Majandusõpetus 7. klass
Töökava
Nädal Teema

1.

Sissejuhatus

2.

Mõisted

3.

Mõisted

4.

Majanduse kolm põhiküsimust

5.

Majandussüsteemid

6.

Käsumajandus

Põhimõisted

Oodatavad
õpitulemused

Õpilane teab, mida
temalt aine läbimisel
nõutakse.
Barter, alternatiiv- Teab tunnis käsitletud
ehk loobumiskulu, mõisteid.
monopol jne
Vt ülalt
Vt ülalt
Teab majanduse kolme
põhiküsimust.
Tava-, käsu- ehk Teeb vahet erinevatel
plaani-, turu- ja majandussüsteemidel
segamajandus
ja oskab nimetada
nende
eeliseid
ja
puuduseid.
Diktaator,
Teab kolme erinevat
diktatuur,
käsumajanduse astet.

Õpitulemuste
kontroll või
hindamise
aeg ning
vorm

Märkused
(õppekäigud,
välitööd,
projektid,
uurimused
jne.)

7.

Käsumajandus

käsumajandus;
tsentraliseeritud,
detsentraliseeritud,
liberaalne
käsumajandus
Vt ülalt

8.

Diktaatorid

vt ülalt

Vt ülalt

9.

Esitlused diktaatorite kohta

Vt ülalt

Vt ülalt

10.

Turumajandus

Demokraatia;
varakapitalistlik,
suletud ja avatud
turumajandus;
kaitsetollid

Oskab iseloomustada
turumajanduse kolme
astet. Teab turu- ja
käsumajanduse
erinevusi.

11.
12.

Kontrolltöö
–
mõisted
majandussüsteemid
Sise- ja väliskaubandus

13.

Grupitöö aardejaht

ja

Teab, kes on diktaator.
Tunneb
maailma
tuntumaid diktaatoreid.

Vt ülalt

esitlus

esitlus

kontrolltöö
Import, eksport

Vt ülalt

Oskab
defineerida
mõisteid import ja
eksport. Teeb vahet
sisekaubanduse
ja
maailmakaubanduse
vahel.
Tunneb
maailmakaubanduse
tunnusjooni.
Oskab tuua näiteid, rühmatöö

rühmatöö

14.

Eesti väliskaubanduse partnerriigid

15.

Rühmades plusside ja miinuste
toomine olukorrale, kui hakatakse
ostma vaid kodumaist toodangut.
Rahvusvahelise kaubanduse eelised
Import,
defitsiit

16.

eksport, Mõistab
väliskaubanduse
olulisust.
Vt ülalt
Saab aru, mis on
rahvusvahelise
kaubanduse puudused.
Õiglane
Teab, mis on õiglane
kaubandus, ebaaus kaubandus. Mõistab,
konkurents
mis
on
ebaaus
konkurents.
Vt ülalt
Oskab
pakkuda
lahendusi
etteantud
probleemidele.
Vt ülalt
Vt ülalt
Esitlus

17.

Rahvusvahelise
puudused

18.

Õiglane kaubandus

19.

Rühmatöö
rahvusvahelise
kaubanduse
probleemide
lahendamise kohta
Rühmatöö
rahvusvahelise
kaubanduse
probleemide
lahendamise kohta - esitlused
Eri riikide majanduse võtmeaspektid Eelis,
Teab erinevate riikide
majandusvõimekus majanduse

20.

21.

kaubanduse

Väliskaubandus,
sisekaubandus

kuidas
maailmakaubandus
mõjutab elu.
Õpivad tundma Eesti
väliskaubanduse
tähtsamaid partnerriike.
Oskab
spekuleerida
etteantud teemal

rühmatöö

rühmatöö

Rühmatööde
esitlused

22.

Ettekanded eri riikide majandusest

23.
24.

Ettekanded eri riikide majandusest
Majandusest
tingitud Sanktsioon,
rahvusvahelised konfliktid
kaitsetoll

25.

Majandusest
tingitud Vt ülalt
rahvusvahelised konfliktid
Kirjaoskuse taseme ja hariduse mõju
riigi majandusele

26.

27.
28.
29.
30.

31.

Kontrolltöö
Raha tekke ajalugu

võtmeaspekte.
Oskab anda ülevaate Esitlus
ühe riigi majanduse
eripärast.
Vt ülalt
Esitlus
Omab
ülevaadet
mõnest
rahvusvahelisest
konfliktist, mille on
põhjustanud eri riikide
majanduslik huvi.
Vt ülalt
Oskab hinnata hariduse
väärtust ja mõju riigi
majandusele.
kontrolltöö

„Skraha“

Tunneb
raha
kui
maksevahendi ajalugu.
Lühiarutlus – kas elu ilma rahata on
Suudab arutleda raha Kirjalik
võimalik
tähtsuse üle.
lühiarutlus
Pangad ja nende areng
Keskpank,
Teeb vahet kesk- ja
kommertspank
kommertspangal. Teab,
mis on eri pankade
funktsioonid.
Valuuta
Valuuta,
barter, Oskab
defineerida
valuutavahetus
teemaga
seotud

Paaristöö

Paaristöö

32.
33.
34.
35.

mõisteid.
Teab
valuutavahetuse
võimalusi.
Erinevad valuutad maailmas
Dollar, euro, jeen Teab
eri
riikide
jne
valuutasid.
„7 sammu majanduses“ kokkuvõttev Kõik
õpitud Saab
ülevaate
rühmatöö
mõisted
omandatud teadmistest.
„7 sammu majanduses“ kokkuvõttev Kõik
õpitud Saab
ülevaate esitlused
rühmatöö
mõisted
omandatud teadmistest.
Kokkuvõtete tegemine

rühmatöö

