AINEPASS
Õppeaine: Geograafia
Õpetaja: Maie Sarapik
Klass: 9.klass
Trimester: III
Teemad::
I Eesti majandusgeograafiline asend, majanduse arengut mõjutavad tegurid
II Majanduse struktuur ja areng
1. Energiamajandus
2. Põllumajandus-ja toiduainetetööstus
3. Ehitusmaterjalitööstus
4. Masina-ja kergetööstus
5. Veondus
6. Haridus-ja tervishoid
7. Puhkemajandus ja turism
8. Välismajandussidemed
III Euroopa:asend ja pinnamood
1. Kliima
2. Loodusvööndid
3. Euroopa rahvused, rahvastik, kultuurid
4. Poliitiline kaart
IV Euroopa Liit
V Euroopa regioonid; ühe euroopa riigi tutvustus slaididel etteantud küsimustele vastates
Õpitulemused:
* õpilane teab majandust puudutavaid põhimõisteid ja oskab neis orienteeruda
* omab ülevaadet Eesti majanduslikust olukorrast, tööstussektoritest; teab, mis on juhtiv
haru.
* teab Euroopa riikide pealinnu ja nende asukohti
* omab üldisi teadmisi Euroopa loodusolude kohta
* teab Euroopa Liidu riike, EL juhtimispõhimõtteid
* teab Euroopa regioone ja igast regioonist suuremaid riike

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 Eesti ja Euroopa geograafiliste eripärade ning nende
põhjuste vastu ja 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- Eesti rahvastik
* kontrolltöö nr 8- Eesti majandus
* kontrolltöö nr 9-Euroopa riigid, Euroopa Liit
* mõistete test- Rahvastik
* mõistete test- Majandus
* töölehtede täitmine
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.

Õppematerjalid:
Liiber, Ü jt- Geo 4-5 tööraamat, Studium, 2013; Miksikese õppematerjalid, Maailmakaart,
Eesti kaart, Kooli atlas, Maailma atlas, Eesti atlas,
internetikeskkonnad Learning Apps.org ja www.purposegames.com ja www.quizlet.com

