Matemaatika -  geomeetrilised 

kujundid ja mõõtmine. Õpilane on 

tutvunud nurkadega (täisnurk, 

teravnurk, nürinurk, sirgnurk, 

kõrvunurgad, tippnurgad), ning oskab 

kolmnurki nurkade (ka külgede) järgi 

liigitada. Oskab tuua näited 

geomeetriliste kujundite esinemisest 

igapäevaelus. Õpioskustest on 

tähelepanu all enese juhtimine, 

koostöö, katsete läbiviimine, järelduste 

tegemine, seostamine ning tulemuste 

esitlemine. 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 
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sotsiaalne- ja kodanikupädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane 

pädevus – arendamist. 

MÄNGULINE 

MATEMAATIKA 

4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium, 

teadusteater. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid, tikutopsi kabe 

komplektid, rahamängu jaoks 

vajalikud vahendid. 

 

6. klassile  

Lahendame AHHAA eksponaatide abil 

mängudega seotud ja mängulisi matemaatika- 

ja loogikaülesandeid. Rahamängus saavad 

õpilased meeskondade arendada oma 

majanduslikku mõtlemist. Huvitavaid 

matemaatikaülesandeid lahendades saab 

mänguraha teenida (ja selle eest hiljem endale 

üht-teist "osta", kui üle jääb), kuid selleks 

tuleb eelnevalt olemasolevate laenutoodete 

seast endale sobivam valida, sest ülesandeid 

saab vaid mänguraha eest. Teises töötoas 

uurime tikutopsikabe abil tehisintellekti 

arendamispõhimõtet. 

Matemaatika – andmed ja algebra, 

geomeetrilised kujundid ja mõõtmine. 

Programmi läbinu on tutvunud 

protsendi mõistega läbi laenu intressi, 

lahendanud ülesandeid, millel võib olla 

erinevaid lahendusviise, hinnanud 

tulemuse reaalsust. Osaleja on 

kasutanud oma teadmisi nurkadest, 

sagedustabeli koostamisest, 

aritmeetilise keskmise leidmisest ja/või 

graafikute joonestamisest ja 

lugemisest. 

Õpioskustest on tähelepanu all enese 

juhtimine, koostöö, katsete läbiviimine, 

järelduste tegemine, seostamine ning 

tulemuste esitlemine. 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne- ja kodanikupädevus 

(rühmatöö), suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – 

arendamist. 

PAELUV MATEMAATIKA 4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium, 

teadusteater. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

 

6. klassile  

Õppepäeval lahendame meeskondades 

AHHAA eksponaatide abil 

matemaatikaülesandeid, mis kõik on vähemal 

või rohkemal määral seotud paelte või 

nööridega. Mitmed ülesanded on 

mõõtmiseteemalised. Töötoas lahendame 

paelte abil graafidega seotud ülesandeid ja 

uurime, kus igapäevaelus graafe esineb 

(näiteks Facebook, logistika). Päeva lõpus 

ootab ees temaatiline teadusteater „Appi, 

Matemaatika – arvutamine, andmed ja 

algebra, geomeetrilised kujundid ja 

mõõtmine.  

Programmi läbija on laiendanud oma 

arusaama matemaatikast. Õpilane 

kasutab probleemülesannete 

lahendamisel oma teadmisi paaris- ja 

paaritutest arvudest, nurkadest, 
mõõtmisühikute teisendamisest ja 

mõõtmisest ja/või andmete kogumisest 

ja aritmeetilise keskmise leidmisest.  

Õpioskustest on tähelepanu all enese 
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matemaatika!“. juhtimine, koostöö, katsete läbiviimine, 

järelduste tegemine, seostamine ning 

tulemuste esitlemine. 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne- ja kodanikupädevus 

(rühmatöö), suhtluspädevus, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus – 

arendamist. 

ASTRONOOMIA 4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium ja 

planetaarium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

  
Päikesesüsteemi mudeli ehitus (rühmatööna), 

et uurida taevakehade suuruseid ja hiljem 

üheskoos ka nendevahelisi kauguseid, 

uurimusülesanded saalides 3 – 5-liikmelistes 

rühmades AHHAA eksponaate ja 

lisavahendeid kasutades (ülesannete käigus 

uurime näiteks, milline roll on astronoomias 

peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad 

vahelduvad ning katsetame estronautide 

treeningseadet. Võimalusel piilume ka 

päikesesse, aga seda turvalisel moel: läbi 

spetsiaalse teleskoobi. Planetaariumietendus 

AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja 

mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus 

saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda. 

