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Uurimuslik õpe

• Haridusfilosoof John Dewey (1859-1952) –
praktiline õpe (learning by doing)

• Sobib hästi õuesõppeks, 
klassiruumis/rühmaruumis raskem rakendada, 
kuid võimalik, kui luua “laboritingimused” 
katsete läbiviimiseks



Uurimuslik õpe

Uurimuslik õpe on vähemalt kahte tüüpi :
1. Laste huvidel põhinev, vastuseid otsitakse neile 

küsimustele, mis hetkel last huvitavad. 
Uurimuse loogika järgib laste huve. 

2. Põhineb traditsioonilisel teaduslikul meetodil 
(uurimisküsimus, hüpotees, uuring, 
järeldused)



1. tüüp. Küsimused, mille vastused 
viivad küsimusteni
• Uurimusliku õppe aluseks on küsimuste 
esitamine.

• Tegeleda tuleb nende küsimustega, mis lapsi 
hetkel tõeliselt huvitavad.  

• Õpetaja roll on innustada lapsi küsima, aitama 
neil leida viise, kuidas ise uurides vastused leida 
ning jätkata neist tulenevate küsimuste abil 
teema uurimist.



1. tüüp. Õpetaja raske töö
• Õppeprotsess kulgeb laste küsimuste-vastuste 
taktis. Milleks õpetajat vaja?

• Õpetaja kavandab õppe raamid, lastel lastakse 
otsustada nii palju kui neis raamides vähegi 
võimalik.



1. tüüp. Õpetaja otsustab

• teema, selle seotuse õppekavaga, 
• kui palju ja mitu korda aega kulutatakse,
• lõiming teiste valdkondadega
• eakohasuse tagamine, 
• oskused, mida tahetakse harjutada,
• vahendid,
• koostöötehnikad. 



1. tüüp. Õppe alustamine

• Nähes tulevase töö valdkondi võimalikult laiana, 
alustage lastega soovitud teemal vestlust, et aru 
saada, millest lapsed selle teema juures kõige 
rohkem huvitatud on

• Küsige mõned üldised küsimused laste huvide 
kohta.  Seejärel püüdke teada saada, mida nad 
sellest valdkonnast teavad Näiteks mängides valitud 
teemal “Täidan täidan laeva”. Õpetaja kirjutab kõik 
öeldu üles.



1. tüüp. Uurimuste läbiviimine

• Jagage lapsed huvide ja teadmiste järgi 
rühmadesse

• Heas rühmas on nii lapsi, kes teavad ja oskavad 
rohkem kui neid, kelle teadmised-oskused on 
madalamad, aeglasemaid  ja kiiremaid

• Jälgige, et igal lapsel oleks võimalus rühma töös 
kaasa lüüa



1. tüüp. Tulemustest teavitamine

• Lapsed peavad kindlasti regulaarselt teistele 
teada andma, millise küsimusega nad tegelesid 
ning mida välja selgitasid – kõneldes, 
joonistades, oma uurimisobjektidest ja 
tulemustest näitusi tehes vm viisil



2. tüüp. Teadusliku meetodi 
rakendamine

• Õpetaja määratleb teemavaldkonna ning annab 
lastele rohkesti teavet. Selleks kasutatakse pilte, 
jutte raamatutest, vestlust, jutustamist,  teavet 
internetist jm 

• Koostatakse uurimisküsimus(ed). 



2. tüüp. Uurimuslik õpe. 
Uurimisküsimus
• Küsimus peab olema selline, millele lapsed 
soovivad vastust saada.

• Sõnastatud selgelt ja lastele arusaadavalt
• Võimaldama uurimist, mitte ainult oletamist.
- näiteks: Millises järjekorras avanevad lasteaia 
õues olevate puude ja põõsaste pungad?



Küsimuste tüübid

1. Faktilisel küsimusel on ainult üks õige vastus, 
näiteks, millises järjekorras puud lehtisid. 
Vahel, kui küsimus on keeruline, pole ka vastus 
lihtne, näiteks: “Miks on taimed rohelised?” 
Faktilised küsimused on uurimusliku õppe jaoks 
parimad, kuid valida tuleb sellised, millele vastuse 
leidmiseks saab uurida ning mis on lastele 
eakohased. 



Küsimuste tüübid
• Tõlgendavatel küsimustel on rohkem kui 
üks vastus, kuid neid peab tõendama, 
põhjendama. Näiteks pärast jutu lugemist 
esitatud küsimusele: “Miks tahtis Nähka linna 
minna?” võib olla mitu vastust, kuid need 
peavad olema seotud jutus kirjeldatuga. Sellised 
küsimused sobivad hästi arutelu algatamiseks ja 
kõneoskuse parandamiseks, mõnikord ka 
uurimuse alustamiseks. 



Küsimuste tüübid

▫ Hinnangulised küsimused küsivad arvamust. 
Vastuse kvaliteet  oleneb paljuski  eelnevatest 
teadmistest. Nende abil on hea vestlust arendada. 
Näiteks küsimused: “Mis Sa arvad, kuidas 
saaksime teada, missugused puud meie õues 
kasvavad?” või “Kas oled nõus, et Nähka armastab 
loodust?”  annavad hea aluse aruteluks. 



Uurimisküsimus: Millises järjekorras avanevad 
lasteaia õues olevate puude ja põõsaste pungad?

• Vaadeldakse puid ja põõsaid, õpetaja näitab 
pungi ja seletab , milleks neid on vaja. 

• Loendatakse, mitu erinevat liiki (perekonda) 
puid-põõsaid aias on. 

• Õpetaja tutvustab aias kasvavaid liike.
Luuakse hüpotees – Pungad avanevad … 
järjekorras). Vastav rida pilte pannakse 
rühmaruumi seinale.



Hüpoteesi kontrollimine

• Iga päev jälgitakse pungi ning vastavalt 
avanemisele tehakse hüpoteetilise rea alla 
piltidest  teine, tegelik  rida. 

• Kui kõik vaadeldud liigid on lehtinud, 
võrreldakse ridasid ning  tehakse järeldus, kas 
esialgne arvamus (hüpotees) oli õige.



Järeldused

• Oluline: Lastele selgitatakse, et selles pole 
midagi halba kui esialgne arvamus  osutub 
valeks. 



Uurimuslikus õppes taotletakse, et  lapsed

Oskavad
• esitada uurimisküsimust ning oletada selle 
vastust

• Teha vaatlusi/tähelepanekuid ning tulemusi 
registreerida

• Uuringu vältel täiendada või korrigeerida oma 
teadmisi

• Rääkida või muul viisil esitada oma uuringu 
tulemusi 



Tänan kuulamast!


