
 

Ma armastan komme! Aga mul keelatakse neid süüa… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Koostaja: Vikingaskolani õpetajad (kontaktisikud Johan Krantz ja Per-Magnus Persson) 

Asutus: Vikingaskolan 

Maa: Rootsi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................…… 

Aine: bioloogia, keemia, kodulugu 

Klassid: 7-8 

Eesmärgid/pädevused: õpilased on võimelised: 

• Otsima ja valikuliselt kasutama infot kaariese, toitumise (kehamassindeks, ülekaalulisus) 

kohta raamatutest, elektroonilistest andmebaasidest ja internetist. 

• Selgitama erinevate toitumisharjumustega ja erinevate toiduainete keemilise koostisega 

seotud kasulikke ja kahjulikke mõjusid organismile. 

• Selgitama süsivesikute olulisust inimese ainevahetuses ja seostama seda ka rasvade ja 

proteiinide mõjuga. Selgitama polüsahhariidide ja mono- ning oligosahhariidide erinevat 

mõju ainevahetusele. 

• Koostama tervisliku toitumiskava, söögikorra ja selle ka valmistama. 

• Erinevate toiduainete keemilise koostise analüüsi läbi viima. 

• Otsustama, mis iseloomustab tervislikku toitumist ja milline koht võib selles olla rafineeritud 

suhkrutel. 

Õppekava sisu: pH, pindpinevus ja bakterite kasvu mõjutavad erinevad tegurid 

Tegevused: info kogumine raamatukogus, töö koduses laboratooriumis (vannitoas), uuringud 

laboris, arutelu grupis leidmaks õigustatud sotsiaalteaduslik lahendus 

Eeldatav ajakulu: 5 akadeemilist tundi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Juhised õpilastele 

 

Stsenaarium 

Siiri Suhkrutükk armastab komme. Ta sööb neid iga päeva koolilõuna asemel. Õpetaja ütleb, et tal 

tulevad augud hammastesse, ta võtab kaalus juurde ja võib-olla kunagi saab ta südameinfarkti. 

“Laus- lollus!” ütleb Siiri. Augud hammastes? Aga mille jaoks siis hambaarstid on? Kaalutõus? Ostan 

siis suuremad riided. Infarkt, kui ma olen 50? Keda huvitab? 

 

Ülesanded õpilastele 

 

1. Leia erinevatest allikatest (nt raamatud, elektroonilised andmebaasid, interneti leheküljed) 

infot erinevate toitumisharjumuste tagajärgede ja inimorganismi vajaduste kohta erinevate 

 



  
toitainete järele. Erilist tähelepanu pööra teabele, mis puudutab rafineeritud suhkruid. 

2. Analüüsi kogutud infot, et selgitada välja, kui palju erinevaid toitaineid organism vajab ja 

millist mõju need tervisele avaldavad. Erilist tähelepanu pööra teabele, mis puudutab 

rafineeritud suhkruid. 

3. Leia erinevatest allikatest (nt raamatud, elektroonilised andmebaasid, interneti leheküljed) 

infot kaariese, ülekaalulisuse ja selle seoste kohta soodumusega südame-veresoonkonna 

haiguste tekkeks. Erilist tähelepanu pööra teabele, mis puudutab rafineeritud suhkruid. 

4. Analüüsi kogutud teavet, selgitamaks välja kaariese, ülekaalulisuse ja südame-

veresoonkonna haiguste tekke põhjused. Erilist tähelepanu pööra teabele, mis puudutab 

rafineeritud suhkruid. 

5. Kavanda üks toidukord, pidades silmas eelnevalt kogutud teadmisi: tähelepanu pööra nii 

toidu koostisele kui ka kogustele, mida kavatsed kasutada. 

6. Koduses laboratooriumis: valmista toit, mille koostise ette kavandasid; söö see toit ära; 

kirjelda selle mõju oma enesetundele, kindlasti jälgi, kas said sellest kõhu korralikult täis. 

7. Arutlege grupis ja terve klassiga:  

a. rafineeritud suhkrute tarbimise mõjude üle organismile 

b. suhkru söömise vajalikkuse üle.  

c. Mis on “täiskõhutunne”? 

8. Otsustage, kuidas oma järeldustest oleks kõige parem ka Siiri Suhkrutükile rääkida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


