
Jääaja Keskuse õppematerjalid 

Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Jääaja Keskuse õppematerjalid kooli ja keskuse õppetegevuste lõimimiseks 

 

Õppematerjalid on mõeldud  õpilastele, et tutvuda ekspositsiooniga enne Jääaja Keskuse 
külastamist ning planeerida oma tegevusi keskuses. 

Õppematerjali saab kasutada: 

1. Loominguliste tööde koostamise planeerimiseks koolis  
2. Uurimuslike tööde planeerimiseks koolis 

 
Õppematerjal sisaldab 18 erineva teema kohta illustreerivat fotot, käsitletavate teemade 
loendit, teemakohaseid internetiaadresse ja täiendavat infomaterjali.  

Loominguliste  ja uurimuslike tööde planeerimise ja läbiviimise kohta on koostatud 
metoodilised juhendid õpetajatele (Lisad 1 ja 2) ja rühmatööde vormistamise ja tööde 
hindamise protokollid õpilastele (Lisad 3-5) 

Koostatud loomingulised ja uurimuslikud töid saab edasi arendada põhikooli õpilaste 
õppekavakohasteks loovtöödeks ja gümnaasiumiõpilaste praktilisteks töödeks ja 
õpilasuurimusteks. 
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Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Ekspositsiooni plaan 

I korrus – Jääaeg ja jää meie ajas 

1. Jää on külmunud vesi  
Vee ja jää omadused, vesi kui elu alus, vesi looduses. 

2. Kas mammut on karvane elevant?  
Mammuti ja elevandi levila, ehituse ja elukeskkonna võrdlus. 

3. Universumi lühiajalugu Suurest Paugust tänapäevani  
Ajaskaala 13, 7 miljardit aastat Suurest Paugust Päikesesüsteemi ja Maa tekkeni; mandrite 
triiv ja inimese ilmumine Maale. 

4. Jääajad Maa ajaloo taustal 
 Jääajad Maa geoloogilises ajaloos – laamtektoonika, kliimamuutused ja elu areng. 

5. Mis on jääaeg ja kuidas see kujuneb? 
Jääaegade tekkepõhjused, liustike teke ja liikumine, viimane jääaeg. 

6. Elustik jääajal 
Taimestik ja loomastik viimasel jääajal. Loodusvööndite võrdlus jääaja ja tänapäeva 
Euroopas. 

7. Inimene jääajal 
Kiviaja inimese elutingimused, materiaalne ja vaimne kultuur. 
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Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

II korrus – Jääaja jäljed Eesti pinnal 

8. Jääaja jäljed Eesti pinnal 
Jääaja-tekkeliste pinnavormide ja objektide võrdlus Kalevipoja muistendite geograafiaga eesti 
reljeefsel kaardil. 

9. Liustike pärandus Eesti maastikel 
Juhträndkivid kui jääliustike leviku tunnistajad. Erinevate pinnavormide teke liustike 
liikumisel ja taandumisel. Maapinna kerge. 

10. Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis  
Kliimamuutused, nendest põhjustatud elustiku muutused jääajajärgsel perioodil. Läänemere 
arengustaadiumid. 

11. Kas tunned Vooremaad?  
Vooremaa maastik kui jääaja pärandus. 

12. Uurimislood 
Kes ja kuidas on uurinud jääaegu ja nendega seotud temaatikat. 

13. Muistendite juured on meie looduses 
Seosed muistendite ja looduse vahel. 
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III korrus - Kliimamuutused ja inimene 

14. Ilm meie ümber ja kuidas seda mõõta 
Ilmjaam. Ilm ja kliima. 100 aastat ilmavaatlusi. Ilm reaalajas. 

15. Kliimamuutused 
Kas tuleb uus jääaeg? Milles väljendub kliima soojenemine? Kliimamuutuste tagajärjed Eestis 
ja maailmas. 

16. Elekter meie elus 
Meie oma maavara põlevkivi. Energiaallikad. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. 

17. Inimene mõjutab maailma 
Tarbimine – iga ost muudab maailma. Transpordi keskkonnamõju. Keskkonnasõbralik kodu. 
Ökoloogiline jalajälg. 

18. Veeosakese seiklused 
Veeringe looduses Jääaja Keskuse ekspositsiooni kontekstis. 
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I korrus – Jääaeg ja jää meie ajas 

 
1. Jää on külmunud vesi  

Vee ja jää omadused, vesi kui elu alus, vesi looduses. 

 

 Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Veemolekuli ehitus, vee omadused vedelas olekus. 
2. Jäätumine kui protsess. 
3. Jää omadused, vee ja jää mahtude võrdlus. 
4. Miks on jää veest kergem?  
5. Inuitide elu  
6. Jää erinevates keeltes 
7. Jää“-liitelised sõnad  
8. Mere jäätumine palju muud 

 
Vaata lisaks: 

http://www.youtube.com/watch?v=zNdbj3PbX6o 
http://www.youtube.com/watch?v=8WINiiWqY8I 
http://www.youtube.com/watch?v=WaVSdvCa2G8 
 

 
 

Loe lisaks infomaterjal Jää on külmunud vesi  
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2. Kas mammut on karvane elevant?  
Mammuti ja elevandi levila, ehituse ja elukeskkonna võrdlus. 

 

Ekspositsioon (programmid 3 puuteekraanil) käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Mammuti välimus, külmakohastumus, karvkate, toit, hambad ja võhad, mammutipere 
2.  Mammutite arengulugu: koht loomariigis, mammuti põlvnemine, erinevad mammutiliigid  
3. Mammuti elukeskkond 
4. Mammuti kaasaegsed (iga liigi kohta kuni 400 tähemärki ja 1 pilt) 

• Karvane ninasarvik 
• Ürghirv 
• Ulukhobune 
• Muskusveis 
• Põhjapõder 
• Saiga-antiloop 
• Piison 
• Koopakaru 
• Koopalõvi 
• Koopahüään 

5. Mammutileiud meil ja mujal 
6. Millal ja miks mammutid välja surid 
7. Mammutid ja inimesed 

 
Vaata lisakshttp://www.youtube.com/watch?v=EaR6kdLo5Pk  
http://www.youtube.com/watch?v=EaR6kdLo5Pk   
http://www.youtube.com/watch?v=EaR6kdLo5Pk 

Loe lisaks infomaterjali Mammut  
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3. Universumi lühiajalugu Suurest Paugust tänapäevani  
Ajaskaala 13, 7 miljardit aastat Suurest Paugust Päikesesüsteemi ja Maa tekkeni; mandrite 
triiv ja inimese ilmumine Maale. 

 

 
 

Ekspositsioon sisaldab: 

1. Pidevalt ringlev animatsioon Universumi, Päikesesüsteemi ja Maa arenguloost 
suurel seinal. Animatsioon annab  pildis edasi universumi sünni, kosmilise ja 
keemilise evolutsiooni sh tähtede ja tähesüsteemide kujunemise, 
Päikesesüsteemi ja Maa kujunemise ja geoloogilise arengu. Animatsioon 
käsitleb mandrite triivi ja elu arengut Maal kuni tänapäeva inimeseni. 
Animatsioon näitab ka inimese kohalolu Maal lõppedes kosmosefotoga öisest 
tuledesäras Maast.  

2. Maa geoloogilist minevikku illustreeriv pool-gloobuste rida, erinevate ajastute 
kirjelduste ja fossiilidega 

Vaata lisaks 

http://www.youtube.com/watch?v=S0cORdIYTKY&feature=related   
http://www.youtube.com/watch?v=B1AXbpYndGc&NR=1&feature=fvwp 
http://www.youtube.com/watch?v=RQm6N60bneo  
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4. Jääajad Maa ajaloo taustal 
 Jääajad Maa geoloogilises ajaloos - laamtektoonika, kliimamuutused ja elu areng. 

 

Ekspositsioon sisaldab: 

• Ajatelge 6 paleogeograafilise kaardiga kumeratel poolgloobus-stendidel, mida 
täiendava juuresolevad infostendid  

• Kaartidel on tähistatud Jääaja keskuse asukoht. Iga „maakera“ juures on: 
1) temperatuuri graafik, kus on tähistatud vastava ajastu näit võrdluses tänapäevase 

keskmise globaalse temperatuuriga; 
2) liustike levik Maal; 
3) infostend, mis tutvustab keskkonnatingimusi ja olulisi sündmusi.  

