
Lisa: õppekava digipädevused  

Geograafia  
 

Periood   7. klass  8. klass  9. klass  

septemb 

er -  

oktoober  

Teema:  Kaardiopetus.  

   

 Allteema: Maa kuju ja suurus. 

Skaala. Asukoht ja selle 

maaramine,  geograafilised 

koordinaadid. Ajavoondid.  

 Integreerimine teiste 

ainetega:  

Loodusõpetus,  füüsika,  eesti 

ja inglise keel.  

  

Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid kasutamiseks:   

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com/ 

 
 

Teema:  Ilm ja 

kliima.   
  

Allteema: 

Kliimadiagrammi

d ja  

kliimakaardid. 

Kliimat 

kujundavad  

tegurid. 

Päikesekiirguse 

jaotumine 

Maal.  
  

Integreerimine 

teiste ainetega: 

Loodusõpetus, 

füüsika,  eesti ja 

inglise keel.  
  

Digipädevuste 

osaoskused:  

 Digipädevuste 

osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid 

kasutamiseks:   

https://e-

koolikott.ee/ 

https://www.tasku

tark.ee/m/ 

http://kooligeogra

afia.ut.ee/ 

https://geografkri

m.jimdofree.com/ 

https://geo.

koltyrin.ru 

www. 

quizizz.co

m  

www. 

Teema:  Euroopa ja Eesti.
   

 Allteema: Euroopa ja Eesti 

geograafiline asend, 

pinnamood ning geoloogia.  
 

 Integreerimine teiste 

ainetega: Loodusõpetus,  
eesti ja inglise keel.  

 

 Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid kasutamiseks:   

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com
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kahoot.co

m   

www.opiq.ee 

https://d-

maps.com/ 

https://classroom.

google.com/ 

novemb 

er -  

detsemb 

er 

Teema:  Geoloogia.   

  

Allteema: Maa siseehitus. 

Laamad ja  laamade 

liikumine. Maavarinad. 

Vulkaaniline tegevus. 

Inimeste elu ja.  
  

Integreerimine teiste 

ainetega: Loodusõpetus,  
eesti ja inglise keel.   
  

Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid kasutamiseks:   

 https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com/ 

Teema:  Ilm ja 

kliima.   
  
Allteema: 

Aastaaegade 

kujunemine. 

Temperatuuri ja 

õhurõhu seos. 

Üldine 

õhuringlus. 

Ookeanide, 

merede ja 

pinnamoe mõju 

kliimale. 

Kliimavöötmed. 

Ilma ja kliima 

mõju 

inimtegevusele.  
  
Integreerimin

e teiste 

ainetega: 
Loodusõpetus

,  füüsika,  

eesti ja inglise 

keel.  
  
Digipädevuste 

osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid 

kasutamiseks:   

https://e-

koolikott.ee/ 

https://www.tasku

tark.ee/m/ 

Teema: Euroopa ja Eesti.   
  
Allteema: Euroopa ja Eesti

  kliima.  
  
Integreerimine teiste 
ainetega: Loodusõpetus,  
eesti ja inglise keel.  
  
Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid kasutamiseks:   

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com
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http://kooligeogra

afia.ut.ee/ 

https://geografkri

m.jimdofree.com/ 

https://geo.

koltyrin.ru 

www. 

quizizz.co

m  

www. 

kahoot.co

m   

www.opiq.ee 

https://d-

maps.com/ 

https://classroom.

google.com/ 

januuar -  

vebruar  

 Teema: Pinnamood. 
  
Allteema:  Pinnavormid ja

  pinnamood. 

Pinnamoe kujutamine 

kaartidel. Maestikud ja 

magismaad.  
  
Integreerimine teiste 

ainetega:  
Loodusõpetus,  eesti ja inglise 

keel.  
  
Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid kasutamiseks:   

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

 Teema: Veestik   
  

Allteema:  

Veeressursside

  

jaotumine 

Maal. 

Veeringe. 

Maailmameri 

ja selle osad. 

Temperatuur, 

soolsus ja 

jääolud 

maailmamere 

eri osades. 

Mägi- ja 

tasandikujõed, 

vooluvee mõju 

pinnamoe 

kujunemisele.  

 

Digipädevuste 

osaoskused:  

 1) info 

haldamine,  

Teema: Euroopa ja Eesti.   
  
Allteema: Euroopa ja Eesti

  veestik.  
  
Integreerimine teiste 
ainetega: Loodusõpetus,  
eesti ja inglise keel.  
  
Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Töövahendid kasutamiseks:   

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com
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https://classroom.goo

gle.com/ 

2) 

probleemilahendu

s.  

