
AINEKAART 

Ainevaldkond: Sotsiaalained 

Õppeaine: Majandusõpe 

Klass: 3 

Õpetaja: Luule Koppel 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg: 2017/18  õppeaasta 

 

Õppekirjandus: „Mida sina peaksid teadma rahast“ teabevihikud (Kirjastus Argo), „Väikese 

pankuri ABC“ (Tallinna Ülikool) 

Käsiraamat õpetajale; Junior Achievemendi programm. 

"Raul ja tema sõbrad", "Meie perekonnad“, „Meie linn“ 

 

Vajalikud õppevahendid: Töölehed, postrid, põrandakaart. Reklaamide näidismaterjalid. 

käärid, liim, tindipliiats, värvipliiatsid, viltpliiatsid, joonistuspaber, pappkarbid. 

I trimester 

Teemad: 
Meie ise. 

Eesti Junior Achievemendi tutvustus (ülevaade, eesmärgid) 

Raamatu "Raul ja tema sõbrad" tutvustamine: Sissejuhatus. Hea mõte. 

Teema "Meie ise" on keskendunud üksikisikutele ning rollidele, mida üksikisikud meie 

majandussüsteemis tööliste ja tarbijatena täidavad. Raha. Teema toetab arusaamist 

üksikisikuga seotud majanduspõhimõtetest. Õpetamine toimub juturaamatu tegelaste kaudu. 

 

Koos töötamine. Kokkuhoid, säästmine. 

Müümine/ostmine 

Lumetorbikute meisterdamine 

Näitlemine 

Raamatu "Mina" koostamine 

Õpitulemused: 
 

Areneb õpilaste teadmine ettevõtlusest, laieneb õpilaste teadmine isiklikust majandusest, aitab 

õpilastel aru saada üksikisiku rollist meie majanduses töölise ja tarbijana, teadvustub hariduse 

tähtsus tuleviku jaoks, oskab kuulata, arutleda, analüüsida, omab müügi- ostukogemusi, oskab 

raha väärtustada, suudab rollimängudesse lülituda, oskab oma mõtteid paberile kirja panna ja 

koostada "Mina" raamatu, võtab osa esimesest müügikogemusest. 

Hindamine: 
Kaasatöötamine, koostöö. Töölehtede täitmine. Valmib esimese teema  väike raamat "Mina".  

 

II trimester 

Teemad: 
Junior Achievemendi programmi "Meie perekonnad" läbivad teemad on järgmised: 

Meie perekondade ülevaade 



Meie perekondade soovid ja vajadused 

Soovide ja vajaduste väljaselgitamine/sümbolite väljamõtlemine 

Perekondade ametid, sissetulek. 

Mida me teame oma perekondadest? 

Perekonna raamatu koostamine 

Ametiraamatu koostamine 

 

"Meie perekonnad" on üles ehitatud perekonda puudutavatele teemadele. Mis on perekond? 

Kuidas töötavad koos perekonnaliikmed? Millised on perekonna vajadused ning kuidas neid 

rahuldada? Milliseid erinevaid töid teevad perekonnaliikmed? Õpetamine toimub erinevate 

tegevuste käigus (koos töötamine, soovide ja vajaduste selgitamine, pereliikmete ametite 

tutvustamine, tööjaotus perekonnas). Otsuste tegemine. 

 

Õpitulemused: 
Aitab õpilastel paremini mõista, mida perekond endast kujutab. 

Aitab õpilastel mõista erinevust vajaduse ja soovi vahel. 

Õpilane oskab hinnata oma ja teiste tööd, oma aja ja raha väärtust; eristada soove ja vajadusi. 

Tõuseb õpilaste teadlikkus sellest, kuidas igast üksikust pereliikmest sõltub perekonna heaolu. 

Teadvustub õpilastele hariduse tähtsus tulevikus karjääri kujunemisele. 

Omandatakse teadmised erinevatest vajalikest elukutsetest. 

Valmib 2 raamatut: "Meie perekonnad" ja "Elukutseraamat" 

Õpilane valdab olulisemaid töövõtteid arvutil pakutud veebiaadressilt infot otsides. 

 

Hindamine: 
Kaasatöötamine, koostööoskus. Valmivad raamatud : "Meie perekonnad" ja 

"Elukutseraamat". Töölehed. 

Märkused: 
Ametiraamat valmib kodus ja selleks on pikemalt aega antud. 

 

III trimester 

Junior Achievemendi programmi "Meie linn" teemad on järgmised: 

Hoonete ehitamine 

Erinevad ametimehed ja nende konkreetne töö 

Planeerimine enne tegutsemist 

Erinevad tsoonid  

Pealkirjade panemine erinevatele tekstidele 

Tutvumine ajakirjaniku tööga 

Ajalehe valmimine 

Restoranis lõunastamine 

Panga peale lootmine 

Reklaamide tegemine 

Õpitulemused: 
 

Laienevad algkooli sotsiaalainete õppekava majandusalased teadmised ja põhimõtted 

Aitab lastel mõista, et ameteid on väga palju ja kõik nad on vajalikud 

Aitab õpilastel aru saada, millist tüüpi ettevõtteid võib leida tüüpilises linnas 

Laieneb õpilaste teadmised sellest, missuguseid töötajaid vajavad erinevad ettevõtted 

Aitab õpilastel mõista, kuidas töölised saavutavad oma ametioskused 

Tõstab õpilaste teadlikkust ettevõtluse panusest linnaellu 



Osatakse meisterdada erinevaid pappehitisi 

Osatakse koostada oma klassi ajaleht 

Suudetakse oma fantaasiat kasutades luua mitmeid huvitavaid reklaame 

Tutvutakse lähemalt restoranitööga ja pangatööga 

 

Hindamine: 
Kaasatöötamine, koostöö. Töölehed. Ühistöö: ajalehe koostamine.  

Märkused: 
Kodutöid üldjuhul ei anta, kuid vahel võib neid jääda. Sel juhul on märge e-koolis 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: kujuneb trimestrite tulemuste põhjal. 

 

 


