
LISA 7 
  
Ainevaldkond „Tehnoloogia“ 
 
I.1 Tehnoloogia valdkonna pädevus 
Tehnoloogiavaldkonna eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane tehnoloogiapädevus, mis 
on kirjeldatud põhikooli riikliku õppekava üldosas. Tehnoloogia valdkonna ainete õpetamise kaudu 
taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1. tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja loovalt;  
2. näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ja väljendab oma arvamust 

tehnoloogia arengu kohta; 
3. näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning lõimida õpitut 

praktilises tegevuses; 
4. lahendab probleeme, valib, kogeb ja analüüsib tehnilisi ning loovaid lahendusi ja nendega 

kaasnevaid mõjusid ning ohte; 
5. oskab lugeda ja koostada joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja põhjendama; 
6. arvestab toodete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja 

kultuuritraditsioonidega; 
7. valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise ning 

tähtsustab töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutust;  
8. oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teha koostööd teiste õpilastega; 
9. menüüd kavandades ja analüüsides rakendab tervisliku toitumise põhitõdesid ning oskab 

valmistada mitmekesiseid ja tervislikke toite;  
10.  tuleb toime koduse majapidamisega. 

I.2. Tehnoloogiavaldkonna õppeained ja maht  
Tehnoloogia valdkonda kuuluvad kolm õppeainet: 
tööõpetus, mida õpitakse 1.–3. klassini,  
tehnoloogiaõpetus, mida õpitakse Leiutajate Külakoolis  4.–6. klassini, 
käsitöö ja kodundus, mida õpitakse 4.–6. klassini. 
Ainekavades esitatud taotletavate õpitulemuste ja õppesisu koostamisel on aluseks arvestuslik 
nädalatundide jagunemine õppeaineti järgnevalt: 
I kooliaste  tööõpetus 4,5 nädalatundi 
II kooliaste  tehnoloogiaõpetus; käsitöö ja kodundus 6 nädalatundi 
 
Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse ära kooli õppekavas arvestusega, et 
taotletavad õpitulemused ja õppe kasvatuseesmärgid oleksid saavutatud. 
Tööõpetuses   käsitletakse käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse algtõdesid ning kujundatakse 
esmaseid osaoskusi, valdkonna ja üldpädevusi. 
Alates II kooliastmest moodustab kool õpilaste soovide ja huvide põhjal õpperühmad, millesse jagunedes 
õpilastel on võimalus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse. Õpperühma 
valik võimaldab õpilasel süvendatult tegelda teda huvitava õppeainega. Õpperühmadesse jagunemine ei 
ole soopõhine.  
Tehnoloogiaõpetuses  kujundatakse viit osaoskust: tehnoloogia igapäevaelus; disain ja joonestamine; 
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materjalide töötlemine; kodundus õpperühmade vahetusena; projektitöö. Esimesed kolm osa hõlmavad 
õppest ca 65 %, projektitöö 25% ja kodundus 10%. 
Käsitöö ja kodunduse  õpetamisel kujundatakse nelja osaoskust: käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus 
õpperühmade vahetusena ja projektitöö. Käsitöö ja kodundus hõlmavad õppest ca  65%,  millest vähemalt 
kolmandik on kodundus, ligikaudu 25% õppemahust jääb projektitööle ja 10% tehnoloogiaõpetusele.  
Osaoskuste kujundamise ja teemade järjestus õppeaastas kavandatakse käsitöö ja kodunduse ning 
tehnoloogiaõpetuse õpetajate koostöös. Vähemalt 10% õppeks vahetavad õpilased õpperühmad nii, et 
tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetusega. 
Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad igal aastal ühe õppeveerandi pikkust 
ning ühel ajal toimuvat projektitöö osa, mille puhul õpilased valivad käsitletava teema vastavalt huvidele, 
olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetust või käsitööd ja kodundust. Projektitöid võib lõimida 
omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste 
koolidevaheliste üritustega. Projektitöö valimisel peetakse silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja 
tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö moodustab iseseisva 
terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. 
I.3. Tehnoloogiavaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 
Valdkonna õppeained kujundavad traditsioonilisel ja nüüdisaegsel tehnoloogial põhinevaid teadmisi, 
oskusi, väärtusi ning hoiakuid. Õpikeskkond ning õppe korraldus aitavad mõista ümbritsevat esemelist 
maailma ning kultuuritraditsioonide ja tehnoloogilise maailma arengut. Õpitakse kasutama erinevaid 
tehnoloogilisi võtteid ning leidma ja analüüsima tehnoloogilisi ja loomingulisi lahendusi.  
Ainevaldkonna õppeained õpetavad nägema valmistatavate esemete ja käsitletavate teemade seost 
ümbritseva keskkonnaga ning soodustavad erinevates õppeainetes ja elusfäärides omandatu praktilist 
rakendamist. Õpitakse mõistma toote loomisel tekkivaid valikuid, leidma ning kombineerima erinevaid 
keskkonnahoidlikke teostusviise. Õpitakse nähtusi ja esemeid terviklikult tunnetama ning püstitatud 
ülesandeid kompleksselt lahendama.  
Nüüdisühiskonnas on olulisel kohal tehnoloogiline kirjaoskus. Tundides uuritakse ning arutletakse 
nähtuste ja olukordade üle ning kasutatakse erinevaid teabeallikaid, ühendatakse loov mõttetöö ja käeline 
tegevus, mis on oluline inimese füsioloogilises ja vaimses arengus. Oskusi, teadmisi ja väärtushoiakuid 
omandatakse praktilises disainiprotsessis.  
Õppe käigus innustatakse õpilasi esitama uusi ideid, kavandatakse, modelleeritakse ja valmistatakse 
esemeid/tooteid ning õpitakse neid esitlema. Ühiste arutluste käigus õpitakse toote disainiprotsessi 
analüüsima, erinevaid tehnilisi ja loomingulisi lahendusi nägema, kogema ja hindama ning oma tööle 
hinnangut andma.  
Õpitakse positiivselt meelestatud keskkonnas, kus tunnustatakse õpilase püüdlikkust ja arengut, toetatakse 
omaalgatust, ettevõtlikkust ja loovust ning väärtustatakse eesti ja maailma kultuuriloomingut ja tausta 
Õpetus arendab töö ja koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ning analüüsi ja hindamisoskusi. Erinevate 
rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha otsuseid kutsevalikul ning leida endale 
meelepäraseid hobisid.  
Õppesisu käsitlemise mahu osas teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud 
õpitulemused, üld ja valdkondlikud ning ainepädevused oleksid saavutatud. 
Tehnoloogiaõpetuses  on rõhuasetus nüüdisaegse tehnoloogia mõtteviisi, ideaalide, töömaailmas vajalike 
väärtuste ja hoiakute kujundamisel. Säästvat arengut arvestades omandavad õpilased oskused toime tulla 
tänapäeva kiiresti muutuvas tehnoloogiamaailmas. Õpitakse mõistma ning hindama tehnika ja tehnoloogia 
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olemust ning selle osa ühiskonna arengus. Õpitakse siduma mõttetööd ja käelist tegevust ning mõistma 
koolis õpitava seoseid elukeskkonnaga. Kasutatakse paikkonnas pakutavaid võimalusi aineõpetuse 
rikastamiseks. Õppesisu on praktiliste probleemide lahendamisega läbi põimitud, tunnis toimuv toote 
praktiline disainiprotsess hõlmab kogu arendustsüklit idee loomisest toote esitluseni. 
Käsitöötundides  õpitakse tundma erinevaid tööliike, millest kohustuslikud on õmblemine, kudumine, 
heegeldamine ja tikkimine. Eseme kavandamine, töö organiseerimine, rahvakunsti tehnikate alused ning 
materjaliõpetus on läbivate teemadena seotud nii kohustuslike tööliikide kui ka valikteemade ja 
projektidega. Praktilistes töödes saab üht eset valmistades ühendada mitu tööliiki.  
II kooliastmes keskendutakse eelkõige põhiliste töövõtete ja tehnoloogiate omandamisele ning juhendi 
järgi töötamise või abimaterjalide kasutamise oskuse arendamisele. Igal aastal tehakse praktilisi töid, mis 
võimaldavad õpitud tehnoloogilisi võtteid loovalt rakendada.  
Kodundusõppes  omandatakse igapäevaeluga toimetuleku teadmisi ja oskusi. Lisaks praktilisele 
toiduvalmistamisele õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid ning tasakaalustatud menüü koostamist. 
Õppetöös arendatakse majandamisoskust, hinnatakse keskkonnasäästlikku ning oma õigusi ja kohustusi 
teadvat tarbijat, analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist ning püütakse leida seoseid ja vastuolusid 
inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. Kodundusõpe loob head võimalused rakendada 
nt bioloogias, keemias, matemaatikas ja teistes õppeainetes omandatut.  
Kodundustunnis toimub õpe meeskonnatööna. See loob sobivad võimalused arendada sotsiaalseid oskusi: 
heatahtlikku ja arvestavat suhtumist kaaslastesse, organiseerimis ja meeskonnatööks vajalikke võimeid ja 
oskusi ning ühise töö analüüsimise ja hindamise oskust.  
I.4. Üldpädevuste kujundamine tehnoloogiavaldkonna õppeainetes 
Tehnoloogia õppeained pakuvad üldpädevuste kujundamiseks ühiseid arutelusid igapäevaelus 
esilekerkinud olukordade lahendamiseks, ühistöid ning erinevaid ülesandeid ja projekte. Pädevustes 
eristatava nelja omavahel seotud komponendi  teadmised, oskused, väärtushinnangud ja käitumine  
kujundamisel on kandev roll professionaalsel õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus 
loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  
Väärtuspädevus . Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama arvamuste ja ideede 
paljust. Ühised arutelud ning ülesanded ja nende tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja 
põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia. Käsitletavate teemade ja 
praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse väärtustama loomingut ja kujundama ilumeelt, hindama oma ja 
teiste maade ning rahvaste kultuuripärandit, samuti väärtustama tehnoloogia saavutusi 
Sotsiaalne pädevus . Erinevad ühistöö vormid tehnoloogia ainetes suunavad õpilasi tegema  koostööd 
teiste inimestega, arendades neis tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel. Õpilasi suunatakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja tööle.  
Enesemääratluspädevus .  Praktiline tegevus ning selle analüüs arendavad õpilaste suutlikkust mõista ja 
hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning aitavad õpilastel teha otsuseid enda arenguks ja 
kutsevalikuks.  Kodundusõppes omandatud teadmised tervislikust toitumisest ja toitumishäiretest 
õpetavad väärtustama tervislikku eluviisi ning loovad eeldused selle järgimiseks. 
Õpipädevus . Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega ning kogetakse 
teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö iseseisev korraldamine alates teabe kogumisest, 
materjalide ja töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab 
suutlikkust probleeme märgata ning lahendada, oma võimeid hinnata ja arendada ning õppimist juhtida. 
Suhtluspädevus . Ühiste ülesannete ja projektide kaudu õpitakse ennast selgelt ja asjakohaselt väljendama 
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ning teistega arvestama, vajaduse korral teisi aitama ning koos töötamise eeliseid kogema. Uurimist 
vajavate ülesannete lahendamine ning esitluste koostamine arendab oskust lugeda ning mõista teabe ja 
tarbetekste ning kirjutada eri liiki tekste. 
Matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus.  Tehnoloogiaainetes rakendatavad 
konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis ja mõõtmisoskust, oskust kasutada loogikat ja 
matemaatilisi sümboleid. Viiakse läbi mõtlemist arendavaid tegevusi, mis nõuavad probleemide 
püstitamist, sobivate lahendusteede leidmist, oma valikute põhjendamist ja tulemuste analüüsimist. 
Õpitakse kasutama ja looma ning kriitiliselt hindama erinevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi 
abivahendeid. Õpitakse mõistma teaduse osa tehnoloogia arengus ja vastupidi. 
Ettevõtlikkuspädevus . Tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus loomingulistele ideedele ja 
originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse toote arendamise tsükkel idee leidmisest 
kuni valmis esemeni. Aineprojektid võimaldavad õpilastel katsetada oma ideede elluviimist mitmesuguste 
ettevõtlusmudelite kaudu, näiteks meeskonnatööna ajutise kohviku rajamist koolis, mingi 
suuremahulisema toimiva toote disainimist ning selle protsessi organiseerimist klassis. 
I.5. Tehnoloogiavaldkonna lõimingu võimalused teiste ainevaldkondadega 
Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes võimalusi jõuda 
praktilistes tegevustes arusaamiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad praktilises elus. 
Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja katsetamise võimalused ning silmaga nähtav 
tulemus. Aineprojektid võimaldavad lõimida tehnoloogiavaldkonna õppeaineid erinevate 
ainevaldkondadega, luua ainevaldkonnasiseseid seoseid ning seoseid teiste õppeainetega. 
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled.  Teavet kogudes ja esitlusi koostades areneb õpilase funktsionaalne 
kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogiaalane sõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades 
saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja 
teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele.  
Matemaatika . Tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist ning matemaatilisi 
teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende tagajärgi) märgatakse 
kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus.  
Loodusained . Töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab tutvumist nende materjalide 
omadustega. Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt kokku mitmete 
keemiliste ja füüsikaliste protsessidega.  
Sotsiaalained.  Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja edasiste 
arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse 
teisi arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma. Õpitakse märkama ja hindama eri 
rahvaste kultuuritraditsioone.  
Kunst . Erinevate esemete kavandamine ja disainimine ning valmistamine pakub õpilastele loomingulise 
eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama esemete 
disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning kultuuritraditsioonidega. 
Tervis ja kehakultuur . Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine, ergonoomika 
põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi väärtustamine.  
I.6. Läbivate teemade rakendamise võimalused tehnoloogia valdkonnas 
Tehnoloogia valdkond seondub kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas 
valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel lähtuvalt kooliastmest 
ning õppeaine spetsiifikast.   
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Elukestev õpe ja karjääri planeerimine . Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli muutumisega 
tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust. Oma ideede rakendamiseks tehnoloogiliste 
võimaluste valimine, töö kavandamine ning üksi ja üheskoos töötamine aitavad arendada ning analüüsida 
oma töövõimeid. 
Keskkond ja jätkusuutlik areng . Tähtis on toodet või toitu valmistades kasutada säästlikult nii looduslikke 
kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele ja 
kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja ressursside kokkuhoid tundides aitavad kinnistada 
ökoloogiateadmisi.  
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus . Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 
tehnoloogiaainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna 
õppeainete põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud projektid, mis annavad 
õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 
Kultuuriline identiteet . Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega võimaldab näha 
kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 
Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete kavandamisel ja toote disainimisel. 
Teabekeskkond . Oma tööd kavandades ja ainealaste projektide tarvis infot kogudes õpitakse kasutama 
erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine võimaldab 
kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite, inseneride ja käsitöötegijate loominguga 
terves maailmas.  
Tehnoloogia ja innovatsioon . Tundides kasutatakse uudseid materjale ja töötlusviise. Õpitakse kasutama 
arvutiprogramme ülesannete lahendamisel ja tulemuste esitlemisel, leitakse võimalusi õppeprotsessi 
läbiviimiseks digikeskkonnas. Tutvutakse arvuti abil juhitavate seadmete ja masinatega ning nendega 
töötamine loob võimaluse õppida tundma  tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi.  
Tervis ja ohutus . Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada ohutusnõudeid. 
Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende omadustega aitab teha 
esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku toitumise põhitõdede omandamine ning 
tervislike toitude praktiline valmistamine loovad aluse terviseteadlikule käitumisele. 
Väärtused ja kõlblus . Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine uudsetesse lahendustesse, mis 
arvestavad eetilisi ja ökoloogilisi tõekspidamisi. Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteise 
arvestamisel, organiseerimisoskuse arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse 
etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides, õpitakse mõistma 
käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi.  
I.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine tehnoloogia valdkonnas  
Õppetegevust tööõpetuses, käsitöös ja kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses kavandades ja korraldades: 

