Õppeaine: ühiskonnaõpetus 4. klass
Õpetaja: Kersti Kivi
Õppeaasta: 2016/2017
Õppekava: Põhikooli õppekava II poolaasta
Kestvus: 1 tund nädalas
Mida me tundide jooksul teeme?
16. nädal: Eesti Vabariik. President. VI kl Õ lk 44-45, 56-57. Töölehed.
17. nädal: President, riigikogu, demokraatia. VI kl Õ lk 56-57.
18. nädal: Kordamine: demokraatia, vabariik, president, riigikogu.
19. nädal: Kuidas sünnib seadus? VI kl Õ lk 60-61. Töölehed.
20. nädal: Kohalik omavalitsus. VI kl Õ lk 58-59. Töölehed.
21. nädal: Kodanike õigused ja kohustused.
22. nädal: Kordamine: Seadus, kohalik omavalitsus, õigus, kohustus.
23. nädal: Kooli kodukord. Kooli kodulehekülg. Õ lk 14-15.
24. nädal: Õpilasesindus, koolidemokraatia, valimised. VI kl Õ lk 48-51. Töölehed.
25. nädal: Lapse õigused ja kohustused. Õ lk 14-15. ÜRO laste õiguste konventsioon.
27. nädal: Kordamine: Koolidemokraatia, lapse õigused ja kohustused, kooli kodukord.
28. nädal: Aja planeerimine. Päevakava koostamine.
29. nädal: Mina ja raha. V kl Õ lk 38-41. Töölehed.
30. nädal: Pere eelarve koostamine. Tulud ja kulud. V kl Õ lk 42-45. Töölehed.
31. nädal: Eelarve tutvustamine klassikaaslastele. Elukutsed. V kl Õ lk 46-49. Töölehed.
32. nädal: Oma tulevasest elukutsest jutustamine. Hariduspuu.
33. nädal: Teadlik tarbija. V kl 50-53. Töölehed.

34. nädal: Kordamine: Aeg ja kulutused, raha kasutamine, töö ja tarbimine.
35. nädal: II poolaasta kokkuvõte.
Milliseid oskusi õpilane saab?
I Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine
Õpilane:
1. seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia;
2. iseloomustab demokraatia põhimõtteid;
3. teab ja austab inimõigusi;
4. teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi
Presidendi peamisi ülesandeid;
5. teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta;
6. teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka
käitumise kohta.
II Koolidemokraatia, lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas
Õpilane:
1. kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
2. toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
3. tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab õiguste ja
vastutuse tasakaalu.
III Töö ja tarbimine
Õpilane:
1. teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
2. teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda
seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega plaanida;
3. teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
4. iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed ja
ametid;

5. selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
6. oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.

Hindamine
Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. 4.
klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse nii sõnalisi kui ka numbrilisi hinnanguid.
Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on
õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks. Õpilased saavad tagasisidet selle kohta,
mis õnnestus ja mis vajab veel harjutamist. Sõnalisi hinnanguid saavad õpilased terve
õppeprotsessi vältel. Numbriliste hinnangute andmisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis
(kajastuvad eKoolis).
Hindelised kokkuvõtvad tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"
Tegemata või ebaõnnestunud tööde puhul kasutatakse märget “!”. Sellisel juhul on õpilasel
kohustus tööd käesoleva õppeveerandi jooksul parandada. Õpiabi ja järelvastamine toimub
kokkuleppel õpetajaga.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö,
vihiku ja töölehtede täitmine, kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi lõpul.
Tundides täidetud töölehed, tunnikontrollid ja kontrolltööd koguvad õpilased õpimappidesse, mis
poolaasta lõpus koju viiakse.

