Geograafia 7. klass
Aine eesmärgid
Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
 tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende
tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
 on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest,
nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;
 väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist
mitmekesisust;
 mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi
keskkonnale;
 suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid;
 rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb uurimistöid,
 vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi;
 kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja
mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti;
 on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab geograafiateadmiste
ja -oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades;
 mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov
ning motiveeritud elukestvaks õppeks.

Geograafia ainekava 7. klassis
1. Ajaline maht 1 tund nädalas, kokku 35 tundi
2. Eeldatav õpilaskontingent on 6.klassi lõpetanud õpilane.
3. Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused
Kaardiõpetus (9 tundi)
Õppesisu
Maa kuju ja suurus.
Kaartide mitmekesisus ja otstarve.
Üldgeograafilised ja temaatilised
kaardid, sh maailma ja Euroopa
poliitiline kaart.
Trüki- ja arvutikaardid, sh
interaktiivsed kaardid.
Mõõtkava, vahemaade mõõtmine
looduses ja kaardil.
Suundade määramine looduses ja
kaardil.
Asukoht ja selle määramine,
geograafilised koordinaadid.
Ajavööndid.

Eeldatavad õppetulemused








leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning
kasutab atlase kohanimede registrit;
määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses
kompassi järgi;
mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava
kasutades ning looduses sammupaari abil;
määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja
leiab koordinaatide järgi asukoha;
määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse
maakera eri kohtades;
koostab lihtsa plaani etteantud kohast;
kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid,
diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot,
kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi
seoseid ning teha järeldusi.

Geoloogia (9 tundi)
Õppesisu
Maa siseehitus.
Laamad ja laamade liikumine.
Maavärinad.
Vulkaaniline tegevus.
Inimeste elu ja majandustegevus
seismilistes ning vulkaanilistes
piirkondades.
Kivimid ja nende teke.

Eeldatavad õppetulemused
• kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob
näiteid selle uurimise võimalustest;
• iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi
laamade liikumist ning laamade servaaladel
esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi,
maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning
muutumist;
• teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi,
näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi,
toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab
võimaliku ohu puhul käituda;
• toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse
kohta seismilistes ning vulkaanilistes
piirkondades;
• selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali
ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite
teket;
• iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil
liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi,
lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid
nende kasutamise kohta;
• mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja
omab ettekujutust geoloogide tööst.

Pinnamood (8 tundi)
Õppesisu
Pinnavormid ja pinnamood.
Pinnamoe kujutamine kaartidel.
Mäestikud ja mägismaad.
Inimese elu ja majandustegevus
mägise pinnamoega aladel.
Tasandikud.
Inimese elu ja majandustegevus
tasase pinnamoega aladel.

Eeldatavad õppetulemused
• on omandanud ülevaate maailma mägisema ja
tasasema reljeefiga piirkondadest, nimetab ning
leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad
tipud ja tasandikud (kiltmaad, lauskmaad,
madalikud, alamikud);
• iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi
pinnavorme ja pinnamoodi;
• iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi
etteantud koha pinnamoodi ning pinnavorme;

Maailmamere põhjareljeef.
Pinnamoe ja pinnavormide
muutumine aja jooksul.

• kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere
põhjareljeefi ning seostab ookeani keskaheliku ja
süvikute paiknemise laamade liikumisega;
• toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe
muutumisest erinevate tegurite (murenemise,
tuule, vee, inimtegevuse) toimel;
• toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse
kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes
liikumisega kaasnevatest riskidest ning nende
vältimise võimalustest.

Rahvastik (6 tundi)
Õppesisu

Eeldatavad õppetulemused

Riigid maailma kaardil.

• iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit;

Erinevad rassid ja rahvad.

• nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike
ning linnu;

Rahvastiku paiknemine ja tihedus.
Maailma rahvaarv ja selle
muutumine. Linnastumine.

• toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse
kohta ning väärtustab eri rahvaste keelt ja
traditsioone;
• leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja
hõredamalt asustatud alad ning iseloomustab
rahvastiku paiknemist etteantud riigis;
• iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või
mõne piirkonna rahvaarvu muutumist;
• kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise
põhjuste ja linnastumisega kaasnevate
probleemide kohta.

4. Kontroll ja hindamine
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
Geograafia õpitulemusi hinnates on oluline hinnata nii erinevate mõtlemistasandite
arendamist geograafia kontekstis kui ka uurimuslike ja otsuste tegemise oskuste arendamist.
Nende suhe hinde moodustumisel võiks kujuneda vastavalt 80% ja 20%. Põhikoolis
arendatavad peamised uurimuslikud oskused on probleemi sõnastamise, taustinfo kogumise,
uurimisküsimuste sõnastamise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete
järgimise, tabelite ja diagrammide koostamise ning analüüsi, järelduste tegemise ning
tulemuste esitamise oskused.

5. Kasutatav õppevara
Lea Koppel, Ülle Liiber, Ene Saar (2008) Geo 1 - geograafiaõpik põhikoolile. Studium
Lea Koppel, Ülle Liiber, Ene Saar (2008) Geo 1 – geograafia töövihik põhikoolile. Studium
Õppeatlased: Maailmaatlas; Seinakaardid
Kompassid
Gloobused
Mineraalide kollektsioon
Videofilmid
Eesti Loodus ja Loodus
Internet
6. Lõiming
Ajalugu- geograafia ajalugu, maadeavastused
Füüsika- kuulsad füüsikud; füüsikalised protsessid, lained, füüsikaline murenemine,
mehaaniline liikumine; aurumine, kondenseerumine, õhurõhk, päikesekiirgus,
õhuniiskus; tõus ja mõõn, aine olek, vee omadused
Matemaatika- kujundid ja nende mõõtmine, koordinaatteljestik ja koordinaatidemääramine,
plaani koostamine mõõdistamise ja joonestamisega, asimuut ja mõõtkava; suhteline ja
absoluutne kõrgus; kliimadiagramm, temperatuuri amplituud
Kehaline kasvatus- orienteerumine
Infotehnoloogia – kaart, arvutitarkvara kasutamine
Keemia - kivimite keemiline koostis; õhu koostis
kunstiõpetus-kaardi koostamine