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest 
õpitulemustest, õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

2. võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega iseseisva, paaris ja rühmatööde 
kaudu, et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

3. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 
käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

4. arvestatakse kooli ainekava ja õpetaja töökava koostamisel ka teistes ainetes õpitavat ja 
lõimitakse õppesse võimaluse korral teisi õppeaineid, selleks tööõpetuses kohaldades üldõpetuse 
põhimõtteid, tehnoloogiaõpetuses on tihe lõiming matemaatika ja loodusainetega, kodunduse 
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teemade juures leitakse lõimingu võimalusi nii ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, bioloogia kui 
ka keemiaga, kinnistatakse  terviseteadliku käitumise oskusi tunnis tehtavate praktiliste 
ülesannete kaudu ning organiseeritakse õppetegevus õpetajate koostöö kaudu koolis; 

5. arvestatakse, et valdkonna kõigi ainete õppetegevus on rakendusliku suunitlusega ning et teooria 
osa ei ületaks 1/3 käsitöö ja kodunduse ega tehnoloogiaõpetuse õppetunni mahust ning et 
teoreetiline ja praktiline osa vahelduksid sujuvalt vastavalt õpilaste suutlikkusele ning 
edasijõudmisele; 

6. jälgitakse, et tööõpetuse õppetegevus oleks vaheldusrikas, võimaldades läbida erinevaid tööliike 
ja teemasid, katsetada mitmesuguste materjalide töötlemist ning tutvuda nende omadustega läbi 
käelise tegevuse ning loovuse; 

7. innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama, arutletakse ühiselt õpetusega seotud teemadel ning 
pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele; 

8. luuakse klassis asjalik ja meeldiv töine õhkkond ning toetatakse õpilase loovust ja omaalgatust; 
9. kasutatakse paikkonnas pakutavaid võimalusi aineõpetuse rikastamiseks.  

Käsitöös ja kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses lisaks eelnevale  
1. rakendatakse nüüdisaegseid info ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja vahendeid;  
2. laiendatakse õpikeskkonda: raamatukogu, arvutiklass, looduskeskkond, ettevõtted, kooliõu, 

näitused, muuseumid jne; 
3. kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: loov mõtte ja praktiline tegevus, projektõpe, 

uurimistööd, katsetused (nt erinevate materjalide ja ainete omadused), ürituste ja näituste 
korraldamine, internetipõhiste keskkondade kasutamine oma ideede ja töö tutvustamiseks ning 
eksponeerimiseks, mängud, arutelud, diskussioonid, väitlused jne; 

4. on rõhk looval disainiprotsessil (kavandamine, katsetamine, toote täiendamine jms), rahvuslike 
töötraditsioonide säilitamisel (rahvuslik toode, rahvakunstist pärit motiivide kasutamine toote 
kaunistamisel jne) ning nüüdisaegsel tehnoloogial; 

5. pööratakse enne uute tehnoloogiate, töötlemisviiside ja seadmete kasutamist tähelepanu 
ohutusele, sh tööohutusalasele instrueerimisele ning ohutute töövõtete demonstreerimisele; 

6. aineõpetaja planeerib õppesisu ajalise jaotumise   tundide arvu ja järjestuse  ning  käsitöös on 
soovitatav igal õppeaastal valida 2 põhilist tööliiki, millega seostada ainesisesed läbivad teemad 
(kavandamine, rahvakunst, töö organiseerimine ja materjalid); 

7. on olulised projektipõhised õppetöövormid (sh õppeainete ja eluvaldkondade vahelised, ühistöö 
ettevõtlusega ning poiste ja tüdrukute koostöö nii kodunduses, käsitööst kui ka tehnoloogias), mis 
võimaldavad rohkem tähelepanu pöörata paikkonna traditsioonidele, tutvuda erinevate 
tehnoloogiatega ja neid katsetada, suunata õpilasi iseseisvalt ja koos teistega loovalt probleeme 
lahendama ning aineüritusi korraldama 

8. jaotatakse kodundusõppes klass toitu valmistades ja teiste praktiliste ülesannete korral 
väiksemateks rühmadeks (1–5 õpilast); 

9. peetakse silmas, et tehnoloogiaõpetuses on õpetus peamiselt üles ehitatud toote vms 
arendustsüklile; 

10. taotletakse, et õpilase õpikoormus, sh kodutööde maht on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 
ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

11. lähtutakse eesmärgist, et käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse kodused ülesanded oleksid seotud 
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peamiselt tööks vajaliku teabe hankimisega, töö iseseisva kavandamisega ja  organiseerimisega, 
käsitöös ka toote disainiga, ja välditakse liigset otsest juhendamist. 

12. läbitakse etapid alates info otsimisest, toote disainimisest, toote teostusest ning selle 
tutvustamisest teistele õpilastele; 

13. kohandatakse õppesisu ja õpitulemusi vastavalt konkreetse õpilaste võimekusele. 
 
