Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Majandusõpetus (Junior Achievement programm 7 sammu)
Klass: 1.
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
„Meie ise“ programm – keskendub üksikisikutele ja rollidele, mida tuleb ühiskonnas täita
töötaja ja tarbijana.
Eesmärgid:
Iseenda rolli tunnetamine, tunda ära igapäevase majandustegevuse näited, saada teada,
kuidas töötajad sõltuvad millegi saavutamisel üksteisest, teadvustada raha säästmise
tähtsust, teadvustada tarbija rolli.
„Meie perekonnad“ programm – on üles ehitatud perekonda puudutavatele teemadele.
Eesmärgid:
Arutada perekonna mõiste üle, selgitada vajaduse ja soovi erinevust, saada teada, kuidas
erinevad ettevõtted saavad inimeste soove ja vajadusi rahuldada.
Põhimõisted:
Üksikisik, töötaja, töötama, teenindama, ostma, raha, pank, müüma, säästma, valikud,
perekond, töö, vajadus, soov, amet, ettevõte.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Iseendast pildi joonistamine ja tutvustamine
Koos töötamine – vahvlitorbikute tegemine
Reklaami valmistamine vahvlitorbikute müügiks
Rahatähtede tegemine, omavahel vahvlitorbikute ostmine, müümine
Oma soovide joonistamine ja säästuvaliku põhjendus
Oma perekonna kohustustest rääkimine
Pappkarpidest hoonete ja asutuste meisterdamine
Õppekäik riiklikku asutusse
Õpitulemused:
Õpilastel on arusaam, kes on töötaja ja mida tähendab töötamine, mis on toode ja mis on
teenus. Mida tähendab ostmine ja müümine, kuidas teenida raha. Mis on säästmine ja
kuidas ning miks on vaja teha valikuid oma soovide täitmiseks. Oskavad selgitada
soovide ja vajaduste erinevust. Teavad millised ettevõtted millistes linnapiirkondades
paiknevad. Oskavad kirjeldada oma vanemate ameteid.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Eesti keel – lugemine, jutustamine pildi järgi
Matemaatika – loetlemine, rahaga arvestamine, arvutamine
Kunstiõpetus – käeline tegevus (joonistamine, lõikamine, kleepimine, voltimine)

Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Majandusõpetus (Junior Achievement 7 sammu programm)
Klass: 2.
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
„Meie perekonnad“ – perekonna mõiste, vanemate ametid, erinevad põlvkonnad
„Meie linnaosa/vald“ – keskendub linnaosa puudutavatele teemadele, käsitleb seal
töötavaid ettevõtteid, omavalitsuse tööd.
„Meie linn“ – uurib linna tüüpilisi äriettevõtteid, milliseid töid neis tehakse.
Eesmärgid:
Osata ära tunda erinevaid ameteid, tunnetada kuidas inimesed koos töötavad, saada teada
individuaal- ja konveiermeetodil tootmise eripäradest. Saada aru, milles seisneb kohaliku
omavalitsuse roll. Mõista ehitustegevuses planeerimise tähtsust. Selgitada pangandusega
seonduvaid mõisteid.
Põhimõisted:
Perekond, amet, sugupuu, vald, linnaosa, töö, tootmine, praak, valitsus, maksud,
teenused, valik, otsustus, kaubad, linn, ehitus, projekt, tsoon, omanik, pank, intervjuu
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Sugupuu koostamine
Paberist saiakeste tegemine individuaaltööna ja meeskonnana
Internetist saiakeste retseptide otsimine
Paberist raha valmistamine
Pappkarbist kaupluse, kohviku, pangahoone vmt valmistamine
Õpitulemused:
Õpilased oskavad koostada oma perekonna sugupuud, oskavad kirjeldada oma vanemate
ameteid.
Õpilased teavad, mida tähendab koos töötamine, teavad mis on tootmine, teevad vahet
individuaal- ja konveierliini tootmismeetodil, oskavad ära tunda erinevaid ameteid,
mõistavad, et valitsus kogub makse kõikidele inimestele teenuste kindlustamiseks. On
teadlikud, miks on vaja linna ehitustegevust planeerida ja hooneid projekteerida.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Kunstiõpetus – saiakeste joonistamine, lõikamine ja värvimine, papist hoonete
valmistamine
Matemaatika – loendamine, arvutamine, rahadega arvestamine
Eesti keel – jutustamine pildi järgi, jutukeste kirjutamine

Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Majandusõpetus (Junior Achievement programm 7 sammu)
Klass: 3.
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
„Meie linn“ – uurib linna äriettevõtteid, milliseid töid seal tehakse.
„Meie maakond“ – keskendub kaupade ja teenuste tootmisele ning jaotamisele
maakonnas.
Eesmärgid:
Mõista ehitustegevuse tähtsust, arutleda linnaplaneerimise vajadusest, selgitada
pangandusega seonduvaid mõisteid. Saada aru ressursside vajalikkusest. Saada aru
kohaliku omavalitsuse rollist. Tutvustada kodukoha tootmisettevõtteid ja seal toodetavat.
Saada aru erinevate maksude vajalikkusest.
Põhimõisted:
„Meie linn“ - linn, ehitus, projekt, kvaliteet, mõõtkava, oskus, amet, tsoon, intervjuu,
omanik, äriplaan, pank.
„Meie maakond“ – majandus, ressursid, toode, maavarad, loodusvarad, tootmine,
rahvastik, kasum, maksud, vastastikune sõltuvus, otsustamine, vastutamine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Pappkarbist oma ettevõtte tegemine
Äriplaani koostamine ettevõtte loomiseks
Reklaami valmistamine oma ettevõtte reklaamimiseks
Tööintervjuu ettevalmistamine ja klassis läbimängimine
Maakondade loodusvarade ja maavarade tutvustamine atlase abil
Õpitulemused:
Õpilased mõistavad linnaplaneerimise vajalikkust ja tähtsust, saavad aru panga
funktsioonidest, teavad milliseid ameteid erinevates ettevõtetes leidub.
Õpilased teavad milliseid tooteid ja teenuseid oma maakonnas pakutakse, teavad
milliseid ressursse leidub ümbruskonnas ja kuidas erinevad ettevõtted mõjutavad
konkreetse piirkonna majandust.
Õpilased oskavad kirja panna vajalikud ressursid ettevõtte alustamiseks. Oskavad hinnata
reklaami vajalikkust ja kasulikkust. Teavad, mida tähendab otsuste vastuvõtmine ja
vastutamine.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Eesti keel – jutukeste koostamine ja jutustamine klassile
Matemaatika – loetlemine, rahadega arvestamine
Kunstiõpetus – reklaami joonistamine
Tööõpetus – pappkarbist ettevõtete tegemine
Loodusõpetus – maavarade ja loodusvarade uurimine kaardi järgi

Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Majandusõpetus (Junior Achievement programm 7 sammu)
Klass: 4.
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
„Meie maakond“ programm – keskendub kaupade ja teenuste tootmisele ning jaotamisele
maakonnas.
„Meie riik“ programm – tutvustab äriettevõtete olemust ja alustamise põhitõdesid.
Eesmärgid:
Selgitada välja erinevate maakondade ressursid, suurettevõtted ja nende toodang.
Saada teada millised on 3 põhilist äriorganisatsiooni, osata koostada lihtsustatud
äriplaani, saada teada millised on ettevõtte juhi ülesanded, saada aru reklaami
vajalikkusest ja tähtsusest.
Põhimõisted:
Suurettevõte, ressurss, äriplaan, juhtimine, vastutamine, AS, OÜ, FIE, karjäär, tootlus,
tulumaks, reklaam, CV.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Atlase abil maakondade ressursside kaardistamine
Ühe oma kodukohas valmistatud toote tutvustus
Äriplaani koostamine
Ühe reaalse toote näidise valmistamine paberist või papist
Reklaami tegemine
CV koostamine
Õpitulemused:
Õpilased teavad erinevaid ettevõtlusvorme, oskavad koostada äriplaani lihtsustatud kujul,
teavad milles seisneb juhi töö ja milliseid otsuseid ta peab vastu võtma, oskavad vahet
teha mass- ja individuaaltootmisel, teavad reklaami vajalikkusest ja mõjust, oskavad
kokku panna lihtsustatud CV.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Eesti keel – äriplaani koostamine, tootetutvustus
Matemaatika – äriplaani koostamine, rahadega arvestamine, tootmisel tükkide
loendamine
Kunstiõpetus – reklaami kujundamine