Poolgloobus-stendidel on  järgmised aegkonnad/ajastud: 

1. Krüogeen (~700 miljonit aastat tagasi).  
2. Hilisordoviitsium  (~440 miljonit aastat tagasi) 
3. Permi ajastu lõpp (~250 miljonit aastat tagasi) 
4. Kriidi ajastu lõpp (~65 miljonit aastat tagasi) 
5. Tänapäev 
6. Tulevik  (250 milj. aasta pärast)  
 
Vaata lisaks: 
http://www.youtube.com/watch?v=cQVoSyVu9rk 
http://www.scotese.com/precambr.htm  
http://www.youtube.com/watch?v=mX3pHD7NH58 

      http://www.youtube.com/watch?v=s-nLJI2BZIM&feature=related  

 
Loe lisaks infomaterjali Jääajad Maa ajaloos 



Jääaja Keskuse õppematerjalid 

Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

5.  Mis on jääaeg ja kuidas see kujuneb? 

Jääaegade tekkepõhjused, liustike teke ja liikumine, viimane jääaeg. 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Jääajad ja Maa kliima 
2. Jääaeg ja jäävaheaeg  
3. Jääaegade võimalikud tekkepõhjused   
4. Liustikujää tekkimine 
5. Liustiku liikumine (TÜ- V.Kalm, K. Kirsimäe, T. Hang) 
6. Viimase jääaja animatsiooniga 
7. Tänapäeva liustike paksus võrrelduna jääaegsete liustikega. 

 
 
Vaata lisaks: 

http://www.youtube.com/watch?v=0nlBwhCK0CE  
http://www.youtube.com/watch?v=UwHpOGjulxQ  
http://www.youtube.com/watch?v=FdK6zbPnHw4 
http://www.youtube.com/watch?v=wPWQ-Ax0o84  
http://www.youtube.com/watch?v=lFZqD33tL60 
http://www.youtube.com/watch?v=lFZqD33tL60     
 
 

Loe lisaks infomaterjali Mis on jääaeg? 
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6. Elustik jääajal 
 

Taimestik ja loomastik viimasel jääajal. Loodusvööndite võrdlus jääaja ja tänapäeva 
Euroopas.  

 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Kaart jääaegse fauna ja flooraga  

2. Jääaegne fauna: koopalõvi ja ürghirv  

3. Jääaja maastik  

4. Jää paksuse võrdlus inimese ja mammuti kõrgusega  

5. Jääaegsete loomade luuleiud  

6. Igikeltsast leitud mammutipoja rekonstruktsioon 

 

Vaata lisaks 
http://www.youtube.com/watch?v=EzzTX3DYMNs  
http://www.youtube.com/watch?v=YJqbFc4pEXc 
 
 
Loe lisaks infomaterjali Elustik jääajal  
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7. Inimene jääajal 
 
Kiviaja inimese elutingimused, materiaalne ja vaimne kultuur. 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Nüüdisinimese ja neandertaallase võrdlus (sh ka, kes on kromanjoonlane), tekst kuni 
1000 tähemärki 

2. Levikukaart 
3. Skeem evolutsioonilisest lahknemisest 
4. Pilt inimesest ja neandertaallasest – anatoomiline võrdlus 
5. Miks neandertaallane välja suri? (tekst kuni 600 tähemärki) 
6. Kiviaja kultuurid  
7. Euroopa kaart, millel kajastub ka kultuuride vanus ja tuntumad leiukohad  
8. Tutvustav tekst. 
9. Tuli ja tuletegemise meetodid: 
10. Kivi ja luu  töötlemine  
11. Koopamaalingud  

 
 
Vaata lisaks 
http://www.youtube.com/watch?v=lMu1033xisE  
http://www.youtube.com/watch?v=WDI6UriVGSI  
http://www.youtube.com/watch?v=ROtW9SPnhuM   

 

Loe lisaks infomaterjali Inimene jääajal 
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II korrus – Jääaja jäljed Eesti pinnal 
8. Jääaja jäljed Eesti pinnal 

 

Jääaja-tekkeliste pinnavormide ja objektide võrdlus Kalevipoja muistendite geograafiaga eesti 
reljeefsel kaardil.  

 

 

Ekspositsioon käsitleb: 

1. Jääaja-tekkelised pinnavormid ja nende seost erinevate muistenditega. 

2. Kalevipoja – kui jääliustike võrdkuju meie rahvamuistendites – „tegutsemisjäljed“  meie 
maastikel. 

 
Vaata lisaks 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADS4&user_id=at&adwhat=2&adwhere=1  
http://www.annaabi.ee/kalevipoja-muistendid-o.html  

 

Loe lisaks infomaterjali Muistendid 
 

 

 



Jääaja Keskuse õppematerjalid 

Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

9. Liustike pärandus Eesti maastikel 
Erinevate pinnavormide teke liustike liikumisel ja taandumisel. Maapinna kerge. 
Juhträndkivid kui jääliustike leviku tunnistajad.  

