AINEPASS
Õppeaine: Geograafia
Õpetaja: Maie Sarapik
Klass: 8klass
Trimester: III
Teemad::
I Jõed: tasandiku -ja mäetikujõed, jõgede veerežiim, üleujutused
II Järved, veehoidlad
III Maailmamere ja siseveekogude kasutamine
IV Loodusvööndid: jää- ja külmakõrb, tundra, okasmets, segamets, lehtmets, parasvöötme
rohtlad, vahemerelised alad, niisked lähistroopilised metsad, kõrbed, savannid, ekvatoriaalne
vihmamets, kõrgvööndilisus
Õpitulemused:
* õpilane tunneb vee jaotust Maal- miks on magedat vett vähem, sademete ebavõrdse jaotuse
põhjused Maal, üleujutuste põhjused, miks on Surnumere vesi väga soolane.
* teab maakera veekogude reostumise, kuivamise(kadumise) põhjusi; on keskkonnateadlik
* saab ülevate erinevate loodusvööndite elustikust; oskab jaotada taime-ja loomaliike
loodusvööndite järgi
* oskab iseseisvalt iseloomustada loodusvööndit: kliima, mullastik, inimtegevus(oskab ka
analüüsida eripärade põhjusi)
* oskab kasutada Google Earthi

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
omandmise kaudu aidata kujundada omandatud teadmiste abil globaalset mõtlemist ja
säästvat ellusuhtumist
Kokkuvõttev hinne kujuneb jooksvatest hinnetest – tunnikontrollid, kodused tööd, töövihiku
ülesanded, töölehtede lahendamine, vihiku ülesannete korrektne vormistamine ja
lahendamine, suuline vastamine.

Arvestuslikud hinded:
* kontrolltöö nr 7- Maailma veestik
* kontrolltöö nr 8- Loodusvööndid
* mõistete test- maakera loodusvööndid 8. klassi mõisted
* töölehtede hinne
* õpimapp
Trimestrihinde kujunemisel on olulise tähtsusega arvestuslikud hinded.
Trimestrihinde panekul arvestatakse tunnitööd ja koduste tööde sooritamist.

Hindamise kriteeriumid:

„5“ 100% - 90% „2“ 25% - 49%
„4“ 79% - 89% „1“ 0% - 24%
„3“ 50% - 78%

Märkused:
* puudutud tunnid tuleb e- kooli järgi iseseisvalt järgi õppida, võimalus tulla tugiõppesse
esmaspäeval ja reedel
* tööde järelevastamine toimub kahe nädala jooksul pärast hinnete e-kooli panemist
* 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, Google Earth

Õppematerjalid:
Liiber, Ü jt- Geo 2 ja Geo 3 õpikud ja töövihikud, Studium, 2013; Maailmakaart, Eesti kaart,
Kooli atlas, Maailma atlas, Eesti atlas, Miksikese õppematerjalid, internetikeskkonnad
Learning Apps.org ja www.purposegames.com ja www.quizlet.com
Õppekäigud: Õppeekskursioon Ermistu järve äärde