Loodusõpetus – Maailmaruum. Päike 

ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. 

Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. 

Galaktikad. Astronoomia. 

Matemaatika – Andmed ja algebra. 

Andmete kogumine, aritmeetiline 

keskmine. 

Inimeseõpetus -  Mina ja suhtlemine, 

aktiivne kuulamine, eneseavamine, 

koostöö, üksteise aitamine, vastutus 

suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse 

väärtustamine, otsustamine, 

probleemilahendus. 

 

Lisaks ettevalmistus järgenvateks 

kooliastmeteks: aastaaegade 

vaheldumine, peeglid, läätsed, 

gravitatsioon. 
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Kolmas  põhikooliaste 

TÜ Muuseum 

 

 

Programmi nimetus 

Kontakt- 

tundide maht 

(akadeemilis- 

tes tundides) 

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

Vulkaanid ja 

maavärinad 

2 Ruumid: TÜ muu- 

seum, Tartu tähetorn. 

Vahendid: erinevad 

vulkaani mudelid (a) 

jahu, õhupall, voolik, 

pump: b) savi, äädikas, 

pesuvahend, sooda, laa- 

made pusled, vulkaa- 

nide mängukaardid, aja- 

looline seismograaf, 

seismograafi mudel, ar- 

vuti, voolimissavi. 

Haridusprogrammi kestel õpitakse 

tundma Maa siseehitust. Lähemalt vaa- 

deldakse vulkaane (tekkeprotsess, purs- 

kamine, tagajärg) ja maavärinaid (tek- 

keprotsess, tagajärg). 

Kasutatakse erinevaid vulkaani mude- 

leid, et simuleerida vulkaanipurske eri- 

nevaid etappe või tagajärgi. 

Tutvutakse erinevate maailma vulkaani- 

dega ning nende asupaikadega kasuta- 

des selleks maailma vulkaane tutvusta- 

vaid kaarte ja laamade puslet. Seejärel 

selgitatakse näitlikult laamade liiku- 

mise, maavärinate ja vulkaanide omava- 

helisi seoseid. Lisaks uuritakse tähetorni 

ekspositsioonis olevalt arvutiekraanilt 

maailmas viimase nelja päeva jooksul 

toimunud maavärinaid, tutvutakse seis- 

mograafi ja maavärinate skaaladega. 

Õpilastel palutakse käituda nii nagu 

nende arvates maavärina puhul peaks 

tegutsema ning siis arutletakse üheskoos, 

milliseid olid parimad valikud . 

Lõpetuseks valmistatakse gruppidena 

või individuaalselt väike savist vulkaan. 

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. 

Arendatavad ainealased ja üldpäde- 

vused 

kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum 

kui keskkond, museaalid); suhtluspäde- 

vus (grupitöö); matemaatika, loodustea- 

duste ja tehnoloogiaalane pädevus. 

Seotud põhikooli loodusõpetuse ja 

geograafia õppekavaga. 



 

13  

 

 

Maa mõõtmine 2 Ruumid: Tartu Üli- 

kooli muuseum, Tartu 

tähetorn 

Vahendid: Struve kaar 

(ekspositsioonis), kvad- 

randi meisterdamise va- 

hendid (paberjoonised, 

seibid, joogikõrred, 

nöör, käärid, liim), töö- 

lehed ülesannetega, 

mõõdulindid, kirjutus- 

vahendid. 

Programmis tutvutakse erinevate ajaloo- 

liste kaartidega ning meetoditega, kui- 

das on maad läbi aegade mõõdetud. Lä- 

hemalt peatutakse UNESCO maailma- 

pärandisse kantud Struve geodeetilise 

kaare mõõtmise lool (maa mõõtmine 

triangulatsiooni-meetodil ehk kolm- 

nurga omadusi rakendades). 

Iga õpilane valmistab endale paberist 

kvadrandi, mille abil paaristööna lahen- 

datakse töölehel olevaid mõõtmisüle- 

sandeid. Ilusa ilma korral tehakse prak- 

tilisi tegevusi tähetorni õues. 

Töölehel olevate ülesannete raskusaste 

sõltub sellest, missuguse klassiga on te- 

gemist ning on vastavuses matemaatika 

riikliku õppekavaga. 