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Liustike poolt kujundatud pinnavormid: 

1) Voored 
2) Mõhnad 
3) Oosid 
4) Otsmoreenid 
5) Sandurid 

6) Sulglohud 
7) Jääkriimud 
8) Silekaljud 
9) Hiiukirnud 
10) Tasandikud 

 
2. Liustiku geoloogiline tegevus 
3. Moreen 
4. Juhträndkivid, nende levikulehtrid  
5. Rändrahnud 
6. Jääliustikest vabanenud maismaa kerge. 

Vaata lisaks 
http://www.eestiloodus.ee/artikkel3877_3850.html  
http://www.vkg.werro.ee/materjalid/EGCD/Opik/juhan/geol/kivid.html  
http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/artikkel852_848.html  

 

Loe lisaks infomaterjali Liustike pärandus  
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10. Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis  
Kliimamuutused, nendest põhjustatud elustiku muutused jääajajärgsel perioodil. Läänemere 
arengustaadiumid. 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Kliimamuutused viimase 15 000 aasta jooksul 
2. Läänemere arenfustaadiumid 
3. Taimestiku, loomastiku ja inimkultuuri muutus 15 000 aasta jooksul  
4. Dioraamid järgmistest perioodidest: 

• Hilisjääaeg - liustiku sulamine ja taimestiku/loomastiku levik jääst vabanenud 
aladele. 

• Varane jääajajärgne metsatundra - aktiivne taimestiku ja loomastiku levik 
• Laialehised metsad – soojalembesemad taimed ja loomad 
• Litoriinamere lõpp – tänapäevasest soolasema mere elustik 
• Kuusikud/ taiga – kliima jahenemine 
• Kultuurmaad – inimtegevuse märgatav mõju maastikel 
 
 

Vaata lisaks 
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?id=139&id_a=135  
  

 

Loe lisaks infomaterjali Jääajajärgne loodus   
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11. Kas tunned Vooremaad?  
Vooremaa maastik kui jääaja pärandus. 

 

 

Ekspositsioon sisaldab: 

1. Vooremaa maastiku makett 

2. Vooremaa ülevaatefilm 

3. Voore läbilõike vitriinstend  

 
Vaata lisaks 

http://www.jaaaeg.ee/vooremaa/ 
http://www.jaaaeg.ee/aksi-ja-saadjarv   
  

 

Loe lisaks infomaterjali http://www.jaaaeg.ee/vooremaa/ 
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12. Uurimislood 
Kes ja kuidas on uurinud jääaegu ja nendega seotud temaatikat. 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Geoloogia uurimismeetodid 
2. Paleobotaanika uurimismeetodid 
3. Paleozooloogia uurimismeetodid 
4. Arheoloogia uurimismeetodid 
5. Jääaegade ja jäätumiste uurijad  

 
Vaata lisaks 

http://www.youtube.com/watch?v=FFRU0erMAvM 

http://www.youtube.com/watch?v=y3jX2tKIau0 

http://www.youtube.com/watch?v=84jFr5eZn78 

http://www.youtube.com/watch?v=7n-0iWM_lWM 

 

Loe lisaks infomaterjali Uurimislood 
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13. Muistendite juured on meie looduses 
Seosed muistendite ja looduse vahel. 

 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Muistendid, mis jutustavad jääajaga seotud objektidest: 

 Rändrahnud 
 Järved, teised veekogud 
 Oosid, voored jm positiivsed pinnavormid 

 
2. Kalevipoeg kui liustike võrdkuju. 
3. Kalevipoja mõõtmed võrreldes erinevate objektidega 
 

 
Vaata lisaks: 
http://luup.postimees.ee/luup/96/12/top5.htm  
http://www.folklore.ee/rl/folkte/myte/kalev2/voolaid_kalvp.html 
http://arhiiv.err.ee/vaata/silmad-lahti-silmad-lahti-igavikuline-kusimus-kui-pikk-oli-
kalevipoeg/similar-149395 
 

Loe lisaks infomaterjali Muistendid 
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III korrus - Kliimamuutused ja inimene 

14. Ilm meie ümber ja kuidas seda mõõta 
Ilmjaam. Ilm ja kliima. 100 aastat ilmavaatlusi. Ilm reaalajas. 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Ilmavaatlused traditsioonilises ilmajaamas 
2. Ilmastikunähtused 
3. Viimase 100 aasta ilmavaatlused 
4. Aastaaegade vaheldumine Vooremaal  
5. Ilm on-line:  

• Ilm Äksis – automaatilmajaam;  
• Ilm Eestis – EMHI andmed; 
• Ilm maailmas -  globaalsed andmed. 

