Majandusõpetuse ainekava/töökava
1. samm – teema „Meie ise“
1.c klass
1 ainetund nädalas majandusõppe klassis
............. õppeaasta
Majandusõpetuse õpetaja .............
Meie ise on koostatud eesmärgiga arendada arusaamist üksikisikuga seotud majanduspõhimõtetest. Seda tehakse juturaamatu tegelaste kaudu läbi
lugemise ja praktiliste tegevuste.
Teema „Meie ise“ eesmärgid:
 algkooli sotsiaalainete õppekava laieneb majandusalaste teadmisete ja põhimõistetega;
 õpilased omandavad teadmisi ettevõtlusest;
 laienevad õpilaste teadmised isiklikust majandusest;
 õpilased saavad aru üksikisiku rollist töölise ja tarbijana meie majanduses;
 õpilased teadvustavad hariduse tähtsust tuleviku jaoks.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Teema või alateema
Teema „Meie ise“ tutvustus
Sissejuhatus
Enda tutvustamine
Mina ja minu portree
Kausta avamine
Aeg,
aja
ja
tegevuste
planeerimine.
Kella tundmine.
Päevaplaan
Päevaplaan

Põhimõisted
Majandusõpetus
Mina
Portree
Aeg
Minut
Tund
Pooltund
Päevaplaan
Kellaaeg

Õppematerjal, meetodid, ainetevaheline
integratsioon, läbivad teemad
Infoleht vanematele ja hooldajatele
Tööleht, paaristöö, rühmatöö, frontaalne töö
Paber ja pliiatsid, tutvustamine
Materjalide lisamine kausta
Töölehed, kellamudelid, inimeseõpetuse õpik

Iseseisev töö
Päevaplaani esitlus

Märkused

Nuputamisülesanded

7.

Raul ja tema sõbrad

8.

Hea mõte

9.

VAHEAEG
Mis juhtus esimesena?

10.

Kaaslase iseloomustamine
kirjeldamine

11.

Koos töötamine

12.

Koostöö tulemus

13.

Koostöö
Paaristööde esitlus

14.

Hea mõte
Koos töötamine

Aja kulgemine
Nädal
Kuu
Aasta
Pere
Sõbrad
Iseenda rolli tunnetamine
Iseloomujooned

Raamatu „Raul ja tema sõbrad“ tegelaste
portreed, õpilaste portreed
„Raul ja tema sõbrad“
Tegelaste
iseloomustamine,
iseloomujoonte leidmine

ühiste

Pildiseeria loogiline järjestamine Töölehed
Kinnistamisharjutus - Õpetaja raamat lk 19
ja Kaaslase
kirjeldamine, Kinnistamisharjutus - Õpetaja raamat lk 14
iseloomustamine
Mõistekaart
Klassikaaslaste iseloomustamine, kirjeldamine
Üksi töötamine
Raamat „Raul ja tema sõbrad“
Koos töötamine
Inimeseõpetuse õpik 1. klassile
Ühised otsused
Jutustamine
Koostöö
Paaristöö
(ajakirjadest
kodumasinate
Koduste tööde jaotamine
väljalõikamine,
kleepimine,
kodutööde
kirjeldamine)
Koduste tööde jaotamine
Kinnistamisharjutus - Õpetaja raamat lk 23
Koostöö
Arutelu koostöö headest ja halbadest külgedest
Esitlus
Müük
Raamat „Raul ja tema sõbrad“
Müügilaud
Rühmatööna
valmistada
müügilett,
Töötama
lumetorbikud.
Teenima
Töö ülesannete jaotamine rühmas.
Ostma
Müüma
Rühmatöö
tööülesannete

15.

Rühmatöö jätkamine

16.

Hinna
määramine
lumetorbikute müük

17.

jaotamine
Müügileti asukoht
Tööülesannete jaotamine
ja Hind
Teenima
Ostma
Tööülesannete jaotamine

VAHEAEG
Leiutised
Leiutis
Leiutised muudavad meie elu
paremaks

18.

Patendid

Leiutis
Patent

19.

Lauamängude kaudu mõistete Leiutis
kinnistamine
Patent

20.

Leiutiste päevik

Probleem, selle lahendamine

21.
22.

Säästmine
Kokkuhoidmine

Säästmine
Valikud

23.

Kokkuhoidmine

Ostma

24.

Raha
Rahaühikud
Erinevate maade rahatähed ja Sümbolid
erinevatel aegadel kauplemine
Oma rahatähe väljamõtlemine

Raamat „Raul ja tema sõbrad“
Müügileti asukoha otstarbekas leidmine,
põhjendamine
Arutelu, põhjendamine, jutustamine

Leiutiste tutvustamine
Raamat „Õpi minevikust, loo tulevikku“
Lauamäng „Iidsete tsivilisatsioonide leiutised“
(lk9)
„American Chamber of Commerce“ koomiksi
kaudu pantendi mõiste tutvustamine
Arutelu
Mäng „Kes leiutas mille?“ (lk16)
Raamat „Õpi minevikust, loo tulevikku“ (lk Matemaatika48-49)
nuputamisnädal
Oma lauamängu valmistamine (valmis
alusleht) paaristööna
Raamat „Õpi minevikust, loo tulevikku“ (lk
51)
Säästuvalikute tabeli täitmine – iseseisev töö
Raul ja tema sõbrad
Minu säästuvalikud, säästuvalikute tabel
Raul ja tema sõbrad
Minu säästuvalikud
Arutlemine ja jutustamine
Iseseisev töö

25.

27.

Hinna
määramine
omavalmistatud esemele
Hinna põhjendamine
Esitlus – esemete müümine,
vahetamine
VAHEAEG
Taskuraha olemasolu

28.

Kokkuhoidmine

29.

Pank

30.

Õppekäik panka

31.

Hea töö

Pank
Pangakaart
Raha
Ametid, kes pangas töötavad
Säästma

32.

Hea töö

Ostma

33.

Interdistsiplinaarsed tegevused.
Kokkuhoidmine
Kokkuvõtted teemast „Meie ise“
Kokkuvõte aastast

26.

34.
35.

Hind
Asjade väärtus
Rahatähed
Naturaalmajandus
Taskuraha
Tasu saamine
Raha hoidmine
Pank
Raha
Säästma
Pangakaart

Arutlemine ja põhjendamine
Kauplemiseks
vajaminevate
valmistamine – iseseisev töö
Arutlemine, põhjendamine
Koostöö klassikaaslastega

vahendite

Arutlemine, vestlemine
Raamat“Raul ja tema sõbrad“
Raha säästmise tähtsus
Pangamudeli valmistamine
Kinnistamisharjutus - Õpetaja raamat lk 28,
omavalmistatud pangakaardi kujundamine
Töölehed
Vestlus
Arutelu
Raamat „Raul ja tema sõbrad“
Lastelehed
Raamat „Raul ja tema sõbrad“
Lastelehed
Raul ja tema sõbrad - miniraamatud
Raul ja tema sõbrad - tunnistused

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