I.8. Nõuded tehnoloogiavaldkonna hindamisele 
Tehnoloogiavaldkonna õppeainetes on hindamise eesmärk toetada õpilase arengut, innustada ja suunata 
õpilast sihikindlalt õppima; suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, süvendada ja tekitada elukestvat 
käsitöö ja tehnoloogiahuvi, suunata ja toetada õpilast haridustee valikul matemaatika ja loodusteaduste 
ning kunstide valdkonnas. Hindamine toetab õpilase tehnoloogiapädevuse kujunemist, soosib 
tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab tagasisidet õpilase individuaalse arengu kohta, olles 
lähtekohaks järgneva õppe kavandamisele. 
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ning kasutatakse kujundavat 
ja kokkuvõtvat hindamist lähtuvalt püstitatud õppeülesandest ning kehtiva õppekava sisust ja 
eesmärkidest. Õpilast hinnates on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase 
enesehinnang.  
Kujundav  hindamine toimub õppe kestel, mille käigus antakse suulist tagasisidet õpilase seniste tulemuste 
ning vajakajäämiste kohta, analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid ja väärtushinnanguid, 
innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja 
teed. Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste tegevuse hindamisse, et tõsta õpimotivatsiooni ning arendada 
oskust eesmärke seada ning oma õppimist eesmärkidest lähtuvalt analüüsida. Õpilaste teadmisi, tehnilist 
nutikust ja loovust hinnatakse ka probleemülesannete, võistlusmängude, jms põhjal.  
Kokkuvõttev hindamine  on hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete koondamine 
aastahinneteks. Viie palli süsteemist erinev hindamise korraldus määratakse ja täpsustatakse kooli 
õppekavas. Tehnoloogia valdkonna õppeainetes  hinnatakse õppetegevuse kokkuvõttes ka õpilase edukat 
osalemist aineolümpiaadidel, konkurssidel, üritustel ja võistlustel. 9. klassis võib õpilaste teadmiste ja 
oskuste kokkuvõtvaks hindamiseks teha lõputöö. 
Õpitulemuste hindamise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpitulemusi 
hinnatakse numbriliste hinnetega ning sõnaliste hinnangute abil. Numbrilisele hindamisele lisandub 
suuline tagasiside Nii sõnaliste hinnangute kui numbrilise hindamise puhul peab õpilane teadma, mida ja 
millal hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Hindamise kriteeriumid ja viie palli süsteemist 
erinev hindamise korraldus määratakse ja täpsustatakse kooli õppekavas. Õpetajapoolsed suulised 
sõnalised hinnangud kui ka numbrilised hinded peavad motiveerima õpilase arengut 
tehnoloogiavaldkonnas.  
Tehnoloogiaõpetuses hinnatakse õpilase tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja toote disainiprotsessi: 

1. suhtumist õppetöösse, töökust, püüdlikkust, järjekindlust, tähelepanelikkust; 
2. koostööoskust, abivalmidust,  iseseisvust töö teostamisel; 
3. õpperuumide kodukorra täitmist; 
4. kavandamist (originaalsust, iseseisvust, idee või kavandi rakendamise võimalikkust, materjali ja 

töövahendite valiku otstarbekust, toote valmistamise viisi, tööjoonise tehnilist korrektsust jms); 
5. valikute (idee, töötlusviisi, materjali jms) tegemise, analüüsimise ja põhjendamise ning seoste 

kirjeldamise oskust; 
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6. valmistamise kulgu ehk protsessi (materjalide ja töövahendite ning kirjalike ja infotehnoloogiliste 
vahendite kasutamise oskust, teoreetilisi teadmisi ja nende rakendamise oskust, tööohutuse nõuete 
järgimist jms); 

7. tulemust (idee teostust, toote viimistlust, esteetilist väärtust, ülesande õigeaegset lõpetamist, toote 
kvaliteeti jm), sh üksikülesannete sooritamist ja toote esitlemise oskust. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 
hindamisel ei arvestata.  
 
I.9. Nõuded füüsilisele õppekeskkonnale tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamiseks 
Kool korraldab tehnoloogiaainete õppest valdava osa ruumides, kus: 

1. aineõpetuseks vajalik sisustus vastab kooli valitud praktilistele töödele; 
2. statsionaarseid masinaid ja õppekohti (nt puurpink, toidublokk) on vähemalt üks õpperühma 

kohta ja elektrilisi käsitööriistu kaks komplekti õpperühma kohta; 
3. vajalik sisustus on tänapäevane ning võimaldab ohutult ja nüüdisaegselt õppetööd läbi viia;  
4. on töötav ventilatsioonisüsteem, tehnoloogiaõpetuses puidulaastude ja tolmu äratõmbesüsteem, 

ruumid ja õppetarbed, sealhulgas tööriistad ja käsitöövahendid, mis vastavad tervisekaitse, 
tööohutuse ja ergonoomia nõuetele; 

5. on ruumid riietamiseks ja kätepesuks, õpetajatööks, materjalide ja praktiliste tööde hoidmiseks; 
6. on individuaalsed kaitsevahendid igale õpilasele ja õpetajale; 

Kool võimaldab  
1. tehnoloogia valdkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud materjalid ja esmased individuaalsed 

töövahendid, sh masinad, mille loetelu määratakse kooli õppekavas. 
 
II.1. Tööõpetus 
II.1.1 Tööõpetuse õppe ja kasvatuseesmärgid  
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1. tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest; 
2. töötab juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töövahendeid ja töötlemisviise; 
3. oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;  
4. leiab ülesandele loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada; 
5. järgib esmaseid ohutusnõudeid; 
6. hoiab puhtust ja korda kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid; 
7. teab tervisliku toitumise vajalikkust;  
8. hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst; 
9. õpib vaatlema, tundma ja hindama esemelist keskkonda;  
10. hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest. 

II.1.2 Tööõpetuse õppeaine kirjeldus 
Tööõpetuse sisu ja õpitulemuste omandamine loob eeldused valdkonna ainete omandamiseks järgmistes 
kooliastmetes. Tööõpetuses on rõhuasetus viie osaoskuse kujundamisel: töö kavandamine; erinevate 
materjalide tundmine ja kasutamine, materjalide omaduste võrdlemine; tööharjumuste kujundamine, 
lihtsamate tööriistade käsitsemine ja õigete esmaste töövõtete rakendamine; erinevate tööviiside loov 
rakendamine, sh iseseisva ja koos töötamise oskuse kujundamine; säästliku ja teadliku tarbimisoskuse 
kujundamine.  
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Tööõpetust iseloomustab loov käeline aktiivsus, mis on oluline õpilase füsioloogilises ja vaimses arengus. 
Tööülesannete valikul lähtutakse eesmärgist arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, 
tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jm.  
Oluline on arendada oma töö kavandamise oskust, kasvatada iseseisvust otsustusi tehes ning kujundada 
leidurivaistu.  
Õpetaja kavandab tööülesanded selliselt, et lubatud ja oodatud oleksid mitmesugused lahendused ning 
õpilastel jääks võimalus rakendada oma fantaasiat. Pööratakse tähelepanu tööle ning tulemuse 
esteetilisusele. Arutletakse leitud põnevate ideede üle ja innustatakse loovast tegevusest rõõmu tundma. 
Igal õppeaastal tehakse ühistöid või korraldatakse aineprojekte. Nende käigus õpitakse koos teistega 
töötama, üksteist abistama, teiste arvamusi arvestama ning oma arvamusi põhjendama. Kuna tööõpetuse 
tundide põhisisu on loominguline praktiline tegevus, on sel ainel täita emotsionaalselt tasakaalustav 
ülesanne õppes. 
Kooliastmete osaoskuste õpitulemused käsitöös ja kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses on esitatud 
vastavalt sellele, missugused õpitulemused toetavad enamate üldpädevuste kujundamist. Õppesisu 
käsitlemise osas teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud osaoskuste õpitulemused, 
üld ja valdkondlikud ning ainealased pädevused oleksid saavutatud. 
II.1.3 Tööõpetuse õpitulemused ja õppesisu  
Õpitulemused 
3. klassi lõpetaja: 

1. kujundab šablooni abil lihtsamaid esemeid/tooteid; 
2. eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, puit, traat, 

plekk jne);  
3. võrdleb materjalide üldisi omadusi; 
4. oskab samaliigilisi materjale ühendada ja kasutada. 
5. kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades; 
6. valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.  
7. modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid; 
8. märkab esemetel rahvuslikke elemente. 
9. julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda; 
10. kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 
11. kasutab materjale säästlikult; 
12. valib erinevaid töötlemisviise ja vahendeid; 
13. käsitseb enamkasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult; 
14. arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle; 
15. töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 
16. toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust; 
17. hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid; 
18. tegutseb säästliku tarbijana; 
19. selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest; 
20. arvestab ühiselt töötades kaaslasi ja järgib viisakusreegleid. 

Õppesisu 
Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain ja kujundus minevikus ja tänapäeval.  
Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede 
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visandamine paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete kavandamine.  
Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal, puit, traat, 
plekk jne). Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine.  
Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine. Ideede leidmine materjalide 
korduvkasutuseks.  
Töötamine suulise juhendamise järgi. Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest arusaamine. Oma idee 
teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele. Töökoha korras hoidmine, selle mõju 
töö tulemusele ja ohutusele.  
Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede tekitamine, üksteise arvamustega arvestamine ja kaaslaste 
abistamine. Töö tulemuse uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine. 
Materjalide lihtsamad töötlemise viisid, sh mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, 
heegeldamine (algsilmus ja ahelsilmus), detailide ühendamine, õmblemine (eelpiste ja tikkpiste), 
liimimine, naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine; vestmine, saagimine 
(ainekabinetis).  
Sagedasemate töövahendite (käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, 
lõiketangid, näpitsad jm), õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine.  
Töötlemisviisi valik sõltuvalt ideest ja materjalist. Jõukohaste esemete valmistamine.  
Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine. Riiete ning 
jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen.  
Tervislik toiduvalik. Lihtsamate toitude valmistamine. Laua katmine, kaunistamine ja koristamine. 
Viisakas käitumine. Säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine. 
 

TÖÖÕPETUS  I kooliastme 1. klass 
Õppeprotsessi kirjeldus 

  
Tööõpetuse vahendusel õpitakse lihtsate praktiliste ülesannete ja tööde tegemisel esemeid kavandama ja                       
valmistama, kasutades selleks mitmesuguseid materjale ja töötlemise viise. Omandatakse esmased                   
töövahendite käsitsemise oskused. Rõõmu ja rahuldust pakkuvas õppetegevuses tunnustakse õpilaste                   
omapäraseid ideid ja innustatakse õpilastes leidlikke lahendusi otsima. Rõhuasetus on õpilaste loovusel ja                         
omaalgatusel. Õppeaines lõimitakse tundides tehtavat igapäevaeluga. Õpitakse ümbritsevat keskkonda                 
vaatlema ja mõtlema tehnoloogilise maailma täiustamisele lähtuvalt õpilase vaatevinklist. Koolitundides                   
arutatakse (sh ajurünnaku vormis) ja leitakse lahendused praktilistele ülesannetele ning õpitakse neid                       
teostama. Oluline on ka õpilastepoolne tagasiside tehtule. 
  

1.  2.  3.  4.  5. 

Õppesisu  Õpitulemused, mis 
selle õppesisu abil 
saavutatakse 

Õppe 
sisu 
läbi 
miseks 
kuluv 
aeg 

Lõimingunäited 
teiste 
õppeainetega 
  
  
  
  

Õppetegevused ja 
metoodilised 
soovitused 
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I Kooliaste 
Tööõpetus, 1. klass 

Õpilane:  34 
tundi 

     

2. Materjalid 
  
1.  Looduslikud ning 
tehismaterjalid 
(paber, kartong, 
papp, tekstiil, nahk, 
plast, vahtmaterjal, 
puit, traat, plekk jne). 
Materjalide 
saamislugu, 
omadused, otstarve 
ja kasutamine. 
2.  Katsetused 
erinevate 
materjalidega, nende 
omaduste 
võrdlemine. 
  

