Majandusõpetuse töökava
4. samm – teema „Meie linn“
4. klass
1 ainetund nädalas majandusõppe klassis
Õppeaasta ….
Majandusõpetuse õpetaja ….
Teema "Meie linn" on üles ehitatud linna puudutavale teemale ning viiakse läbi viiest tegevusest koosneva seeria abil. Tegevuste seeria koosneb
järgmisest: Millist tüüpi äriettevõtteid leidub ühes tüüpilises (suur)linnas ning millist tööd neis tehakse? Kuidas rakendavad töölised oma oskusi
ning kuidas mõjutab nende töö linna elu? Käsitletakse 4. klassis.
Meie linn/vald eesmärgid:
 aidata õpilastel mõista, et ameteid on väga palju;
 aidata õpilastel aru saada, millist tüüpi ettevõtteid võib leida tüüpilises linnas/vallas;
 laiendada õpilaste teadmisi sellest, kuidas töölised saavutavad oma ametioskused;
 tõsta õpilaste teadlikkust ettevõtluse panusest linna/valla jaoks.
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1.
2.
3.

Teema või alateema

Põhimõisted

Tutvuda teemaga ,,Meie linn“
Programmieelne küsimustik
Elukutsed
Selle elukutse omandamine
õppimisvõimalused
Elukutsetega tutvumine

Elukutse
Amet
Õppimisvõimalused
Hariduse struktuur

Õppematerjal, meetodid, ainetevaheline
integratsioon, läbivad teemad
Lastevanemate infoleht
Õppematerjali tutvustus
Programmide küsimustik lk 11
Mäng – elukutsed ja töövahendid
Rühmatöö
Töölehed rühmadele erinevate elukutsete
esindajatest
Uurimustöö koostamine loosimise alusel –
elukutse esitlus
(lühikirjeldus, missugused
iseloomuomadused, missugune haridustee,

Märkused

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

töö spetsiifika, õppimisvõimalused jne )
Iseseisev töö

Erinevate elukutsete
tutvustamine - esitlus
Erinevate elukutsete
tutvustamine - esitlus

Iseseisev töö
Kodune ülesanne – paaride peale
uurida erinevaid kutseõppeasutusi
( loosida esitluse järjekord )
Paaristöö

Erinevate kutseõppeasutuste
esitlus
Erinevate kutseõppeasutuste
esitlus
Õppekäik ühte kutseõppe –
asutusse ( Tallinna 1 Erakos –
meetikakool )
VAHEAEG
Hoonete ehitamine,
Infrastruktuur / taristu

Oma hoone ehitamine
Pank
Kool
Eramu / kortermaja
Bensiinijaam
Haigla
Kauplus / market
Restoran / kohvik

Paaristöö

Infrastruktuur
Taristu
Puhkeala
Tööstusrajoon
Elamurajoon
Ettevõtlus
Sümbol
Ehitusprojekt
Ehitusprojekt
Ametid nende asutustes

Töölehed lk 16 -17
Töölehed õpilastele
( linna piirkonnad )
Sümbolite tutvustus, infrastruktuuri
vajalikkus

Paaristöö - loos

Materjal hoone ehitamiseks – karbid,
värviline paber,liim
käärid jne

Bussijaam
Tehas / vabrik / ettevõte
Politsei
Tuletõrje
Spordikeskus / ilukeskus / spa
11.

Oma hoone paigutamine klassi
maketi alusele, põhjendamine

12.

Klassi maketi põhjal oma
töölehe valmistamine A3-ele
oma mappi
Linnas töötamine – sümbolite
kasutamine
Linnas töötamine – oma töölehe
tutvustamine
Jõululaat – esemete valmista –
mine
Jõululaat – esemete vaheta –
Mine

13.
14.
15.
16.

17.

VAHEAEG
Töö eest saadav tasu

18.

Kus on raha ?

