
Maa ja linna elukeskkonna võrdlemine 

Paaristöö: Maa ja linna elukeskkonna võrdlemine, plusside ja miinuste väljatoomine (SWOT-analüüs). 

Digi: loob info visualiseerimiseks digitaalse plakati, kombineerides teksti ja pilti; 

Lõimitud ained: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, kunst. 

Eesmärgid: 

Loodusõpetus – võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas; toob näiteid asula elustikku ja inimese 

tervist kahjustavate tegurite kohta. 

Eesti keel – loob grammatiliselt õiget teabeteksti, kasutades õigeid sõnaliike. Igas lauses peavad olema 

järgmised sõnaliigid: nimisõna, tegusõna, omadussõna. Soovi korral ka teised sõnaliigid: asesõna, 

arvsõna. 

Matemaatika – loeb andmeid diagrammilt ning oskab neid kõige üldisemalt iseloomustada; arvutab 

protsent arvust; vastused vormistab tabelina. 

Kunst – kujundab etteantud tingimustel teemakohase plakati. 

Ajakava 

Kuupäev  Aine Tegevus Töö esitamine Märkused 

12.01 loodusõpetus  45 min. Paarideks 

jagunemine, töö ja 

hindamiskriteeriumitega  

tutvumine, tööga alustamine 

 Tugevused (plussid) ja 

nõrkused (miinused) on 

antud. Võimalused ja 

ohud õpilased peavad 

ise tooma.  

 eesti keel 20 min Grammatikareeglite 

kinnistamine 

(sõnamoodustus), lausete 

ehitamise reeglite kordamine. 

  

 matemaatika 30 min Kasutades statistilised 

andmed, arvutab protsent 

arvust, vastust vormistab 

tabelina, lisab tabel plakatisse 

Tabeli esitamine 

matemaatika õpetajale 

ja õpetaja Nataliale.  

 

 

13.01 kunst 45 min Alustatud töö 

jätkamine 

Töö esitada õpetaja 

Nataliale.  

 

 eesti keel 20 min Teksti õigekeelsuse 

korrigeerimine. 

Teksti esitamine eesti 

keele õpetajale 

 

 loodusõpetus 45 min. Töö lõpetamine ja 

esitamine 

töö laadida Google 

Classroom´i kausta 

 

 

Abiks: 



Plussid ja miinused (https://www.opiq.ee/kit/8/chapter/319 ja https://www.opiq.ee/kit/8/chapter/321 ) :  

 

http://2.bp.blogspot.com/-S5WDGTqDuJU/VG41ufbPhgI/AAAAAAAAAAc/me-xMXXWDug/s1600/swot.jpg  

HINDAMISKRITEERIUMID 

LOODUSÕPETUS:  

1. Infoallikate valik: on kasutatud vähemalt 3 erinevat infoallikat sh. raamatuid, õpikuid, internetti. 

On lisatud viited materjalidele. 

2. Plakati kujundus: plakat on illustreeritud piltidega, tekst vormistatud loogiliselt ja korrektselt.  

3. Töös kasutatud Statistikaameti andmed. 

4. Töö on esitatud õigeaegselt.  

KUNST: 

1. Ära koorma plakatit üle liiga paljude elementidega. 

2. Ära kasuta plakatil liiga väikest kirja. 

3. Ära koorma teksti üle erinevate võimalustega (kaasaegsed programmid võimaldavad teha tekstiga 

väga palju erinevaid asju – sa ei pea neid kõiki korraga kasutama. 

4. Kasuta maksimaalselt kolme kirjastiili. 

5. Vali tausta värvile sobiv teksti värv (tekst peab taustalt välja paistma). 

6. Kui soovid midagi esile tõsta, siis tee seda kas värvi, rasvase kirja, kaldkirja või alla joonimisega - 

kasutades korraga ainult ühte neist. 

7. Pildid, fotod, joonistused, jne. peavad olema teemakohased. 

EESTI KEEL: 

1. Laused on koostatud grammatiliselt õigesti. 

2. Igas lauses esineb 3 sõnaliiki. 

3. Tekstiliik on teabetekst. 

MATEMAATIKA: 

1. Õigesti kasutatud andmed. 

2. Õiged vastused. 

3. Korrektselt koostatud tabel. 

 

https://www.opiq.ee/kit/8/chapter/319
https://www.opiq.ee/kit/8/chapter/321
http://2.bp.blogspot.com/-S5WDGTqDuJU/VG41ufbPhgI/AAAAAAAAAAc/me-xMXXWDug/s1600/swot.jpg


Poiste rühm 

Maa ja linna elukeskkonna võrdlemine 

1.  
Linn 

Tugevused  Nõrkused Võimalused Ohud 

Palju kauplusi ja 
akadeemilisi asutusi 

Must õhk ja palju 
inimesi, kes 
kiirustavad tööle. 

On palju busse ja nad 
sõidavad terve päev.  

On palju autosid, ja 
nad sõidavad kiiresti. 

     

Maa 

Tugevused  Nõrkused Võimalused Ohud 

Puhas õhk ja lähedal 
võivad käia  

metsloomad. 

Et pääseda linna peab 
pikka teed minna 
jalgsi. 

On rohkem rohelust, 

ja palju põldu. 
 

Palju metsloomi ja nad 
võivad tulla kodu 
juurde. 
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  kui mets on lähedal  

siis suvel on  põud 

ja tekib tulekahju. 

 



Tüdrukute rühm 

Maa ja linna elukeskkonna võrdlemine      

LINNAS       MAA-ASULAS 

     NÕRKUSED 

● Linnas on saastatud 
õhk. 

● Linnas võib tekkida 
sudu. 

● Linnas on rohkem müra. 
● Linnas on palju ehitisi. 

   TUGEVUSED 

● Linnas on rohkem töökohti. 
● Linnas on soojem kui 

lähiümbruses. 
● Linnas on lähedal 

päästeamet. 

   NÕRKUSED 

● Maa-asulates on vähem 
töökohti. 

● Maa-asulates elab vähe 
inimesi ja nad ei saa 
mõnikord sulle aidata 
vajaduse korral. 

      TUGEVUSED 

● Maa-asulates on puhas õhk. 
● Maa-asulates peaaegu kõik 

tooted on looduslikud. 
● Maa-asulates rohelisem 

keskkond. 

    OHUD 

● Linnas võib inimene 
kergelt auto alla 
sattuda. 

● Linnas on palju 
tehaseid. 

           VÕIMALUSED 

● Linnas töötavad inimesed 
teeninduses, kaubanduses, 
tööstuses ja ehituses. 

● Linnas on võimalik 
kõrghariduse saada. 

      OHUD 

● Maa-asulatest on kaugel 
päästeamet. 

● Maa-asulates sinu maja 
sisse võib tulla loom 
(madu, hiir, rebane) 

VÕIMALUSED 

● Maa-asulas võib töötada 
loomakasvatuses, põllunduses, 
metsanduses ja kalanduses. 

● Maa-asulates võib jalutada 
metsas. 

 

            

 

                            

 

 

 

 



 

Rahvaarv linnades ja maa-asulates                         

 % Rahvaarv  % Rahvaarv 

Kogu Eesti 100% 1 340 194 Pärnu 3% 40 206 

Tallinn 30% 402 058 Kohtla-Järve 3% 40 206 

Tartu 8% 107 216 Väiksemad linnad 20% 268 039 

Narva 4% 53 608 Eesti linnad 68% 911 332 

   Maa-asulad 32% 428 862 
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