  
  
1)   eristab erinevaid 
looduslikke ning 
tehismaterjale (paber, 
tekstiil, nahk, plast, 
vahtplast, puit, traat, 
plekk jne); 
2)   võrdleb materjalide 
üldisi omadusi; 
  
  

  
  
4 

  
  
Loodusõpetus: 
mõistab, et 
inimene on osa 
loodusest, et 
inimese elu sõltub 
loodusest 
  
Matemaatika: 
loendab 
ümbritseva 
maailma esemeid; 
loendab ning 
liigitab ja võrdleb 
neid ühekahe 
tunnuse järgi. 

  
  
Erinevate 
materjalide 
demonstreerimine. 
Mängulised 
ülesanded erinevate 
materjalide 
äratundmiseks. 
Materjalide üldiste 
omaduste 
võrdlemine 
(pehme kõva, 
rebitavlõigatav, 
painduv 
paindumatu jne) 
  
Praktilised 
katsetused 
erinevate 
materjalidega. 
  
Pikemalt on 
materjalide 
saamisest ja 
omadustest 
mõttekas rääkida 
koos vastavate 
praktiliste töödega. 

1. Kavandamine 
  
1.  Ümbritsevate 
esemete vaatlemine, 
nende disain 
minevikus ja 
tänapäeval. 
2.  Ideede otsimine ja 
valimine, 
abimaterjali ning info 
kasutamine. Ideede 
visandamine paberil. 
Idee esitlemine. 
Lihtsate esemete ja 

  
  
1) kirjeldab, 
esitleb ning hindab 
oma ideid; 
2) kavandab 
lihtsamaid 
esemeid/tooteid; 
  
  

  
  
4 

  
  
Eesti keel: 
väljendusoskus, 
kirjeldab nähtut, 
märkab erinevusi 
ja sarnasusi 
  
Kunst: julgustada 
märkama 
erinevaid 
visuaalseid 
nähtusi, leidma 
oma viisi oma 

  
  
Soovitav on viia 
läbi vestlusi meid 
ümbritsevatest 
esemetest. 
Ideede 
joonistamine 
paberil, selle 
esitlemine ja 
valmistamine. 
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keskkonna 
kavandamine. 

elamuste 
väljendamiseks 
kunstiteostena, 
saatjaks 
delikaatne 
suunamine 
vormiküsimustes 

3. Töötamine 
  
1.     Töötamine 
suulise juhendamise 
järgi.   
2.     Töökoha korras 
hoidmine, selle mõju 
töö tulemusele ja 
ohutusele. 
  

  
  
1)   töötab õpetaja 
suulise juhendamise 
järgi; 
2)   julgeb oma idee 
teostamiseks ise 
võimalusi valida ja 
mõelda; 
3)   toob näiteid 
õpetusega seotud 
igapäevaelust; 
4)   arutleb ohutuse 
vajalikkuse ja töökoha 
korrashoiu üle; 
5)   tutvustab ja hindab 
oma tööd. 

  
  
4 

  
  
Eesti keel: kuulab 
mõtestatult 
eakohast teksti, 
toimib saadud 
sõnumi, juhendite 
kohaselt; 
avaldab arvamust 
kuuldu, vaadeldu 
ja loetu kohta 
Matemaatika: 
hoiab korras oma 
töökoha, tegutseb 
klassis ja grupis 
teisi arvestavalt, 
mõistes, et see on 
oluline osa 
töökultuurist 
  

  
  
Ülesanded ja 
õppemängud 
tähelepanu ja 
jälgimisoskuse 
arendamiseks. 
  
Õpetaja 
demonstreerib 
üksikuid tööetappe, 
õpilased 
jäljendavad neid. 
Ohutu töötamine. 
  
Praktiliste tööde 
käigus õpitakse 
jälgima ja vaatama 
õpetaja tööliigutusi, 
nähtut iseseisvalt 
katsetama. 
Võimalusel 
välditakse igale 
õpilasele 
individuaalselt 
töövõtete näitamist. 
  

4. Tööviisid 
  
1.  Materjalide 
lihtsamad töötlemise 
viisid (mõõtmine, 
märkimine, rebimine, 
voltimine, lõikamine, 
vestmine, saagimine, 
heegeldamine, 
detailide 
ühendamine, 

  
  
1)   kasutab materjale 
säästlikult; 
2)   valib erinevaid 
töötlemisviise ja 
vahendeid; 
3)   käsitseb 
kasutatavamaid 
töövahendeid õigesti 
ning ohutult; 

  
  
16 

  
  
Loodusõpetus: 
tunneb huvi 
looduse vastu 
ning suhtub 
loodusesse 
säästvalt 
  
Matemaatika: 
kasutab suuruste 

  
  
Õpetaja 
eestvedamisel 
praktiseerivad 
õpilased erinevate 
materjalide 
töötlemise viise. 
Kasutatakse 
mitmesuguseid 
töövahendeid. 
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õmblemine, 
liimimine, 
naelutamine, 
punumine, 
kaunistamine, 
värvimine, 
viimistlemine). 
2.  Sagedasemad 
töövahendid (käärid, 
nuga, nõel, 
heegelnõel, naaskel, 
vasar, saag, 
kruvikeeraja, 
lõiketangid, näpitsad 
jne), nende õige, 
otstarbekas ja ohutu 
kasutamine, 
töövahendite 
hooldamine. 
3.  Jõukohaste 
esemete 
valmistamine. 

4)   kasutab paberit 
ning kartongi 
tasapinnalisi ja 
ruumilisi esemeid 
valmistades; 
5)   modelleerib ja 
meisterdab erinevatest 
materjalidest esemeid; 
6)   valmistab 
tekstiilmaterjalist 
väiksemaid esemeid. 
  
  

mõõtmisel 
sobivaid 
abivahendeid ning 
mõõtühikuid 
  
  
  
  
Kunst: Tehniliste 
oskuste 
omandamine 
toimub loova 
tegevuse käigus 

Meisterdatakse 
mitmeid praktilisi 
ülesandeid. 

5. Kodundus 
  
1.  Arutelu hubase 
kodu kui perele 
olulise väärtuse üle. 
Ruumide 
korrastamine ja 
kaunistamine. 
2. Rõivaste ning 
jalatsite korrashoid. 
Isiklik hügieen. 
  

  
  
1)    hoiab korda oma 
tegevustes ja ümbruses 
ning peab vajalikuks 
sortida jäätmeid 
2)    selgitab isikliku 
hügieeni vajalikkust 
ning hoolitseb oma 
välimuse ja rõivaste 
eest. 
  

  
  
6 

  
  
Eesti keel: 
väljendusoskus, 
kirjeldab nähtut, 
märkab erinevusi 
ja sarnasusi 
Loodusõpetus: 
tunneb huvi 
looduse vastu 
ning suhtub 
loodusesse 
säästvalt; 
väärtustab 
tervislikke 
eluviise 
  

  
  
Õpilased esitavad 
omi nägemusi 
hubase kodu osas. 
Mängulised 
ülesanded hügieeni 
ja rõivaste 
korrashoiu 
teemadel. 
  
Tutvutakse, kuidas 
hoida korras oma 
töökoht ja 
klassiruum. 
  
Oma klassiruumi 
kaunistamine 
tähtpäevadeks. 

  
 2. klass  
 

Teema  Teemablokk  Õppesisu  Õppematerjalid  Õpitulemus  Lõiming ja  Hindamine 
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läbivad teemad 

TERE KOOL! 
Pihlakamarjadest 
pilt 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Pihlakamarjad
est pilt või     
kaart 
 
triikimine, 
kleepimine, 
disain 

Puulehed, 
pihlakamarjad, 
kõrred, PVAliim,   
aluspapp. 
Puulehed on   
eelnevalt vajutuse   
all kuivatatud või     
triigitakse 
paberite vahel. 

Korjab ja   
eeltöötleb 
loodusliku 
materjali, 
kavandab enne   
liimimist oma   
kaardi. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng.   
Tervis ja ohutus. 
  
Räägime kooli   
algusest, ohutust   
kooliteest, 
tervislikust 
toitumisest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

AED 
Puuviljavaagen 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Puuviljavaagn
ad 
 
kleepimine, 
lõikamine 
  

Värviline paber,   
lainepapp, 
kartulikoti võrk,   
liim, käärid. 

Tunneb rõõmu   
ja rahuldust töö     
tegemisest 
Kasutab 
materjale 
säästlikult. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Tervis ja ohutus. 
Loodusõpetus –   
räägime aiast,   
puuviljadest, 
marjadest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs, 
kaasõpilaste 
tagasiside 

LOODUSLIKUD 
MATERJALID 
Pilt  õunad 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Õunad 
 
kleepimine, 
värvimine, 
sidumine, 
ühendamine 

Spoon, värvid,   
saepuru, 
kuivanud oksad,   
takunöör, 
auguraud, liim 

Kavandab töö,   
oskab erinevaid   
töö osi   
ühendada, teha   
lihtsamaid 
sõlmesid, eristab   
materjale 

Tervis ja ohutus. 
Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja   
kõlblus. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
taaskasutusest, 
keskkonna 
säästmisest, 
puidust, 
puitmaterjalidest 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

TAASKASUTUS 
Raamitud nahast pilt 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Nahast pilt 
 
lõikamine, 
kleepimine, 
disain 

Aluspapp, 
naharibad, liim,   
pildiraam 

Kavandab ja   
disainib 
detailidest 
tervikliku pildi,   
oskab 
nahatükke 
omavahel 
ühendadasobita
da, eristab   
materjale 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja   
kõlblus 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
taaskasutusest, 
keskkonna 
säästmisest 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

ÜHISTÖÖ – siilid ja       
oravad 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Siilid ja   
oravad 
 
lõikamine, 
kleepimine, 
värvimine 

Aluspapp, 
pakkepaber, 
joonistuspaber, 
värvid, liim,   
käärid, taku või     
pabernöör 

Kavandab ja   
disainib 
detailidest 
tervikliku töö,   
oskab koostööst   
tunda rõõmu ja     
arvestada 
teistega. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Ettevõtlus ja   
ettevõtlikkus. 
  
Loodusõpetus –   
räägime 
metsloomadest, 
looduskaitsest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 
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SÜGIS 
Plastiliinist pilt 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Plastiliinist pilt 
 
voolimine, 
kaunistamine 

Plastiliin, 
ühekordsed 
taldrikud, 
seemned 

Kavandab ja   
disainib 
detailidest 
tervikliku töö.   
Oskab erinevaid   
materjale 
ühendada. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng 
  
Loodusõpetus –   
räägime 
aastaaegade 
vaheldumisest, 
pööripäevadest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

HINGEDEAEG 
Küünlad 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 

Küünlad    
salvrätihoidja
d 
 
lõikamine, 
kleepimine, 
värvimine 

Papirullid, 
käärid, liim,   
papist alus, värvid 

Mõtleb loovaid   
lahendusi ja   
oskab neid   
lihtsalt teostada,   
hoolib 
kultuuritraditsio
onidest. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Tervis ja ohutus. 
Matemaatika –   
kujundid (silinder,   
ristkülik, ring),   
eesti keel – räägime       
hingedepäevast. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja lapse   
eneseanalüüs 

ISADEPÄEV – isade     
ametid ja hobid –       
pilt/kaart 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 
  

Isade ametid   
ja hobid nt     
MINU ISAON     
KALAMEES 
 
mõõtmine, 
lõikamine, 
liimimine 

puuviljade 
kaitserestid, 
pabernöör, 
hambatikud, 
käärid, liim 

Kasutab 
materjale 
säästlikult, töö   
on korrektne.   
Oskab erinevaid   
materjale 
omavahel 
ühendada. 
Hoolib 
lähedastest ja   
soovib neid   
üllatada ning   
tunda rõõmu   
kinkimisest. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
Kultuuriline 
identiteet, 
keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime isade   
töödest ja hobidest. 
Matemaatika –   
geomeetrilised 
kujundid, 
mõõtmine. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

VOOLIMINE 
Soolataignast siil 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 
  

Soolataignast 
siil 
 
taigna 
valmistamine, 
voolimine, 
küpsetamine 

Jahu, sool,   
toiduõli, guašš,   
hambatikud või   
spiraalmakaronid 

Oskab 
valmistada 
soolatainast, 
voolida ja   
ühendada 
erinevaid osi ja     
materjale, 
küpsetatud tööd   
maalida. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus, 
loodusõpetus –   
räägime 
kokandusest ja   
pagaritest, kuidas   
viljast saab jahu     
jne 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs. 
Kaasõpilaste 
tagasiside. 

TAASKASUTUS 
Spoonist lauakate 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Spoonist 
lauakate 
 
mõõtmine, 
lõikamine, 
punumine 
liimimine, 

Spoonilehed, liim,   
käärid. Töö võib     
lakkida 
puidulakiga. 

Oskab mõõta   
sobivad ribad,   
oskab lauakatet   
punuda ja   
vajadusel 
parandada, 
viimistleda. 

Tervis ja ohutus. 
Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Ettevõtlus ja   
ettevõtlikkus. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 
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lakkimine 

KADRIPÄEV 
Lammas 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Lammas 
 
voolimine, 
lõikamine, 
ühendamine 

Plastiliin, 
puutikk, 
puuvillase riide   
tükid. 

Oskab voolida ja     
erinevaid 
materjale 
ühendada 
Tunneb rõõmu   
ja rahuldust töö     
tegemisest. 
Kasutab 
materjale 
säästlikult. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel –     
räägime 
kadripäeva 
kombestikust ja   
jõulueelsest ajast.   
Loodusõpetus –   
räägime 
lambakasvatusest. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

JÕULUD 
Päkapikk 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Päkapikk 
 
Lõikamine, 
punumine, 
kleepimine, 
joonistamine, 
dekoreerimine 

Papp, pabernöör,   
pehme pall, vatt,     
hambatikud, 
käärid 

Oskab 
pabernöörist 
makramee 
tehnikas 
punuda. Tunneb   
rõõmu tehtud   
tööst. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng.   
Kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel  
räägime 
punumistehnikatest
, jõuludest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

JÕULULAUA 
KAUNISTUSED 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Jõuluvana 
taldrikualus – 
Šablooni järgi   
pildi 
suurendamine, 
lõikamine, 
liimimine, 
õmblemine, 
dekoreerimine 

Salvrätid, punane   
paber, roosa ja     
valge paber, kaks     
nööpi, niit, nõel,     
pliiatsid, ninaks   
suurem pärl, liim. 

Oskab väikesest   
šabloonist teha   
omale vajaliku   
suurusega töö,   
oskab töö   
jõululikult 
kaunistada, 
oskab salvrätti   
voltida. 

Tervis ja   
ohutus.Kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel  räägime       
jõulutoitudest, 
jõulutraditsioonide
st. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

TALV 
Lumemehed 
  

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Lumememmed
, mehed 
 
lõikamine, 
voltimine, 
liimimine, 
värvimine 

Vanad plakatid,   
värvid, käärid,   
liim, pael 

Tunneb rõõmu   
ja rahuldust töö     
tegemisest 
Kasutab 
materjale 
säästlikult. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Lõiming 
matemaatikaga –   
koonus, silinder,   
ristkülik, ring. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

MOSAIIK 
lemmikraamatu 
tegelasest 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Mosaiikpilt 
 
lõikamine, 
kleepimine 

A4 paber,   
värvilised 
paberid, käärid,   
liim 

Tunneb rõõmu   
ja rahuldust töö     
tegemisest 
Kasutab 
materjale 
säästlikult. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel –     
räägime lugemisest,   
lemmikraamatutest
. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

PUUST NÄOD  kavandamine 
materjalid 
töötamine 

Puust näod 
 
Saagimine, 
lihvimine, 
liimimine, 

Erinevad puu   
ristlõiked, peenem   
liivapaber, 
PVAliim, matt   
lakk ja pintsel 

Tunneb rõõmu   
ja rahuldust töö     
tegemisest 
Kasutab 
materjale 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 
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lakkimine  säästlikult.    
Loodusõpetus –   
puude erinevus. 

LINDUDE 
SÖÖGILAUD 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 

Plastpudelitest 
lindude 
söögilaud 
 – 
lõikamine, 
mõõtmine, 
joonistamine 

Plastmasspudelid, 
puulaud, puust   
nelinurkne pulk,   
jäätisepulgad, 
kaks naela, nuga,     
haamer 

Oskab ohutult   
töötada 
haamriga, oskab   
täpselt täita   
tööjuhendeid. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Loodusõpetus – kes     
käivad söömas?   
Mida panna   
söögilauale? Miks   
ei tohi panna     
lindudele soolast   
toitu? 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

SÕBRAPÄEV 
Sõbrapuu 

Kavandamine 
Materjalid 
Töötamine 
  

Sõbrapuu 
 
lõikamine, 
kleepimine 

Värvilised 
paberdi, liim,   
käärid 

Hoolib 
lähedastest ja   
soovib neid   
üllatada ning   
tunda rõõmu   
kinkimisest. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng.   
Kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel –     
räägime sõprusest,   
hoolimisest, 
armastusest. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

SÕBRAPÄEV 
Küünlaalus 

Kavandamine 
Materjalid 
Töötamine 
  

Südamekujuli
ne küünlaalus 
 
voolimine, 
maalimine 
  
  

Voolimissavi, 
küpsisevorm või   
šabloon ning   
käsitöönuga, värv 

Hoolib 
lähedastest ja   
soovib neid   
üllatada ning   
tunda rõõmu   
kinkimisest. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng.   
Kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel –     
räägime sõprusest,   
hoolimisest, 
armastusest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

KODUMAA 
SÜNNIPÄEV 
Kaart 
  

Kavandamine 
Materjalid 
Töötamine 
Kodundus 
  
  

Rukililledega 
kaart või pilt 
 
trükkimine, 
maalimine, 
lõikamine 

Kartulid, 
käsitöönuga, 
värvid, paber,   
liim, käärid 

Hoolib oma   
kodukoha 
kultuuritraditsio
onidest, 
Märkab tööl   
rahvuslikke 
elemente, oskab   
ohutult noaga   
lõigata, 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng.   
Kultuuriline 
identiteet. 
  
Kunstiõpetus, eesti   
keel, inimeseõpetus   
(räägime Eesti riigi     
rahvussümbolitest, 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

KODUMAA 
SÜNNIPÄEV –Eesti     
on mereriik 
(taaskasutus) 
Majakas 

Kavandamine 
Materjalid 
Töötamine 
Kodundus 

Majakas 
 
lõikamine, 
kleepimine, 
maalimine 

Papirull, 
värvilised 
paberid, 
jogurtitops, guašš. 

Kasutab 
materjale 
säästlikult, töö   
on korrektne.   
Oskab erinevaid   
materjale 
omavahel 
ühendada. 
Mõtleb loovaid   
lahendusi ja   

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Ettevõtlus ja   
ettevõtlikkus. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 
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oskab neid   
lihtsalt teostada,   
hoolib 
kultuuritraditsio
onidest. 

räägime merest,   
faunast, floorast,   
merega 
seonduvatest 
ametitest. 

TEATRIKUU 
Peegelpilt 
miimikatest 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Peegelpilt 
 
lõikamine, 
liimimine 

A4 paber,   
värvilised 
paberid, käärid   
liim 

Kasutab 
materjale 
säästlikult, töö   
on korrektne. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel –     
räägime teatrist,   
näitlejatest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

POTILILLED 
(taaskasutus) 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Potililled 
 
Liimimine, 
kortsutamine, 
värvimine, 
lõikamine 

Jogurtitops, 
ajaleht, värviline   
paber, siid ja     
krepppaber, 
PVAliim 

Oskab töötada   
tööjuhise järgi,   
kasutab 
materjale 
säästlikult. 
Tunneb tööst   
rõõmu ja on     
loominguline. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Loodusõpetus, 
inimeseõpetus –   
räägime 
toataimedest ja   
nende 
kasvatamisest, 
taimele vajalikust   
kasvukeskkonnast. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

             

ÜHISTÖÖ –   
Lillepärg 
(taaskasutus) 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Lillepärg 
 
Mõõtmine, 
lõikamine, 
liimimine 

Papirullid, 
kuumliim, värvid 

Kavandab ja   
disainib 
detailidest 
tervikliku töö,   
oskab koostööst   
tunda rõõmu ja     
arvestada 
teistega. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Ettevõtlus ja   
ettevõtlikkus. 
  
Eesti keel,   
loodusõpetus –   
räägime floristikast   
ja floristi   
elukutsest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

TAASKASUTUS 
Sokijänkud 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Sokijänkud 
 
Lõikamine, 
õmblemine, 
tikkimine, 
  

Vanad sokid, niit,     
nõel, käärid,   
täitematerjal, 
kuumliim, pärlid,   
nööbid jm. 

Kavandab ja   
disainib 
detailidest 
tervikliku töö.   
Oskab nõelaga   
töötada, nööpi   
õmmelda. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Ettevõtlus ja   
ettevõtlikkus. 
  
Eesti keel –     
räägime 
taaskasutuskeskus
test, säästmisest ja     
taaskasutusest. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

PABERMASS  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Pabermassist 
kaart – 
Massi 
valmistamine, 

Vanad ajalehed,   
aluskate, suurem   
anum, vesi,   
tärklis, PVAliim,   

Oskab 
valmistada 
pabermassi, 
seda töödelda ja     

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Lõiming 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs, 
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kuju 
joonistamine, 
katmine, 
hiljem ka   
maalimine 

mikser, värvid  kasutada kaardi   
valmistamiseks. 

loodusõpetusega –   
räägime 
mereloomadest või   
lindudest. 

Kaasõpilaste 
tagasiside. 

TÕÕRIISTAD 
Naelapilt 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Naelapilt 
 
Saagimine, 
joonistamine 
šablooni järgi,   
naela löömine 

Vineerkasti 
küljed, 
vineerisaag, 
väikesed naelad,   
haamer 

Oskab ohutult   
naela lüüa.   
Kasutab 
materjale 
säästlikult, töö   
on 
korrektne.Tööta
b tööriistadega   
ennast ja teisi     
ohtu seadmata. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
Keskkond ja   
jätkusuutlik areng.   
Tervis ja ohutus. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime 
puidutöödest, 
kodustest töödest,   
tööriistadest ja   
ametitest, kus on     
vaja kasutada   
haamrit ja saagi. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

EMADEPÄEV 
Kaartlillevaas emale 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Kaartlillevaas 
 
voltimine, 
lõikamine, 
kleepimine, 
joonistamine 

Joonistuspaber, 
värvilised 
paberid, 
liimipulk, 
viltpliiatsid 

Hoolib 
lähedastest ja   
soovib neid   
üllatada ning   
tunda rõõmu   
kinkimisest. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel ja     
inimeseõpetus –   
räägime kodust,   
emadest, kodu   
kaunistamisest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

ÜHISTÖÖ 
Tulbikett 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Tulbikett 
 
Lõikamine, 
kleepimine, 
ühendamine 

Värvilised 
paberid, käärid,   
liim, pabernöör,   
pilliroo vars. 

Kavandab ja   
disainib 
detailidest 
tervikliku töö,   
oskab koostööst   
tunda rõõmu ja     
arvestada 
teistega. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel ja     
inimeseõpetus –   
räägime kodust ja     
selle 
kaunistamisest. 
Loodusõpetus –   
räägime 
sibullilledest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

FANTAASIALIND 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Fantaasialind 
(Angry birds) 
 
Õhupalli 
katmine, 
maalimine, 
kaunistamine 
  

Õhupall, 
tapeediliim, 
ajalehed, värvid,   
krepppaberid, 
suled, tamiil 

On tööd tehes     
kannatlik (katab   
töö 34 korda     
ajalehetükkideg
a), tunneb töö     
tegemisest 
rõõmu, 
kavandab oma   

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
muinasjuttudes 
esinevatest 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

19 

http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/naelapildid.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2012/04/tulbikett.html


töö enne   
värvimist. 

lindudest, 
fantaasialindudest 
ja looduses   
elavatest lindudest. 

FANTAASIALIND 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Fantaasialind 
(Angry birds) 
 
Õhupalli 
katmine, 
Maalimine, 
kaunistamine 
  

Õhupall, 
tapeediliim, 
ajalehed, värvid,   
krepppaberid, 
suled tamiil 

On tööd tehes     
kannatlik (katab   
töö 34 korda     
ajalehetükkideg
a), tunneb töö     
tegemisest 
rõõmu, 
kavandab oma   
töö enne   
värvimist. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
muinasjuttudes 
esinevatest 
lindudest, 
fantaasialindudest 
ja looduses   
elavatest lindudest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang   
ja õpilase   
eneseanalüüs 

 
3. klass 

Teema  Teemablokk  Õppesisu  Õppematerjalid  Õpitulemus  Lõiming ja 
läbivad teemad 

Hindamine 

TERE KOOL!  kavandamine 
materjalid 
töötamine 

Pinal 
 
lõikamine, 
mõõtmine, 
põimimine, 
liimimine, 
kaunistamine 

Laineline papp,   
pvaliim, 
joonlaud, lame   
pael, paberinuga. 

Oskab lõigata paraja     
suurusega pinali   
aluse, mõõta   
sisselõike kohad,   
põimida ja   
kaunistada. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
teabekeskkond. 
  
Matemaatika –   
mõõtmine. 
Eesti keel räägime     
kooli kodukorra   
reeglitest, 
õppevahendite 
hoidmisest ja   
korrashoiust. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

TAASKASUTUS 
KODU 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Võtmete nagi 
 
mõõtmine, 
lõikamine, 
kleepimine, 
kruvi 
keeramine, 
värvimine 

Papp, guaššid,   
kruvid, 
PVAliim, käärid   
või käsitöönuga,   
kruvikeeraja 

Oskab mõõta õiges     
suuruses detaile,   
neid korrektselt ja     
ohutult lõigata,   
ühendada, värvida.   
Õpib kruvisid   
ohutult ja otse     
õigesse kohta   
keerama. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Tervis ja ohutus. 
  
Matemaatika –   
geomeetrilised 
kujundid, mõõtmine 
Eesti keel ja     
inimeseõpetus –   
räägime kodust ja     
kodu 
kindlustamisest, 
lukustamisest ning   
–valvest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

ÜHISTÖÖ    
AKVAARIUM 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 

Akvaarium 
 
Lõikamine, 
liimimine, 

Pappkast, 
akrüülvärvid, 
värviline paber,   
kõrkjad, 

Kavandab ja   
disainib detailidest   
tervikliku töö, oskab     
koostööst tunda   

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Lõiming eesti keele     

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 
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värvimine, 
ühendamine, 
disain 
  

kivikesed, liim,   
pabernöör jmt 

rõõmu ja arvestada     
teistega, töötada   
ühise meeskonnana. 

ja loodusõpetusega –     
loeme ja jutustame     
kaladest ja   
veetaimedest 

TAASKASUTUS  kavandamine 
materjalid 
töötamine 

Jänes ja   
jänesed 
 
lõikamine, 
liimimine, 
värvimine, 

Munakarbid, 
käärid, värvid, 
liim, ajaleht 

Tunneb rõõmu ja     
rahuldust töö   
tegemisest. Kasutab   
materjale säästlikult. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
taaskasutusest, 
keskkonna 
säästmisest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

TAASKASUTUS  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Pudelipoiss 
 
lõikamine, 
liimimine, 
disain 

Pudel, 
naharibad, 
penoplasti tükid,   
kõrvitsa 
seemned, 
PVAliim, värvid 

Kavandab ja   
disainib detailidest   
tervikliku töö, oskab     
nahatükke omavahel   
ühendada, sobitada   
teiste materjalidega 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
taaskasutusest, 
keskkonna 
säästmisest 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

TAASKASUTUS  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 
  

Klaasimaal – 
 
lõikamine, 
ääristamine, 
maalimine 
  

Klaasitükid, 
klaasivärvid, 
pintslid, 
klaasinuga, 
ääristamiseks 
tinateip, 
riputamiseks 
traatkonksud ja   
tamiil 

Kavandab töö, oskab     
ohutult klaasitükki   
lõigata ja ääristada,     
õpib klaasimaali   
tehnikaid. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime 
taaskasutusest, 
keskkonna 
säästmisest 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase 
eneseanalüüs, 
kaasõpilaste 
tagasiside 
  

HINGEDEAEG 
Meisterdamine 
looduslikust 
materjalist 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Lauakaunistus 
 
kogumine, 
kuivatamine, 
kompositsioon, 
liimimine, 
värvimine 

Puidust alus,   
kivid, oksad,   
kõrred, lehed,   
pärlid, käbid,   
savist 
küünlapesa, 
dekoratiivne 
küünal, 
sprayvärv 

Oskab maitsekalt   
kujundada 
lauakaunistuse. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus.     
Ettevõtlus ja   
ettevõtlikkus. 
  
Eesti keel – räägime       
hingedeajast. 
Räägime floristikast   
ja floristi elukutsest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

ISADEPÄEV 
Pildiraam 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Pildiraam 
 
lõikamine, 
liimimine, 
värvimine 

Papist alus,   
kuumliim või   
PVA, antiikpasta 

Hoolib lähedastest ja     
soovib neid üllatada     
ning tunda rõõmu     
kinkimisest. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus. 
  
Eesti keel – räägime       
isadepäevast ja   
pereväärtustest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 
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TAASKASUTUS  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Lõbus 
lauakate 
 
mõõtmine, 
lõikamine, 
liimimine, 
lakkimine 

Kataloogilehed, 
liim, käärid. Töö     
võib lakkida   
puidulakiga 

Oskab mõõta   
sobivad ribad, oskab     
lauakatet punuda ja     
vajadusel 
parandada, 
viimistleda. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
teabekeskkond. 
  
Räägime kodu   
kaunistamisest, 
ajalehtedest, 
ajakirjadest. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase 
eneseanalüüs, 
kaasõpilaste 
tagasiside. 

KADRIPÄEV 
Mask 
(taaskasutus) 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Fantaasiamask 
 
Lõikamine, 
kaunistamine, 
värvimine 

Suur kanister või     
pudel, 
käsitöönuga, 
akrüülvärvid, 
erinevad 
kaunistamise 
vahendid 

Mõtleb loovaid   
lahendusi, kasutab   
erinevaid materjale,   
hoolib Eesti ja oma       
kodukoha 
kultuuritraditsioonid
est. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus. 
  
Eesti keel,   
muusikaõpetus –   
räägime mardi ja     
kadripäeva 
traditsioonidest, 
laulame mardilaule. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

JÕULUD 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Jõulukarp 
 
lõikamine, 
augustamine, 
õmblemine, 
punumine 

Postkaardid, 
suure silmaga   
nõel, villane lõng,     
käärid 

Kasutab materjale   
säästlikult, oskab   
detailides näha   
tervikut. Õpib   
lihtsamaid 
õmblemise 
töövõtteid. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus. 
  
Eesti keel – räägime       
jõulueelsest ajast,   
loeme jõulujutte. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
lapse eneseanalüüs. 

JÕULUD 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

ÜHISTÖÖ 
Põdrad aknal   
ja spoonist   
lumehelbed 
 
šablooni järgi   
joonistamine, 
lõikamine, 
punumine, 
akende 
kaunistamine 

A3 valged   
paberid, käärid,   
spooniribad, 
kleepmass 

Kasutab materjale   
säästlikult, oskab   
teistega arvestada,   
tööd planeerida.   
Tunneb koostööst   
rõõmu. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
väärtused ja kõlblus. 
  
Eesti keel – räägime       
jõulueelsest ajast,   
loeme jõulujutte. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
lapse eneseanalüüs. 

JÕULUD 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Päkapikupoisi
d 
 
Lõikamine, 
kleepimine, 
rebimine, 
värvimine, 
disain 

õhupall, 
ajalehed, 
tualettpaber, 
majapidamispab
eri rullid,   
akrüülvärvid, 
kaunistamiseks 
karda ja ehteid. 

Oskab kasutada   
erinevaid materjale,   
on loov ja püsiv ja         
kannatlik. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel – räägime       
jõulueelsest ajast,   
loeme jõulujutte. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
lapse eneseanalüüs 

TAASKASUTUS  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Lumine põõsas 
 
lõikamine, 
murdmine 

Kodumasinate 
ümber olnud   
vahtplast, 
roheline või   
pruun 
plastpudel, 

Oskab vahtplastist   
murda ja lõigata     
sobivaid tükke,   
ohutult detaile   
ühendada. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel,   

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

22 

http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/lobus-lauakate.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/lobus-lauakate.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/12/postkaartidest-joulukarp.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/pohjapodrad.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/lumehelbed.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/lumehelbed.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/lumehelbed.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/pakapikupoisid.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/pakapikupoisid.html
http://meisterdajad.blogspot.com/2011/01/lumine-poosas.html


käärid  loodusõpetus –   
räägime pudelite   
taaskasutusest, 
looduse hoidmisest,   
kunstmaterjalidest. 
  

VINEERIST 
LOOMAD 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Vineerist 
loomad 
 
šablooni 
joonistamine, 
kandmine 
vineerile, 
saagimine 

vineer, 
vineerisaag 

Oskab pilti   
kopeerida vineerile,   
vahetada vineerisael   
saelehte, oskab joont     
mööda saagida 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. Tervis ja     
ohutus. Ettevõtlus ja     
ettevõtlikkus. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime puidu   
töötlemisest, 
erinevatest 
puidutöötlemise 
viisidest. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

VINEERIST 
LOOMAD 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Vineerist 
loomad 
 
töö lihvimine,   
põletamine 
  

põletusaparaat, 
lihvpaber 

Lihvib töö karedad     
osad siledaks, oskab     
ohutult kasutada   
põletusaparaati 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime puidu   
töötlemisest, 
erinevatest 
puidutöötlemise 
viisidest. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase 
eneseanalüüs, 
kaasõpilaste 
tagasiside 

VINEERIST 
LOOMAD 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

Vineerist 
loomad 
 
töö põletamine,   
lakkimine 

põletusaparaat, 
puidulakk, 
lihvpaber 

Lihvib töö karedad     
osad siledaks, oskab     
ohutult kasutada   
põletusaparaati, 
oskab töö korrektselt     
viimistleda 
puidulakiga. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. Tervis ja     
ohutus. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime puidu   
töötlemisest, 
erinevatest 
puidutöötlemise 
viisidest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

VASTLAPÄEV 
(taaskasutus) 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
kodundus 

Vastlakuklid 
ja vastlavurr 
 
Liimimine, 
kortsutamine, 

Jogurtitops, 
ajaleht, värviline   
paber, siid ja     
krepppaber, 
PVAliim, suur   

Oskab töötada   
tööjuhise järgi,   
kasutab materjale   
säästlikult. Tunneb   
tööst rõõmu ja on       

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. 
Tervis ja ohutus. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 
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värvimine, 
lõikamine 

nelja auguga   
nööp, pael. 

loominguline.    
Eesti keel  
räägime vastlapäeva   
kombestikust, 
rahvuslikest 
mängudest, 
tantsudest. 

SÕBRAPÄEV  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 

Punutud 
sõbrakorv 
 
lõikamine, 
punumine 

Värviline paber,   
käärid, šabloon 

Hoolib lähedastest ja     
soovib neid üllatada     
ning tunda rõõmu     
kinkimisest. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng,   
kultuuriline 
identiteet. 
  
Eesti keel – räägime       
sõprusest, 
hoolimisest, 
armastusest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

KODUMAA 
SÜNNIPÄEV 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Pidulised 
 
lõikamine, 
liimimine, 
disain 

Kartong, 
värvilised 
paberid, 
kangatükid, 
paelad, pärlid,   
suled jmt 

Mõtleb loovaid   
lahendusi, kasutab   
erinevaid materjale,   
hoolib oma   
kultuuritraditsioonid
est, kavandab oma     
töö, kasutab töös     
rahvuslikke elemente 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
Kultuuriline 
identiteet, väärtused   
ja kõlblus. 
  
Lõiming 
kunstiõpetuse ja eesti     
keelega (vaatame   
presidendi vastuvõtul   
kantavaid 
kostüüme). 

Hindame 
kavandamist ja   
planeerimist, 
erinevate 
materjalide 
kasutamise oskust,   
töö tulemust. 

KODU  kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Maja 
 
lõikamine, 
liimimine, 
värvimine 

Spoonilehed, 
käärid, värvid,   
liim 

Kasutab erinevaid   
materjale, hoolib   
oma 
kultuuritraditsioonid
est, kavandab oma     
töö. 

Kultuuriline 
identiteet, väärtused   
ja kõlblus. Elukestev     
õpe ja karjääri     
planeerimine. 
  
Lõiming 
kunstiõpetuse ja eesti     
keelega räägime   
kodust, kodumaast. 

Hindame 
kavandamist ja   
planeerimist, spooni   
kasutamise oskust. 

LINNUD 
(taaskasutus) 
1.tund 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Nt. Harakas 
 
voolimine, 
vormimine 
  

Ajalehed, 
maalriteip, 
wcpaber, 
tapeediliim, 
akrüülvärvid või   
guašš, 
plastmasssilmad 

Kasutab materjale   
säästlikult, töö on     
korrektne. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime lindude   
rändest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

LINNUD  
(taaskasutus) 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Nt. Harakas 
 
vormimine, 
värvimine, 
viimistlemine 
  

Ajalehed, 
maalriteip, 
wcpaber, 
tapeediliim, 
akrüülvärvid või   
guašš, 

Kasutab materjale   
säästlikult, töö on     
korrektne. 

Keskkond ja   
jätkusuutlik areng. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime lindude   

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 
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plastmasssilmad  rändest. 

ÜHISTÖÖ 
Lapipilt 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Lapitüki 
õmblemine 
 
joonistamine, 
lõikamine, 
õmblemine, 
ühendamine 

Kangad, niit,   
nõel, lisandid,   
käärid, pliiats 

Õpib kangast detaile     
lõikama, neid   
omavahel 
ühendama, oskab   
niiti nõela taha     
ajada, õmblemist   
korrektselt lõpetada.   
Õpib säästlikult riiet     
kasutama. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime kodu   
kaunistamisest, 
kodus kasutatavatest   
tekstiilidest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

NÖÖPIDE 
ÕMBLEMINE 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
kodundus 

Nõõpidest pilt 
 
õmblemine 

erinevad nööbid,   
niit, nõel,   
aluskangas 

Õpib nööpe   
õmblema, oskab tööd     
planeerida ja   
nõelaga ohutult   
töötada. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime moest,   
kangastest, 
kodutöödest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

MUNADEPÜHA
D 
Kanakorv 
(taaskasutus) 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Kana 
 
mõõtmine, 
lõikamine, 
joonistamine, 
ühendamine 

Papptaldrik, 
maalriteip, 
värvid, käärid,   
suled, liim 

Kasutab erinevaid   
materjale, hoolib   
oma 
kultuuritraditsioonid
est, kavandab oma     
töö 

Kultuuriline 
identiteet, keskkond   
ja jätkusuutlik   
areng. 
  
Eesti keel – räägime       
lihavõttepühadest. 
Matemaatika –   
mõõtmine, 
geomeetrilised 
kujundid. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

EMADEPÄEV 
Papist vaas 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Papist vaas 
 
lõikamine, 
kleepimine, 
maalimine, 
lakkimine 

Papp, maalriteip,   
ajaleht, 
PVAliim, 
guaššvärvid, 
lakk, käärid 

Oskab maalriteibiga   
vaasi külgesid   
ühendada. Hoolib   
lähedastest ja soovib     
neid üllatada ning     
tunda rõõmu   
kinkimisest. 

Kultuuriline 
identiteet, keskkond   
ja jätkusuutlik   
areng. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime emade   
töödest ja hobidest. 
Matemaatika –   
mõõtmine. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

EMADEPÄEV 
Lilled 
(taaskasutus) 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Lilled emale 
 
lõikamine, 
liimimine, 
värvimine 

Munakarbid, 
grilltikud, 
kuumliim, 
guaššid, 
värvilised 
paberid 

Hoolib lähedastest ja     
soovib neid üllatada     
ning tunda rõõmu     
kinkimisest. 

Kultuuriline 
identiteet, keskkond   
ja jätkusuutlik   
areng. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime emade   
töödest ja hobidest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 
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Matemaatika –   
mõõtmine. 

EMADEPÄEV 
Lilled emale   
(taaskasutus) 

materjalid 
töötamine 
tööviisid 
  

Plastist lilled 
 
Lõikamine, 
sulatamine, 
augustamine, 
kaunistamine 

värvilised 
plastpudelid, 
käärid, küünal,   
käsitöötraat, 
liim, 
kaunistamiseks 
pärleid 

Oskab ohutult   
detaile küünlaleegil   
soojendada, naasklit   
käsitseda. 
Hoolib lähedastest ja     
soovib neid üllatada     
ning tunda rõõmu     
kinkimisest. 

Kultuuriline 
identiteet, keskkond   
ja jätkusuutlik   
areng. 
  
Eesti keel,   
inimeseõpetus –   
räägime emade   
töödest ja hobidest. 
Turvalisus küünla   
kasutamisel. 
  

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

METSSIGA või   
KODUSIGA 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

SIGA 
 
Õhupalli 
katmine, 
maalimine, 
kaunistamine 
  

Õhupall, 
tapeediliim, 
ajalehed, värvid,   
krepppaberid, 
suled, tamiil 

On tööd tehes     
kannatlik (katab töö     
34 korda   
ajalehetükkidega), 
tunneb töö   
tegemisest rõõmu,   
kavandab oma töö     
enne värvimist. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime kodu ja     
metsloomadest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

METSSIGA või   
KODUSIGA 
 

kavandamine 
materjalid 
töötamine 
  

SIGA 
 
Õhupalli 
katmine, 
maalimine, 
kaunistamine 
  

Õhupall, 
tapeediliim, 
ajalehed, värvid,   
krepppaberid, 
suled tamiil 

On tööd tehes     
kannatlik (katab töö     
34 korda   
ajalehetükkidega), 
tunneb töö   
tegemisest rõõmu,   
kavandab oma töö     
enne värvimist. 

Elukestev õpe ja     
karjääri 
planeerimine. 
  
Eesti keel ja     
loodusõpetus –   
räägime kodu ja     
metsloomadest. 

Õpetajapoolne 
suuline hinnang ja     
õpilase eneseanalüüs 

 
6. Füüsiline õpikeskkond 
  
Õppetöö toimub klassiruumis, vajaduse korral ka kodunduse, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse klassis.                     
Õpperuumid ja tarbed, sh töövahendid, vastavad tervisekaitse, tööohutuse ja ergonoomia nõuetele. Igale                       
õpilasele on tagatud töökoht ja praktiliseks õppetööks vastavad individuaalsed töövahendid ning                     
praktiliseks tööks vajalik materjal. 
  
  
7. Õppetegevused ja metoodilised soovitused 
  
Õppetegevust kavandades ja korraldades: 
∙  innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama, ühiselt arutletakse õpetusega seotud teemadel ning                     

pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele; 
∙  on rõhk käelisel tegevusel (õpitakse kasutama mitmesuguseid lihtsamaid tööriistu ja vahendeid,                     

töödeldakse materjale) ning loovusel (kavandamine, toote/tööeseme täiendamine või kaunistamine,                 
viimistlemine); 
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∙  tagatakse, et klassis luuakse asjalik ja meeldiv töine õhkkond ning toetatakse õpilase loovust ja                           
omaalgatust. 

  
  
8. Hindamine 
  
Õppeprotsessi jooksul rakendatakse kujundavat hindamist, perioodi lõpul kokkuvõtvat hindamist.  
   
9. Võimalik diferentseerimine 
Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta või õpitut järgmises kooliastmes sügavamalt käsitleda.                       
Õppeaine osade järjestuse õppeaastas planeerib ja korraldab aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse                       
õpetajaga. Õppeaine mitmekülgsuse huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse                   
õpperühmi. 
  