Rühmatöö esitlus A3 kaheksast paberist
klassi maketi aluse valmistamine, jagamine
neljaks
puhkeala,
tööstusrajoon,
elamurajoon, ettevõtlus
Klassis valminud maketi põhjal skeemi
joonestamine
kokkulepitud
sümboleid
kasutades
Suur tööleht – iseseisev töö
Esitlus
Naturaalmajandus

Iseseisev töö

Kauplemine

Majandusklassides esemete vahetamine

Palk
Palgapäev
Kulu, tulu
Raha
Rahaühikud
Paberraha
Mündid
Pangakaart
Sularahaautomaat

Tööleht ( Noorte ajakiri )
Palgapäev 4
Tööleht ( Noorte ajakiri )
Palgaleht lk 2 - 3

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Ettevalmistused maatemaatika –
nuputamisnädalaks
Ettevalmistused matemaatika –
nuputamisnädalaks
Noorte ajakiri - tööleht

Oma väljamõeldud panga
reklaami tutvustamine
Oma pangakaardi valmistamine,
Kirjalik panga tutvustus
Kaasõpilaste panga ja panga –
kaardiga
tutvumine,
oma
arvamuse kirjalik väljendamine

25.

Kaasõpilaste
panga
ja
pangakaardigatutvumine, oma
arvamuse kirjalik väljendamine

26.

Õppekäik panka ja kokkuvõte

27.

28.
29.

VAHEAEG
Toitlustus ettevõte
Restoran
Kohvik
Bistroo
Kiirsöögikoht
Söökla
Baar
Erinevate toitlustusasutuste
spetsiifika
Restoranis lõunatamine

Leiutiste valmistamine
Leiutiste esitlemine
Säästmine
Kogumine
Reklaam
Reklaam

Raha hoidmise võimalused
Tööleht lk 25
Erinevate pankade reklaamid
Esitlus
Iseseisev töö (korrektne kahepoolne
pangakaart ja selle esitlemine A4 )
Õpilaste panga tutvustus ja pangakaart
Tööleht kaasõpilaste töö analüüsiks
( mis meeldib, mis mitte, miks valiksid
selle panga, miks mitte )
Õpilaste panga tutvustus ja pangakaart
Tööleht kaasõpilaste töö analüüsiks
( mis meeldib, mis mitte, miks valiksid selle
panga, miks mitte )

Restoran
Kohvik
Bistroo
Kiirsöögikoht
Söökla
Baar

Mis riietus ?

Rühmatöö – ajurünnak
Mõistete töölehed, teistele rühmadele
Tutvustamine
Kokkuvõttev tööleht ( lünktekst )
Rühmatöö – menüüd erinevates ettevõtetes
Tööleht lk 29
Tööleht õpilastele

Pankade reklaamid
( kasuta arvutit! )

30.

Menüü koostamine

31.

Oma restorani menüü
koostamine
Lauakombed – laua katmine,
Rootsi laud, kaunistamine

32.

33.
34.
35.

Lauakombed
Õppekäik toitlustusasutusse
Kokkuvõtted

Raha ?
Toiduvalik ?
Menüü

Iseseisev töö – töölehel nr 4
Rühmatöö , paaristöö
Praktiline töö
Tööleht mappi
Klassihommik
Praktiline koolitus
Tunnistused

Lisamaterajalid
https://www.youtube.com/watch?v=vd9B_nVO4As Ajakirjaniku töö
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdmgh4CHJQ Ajakirjanduslik eksperiment
https://www.youtube.com/watch?v=aaKYNF7A1gI Maailma 10 ilusaimat maja
http://vaartuskasvatusalgkoolis.weebly.com/teemad.html
https://www.swedbank.ee/static/pdf/about/contact/finances/contest/material/2013/Ookull.pdf
http://kool.minuraha.ee/opetajale/
http://www.targaltinternetis.ee/lastele/
http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/
http://taheke.delfi.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=5JsNCFfxqhc keskkonnateemaline viktoriin (koos vastustega)

,,Karupoeg Puhhi
kokaraamat“

https://www.youtube.com/watch?v=WR_S6iE_Rnk laul prügi sorteerimisest

