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MIS ON AVASTAMINE?

*Seni tundmatu leidmine.

*Esimesena kindlaks tegemine, millegi olemasolust,        
nende omadustest.

*Avastama varem tundmata seaduspärasusi.

*Midagi märkama, nägema.

*Milleski selgusele jõudma.



Ma kuulen ja ma unustan,

Ma näen ja ma mäletan,

Ma teen ja ma saan aru!Ma teen ja ma saan aru!

Hiina vanasõna



Metoodika sai alguse Ameerika Ühendriikidest

Õpetamise protsess on ülesehitatud:

*Lapse aktiivsusele

*Käelisele tegevusele*Käelisele tegevusele

*Meelte kasutamisele

*Süsteemsele õppekavale



Kõrgemad tunnetuslikud oskused

*Kriitiline mõtlemine

*Küsimuste esitamise oskus

*Probleemide lahendamise oskus

*Suuline ja kirjalik eneseväljendamise *Suuline ja kirjalik eneseväljendamise 

oskus                                                

*Otsustusvõime

*Loovus

*Sotsiaalsed pädevused



*Avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja 
juhendamise abil last võimalikult 
iseseisvale teadmiste hankimisele ning 
arusaamisega õppimisele

*Olulisel kohal on mõistmine, mitte 
üksnes kuulmine ja nägemine, 
meeldejätmine ja ülesütlemine



Suunatud uurimusliku ehk avastusõppe 
metoodika valiku põhjused

*Avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine

*Laps tunneb tegutsemisest, õppimisest 
eduelamust

*Julgustatakse last ise uurima ja katsetama*Julgustatakse last ise uurima ja katsetama

*Pakutakse abi ja toetust siis, kui laps seda 
vajab

*Kuulatakse lapse küsimusi ja mõistetakse 
selle tähendust

*Märgatakse lapse enda kogemust ja 
mõistmist



Laste roll metoodikas

*Võimalus avastada loodusteadusi 
ISE

*Lapsed on väikesed teadlased

*Võimalus arutleda

**Võimalus aktiivselt osaleda 
protsessis

Õpetaja roll metoodikas

*Lapse aktiviseerimine

*Lapse suunamine



„Avasta mõõdud“

* Sarnasuste ja erinevuste vaatlemine ja 

kirjeldamine

*Kõrvutamine, järjestamine*

*Mõtete, küsimuste ja arutelude 

kujundamine

*Jooniste ja tabelite koostamise oskus

*Mõõtmistulemuste tõlgendamise oskus





„Avasta meeled“

*Välismaailma tunnetamine eri meelte 

koostöös

*Meeleelunditega ümbruse tajumine*

*Meelt kasutamine igapäevaste 

tööriistadena

*Sõnavara rikastumine õppetsükli läbimise 

käigus



*



„Avasta ilma“

*Ilma tajumine erinevate meelte abil

*Teadmiste suurenemine mõjust 

igapäevaelule vaatluste ja igapäevaelule vaatluste ja 

kogemuste käigus

*Areneb analüüsivõime ja seoste 

loomise oskus



Õppetsükkel “Vaatle ilma” 
koosneb  19. teemast

*Enamuse selle õppetsükli tegevustest 

lapsed arutlevad, analüüsivad, katsetavad, 

seostavad ja jäädvustavad oma vaatlused, seostavad ja jäädvustavad oma vaatlused, 

mõtted ja avastused töölehtedele.

*Tegevused toimuvad nii õues kui ka  toas



Mõisted

*Ilma muutumine päevast päeva ja nädalast nädalasse

*Ilmaelementideks on pilvkate, sademed, tuul, 

temperatuur

*Erinevate ilmaelementide mõõtmisvahendid on *Erinevate ilmaelementide mõõtmisvahendid on 

erinevad

*Tuule mõõtmisskaalad, termomeetrid ja sademete 

hulga mõõtmisvahendid

*Ilmavaatlejad on teadlased, kes uurivad, vaatlevad ja

koguvad informatsiooni ilma kohta ja ennustavad ilma



Mida me teame sellest teemast?

Mida me teame ilmast?



Ilma tajumine meelte abil



Ilmakalendri sisseseadmine, jälgimine, 
looduse seaduspärasustest arusaamine



Tuulega tuttavaks, tuulelõbud



Toa- ja välistemperatuur



Katsed veega, veetemperatuur



Katsed värvi ja kangastega



Sademete mõõtmine



Lombiraamat ja Pilveraamat



Omandatud oskused

*Ilma vaatlemine tajumise teel

*Ilmaelementide üle arutlemine ja 

ülesmärkimine

**Töövahendite kasutamine tuule kiiruse, 

temperatuuri ja sademete hulga määramiseks

*Erinevate pilvetüüpide vaatlemine

*Pikaajaliselt kogutud andmetest kokkuvõtete 

tegemine



Omandatud hoiakud

*Teadmiste rikastamine ilma kohta

*Arusaamise tekkimine ilma mõjust igapäevaelule

**Avastamine, et mõõtmiste läbiviimine ja pikaajalised 

ülestähendused on kasulikud ja aitavad ilma kohta 

rohkem teada saada


