Geograafia ainekava 7. klassile
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

KAARDIÕPETUS
Maa kuju ja suurus. Kaartide
mitmekesisus ja otstarve.
Üldgeograafilised ja
temaatilised kaardid, sh
maailma ja Euroopa
poliitiline kaart. Trüki- ja
arvutikaardid, sh
interaktiivsed kaardid.
Mõõtkava, vahemaade
mõõtmine looduses ja
kaardil. Suundade
määramine looduses ja
kaardil. Asukoht ja selle
määramine, geograafilised
koordinaadid. Ajavööndid.
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GEOLOOGIA
Maa siseehitus. Laamad ja
laamade liikumine.
Maavärinad. Vulkaaniline
tegevus. Inimeste elu ja
majandustegevus
seismilistes ning
vulkaanilistes piirkondades.
Kivimid ja nende teke.
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Läbivad teemad

Lõiming teiste ainetega

leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning
kasutab atlase kohanimede registrit;
määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi
järgi;
mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava
kasutades ning looduses sammupaari abil;
määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja
leiab koordinaatide järgi asukoha;
määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse maakera
eri kohtades;
koostab lihtsa plaani etteantud kohast;
kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid,
diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot,
kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi
seoseid ning teha järeldusi.

Tehnoloogia ja innovatsioon: arvutikaardid
ja asukoha määramine (GPS); Tervis ja
ohutus: ohutus praktilistel töödel

matemaatika: mõõtmine, mõõtühikute
kasutamine ja teisendamine, diagrammi
lugemine ja koostamine, skaala ja plaani
koostamine; ajalugu: geograafia areng,
maadeavastused, ajaloos kasutatavad
kaardid; eesti keel: kohanimede õigekiri,
suur algustäht; võõrkeel: sõnavara
täienemine mitmesuguste infoallikatega
töötamisel; kehaline kasvatus:
orienteerumine maastikul.

kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob näiteid selle
uurimise võimalustest;
iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade
liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi
protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja
kivimite teket ning muutumist;
teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab
kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob näiteid
tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda;
toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta
seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades;
selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja
settimist ning sette- ja tardkivimite teket;

Teabekeskkond: info hankimine vulkaanide
ja maavärinate kohta; Tervis ja ohutus:
tegutsemine maavärina ja tsunami korral

7. kl loodusõpetus: aine tihedus ja
mass, temperatuur, sulamine, tahkumine,
sulamistemperatuur, soojusülekande
liigid, konvektsioon, soojuspaisumine; 8.
kl füüsika: aine tihedus ja rõhk, 9. kl
füüsika: lained; ainete olekute
muutused; ajalugu: katastroofilised
maavärinad ja vulkaanipursked
minevikus; bioloogia: fossiilid;
matemaatika: andmete kogumine,
tõlgendamine ja esitamine; võõrkeel:
sõnavara täienemine mitmesuguste
infoallikatega töötamisel.
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PINNAMOOD
Pinnavormid ja pinnamood.
Pinnamoe kujutamine
kaartidel. Mäestikud ja
mägismaad. Inimese elu ja
majandustegevus mägise
pinnamoega aladel.
Tasandikud. Inimese elu ja
majandustegevus tasase
pinnamoega aladel.
Maailmamere põhjareljeef.
Pinnamoe ja pinnavormide
muutumine aja jooksul.
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RAHVASTIK
Riigid maailma kaardil.
Erinevad rassid ja rahvad.
Rahvastiku paiknemine ja
tihedus. Maailma rahvaarv ja
selle muutumine.
Linnastumine.
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iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil ära liiva,
kruusa, savi, moreeni, graniidi, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi
ja kivisöe ning toob näiteid nende kasutamise kohta;
mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab
ettekujutust geoloogide tööst.
on omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema
reljeefiga piirkondadest, nimetab ning leiab kaardil
mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud
(kiltmaad, lauskmaad, madalikud, alamikud);
iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme
ja pinnamoodi;
iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha
pinnamoodi ning pinnavorme;
kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi
ning seostab ookeani keskaheliku ja süvikute paiknemise
laamade liikumisega;
toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest
erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee, inimtegevuse)
toimel;
toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta
mägistel ja tasastel aladel, mägedes liikumisega
kaasnevatest riskidest ning nende vältimise võimalustest.
iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit;
nimetab ning näitab maailmakaardil suuremaid riike ja
linnu;
toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ning
väärtustab eri rahvaste keelt ja traditsioone;
leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt
asustatud alad ning iseloomustab rahvastiku
paiknemist etteantud riigis;
iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne
piirkonna rahvaarvu muutumist;
kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja
linnastumisega kaasnevate probleemide kohta.

Tervis ja ohutus: liikumine nõlvadel, ohud
mägedes

Füüsika: soojuspaisumine
murenemisprotsessis; ajalugu:
pinnamoe mõju asustuse kujunemisele,
ajaloosündmustega seotud konkreetsete
pinnavormide (Skandinaavia mäestik,
Alpid, Püreneed jmt) leidmine kaardilt;
kehaline kasvatus: pinnamoe lugemine
orienteerumiskaardilt ja sellega
arvestamine raja läbimisel.

Keskkond ja jätkusuutlik areng: maailma
rahvaarvu kasvuga seotud probleemid;
Kultuuriline identiteet: rahvaste ja rasside
kujunemine; Väärtused ja kõlblus:
kultuuriline ja rassiline sallivus

ajalugu: maailma poliitiline kaart,
inimasustus eri regioonides, linnade
paiknemine ja teke; matemaatika:
diagrammide analüüs, osatähtsuse
protsent, töö arvandmetega, IT-andmete
kogumine, tõlgendamine ja esitamine;
võõrkeel: sõnavara täienemine
võõrkeelsete materjalidega töötamisel,
kohanimede õigekiri ja hääldamine.

