Majandusõpetuse ainekava/töökava
2. samm – teema „Meie perekonnad“
2.c klass
1 ainetund nädalas majandusõppe klassis
..... õppeaasta
Majandusõpetuse õpetaja ....

Teema "Meie perekonnad" on üles ehitatud perekonda puudutavale teemale ning viiakse läbi viiest tegevusest koosneva
seeria kaudu. Tegevuste seeria koosneb järgmisest: Mis on perekond? Kuidas töötavad koos perekonnaliikmed? Millised on
perekonna vajadused ning kuidas neid rahuldada? Milliseid erinevaid töid teevad perekonnaliikmed? Käsitletakse 2.klassis.
Meie perekonnad eesmärgid:
 mõista paremini, mis on perekond;
 osata teha vahet vajadusel ja soovil;
 saada teada, millised ettevõtted ja organisatsioonid aitavad perekondadel rahuldada oma soove ja vajadusi;
 teada ja tunnetada, kuidas igast pereliikmest sõltub perekonna heaolu;
 teadvustata hariduse tähtsust karjääri kujunemisele tulevikus.
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1.
2.

Teema või alateema

Põhimõisted

Sissejuhatus
Sissejuhatavad tegevused
Programmieelse

Perekond
Perekonnaliikmed

Õppematerjal, meetodid, ainetevaheline
integratsioon, läbivad teemad
Nõusolekuleht vanematele
Oma perekonna tutvustus
Programmieelne küsimustik
„Meie perekondade plakat“ – värviline

Märkused

küsimustiku läbiviimine

3.

Minu pere

4.

Oma pere tutvustav esitlus

5.

Perekond, koostegemine

6.
7.

Sugupuu ja selle
kaardistamine
Sugupuu ja Eesti kaart

8.

Oma sugupuu tutvustamine

9.

VAHEAEG
Raamat „Meie perekonnad“

Perekondade erinevused ja plakat
sarnasused
Mõistekaart
Tööleht
Perekond
Iseseisev töö, tööleht
Ühe pereliikme lähem tutvustus
Minu perekond
Jutustamine, pildid
Oma
pereliikme
kirjeldamine,
iseloomustamine, tegevus jne
Perekond
Meie perekondade plakat – jutustamine
Elupaik
(mida näete?, mis toimub?, mida
Tegevused
inimesed teevad?, kas tahaksid elada
Tunded
sellises kohas? jne)
Sugupuu

Tööleht – iseseisev töö

Kaart
Sugupuu, sugulased
Sünnikohad (ema ja isa)

Tööleht – iseseisev töö Eesti kaardile
lähisugulaste kaardistamine (kes, kus
elab)
Ema ja isa sünnikoha märkimine Eesti
kaardil.
Arutelu ja rühmatöö
Klassis ühise Eesti kontuurkaardi
täitmine
- ema ja isa sünnikoht,
vanavanemate praegune elukoht

Perekond
Tegevused

Raamat „Meie perekonnad“
Töö raamatuga „Meie perekonnad“ – kes

10.

Rahvakalendri tähtpäev –
mardipäev ja kadripäev

Kombed ja tavad

11.

Minu perekonna koostöö

Ühised tegevused
Traditsioonid

12.

Ühised tegevused
Traditsioonid

14.

Oma perekonna
ühistegevuste ja
traditsioonide tutvustamine
Klassi traditsiooniliste
ühistegevuste kaardistamine
Perekondade ametid

15.

Ametid

13.

Perekonna traditsioon
Amet

millega tegeleb, raamatu viimistlemine.
Mille poolest perekonnad üksteisest
erinevad?
Kuidas pereliikmed töötavad kodus
koos?
Kuidas töötavad perekonnad naabruses
koos?
Arutlemine, vestlemine
Tööleht mardipäevast ja kadripäevast
Iseseisev töö
Töölehed oma perekonna ühistegevuste
ja tradistioonide kohta
Iseseisev töö (tööleht) – klassikaaslate
ühiste tegevuste ja traditsioonide
kaardistamine
Klassi ühise töölehe täitmine
Kinnistamisharjutus õpetaja raamat (lk
17)
Ametite pildid
Piltide vaatlus, valida tuntud ametid,
iseseisev töö
Tunda ja teada tuntud ametite
õppimisvõimalusi
Töölehe täitmine, esitlus
Äratada huvi ametite vastu

17.

