AINEPASS
Õppeaine: Geograafia
Õpetaja: Maie Sarapik
Klass: 7.klass
Trimester: III
Teemad::
Pinnamood:
I Pinnamood ja pinnavormid
II Ookeaninõod ja mandrid
III Pinnamoe kujutamine kaardil
IV Maailmamere põhja pinnamood
V Tasandikud, mäestikud ja mägismaad
VI Inimeste elu erineva pinnamoega aladel
VII Pinnamoe muutumine aja jooksul

Õpitulemused:
*Teab teemaga seotud mõistete tähendusi.
* Oskab kasutada üldgeograafilist, pinnavormide ja laamtektoonika kaarti pinnamoe – ja
vormi kirjeldamiseks.
*Osaleb aktiivselt aruteludel käsitletaval teemal.
* Oskab praktilise töö käigus iseloomustada ja võrrelda mäestikku ning mägismaad kaartide
ja piltide põhjal, välja tuua nende tunnused.
* Oskab kirjeldada inimeste elu erineva pinnamoega aladel, tuua välja nende plussid ja
miinused, kasutab selleks teabeallikaid, võrdleb saadud tulemusi Eestiga.

Hindamine:
Hindamise põhieesmärk on toetada õpilase arengut – anda tagasisidet õpilase õpitulemuste ja
arengu kohta, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima, suunata õpilase enesehinnangu
kujunemist ja suunata õpilast edasise haridustee valikul
Ainealaselt: Suunata õpilaste huvi süvenemist maailma looduse ja selle eripärade ning nende
põhjuste vastu ja globaalsete, maailma puudutavate geograafiliste teadmiste püsiva
omandamise kaudu aidata kujundada omandatud teadmiste abil globaalset mõtlemist ja
säästvat ellusuhtumist

Trimestrihinne kujuneb ja jooksvatest hinnetest (tunnitöö, kodused tööd, suuline vastamine,
kirjalike tööde korrektne vormistamine, iseseisev- ja rühmatöö, esitlused)
ja
*arvestuslikest (kontrolltööd) töödest-3 tööd.

Hindamise kriteeriumid
„5“ 100% - 90% „2“ 25% - 49%
„4“ 79% - 89% „1“ 0% - 24%
„3“ 50% - 78%
Märkused:
Puudumise korral tuleb kontrolltööd järele teha. Tööde järelevastamine toimub 2. nädala
jooksul.
Tugiõppe aeg: esmaspäev ja reede

* igal õpilasel peavad olema kaasas igaks ainetunniks vajalikud vahendid(õpik, töövihik,
õpimapp, kirjutusvahend(pastapliiats või tindipliiats), harilik pliiats, joonlaud ja kustukumm
ning värvipliiatsid
* tundides peab õpilane olema viisaka käitumisega, tähelepanelik ja aktiivne osaleja
* soovitan kõigil õpilastel loodusalaste teadmiste paremaks omandamiseks külastada järgmisi
neti lehekülgi: MIKSIKE-teadusmiks-geograafia, Learning Apps.org ja
www.purposegames.com ja www.quizlet.com.

Õppematerjalid:
Kirjastus „Studium” õpik „Geo 1”, töövihik geo 1
Maailmakaart. Eesti kaart. Kooli atlas. Maailma atlas. Eesti atlas, Internet.(Quizlet jt)
.Koolielu portaal. Õppevideod, esitlused.

Õppeekskursioonid: Õppeekskursioon Ermistu järve äärde

