
RÜHM

LÕIMING: Majandusõpe, geograafia, bioloogia, eesti keel

Tööjuhis 7.-12. klassi õpilastele
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TÖÖ RÜHMADES.

1.

Ookeanid moodustavad Maa pindalast ligikaudu kaks kolmandikku ja võiks arvata, et 
inimesed ei suuda seda tohutut veemassi ja selle elustikku kahjustada. Tegelikkus on 
kahjuks teine. Ookeanid ja mered on ohus, sest vee temperatuur tõuseb, hapnikusisal-
dus ja vee happesus eri aladel muutub, rääkimata otsesest reostusest nafta, plastiku ja 
palju muuga. Lisaks tekitab kahju ülepüük, suurkiskjate püük ja mürkide kuhjumine 
toiduahelas. Et kaitsta inimese toimetulekut ning nii vee kui maismaa ökosüsteeme, 
tuleb läbi mõelda, kuidas kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elus-
ressursse. Kuna inimene ei saa majandustegevusest loobuda, tuleb selleks leida sääst-
vamaid viise, näiteks ökosüsteemipõhine majandamine. 

RÜHMATÖÖ “Läänemeri”

Ookeanid  ja 
mereressursid

Ookeanid  ja 
mereressursid

Vaadake eelneva illustreerimiseks järgmisi ingliskeelseid videoklippe:

Ülepüük https://www.youtube.com/watch?v=yfk07yhH9Mg (1:13) 

(4:20) https://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas 

Ohustatud liigid (11:43) https://www.youtube.com/watch?v=uIxytMArLX4

Jagage klass neljaks rühmaks. Iga rühm loeb läbi alloleval lingil oleva brošüüri.

Millist seitset tasandit sisaldab ökosüsteemipõhine majandamine?

Miks ei ole hea majandada merd majandussektorite põhiselt?

Joonistage kolmest kuni viiest pildist koosnev koomiks, mis illustreerib vastust 

kahele esimesele küsimusele.

https://issuu.com/elfond/docs/wwf_ebm_cartoon_web_est
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Tutvustage teistele oma rühma töö tulemusi.

3  Arutage ühiselt, kas Eestis elava üksikisiku valikud ja otsused saavad 
mõjutada Läänemere keskkonnaseisundit. Tehke arutelust kirjalik kokkuvõte.
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RÜHM2.

RÜHM4.

RÜHM3.

Miks peab mere ökosüsteemipõhine majandamine hõlmama ka maad?

Miks pole Läänemere ökosüsteemipõhine majandamine efektiivne kui seda teeb 

ainult Eesti või ka kõik Läänemerd ümbritsevad maad üheskoos? 

Joonistage kolmest kuni viiest pildist koosnev koomiks, mis illustreerib vastust 

kahele esimesele küsimusele.

Miks vajab ökosüsteemipõhine majandamine ajalist mõõdet?

Miks on vaja ökosüsteemipõhise majandamise otsuste tegemisse kaasata sidus-

gruppe? Tooge mõned näited sidusgruppidest, keda peab kindlasti kaasama.

Koostage brošüüri alusel vähemalt viis küsimust. Intervjueerige õpetajat ning 

vormistage intervjuu kirjalikus vormis. Illustreerige intervjuu.

Millised seitse majandusvaldkonda on seotud mere ökosüsteemipõhise majandamisega?

Selgitage, mida võiks Läänemere kontekstis tähendada ökosüsteemipõhise 

lähenemise 7. printsiip „Ökosüsteemipõhine lähenemine peab leidma aset sobilikus 

geograa�lises ja ajalises kontekstis“.

Koostage mõttekaart, mis iseloomustab kahe esimese küsimuse vastuseid ning 

illustreerige see.

Koostage ühiselt teabeleht, milles on kajastatud iga rühma töö tulemus. 