Töövahendid 

kasutamiseks: 

https://e-

koolikott.ee/ 

https://www.tasku

tark.ee/m/ 

http://kooligeogra

afia.ut.ee/ 

https://geografkri

m.jimdofree.com/ 

https://geo.

koltyrin.ru 

www. 

quizizz.co

m  

www. 

kahoot.co

m   

www.opiq.ee 

https://d-

maps.com/ 

https://classroo

m.google.com/ 

  

märts -  

aprill  

Teema: Rahvastik. 
  

Allteema:  Inimese elu ja 

majandustegevus tasase 

pinnamoega aladel. 

Maailmamere pohjareljeef. 

Pinnamoe ja pinnavormide 

muutumine aja jooksul.  
  
Integreerimine teiste 

ainetega:  
Loodusõpetus,  eesti ja inglise 

keel.  
  
Digipädevuste osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

 Teema: Veestik   
  

Allteema:  Jõgede 

veerežiim,  

üleujutused. 

Järved ja 

veehoidlad.  

Veekogude 

kasutamine ja 

kaitse.  
  
Integreerimine 

teiste ainetega:  
Loodusõpetus,  

eesti ja inglise 

keel.  
  

Teema: Euroopa ja Eesti.   
  
Allteema: Euroopa ja Eesti
  rahvastik. Euroopa ja 
Eesti  asustus. Euroopa ja 
Eesti  majandus.  
  
Integreerimine teiste 
ainetega: Loodusõpetus,  
eesti ja inglise keel.  
  
  
Digipädevuste osaoskused:  

1) info haldamine,  

2) probleemilahendus.  

Töövahendid kasutamiseks:  

https://e-koolikott.ee/ 

https://e-koolikott.ee/
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https://www.taskutark.ee/m/
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Töövahendid kasutamiseks:   

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com/ 
  

Digipädevuste 

osaoskused:   

1) info haldamine,  

2) turvalisus. 

Töövahendid 

kasutamiseks:   

https://e-

koolikott.ee/ 

https://www.tasku

tark.ee/m/ 

http://kooligeogra

afia.ut.ee/ 

https://geografkri

m.jimdofree.com/ 

https://geo.

koltyrin.ru 

www. 

quizizz.co

m  

www. 

kahoot.co

m   

www.opiq.ee 

https://d-

maps.com/ 

https://classroom.

google.com/ 
  

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com

/ 
 

mai  

-juuni  

Teema: Rahvastik.  
  

Allteema:  Riigid maailma 

kaardil.  Erinevad rassid 

ja rahvad.  

Rahvastiku paiknemine ja 

tihedus. Maailma rahvaarv ja 

selle muutumine. 

Linnastumine.  
  

Integreerimine teiste 

ainetega:  
Loodusõpetus,  eesti ja inglise 

keel.  
  

Teema:  

Loodusvööndid   
  

Allteema:  

Looduskompo

nentide  

(kliima, 

muldade, 

taimkatte, 

loomastiku, 

veestiku, 

pinnamoe) 

vastastikused 

seosed.  
  

Teema: Euroopa ja Eesti.   
  

Allteema:  Euroopa ja Eesti

  põllumajandus ning 

toiduainetööstus. Euroopa ja 

Eesti teenindus.  
  

Integreerimine teiste 
ainetega: Loodusõpetus,  
eesti ja inglise keel.  
  

Digipädevuste osaoskused:  

 1) info haldamine,  

2) probleemilahendus.  

Töövahendid kasutamiseks: 
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Digipädevuste osaoskused:  

 1) info haldamine,  

2) probleemilahendus.  

Töövahendid kasutamiseks: 

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com/ 

 

Integreerimine 

teiste ainetega:  
Loodusõpetus,  

eesti ja inglise 

keel.  
  

Digipädevuste 

osaoskused:  

 1) info 

haldamine,  

2) 

probleemilahendu

s.  

Töövahendid 

kasutamiseks: 

https://e-

koolikott.ee/ 

https://www.tasku

tark.ee/m/ 

http://kooligeogra

afia.ut.ee/ 

https://geografkri

m.jimdofree.com/ 

https://geo.

koltyrin.ru 

www. 

quizizz.co

m  

www. 

kahoot.co

m   

www.opiq.ee 

https://d-

maps.com/ 

https://classroom.

google.com/ 

 

https://e-koolikott.ee/ 

https://www.taskutark.ee/m/ 

http://kooligeograafia.ut.ee/ 

https://geografkrim.jimdofree

.com/ 

https://geo.koltyrin.ru 

www. quizizz.com  

www. kahoot.com   

www.opiq.ee 

https://d-maps.com/ 

https://classroom.google.com

/ 
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