Geograafia 8. 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 8. klassis
1.

Ajaline maht 2 tundi nädalas, kokku 70 tundi

2.

Eeldatav õpilaskontingent on 7.klassi lõpetanud õpilane.

3.

Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused
Õppesisu

Kliima
Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja
kliimakaardid. Kliimat kujundavad
tegurid.
Päikesekiirguse jaotumine Maal.
Aastaaegade kujunemine.
Temperatuuri ja õhurõhu seos.
Üldine õhuringlus. Ookeanide,
merede ja pinnamoe mõju kliimale.
Kliimavöötmed. Ilma ja kliima
mõju inimtegevusele.

Taotletavad õppetulemused









teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat;
leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb
selle põhjal praktilisi järeldusi oma tegevust ja riietust
planeerides;
selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade
vaheldumise põhjusi;
iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust;
selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale;
leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed
ning viib tüüpilise kliimadiagrammi kokku vastava
kliimavöötmega;
iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja
kliimadiagrammide järgi etteantud kohtade kliimat ning
selgitab erinevuste põhjusi;
toob näiteid ilma ja kliima mõjust inimtegevusele.

Õppesisu
Veestik
Veeressursside jaotumine Maal.
Veeringe. Maailmameri ja selle
osad. Temperatuur, soolsus ja
jääolud maailmamere eri osades.
Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee
mõju pinnamoe kujunemisele.
Jõgede veerežiim, üleujutused.
Järved ja veehoidlad. Veekogude
kasutamine ja kaitse.

Taotletavad õppetulemused







Loodusvööndid
Looduskomponentide (kliima,
muldade, taimkatte, loomastiku,
veestiku, pinnamoe) vastastikused
seosed. Loodusvööndid ja nende
paiknemise seaduspärasused.
Jäävöönd.
Tundra. Parasvöötme okas- ja
lehtmets. Parasvöötme rohtla.
Vahemereline põõsastik ja mets.
Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne
vihmamets. Kõrgusvööndilisus
erinevates mäestikes.
Inimtegevus ja
keskkonnaprobleemid erinevates
loodusvööndites ning mäestikes.

4.










seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme
muutused kliimaga;
iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh
Läänemerd, ning toob esile erinevuste põhjused;
iseloomustab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja
kaartide põhjal jõgesid ning vee kulutavat, edasikandvat ja
kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel;
põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide abil
veetaseme muutumist jões;
iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja veehoidlad ning
nende kasutamist;
iseloomustab veeringet, selgitab vee ja veekogude tähtsust
looduses ja inimtegevusele ning
toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta.
tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning
iseloomustab kaardi järgi nende paiknemist;
iseloomustab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke
tingimusi, tüüpilisi taimi ja loomi ning analüüsib
nendevahelisi seoseid;
tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid ning
joonistel ja piltidel maastiku, taimed, loomad ja mullad;
teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ning võrdleb
kõrgusvööndilisust eri mäestikes;
selgitab liustike tekkepõhjusi ning iseloomustab nende
paiknemist ja tähtsust;
toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastasmõju kohta
erinevates loodusvööndites ja mäestikes;
iseloomustab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud
piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat,
veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust,
loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust
ning analüüsib nendevahelisi seoseid.

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.
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6. Lõiming
Bioloogia – globaalprobleemid, organismide ja keskkonna vahelised seosed, mulla teke;
taimestik ja loomastik, liigid, kooslus, kohastumused, taimkatte looduslikud vööndid,
loomade levik Maal; rassid, inimühiskond ja keskkonnakaitse, maailma rahvastiku
kasv
Ajalugu – Egiptuse, Iraani, Mesopotaamia, Foiniikia, India , Hiina, Kreeka asend ja loodus,
maadeavastused, usundid: budism, judaism, ristiusk
Matemaatika – rahvastikuandmete töötlemine, diagrammid