 
Vaata lisaks 

 
http://www.emhi.ee/  
http://www.weather.com/ 
http://www.worldweatheronline.com/ 
 

Loe lisaks infomaterjali Ilmavaatlused 
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15. Kliimamuutused 
Kas tuleb uus jääaeg? Milles väljendub kliima soojenemine? Kliimamuutuste tagajärjed Eestis 
ja maailmas. 

 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Kas tuleb uus jääaeg? 
2. Kas me elame jäävaheajal? 
3. Miks räägitakse kliima soojenemisest? 
4. Intervjuud teadlastega. 
5. Mida toob kliimamuutus kaasa? 
6. Kliimamuutuse mõjud eri piirkondades  
7. Kuidas mõjutab kliima soojenemine Eestit? 
8. Reljeefne gloobus ja maailmamere taseme muutused 
  

Vaata lisaks 
http://www.youtube.com/watch?v=a51mWYhVmek 
http://www.youtube.com/watch?v=fTgAiyo0xwY  
http://www.youtube.com/watch?v=SyAEucg6teg 
http://www.youtube.com/watch?v=8pa8duiMiS0 

 

Loe lisaks infomaterjali Kliimamuutused 
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16. Elekter meie elus 
Meie oma maavara põlevkivi. Energiaallikad. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. 

 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Põlevkivi kui Eesti oma energiaallikas. 
2. Põlevkivi kaevandamine 
3. Elektri tootmine Eestis 
4. Energiaallikad  

 
 

Vaata lisaks 
  

http://www.youtube.com/watch?v=6MJQOyeRvBc 
http://www.youtube.com/watch?v=Gz_L6KuqvFI 
http://www.youtube.com/watch?v=pA8BTiAe-KA  
 

Loe lisaks infomaterjali Elekter meie elus 
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17. Inimene mõjutab maailma 
Tarbimine – iga ost muudab maailma. Transpordi keskkonnamõju. Keskkonnasõbralik kodu. 
Ökoloogiline jalajälg. 

 

 

Ekspositsioon käsitleb järgmisi teemasid: 

1. Inimese mõistlikud vajadused 
2. Tarbimise keskkonnamõju 
3. Jäätmed  
4. Eelmise sajandi pood 
5. Transpordiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. 
6. Säästlik sõidustiil 
7. Keskkonnasõbralik kodu 
8. Ökoloogiline jalajälg 

 

Vaata lisaks 
http://www.ut.ee/mobility/jalajalg/ 
http://forte.delfi.ee/news/teadus/eile-lohkes-keskkonna-ressursibilanss-aasta-lopuni-elame-
maale-sisuliselt-volgu.d?id=58676154 
http://www.gogreen.ae/greenstory_view.php?storyid=1196 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/gfn/page/earth_overshoot_day/  

  

Loe lisaks infomaterjali Inimene mõjutab maailma 
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18. Veeosakese seiklused 
Veeringe looduses Jääaja Keskuse ekspositsiooni kontekstis. 

 

 
Ekspositsioon kolme korruse teemasid seob tervikuks ühtselt kujundatud ning erinevaid 
mängulisi lahendusi pakkuv programm Veeosakese teekond, mis võimaldab tunnetada 
seoseid elus- ja eluta looduses ning ajalises perspektiivis. Veemolekul „seiklusi“ saab jälgida 
otsides ekspositsioonist veeringe stende. 

Kolmanda korruse kinosaalis saab vaadata teemakohast filmi Ebamaine aine. 

 

Vaata lisaks 
http://www.youtube.com/watch?v=zNdbj3PbX6o 
http://www.youtube.com/watch?v=YswL4dIDQuk 
http://www.youtube.com/watch?v=FAnDlYRycqs 
http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw 
 

Loe lisaks infomaterjali Vesi 