Programmi läbinud õpilane: 

 selgitab kolmnurga nurkade omadusi 

ja rakendab neid praktiliste mõõtmi- 

sülesannete lahendamisel; 

 tunneb Struve kaare mõõtmise lugu, 

oskab põhjendada Struve kaare oluli- 

sust ja kuuluvust UNESCO maail- 

mapärandisse. 

Lisaks ainealastele pädevustele ja os- 

kustele (geograafia, matemaatika, 

loodusõpetus) arendab programm mit- 

meid üldpädevusi: 

kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum 

kui keskkond, museaalid); suhtluspäde- 

vus (grupitöö); matemaatika, loodustea- 

duste ja tehnoloogiaalane pädevus. 

Elektromagnet- 

kiirgus 

2 Ruumid: TÜ 

muuseum, Tartu 

tähetorn 

Vahendid: 

Toolid, voldikud, 

rühmatöö materjalid. 

Programmis käsitletakse kogu 

universumi elektromagnetspektrit. 

Rühmatöö käigus uuritakse kas ja 

kuidas erinevad kiirguse vormid inimest 

mõjutavad, millised võivad olla 

kiirgusallikad, mis ja kuidas kaitseb 

meid mõne kiirgusliigi eest ning 

millised näevad meie Päike ja 

universum välja erinevates 

lainepikkustes. 

Programmi läbinud õpilane: 

 kirjeldab elektromagnetspektrit; 

 tunneb erinevate kiirguste mõju ini- 

mesele ja loodusele; 

 selgitab, kuidas astronoomid kasuta- 

vad spektroskoopiat oma töös. 

Arendatavad üldpädevused 

Kultuuri- ja väärtuspädevus (muuseum 

kui keskkond, museaalid); suhtluspäde- 

vus (grupitöö); matemaatika, loodustea- 

duste ja tehnoloogiaalane pädevus. 
Füüsika: valgusõpetus. 

Praktiline 

astronoomia 

2 Ruumid: Tartu 
Ülikooli muuseum, 

Programmi alguses uuritakse, milliseid 
astronoomilisi nähtuseid on võimalik 

Programmi läbinud õpilane: 
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  Tartu tähetorn, 

planetaarium 

Vahendid: tähetorni 

ekspositsioon, 

teleskoobid, 

planisfäärid. 

vaadelda palja silmaga. 

Planetaariumietendusel õpitakse tundma 

tuntumaid tähtkujusid ja tehakse nende 

põhjal planisfääriga vaatlusülesandeid. 

 nimetab astronoomilisi objekte, mida 

on võimalik vaadelda ilma teleskoo- 

bita; 

 tunneb ära tuntumaid tähtkujusid; 

 eristab teadust pseudoteadusest 

(astronoomia/astroloogia). 

Lisaks ainealastele oskustele ja teadmis- 

tele (keemia, füüsika) arendab prog- 

ramm üldpädevusi: suhtluspädevus, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pä- 

devus 

Kromatograafia 2 Ruumid: Tartu 

Ülikooli muuseumi 

peamaja (toomkirik), 

õppeklass. 

Vahendid: 

erinevat värvi 

veekindlad markerid, 

kumm, pipett, 

filterpaber, läbipaistvad 

plastiktopsid, tugevama 

seinaga topsid. 

Meid ümbritsevas maailmas esinevad 

puhtad ained ja segud. Üheks võimalu- 

seks teada saada, millistest koostisosa- 

dest segu koosneb, on kasutada kroma- 

tograafiat. Õpilased katsetavad kroma- 

tograafia meetodit paberil ja/või kangal. 

Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja 

tutvutakse selle meetodi avastanud Mih- 

hail Tswett’i ja tema teadustööga. 

Programmi läbinud õpilane 

 mõistab keemiliste nähtuste füüsika- 

list olemust ning looduslike protses- 

side keemilist tagapõhja; 

 oskab märgata keemiaga seotud 

probleeme igapäevaelus ja ümbritse- 

vas keskkonnas. 

Lisaks ainealastele oskustele ja teadmis- 

tele (keemia, füüsika) arendab prog- 

ramm üldpädevusi: suhtluspädevus, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pä- 
devus 

Elekter 2 Ruumid: Tartu Üli- 

kooli muuseumi pea- 

maja (toomkirik). 

