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Kaardioskuste märksõnad õppekavas

kasutab nii paber- kui arvutikaarte ja
teisi ruumiinfot edastavaid mudeleid

• info leidmiseks, 
• objektide ja nähtuste

iseloomustamiseks, 
• analüüsimiseks, 
• järelduste ja ruumiliste otsuste

tegemiseks (planeerimiseks),
• põhjendamiseks.

koostab paberil või arvutis kaardi

• info edastamiseks, 
• objektide ja nähtuste

iseloomustamiseks,
• analüüsi tulemuste esitamiseks, 
• planeerimiseks. 



Veebipõhised “kohustuslikud” kaardid

II kooliaste (4.-6. kl)                    III kooliaste (7.-9. kl)                         IV kooliaste (10.-12. kl)     

Eesti interaktiivne kaart
Linnade interaktiivsed kaardid

Google Earth

Google maps (satelliidipildid, tänavavaade)
Maa-ameti kaardiserver

Eesti ilmateenistuse ilmakaardid Ventusky ilmakaart Kaardirakendus Earth (õhusaaste)

NASA Worldview

Rahvastiku, majanduse veebipõhised teemakaardid
Transpordi reaalaja kaardid

Maailma metsaseire kaart
(Global Forest Watch)

Statistikaameti kaardirakendus



Kodu ja kooli lähedalt laia maailma
Alta tuulepark USA-s 

Meuro päikeselektrijaam Saksamaal Vihmametsa raadamine Brasiilias

Tutvumine
kooli
ümbrusega



Lihtsamast keerukamaks

• Ilma iseloomustamine, võrdlemine, seoste leidmine

Ventusky ilmamudel

Eesti ilmakaart

Samajoonte, rõhuväljade ja
frontidega ilmakaart



Uurime kodukoha pinnamoodi põhjalikumalt



Keerukad protsessid mõistetavaks
• Kus tekivad tsüklonid? 
• Kuhu ja kui kiiresti liiguvad?
• Ilm tsükloni eri osades.
• Troopiliste ja parasvöötme tsüklonite võrdlus.
• Milliseid piirkondi troopilised tsüklonid ohustavad?

Troopilised tsüklonid 2019 aasta septembri algul Atlandi ja Vaiksel ookeanil. 

Parasvöötme tsüklon



Üldistatud mudelid arusaadavaks

• Õhuringlus ja püsivad tuuled (8. klass ja gümnaasium). 



Põhikaardi lugemisoskus selgeks
• Suundade sh asimuudi määramine. 
• Vahemaade mõõtmine.
• Pinnavormide kuju, kõrguse, nõlvade

kalde iseloomustamine, suhteline, 
absoluutne kõrgus.

• Veekogude voolu suuna määramine, 
jõe langu ja voolu kiiruse seostamine.

• Pildi ja kaardi kokku viimine.



Reaalaja kaardid õpihuvi tõstmiseks

• Lennu- ja laevaliiklus reaalajas.
• Eri piirkondade võrdlused.



“Oma kaardi” koostamine

• koostab paberil või arvutis kaardi
• info edastamiseks, 
• objektide ja nähtuste iseloomustamiseks,
• analüüsi tulemuste esitamiseks, 
• planeerimiseks. 

Ülesanded õpilastele:
• Üksikute objektide märkimine kaardile, teekonna (nt oma koolitee) tähistamine kaardil, 

info lisamine kaardile jms.
• Lihtsa temaatilise kaardi koostamine pildiliste leppemärkidega (suvine perereis, 

klassiekskursioon, spordivõistlusel käimine jms)



Minu koolitee (lühima tee leidmine) 

Minu kodu Nisu tänaval

Veeriku Selver

Tartu raudteejaam

Mart Reiniku Kool

Minu koolitee pikkus on 2,6 km



Lühima tee leidmine, teejuhatus
• Ülesanne: Teil on kohe kohe

algamas üritus Suures
Taevaskojas. Paar sõpra
saabusid äsja rongiga
Taevaskoja raudteejaama ja
neil pole õrna aimugi, kuhu ja
kuidas kohale jõuda.

• Koosta võimalikult lühike kuid
asjalik teejuhatus, kuidas
Taevaskoja raudteejaamast
ürituse toimumispaika jõuda.



Temaatiliste kaartide koostamine, 
seoste õppimine (7. klass)

Teemakaart: Sooja Põhja-Atlandi
hoovuse mõju Euroopa talvistele
temperatuuridele

“Vulkaanid Euroopas”
Vulkaanide kaardikiht

Õpilase koostatud kaart
“Vulkaanid Euroopas”
Vulkaanide
leppemärkide lisamine
laamadega kaardikihile.

https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/



Temaatiliste rahvastikukaartide koostamine



Tänan kuulamast!


