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Meie eesmärk on

teada saada,&nbsp;kuidas ja millal loodi KALENDER. &nbsp;
osata kalendri abil lahendada ülesandeid
osata kalendrit kasutada&nbsp;
hindelise tööna on see võrdväärne kontrolltööga.&nbsp;

Alles 300 aasta eest hakati arvestama uut aastat 1. jaanuarist. Kuude arvestus lähtub kuukalendrist, aluseks on KUU nähtavaloleku aeg
(alates kuuloomisest kuni järgmise kuuloomiseni). Meie kalendrit nimetatakse paavst GREGORIUSE järgi GREGORIUSE
KALENDRIKS.
Enne Gregoriust kehtis JULIUSE KALENDER. Selles kehtestas keiser Julius Caesar.
Eestis mindi uuele kalendrile üle 1.veebruaril 191.aastal. See toimus nii, et 1.veebruari asemel kirjutati kohe 14.veebruar.
Meie kalendris on 365 päeva. Kuus on 30 või 31 päeva.
Teistest kuudest erineb veebruarikuu, sest tema pikkus on 2 päeva. Iga nelja aasta tagant on veebruaris 29 päeva.
Seetõttu üle 4 aasta&nbsp; on aastas 366 päeva. Seda aastat nimetatakse LIIGAASTAKS.&nbsp;
Täida tööleht AEG ja AJAÜHIKUD.

Ülesanne:&nbsp;
Õpi kalendril liikuma.
Loe infot kuude rahvapärste nimetuste kohta.
Leia kuude rahvapärased nimetused.
Lahenda ajaarvutusülesanded.&nbsp;
Mängi Miksikese keelemiksi mängu. LISAÜLESANNE

Tööülesannete täitmisel kasuta kalendrit (õpilaspäevikus on selleks sobiv olemas), töölehti.
Ülesannete lahendamise järjekorra valid sina.
Töö on individuaalne ühele õpilasele.
Tööks kuluva aja planeerib õpetaja, sellest lähtuvalt teed sina valikuid.

Category and Score

1 punkt

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Score

Sõnapusle tööleht

Sõnapuslest ei ole leitud
8 sõna. Tabelisse on
õigesti kantud alla 8 kuu
nimetuse.

Mõned sõnad on
leidmata.
Pooled kuude
nimetused on kantud
tabelisse õigesti.

Mõned sõnad on
leidmata.
Kõik kuude nimetused on
kantud tabelisse õigesti.

Kõik sõnad on leitud.
Kõik kuude nimetused on
kantud tabelisse õigesti

25%

Kalendrimäng.
Värvimisega tööleht.

Õigesti täidetud ülesandeid 4 ülesannet on jäänud
2 ülesannet on täidetud
Kõik 8 ülesannet on
on vähem kui 4.
täitmata või tehtud valesti. valesti või jäänud täitmata. täidetud laitmatult.

25%

Kalendripõhised
ülesanded
(valikvastustega ül)

Ülesannete lahendamisel
on rohkem kui 3 viga

Aeg ja ajaühikud.

Testi tulemuseks on
Testi tulemuseks on 3
vähem kui 3 õiget vastust. õiget vastust

Ülesannete lahendamisel
on 3 viga

Formulari täitmisel on 2
eksimust

Kõik 6 ülesannet on
täidetud laitmatult.

25%

Testi tulemuseks on 4
õiget vastust

Testi tulemuseks on 6
õiget vastust

25%

Total Score

100%

Tööülesannete täitmine on andnud&nbsp;hea ja kindla kinnituse KALENDRI-teemalistele teadmistele ja oskustele. Nüüd ei pea isegi
kontrolltööd tegema, võid julgesti vastu minna uuele tunniteemale.

Teema on hästi lõimitav erinevate õppeainetega, sobib keskustepäevadeks. Kindlasti tuleb kasuks diferentseeritud hindamine, milleks
eraldi hindamismudelit ma siia lisanud ei ole.
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