Vahendid: multimee- 

ter, vask ja tsink, juht- 

med, elektrit juhtivad ja 

mittejuhtivad materja- 

lid, elektrofoormasin, 

Programmis räägitakse, mis on elektri- 

vool, hõõrdeelekter, Ohmi seadus ja 

elektromagnetiline induktsioon, kuidas 

on sellega seotud elektrimootor. Tutvu- 

takse erinevate elektrit juhtivate ja mit- 

tejuhitvate materjalidega. Arutletakse, 

kuidas on võimalik elektrit toota ja mil- 

Programmi läbinud õpilane: 

 Kasutab füüsika mõisteid, füüsikalisi 

suurusi, seoseid ning rakendusi loo- 

dus- ja tehnikanähtuste kirjeldami- 

sel, selgitamisel ja prognoosimisel. 

 Teeb katseid, järgib juhendeid ja 

ohutusnõudeid, valib õigesti sobi- 

likke mõõtevahendeid ning juhindub 
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  õhupall, Ohm’i seaduse 

stend, elektromagneti- 

lise induktsiooni stend, 

lihtsa elektrimootori 

mudel. 

liseid seaduspärasusi saame leida. Saa- 

dakse teada, kes olid elektrinähtuse 

avastamise võtmeisikud ning kuidas 

selle kõigega oli seotud Tartu Ülikooli 

esimene rektor Georg Friedrich Parrot. 

Tutvutakse Parroti kabineti eksposit- 

sioonis olevate ajalooliste elektririista- 

dega. 

Programmi lõpus valmistavad õpilased 

endale lihtsa kondensaatori (Leideni 

purgi). 

mõõtes mõõtevahendi käsitsemise 

reeglitest; 

 Kannab katseandmed tabelisse, tööt- 

leb andmeid, esitab tulemused graa- 

filiselt ning teeb järelduse hüpoteesi 

kehtivuse kohta. 

Lisaks ainelaastele oskustele ja päde- 

vustele toetab programm üldpädevuste 

arendamist: 

Suhtluspädevus; loodusteaduste ja teh- 

noloogiaalane pädevus. 

 

 
 

AHHAA 

AHHAA õppepäevade sisutegevust tingmärgid - uurimusülesanded saalides; teadusteater;  planetaarium;  töötuba. 

 

Programmi nimetus 

Kontakttundid

e maht 

(akadeemiliste

s tundides) 

Vajalikud ruumid, vahendid 

ja transport 

Programmi kirjeldus Programmi seos õppekavaga 

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused) 

AHHAA ELEKTER III 

 

4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

 

  
Rühmatööna meisterdame valmis köögi- ja 

puuviljapatarei. Lahendame elektriga seotud 

uurimusülesandeid, kasutades eksponaate, 

AHHAA energiarada ja muid lisavahendeid. 

Teadusteatri etendusel "Särisev elekter" 
pööratakse põnevate katsetega ennekõike 

tähelepanu sellele, kui huvitav - ja kui ohtlik - 

Füüsika – elektriõpetus. Elektrilaeng. 

Elektriväli. Elektrivool metallis ja 

ioone sisaldavas lahuses. Vooluringi 

osad. Voolutugevus, ampermeeter, 

pinge, voltmeeter. Juhi takistuse 

sõltuvus materjalist ja juhi mõõtmetest. 

Jada- ja rööpühenduse kasutamise 

näited. Elektriohutus. Lühis. 
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elekter olla võib. Püsimagnet. Magnetväli. 

Elektromagnet. Õpioskustest on 

tähelepanu all enese juhtimine, 

koostöö, katsete läbiviimine, andmete 

kogumine, järelduste tegemine, 

seostamine ning tulemuste esitlemine. 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne- ja kodanikupädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane 

pädevus – arendamist. 

MÄNGULINE 

MATEMAATIKA 

4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid, tikutopsikabe 

komplektid, rahamängu jaoks 

vajalikud vahendid. 

 

 
Lahendame AHHAA eksponaatide abil 

mängudega seotud ja mängulisi matemaatika- 

ja loogikaülesandeid. Rahamängus saavad 

õpilased meeskondade arendada oma 

majanduslikku mõtlemist. Huvitavaid 

matemaatikaülesandeid lahendades saab 

mänguraha teenida (ja selle eest hiljem endale 

üht-teist "osta", kui üle jääb), kuid selleks 

tuleb eelnevalt olemasolevate laenutoodete 

seast endale sobivam valida, sest ülesandeid 

saab vaid mänguraha eest. Teises töötoas 

uurime tikutopsikabe abil tehisintellekti 

arendamispõhimõtet. 

