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Vajalikud õppevahendid:
Õppesisu:
• 1.EESTI RIIK
-Eesti asend Euroopas;
-Eesti suurus, piirid, naaberriigid. Rahvaarv jarahvuslik koosseis. Rahvastiku paiknemine.
-Linnad ja maa-asulad.
-Riigi haldusjaotus.
2.EESTI ILMASTIK
-Ilm, ilmastik, kliima.
- Eesti asendi mõju kliimale.
-Ilmaelemendid:õhutemperatuur, tuul, pilvisus, sademed.
-Ilmavaatlused ja ilma ennustamine. Ilma mõju inimtegevusele; äärmuslikud ilmaolud Eestis.
-Fenoloogiline kalender.
3.EESTI PINNAMOOD
-Kodukoha ja Eesti pinnavormid ning pinnamood.
-Suuremad kõrgustikud, tasandikud ja madalikud, Põhja-Eesti paekallas.
-Mandrijää osa pinnamoe kujunemises.
4.EESTI LOODUSVARAD
-Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse.

-Energiaallikatena kasutatavad loodusvarad.
-Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega
seotud keskkonnaprobleemid.
5.EESTI MAJANDUS
-Peamised majandusharud Eestis (nt põllumajandus ja toiduainetetööstus, tööstus, teenindus,
transport) ja vastavate majandusharudega seotud tegevused.
-Tuntumad tööstus- ja teenindusettevõtted kodumaakonnas/-asulas: asukoht, tegevusalad,
ametid, toodang või teenus(ed).
-Tuntumad tööstus- ja teenindusettevõtted Eestis.
6.SELGROOGSED LOOMAD EESTIS
-Loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete loomade rühmad.
-Selgroogsete loomade peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas; juhtivate
meelte sõltuvus loomade eluviisist.
-Selgroogsete loomade seedeelundkonna eripära sõltuvalt toidust:
hammaste ehitus, soolestiku pikkus ja toidu seedimise aeg.
-Selgroogsete loomade erinevate rühmade hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus:
lõpused vees, kopsud -õhkkeskkonnas elavatel organismidel, naha kaudu hingamine.
-Püsi- ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri muutused.
-Paljunemine, looteline areng, sünnitus ja lootejärgne areng järglaste eest
hoolitsemine(toitmine, kaitsmine, õpetamine) erinevatel selgroogsetel loomadel.
7.ELUKESKKONNAD EESTIS:
-Läänemeri
Läänemere asend ja ümbritsevad riigid, suuremad lahed, väinad,
saared, poolsaared. Läänemere rannik. Läänemere mõju ilmastikule.
Keskkonnatingimused Läänemeres. Läänemeri kui elukooslus;
elusolendite osa bioloogilises aineringes ja inimese elus. Mere mõju
inimtegevusele ja ranna-asustuse kujunemisele. Läänemere
reostumine ja kaitse. Loomade püügi, jahi ning kaitsega seotud
reeglid.
8.Jõed ja järved
Eesti suuremad jõed ja järved. Jõgi ja järv kui elukooslused;
elusolendite osa bioloogilises aineringes ja inimese elus.
Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine ning kaitse.
Kalakasvatus. Loomade püügi, jahi ning kaitsega seotud reeglid.
9.Aed
-Aed kui kooslus: köögiviljaaed, puuvilja- ja marjaaed, iluaed.
Aiamuld. Kompost. Elusolendite osa bioloogilises aineringes ja
inimese elus. Bioloogiline ja keemiline tõrje aias.
-Toataimed.
10.Põld
-Põld kui kooslus. Peamised Eestis kasvatatavad põllukultuurid.
Elusolendite osa bioloogilises aineringes ja inimese elus. Väetamine ja keemiline tõrje põllul
(vajalikkus, ohud).
- Mahepõllundus.

-Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla
kaitse.
11.Niit
Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus. Looduslikud ja inimtekkelised
niidud. Elusolendite osa bioloogilises aineringes ja inimese elus.
12.Mets
-Eesti metsad. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets.
-Mets kui elukooslus.
-Eesti metsade peamised puuliigid.
-Elusolendite osabioloogilises aineringes ja inimese elus.
-Loomade püügi, jahi ning kaitsega seotud reeglid.
- Metsade tähtsus ja kasutamine. Metsade kaitse.
13.Soo
-Soode paiknemine ja teke. Madalsoo ja raba.
-Elutingimused soos.
-Soode elustik; elusolendite osa bioloogilises aineringes ja inimese
elus. Soode tähtsus.
-Turba kasutamine.
14.LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE EESTIS
-Inimese mõju keskkonnale.
-Looduskaitse Eestis: eri tasandid, kaitsealused objektid ja kaitsealad.
-Bioloogilise mitmekesisuse kaitse.
-Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.
-Jäätmekäitlus.
-Säästev tarbimine (sh individuaalne loodussäästlik käitumine).
Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
7. kl lõpuks õpilane:
1) kasutab õppetekste teabe kinnistamiseks, täpsustamiseks ja ülesannete täitmiseks;
2) kasutab teabe leidmiseks õpetaja abiga Eesti eri kaarte (füüsiline, administratiivne,
loomastik/taimestik, kliima jne);
3) nimetab Eesti taimi ja loomi, tunneb ära taimede osi ja loomade kehaehitust, toob näiteid
erinevates elupaikades elavatest taimedest ja
loomadest;
4) teab, millest sõltuvad Eesti ilmastikutingimused;
5) põhjendab mulla ja selle kaitsmise vajadust;
6) nimetab Eesti peamisi põllumajandus- ja tööstusharusid ning valmistatavat toodangut;
7) kirjeldab keemiliste ainete mõju taimedele ja loomadele (väetamine, reostamine);
8) põhjendab loodusvarade säästliku kasutamise vajalikkust.
Hindamise kirjeldus:
Hinnatakse HM ja Jõhvi Põhikooli hindamisjuhendi alusel, arvestades õpilase
erivajadusi:kõikide klassis ja kodus tehtavate suuliste ja kirjalike tööde alusel.

Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Kokkuvõttev hinne kujuneb välja trimestri hinnete alusel, arvestades õpilase erivajadusi.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Selgitus, kirjeldus, näited.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Selgitus, kirjeldus, näited.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Selgitus, kirjeldus, näited.
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Selgitus, kirjeldus, näited.
Muud nõuded ja märkused:

