
 

Taimefüsioloogia 
e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas 

 

See kursus on Sulle, kui 

 õpid gümnaasiumiastmes 

 tunned huvi bioloogia vastu 

 tahad teada, kuidas taimed toimivad 

 oled mõelnud,  

 kuidas jõuab vesi kõrgete puude tippu 

 kuidas suudavad taimed üle elada kuivust, üleujutusi ja tulevad toime kahjuritega 

 kuidas ‘teab’ taim, et juured tuleb maa alla ja lehed maa peale tekitada 

 miks pööravad taimede lehed end valguse poole 

 miks sööme tihti taime maa-aluseid osasid (kartul, peet, porgand), aga suhkrutootmine 

toimub lehtedes 

 soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule 

 tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks 

 Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab bioloogia tundmist 

    Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane:  

 oskab kirjeldada peamisi taimekehas toimuvaid füsioloogilisi protsesse; 

 oskab kirjeldada, millised protsessid leiavad taimes aset vastusena valgusele, põuatingimustele 
ja teistele keskkonnast tingitud muutustele; 

 teab, milliste kudede-rakkude vahendusel liiguvad taimes vesi, suhkrud, mineraalained ning mis 
paneb need liikumised taimes toimima; 

 mõistab, kuidas toimub taime areng seemnest paljunemiseni; 

 oskab kirjeldada taime kui terviklikku keskkonnaga suhestuvat organismi. 
 

Kursuse maht 3 EAP, 78 tundi 

Sihtrühm gümnaasiumiastme õpilased alates 10. klassist 

Õppejõud Maris Nuhkat, MSc (molekulaar- ja rakubioloogia) 

Osavõtutasu  
õpilastele 

24 eur 

Õpetamise aeg 2019/2020. õ.-a., alates 7. oktoobrist 2019 

Õppetöö vorm Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas; kursusel osalemiseks on vajalik 

arvuti ja interneti kasutamise oskus ning võimalus, e-maili aadressi olemasolu. 

Hindamise vorm 
ja lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb  kontrolltööde eest 
saadud punktide summast; tunnistuse saamiseks peab õpilane saama vähemalt 
50% koondpunktide maksimumist. 

 

Sisu lühikirjeldus: Kursuse eesmärgiks on pakkuda gümnaasiumiõpilastele võimalus õppida tundma 

taimede füsioloogiat tunduvalt sügavamalt kui seda võimaldab kooliprogramm üldhariduskoolides.  

Kursus on heaks abiks ettevalmistumisel bioloogiaolümpiaadiks. 

Kursus koosneb viiest teemast. 

 



Kursuse teemad: 
1. Taimed ja vesi 

2. Taimed ja valgus 

3. Transport taimedes 

4. Taimede kasv ja areng 

5. Taimed ja keskkond 

 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’I keskkonnas  
 

Õpilaste hinnang antud kursusele:  

 Kursus oli väga hariv ja huvitav, sain väga palju uusi teadmisi, eriti meeldis mulle, et kohustusliku 

materjali juures oli ka lisamaterjali, mis aitas teemat paremini käsitleda.  

 Kursus oli väga tore ja laiendas oluliselt mu silmaringi.  

 Materjalid olid okeid, meeldisid KT vabasõnalised ülesanded (vahepeal olid need väga rasked, aga 

neid oli tore lahendada). 

 