Matemaatika – arvutamine ja andmed, 

protsent, funktsioonid. Läbi kiiruse 

mõõtmise ja liikumise ka 

loodusõpetus ja füüsika.  

Programmi läbija tõlgendab 

igapäevaelus ja teistes õppeainetes ette 

tulevaid protsentides väljendatavaid 

suurusi, sealhulgas laenudega (ainult 

lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 

Osaleja on probleemülesannete 

lahendamisel kasutanud oma 

abivahendeid ja teadmisi sageduste 

tabeli koostamisest, aritmeetilise 

keskmise leidmisest, funktsiooni 

graafiku leidmisest ja tõlgendamisest 

ja/või sarnastest kolmnurkadest. 

Õpioskustest on tähelepanu all enese 

juhtimine, koostöö, katsete läbiviimine, 

andmete kogumine, järelduste 

tegemine, seostamine ning tulemuste 

esitlemine. 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne- ja kodanikupädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika-, 
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loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane 

pädevus – arendamist. 

PAELUV MATEMAATIKA 4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium ja 

teadusteater. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid, tikutopsikabe 

komplektid, rahamängu jaoks 

vajalikud vahendid. 

 

 
Õppepäeval lahendame meeskondades 

AHHAA eksponaatide abil 

matemaatikaülesandeid, mis kõik on vähemal 

või rohkemal määral seotud paelte või 

nööridega. Mitmed ülesanded on 

mõõtmiseteemalised. Töötoas lahendame 

paelte abil graafidega seotud ülesandeid ja 

uurime, kus igapäevaelus graafe esineb 

(näiteks Facebook, logistika). Päeva lõpus 

ootab ees temaatiline teadusteater „Appi, 

matemaatika!“. 

Matemaatika – geomeetria, 

arvutamine ja andmed. Läbi kiiruse 

mõõtmise ja liikumise ka 

loodusõpetus ja füüsika. 

Programmi läbinu on laiendanud oma 

arusaama matemaatika olemusest. 

Probleemülesannete lahendamiseks 

kasutab ta abivahendeid ja teadmisi 

geomeetriast, mõõtmisest, nurkadest 

ja/või aritmeetilise keskmise leidmisest 

ning ruumilist mõtlemist. 

Õpioskustest on tähelepanu all enese 

juhtimine, koostöö, katsete läbiviimine, 

andmete kogumine, järelduste 

tegemine, seostamine ning tulemuste 

esitlemine. 

Programm toetab üldpädevuste -  

õpipädevus, enesemääratluspädevus, 

sotsiaalne- ja kodanikupädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane 

pädevus – arendamist. 
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ASTRONOOMIA 4 AHHAA ekspositsioonisaal, 

labor/auditoorium ja 

planetaarium. 

AHHAA eksponaadid ja 

katsevahendid. 

  
Päikesesüsteemi mudeli ehitus (rühmatööna), 

et uurida taevakehade suuruseid ja hiljem 

üheskoos ka nendevahelisi kauguseid, 

uurimusülesanded saalides 3 – 5-liikmelistes 

rühmades AHHAA eksponaate ja 

lisavahendeid kasutades (ülesannete käigus 

uurime näiteks, milline roll on astronoomias 

peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad 

vahelduvad ning katsetame estronautide 

treeningseadet. Võimalusel piilume ka 

päikesesse, aga seda turvalisel moel: läbi 

spetsiaalse teleskoobi. Planetaariumietendus 

AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja 

mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus 

saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda. 

Füüsika – Valgusõpetus. Päike, täht. 

Valguse peegeldumine, Kuu faaside 

teke, kumer- ja nõguspeegel. Valguse 

murdumine, kumerlääts, nõguslääts, 

varjutused. Kehade vastastikmõju, 

gravitatsioon, Päikesesüsteem. 

Rõhumisjõud looduses ja tehnikas, 

rõhk, manomeeter, õhurõhk, 

baromeeter.  

Geograafia/füüsika – aastaaegade 

vaheldumine. 

Inimeseõpetus - Eneseanalüüs, 

rühmad ja rollid, enesekohased ja 

sotsiaalsed oskused (emotsioonidega 

toimetulek, enesetunnetamine, 

kriitiline mõtlemine, probleemide 

lahendamine, suhtlusoskus. 

 