Rahvakalendri tähtpäev – Jõulud
jõulude tähistamine
Jõulukombed
Toit
Riietus
VAHEAEG
Meie klassi ametid

18.

Ametid

19.

Peremäng-aliase mängimine

20.

Meie pere tööd kodus

21.

Meie perekondade soovid ja Soov, vajadus
vajadused

16.

Kodused tööd

Vestlemine, arutlemine
Rühmatöö – jõulustendi valmistamine

Tööleht
Täida juhendi järgi, esitle, kes sa oled
ametite lipikute järgi
Kinnistada huvi ametite vastu, kelleks
mina tahan
Kirjeldamine
Iseseisev töö
pantomiimi esitlus
Ameti nimetuste kinnistamine
Mäng, ametite kaardid
Mängu tutvustus, mäng rühmades
Ameti nimetuste kinnistamine
Koduste tööde loetelu koostamine –
rühmatöö
Vestlus, töölehe värvimine, esitlus,
diagrammi tegemine.
Koduste tööde vajalikkus, oskus neid
teha
Õp raamat lk 18, poster, kaardid, pildid
Arutelu, töö töölehega, rühmatöö
ajalehest otsida soove ja vajadusi.
Mõista vajaduse ja soovi erinevust.

22.

Meie perekonna vajaduste Vajadus – toit, riided,
ja soovide selgitamine
peavari
Soov – asjad, mida ma
tahan omada, aga pole
hädavajalikud

23.

Meie perekonna vajaduste Vajadus
ja soovide selgitamine
Soov

24.

Rahvakalendri tähtpäev - Kombed ja tavad
vastlapäev
Meie perekondade soovide Ametid, millest perekonnad
ja vajaduste selgitamine
sõltuvad oma soovide ja
vajaduste
rahuldamisel
erinevatest ettevõtetest

25.

26.

27.

Meie perekondade ametid – Amet
külalisesineja (lapsevanem,
kes tutvustab oma ametit)
VAHEAEG
Pereliikmetele
vajalikud Sümbol,
ametid meie ümber
politsei,
päästeamet,
arst

Mõistekaart – paaristöö
Kinnistamisharjutus õpetaja raamat (lk
21)
Mäng – kas soov või vajadus (lipikud
sõnadega ja pildid)
Töö plakatiga – otsi näiteid, toidu,
riietuse, peavarju kohta
Mäng – läheme piknikule, tee nimekiri
asjadest, mida piknikul vajame.... rühmatöö
Tööleht – iseseisev töö
Õp raamat (lk 22), põrandakaart,
sümbolid, lisaleht
Tunda ära erinevaid ettevõtteid ja
teenuseid
ümbruskonnas,
millest
perekonnad sõltuvad.
Vestlus
Arutelu
Küsimuste esitamise võimalus
Poster, sümbolikaardid, põrandakaart
Arutelu, postrilt leida ameteid, vestlus
haridusest, sümbolite kujundamine,
põrandakaardile kandmine, jutustamine
Teada ja tunda erinevaid ameteid, kes,
kus töötavad.

28.

Soovid ja vajadused koolis
Meie pereliikmete ametid

29.

Mida me teame
perekondadest

oma Perekond, vajadus, soov

30.

Mida me teame
perekondadest

oma Perekond, vajadus, soov

31.

Minu perekonna vapp

32.

Mäng „Perekond“

33.
34.

Vapp

Maakodu
Linnakodu
Väike pere
Suur pere
Õpimappide ülevaatamine Õpimapp
ja hinnangu andmine
Kokkuvõtted teemast „Meie
perekonnad“
Tunnistused

Oma kaardi täitmine põrandakaardi
põhjal
Mäng – koosta nimekiri soovidest ja
vajadustest, mis tekivad koolis.
Kinnistamisharjutus õpetaja raamat lk
25 ja lk 28
Õp raamat (lk 29), lasteleht
Vestlus, töö lastelehega
Tunda ja teada oma pere soove ja
vajadusi
Lasteleht
Oma lastelehe tutvustus
Tunda ja teada oma pere soove ja
vajadusi
Selgitus, töölehe lugemine, iseseisevtöö
arvutiga, oma pere vapi tutvustus, valiku
selgitus Osata teha valikuid ja neid
põhjendada
Rühmatöö – pereliikmete, elupaiga,
tegevuse määramine.
Teistele ettekandmine
Kaaslase õpimapi hindamine, soovituste
jagamine

35.

Kokkuvõtted

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

