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ilm ja kliima 

ilm või kliima?
üks ja seesama asi?

ILM on see, mis on õues praegu ja 
mis tuleb homme. Ilm võib muutuda 
iga minuti või tunniga, aga ka 

päevast päeva.

VALE VASTUS! LOE EDASI JA UURI JÄRELE.

ÕHUS ON MIDAGI TUNDA...
 Ilm tähendab seda, mis toimub ÕHUS ehk  atmosfääris 

nüüd ja praegu. Õhk võib olla soe või külm, kuiv või niiske, 
tuuline või vaikne, aga ka nende kombinatsioon. 

VESI võib õhus 
 es ineda uduvine, 

udu,  vihma, rahe, 
lörtsi või lume kujul.

VIHM RAHE LÖRTS LUMI

HOMMIK TULEB PÄIKESEPAISTELINE, 
ÜKSIKUTE HOOVIHMADEGA. 

IDATUUL TUGEVNEB, HAKKAB SADAMA 
RAHET JA LUND. 

ESINEB TORNAADOVÕIMALUS. 
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KLIIMA on ilmamuster, mis on 
kujunenud ühes kohas aastakümnete 
jooksul. Selle aja sisse võib jääda palavaid 
või vihmaseid aastaid, aga seda, milline 
on kliima, näitab vähemalt  30 aasta 
keskmine temperatuur ja sademete hulk.

MILLINE ON 
PRAEGU KLIIMA?

KÜSI KOLMEKÜMNE 
AASTA PÄRAST UUESTI!

Maa erinevates kohtades 
valitseb erinev kliima. 

Kliima võib olla soe, niiske, kuiv, 
külm või palav.

KUUM UUDIS!
MÕNES MAAILMA OSAS ON TALVED 

MUUTUNUD KÜLMEMAKS. ANDMED NÄITAVAD, 
ET KLIIMA MUUTUB SAMAL AJAL PEAAEGU 

IGAL POOL SOOJEMAKS.

>>> keera ette leheküljed 12-13 ja uuri, kuidas maa kliima praegu muutub