10. Võimalused lõiminguks ja läbivate teemade käsitlemiseks 
  
Olulisel kohal on tihe side õppekava üldosaga ja õppeainete vaheline lõiming. Lõiming võimaldab teistes                           
õppeainetes omandatud teadmisi praktiliselt rakendada ja seostada õpet erinevate eluvaldkondadega.                   
Samuti on õppeainel tihedad kokkupuutepunktid ainekava läbivate teemadega, see aitab süvendada noorte                       
teadlikkust meid ümbritsevast maailmast ja terviklikkuse tabamise oskusi. 
  
 
II.2. Käsitöö ja kodundus 
II.2.1 Käsitöö ja kodunduse õppe ja kasvatuseesmärgid  
Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1. tunneb rõõmu ja rahulolu praktilisest eneseteostusest, hindab tööd ja töö tegijat; 
2. mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju keskkonnale; 
3. kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
4. võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 
5. teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid; 
6. töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 
7. lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
8. tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana;  
9. seostab õpitud teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega; 
10. kasutab erinevaid teabeallikaid loova mõttetöö ja käelise tegevuse ühendamiseks; 
11. väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

II.2.2 Käsitöö ja kodunduse õppeaine kirjeldus 
Käsitöö ja kodunduse õpe lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. 
Käsitöö seos tarbekunstiga loob loomingulise eneseteostuse eeldused. Õppe käigus arutletakse kunsti, 
käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäeval. Tutvutakse 
erinevate materjalide ja nende omadustega ning proovitakse nende kasutamise mitmesuguseid tehnikaid.  
Õppe käigus õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi esemete ja toodete 
disainimisel. Väärtustatakse rahvuslike kultuuritraditsioonide säilitamist ja arendamist nii käsitöös kui ka 
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kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade käsitöö ja toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, 
kliima, usu ja kultuuritavadega.  
Kodunduse tundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü koostamist ja 
toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust; arutletakse inimeste tarbijakäitumise üle, 
väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat, otsitakse seoseid ja 
vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel.  
Käsitöö ja kodundus õppeainena kujundab õpilases praktilist mõtlemist, loovust, käelise tegevuse arengut 
ja eneseanalüüsi võimet ning arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust. Õppeaine lõimib teadmisi, mis on 
omandatud teistes õppeainetes. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii 
õppetöös kui ka tulevases elus. 
 
II.2.3 Käsitöö ja kodunduse õpetamise eesmärgid II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja: 

1. tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest; 
2. tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures ohutusnõudeid ja 

hoiab korras töökoha;  
3. leiab ideid ning oskab neid esitleda; 
4. saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest; 
5. tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 
6. teab tervisliku toitumise põhialuseid;  
7. tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone. 

 
II.2.4 Käsitöö ja kodunduse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 
1) Töö kavandamine ja rahvakunst 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid; 
2. märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;  
3. leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist; 
4. leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale; 
5. oskab kavandamisel kasutada ainekirjandust ja teabeallikaid,  

Õppesisu  
Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. Kavandamise 
erinevad võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid disainides. Ideede leidmine ja 
edasiarendamine kavandiks. Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning sobivuse põhimõtted lähtuvalt 
kasutusalast.  
Esemeline rahvakunst ja selle tähtsus. Tavad ja kombed. Rahvuslikud mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja 
tänapäevastel esemetel. Muuseumide roll rahvakunsti säilitajana. Rahvuslike detailide kasutamine 
tänapäevast tarbeeset kavandades. 
2) Materjalid ja töö kulg 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist; 
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2. eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi; 
3. seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga 
4. töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;  
5. järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha; 
6. hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust. 

Õppesisu 
Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. Kanga kudumise põhimõte. Kanga 
liigid: telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud kangad. Õmblusniidid, käsitööniidid ja lõngad. 
Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine. 
Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Lihtsama tööjuhendi koostamine. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 
3) Tööliigid 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. kasutab tekstiileset kaunistades ühe ja kaherealisi pisteid; 
2. seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust; 
3. lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme; 
4. heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke; 
5. heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi; 
6. mõistab täpsuse vajalikkust ning järgib seda tekstiilitöös. 

Õppesisu 
Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Sümbolid ja märgid. Tarbe ja kaunistuspisted. 
Üherealised ja kaherealised pisted. Mustri kandmine riidele. Tikandi viimistlemine ja hooldamine.  
Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. 
Õmblusmasina niidistamine. Lihtõmblus. Äärestamine. Palistused. Lõike paigutamine riidele, 
õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine.  
Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem ja pahempidine silmus. 
Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine ja selle järgi kudumine. Kudumi 
viimistlemine ja hooldamine. 
Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasitagasi 
heegeldamine. Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine. Ringheegeldamine. 
Motiivide heegeldamine ja ühendamine. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine. 
4) Toit ja toitumine, tarbijakasvatus 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi;  
2. võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete toiteväärtust; 
3. teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil; 
4. teab väljendite „kõlblik kuni …“ ja „parim enne …“ tähendust; 
5. käitub keskkonnahoidliku tarbijana; 
6. oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut põhjendada;  
7. hindab oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele. 

Õppesisu 

29 



Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid. Toiduainerühmade 
üldiseloomustus: teravili ja teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili, liha ja lihasaadused, kala ja 
kalasaadused, munad, toidurasvad. Toiduainete säilitamine.  
Tarbijainfo (pakendiinfo). Teadlik ja säästlik tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete 
sortimine. 
5) Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu ja massiühikuid; 
2. valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; 
3. valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm ja 

kuumtöötlemistehnikaid; 
4. lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli 

tulemuse saavutamisel;  
5. järgib hügieenireegleid köögis töötades; 

Õppesisu 
Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutushoid. Toiduainete eeltöötlemine, külm ja 
kuumtöötlemine. Võileivad. Kuumtöötlemata magustoidud. Külmad ja kuumad joogid. Kartulite, munade 
ja makarontoodete keetmine. Toor ja segasalatid. Külmad kastmed. Pudrud ja teised teraviljatoidud. 
Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi 
korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades.  
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.  
6) Lauakombed ja etikett 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, nõud ja kaunistused ning 
hindab laua ja toitude kujundust; 

2. peab kinni üldtuntud lauakommetest. 
3. leiab loomingulisi võimalusi kingituse pakkimiseks  

Õppesisu  
Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, nõud ja 
kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks. Ideede ja võimaluste leidmine erinevate 
kingituste pakkimiseks. 
7) Kodu korrashoid 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid; 
2. planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist hooldusmärkide järgi; 
3. näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete eeldust. 

Õppesisu 
Puhastus ja korrastustööd. Töövahendid. Rõivaste pesemine käsitsi ja masinaga. Hooldusmärgid. 
Triikimine. Jalatsite hooldamine. 
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8)Projektitööd  
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. valmistab või leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi; 
2. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 
3. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
4. osaleb aktiivselt erinevates koostöö ja suhtlusvormides; 
5. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6. väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu ja saadud tagasisidet 

Õppesisu 
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida õpperühma ja 
teostatava projekti. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. 
Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste 
ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega.  
9) Tehnoloogiaõpetus õpperühmade vahetusel 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus; 
2. tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise; 
3. disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid; 
4. teadvustab ning järgib tervisekaitse ja tööohutusnõudeid. 

Õppesisu 
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogia ja ühiskond. Materjalide liigid (puit, metall, plastid jne) ja nende 
omadused. Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jm) ja töövahendid (tööriistad ja 
masinad). Idee ja eskiis. Toote disainimine ja valmistamine erinevatest materjalidest.  
Levinumad käsi ja elektrilised tööriistad. Materjalide ühendamine. Viimistluse valik sõltuvalt materjalist 
ja toote kasutuskeskkonnast. Tervisekaitse ja tööohutusnõuded töötlemise ajal, ohutud töövõtted. 
 
 
10)Tehnoloogiaõpetus õpperühmade vahetusel   
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. kasutab toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ning töötlemisviise; 
2. kasutab ülesannet lahendades ainekirjandust ja teabeallikaid; 
3. valmistab omanäolisi tooteid, kasutades erinevaid töötlemisvõimalusi; 
4. esitleb ja analüüsib tehtud tööd; 
5. väärtustab tehnoloogia eetilisust ning tarbib ressursse keskkonda säästvalt ja jätkusuutlikult; 
6. õpib leidma tehnilisi lahendusi kodustele korrastus ja remonditöödele;  
7. teab töömaailma tänapäevaseid toimimise viise; 
8. teadvustab ning järgib tervisekaitse ja tööohutusnõudeid. 

Õppesisu 
Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised tehnoloogia 
rakendamisel. Info ja kommunikatsioonitehnoloogia. Materjalide ja nende töötlemise teabe hankimine 
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kirjandusest ja internetist. Töömaailm. Leiutamine ja uuenduslikkus, probleemsete ülesannete 
lahendamine. Võimaluse korral toodete disainimine arvutiga. Käsi ja elektrilised tööriistad. 
Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel tooteks. Kodused korrastus ja 
remonditööd. Tervisekaitse ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted. 
 
 II.3.1 Tehnoloogiaõpetuse õppe ja kasvatuseesmärgid  
Tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane põhikooli lõpuks: 

1. omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi ning 
tunneb rahulolu ja innustust praktilisest eneseteostusest;  

2. oskab seostada inimest ja teda ümbritsevat ning analüüsida tehnoloogia mõjusid keskkonnale; 
3. lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust toodete loomisel, on 

võimeline looma toimiva toote; 
4. arvestab tehnoloogia eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlikke tõekspidamisi; 
5. valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet; 
6. omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise; 
7. suudab loovalt rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel;  
8. järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi käitumisnorme;  
9. lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
10. tunnetab oma võimeid ja oskab teha otsuseid edasisel kutsevalikul. 

II.3.2 Tehnoloogiaõpetuse kirjeldus 
II ja III kooliastmes koosneb õpetuse sisu viiest osaoskusest ühe kooliastme piires: tehnoloogia 
igapäevaelus; disain ja joonestamine; materjalide töötlemine; kodundus õpperühmade vahetusena; 
projektitööd. Õppesisu on esitatud kooliastmeti. Õppeosad sisaldavad üldaluseid ja alusteavet, mida on 
tarvis omandada ülesannete lahendamiseks või toodete valmistamiseks. Õppetundides lõimib aineõpetaja 
õppesisu praktilise tegevusega (puidutöö, metallitöö, elektroonika jms). Õppesisu ja/või järjestust võib 
kooliastmeti muuta või õpitut järgmises kooliastmes sügavamalt käsitleda. Õppeaine osade järjestuse 
õppeaastas planeerib ja korraldab aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õppeaine 
mitmekülgsuse huvides vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpperühmi. 
Õpilased omandavad oskuse analüüsida, kohandada ning arendada praktilist ja mõttetegevust 
kvalitatiivselt uuel tasandil ning saavad tuge kutsevalikuks. Õppes pööratakse olulist rõhku õpilaste 
mõtestatud loovale uuendustegevusele, kus õpilane saab koos avastamisrõõmuga kogeda toote 
disainiprotsessi ideest tooteks. Õpilased teevad huvitavaid ja fantaasiaküllaseid rakenduslikku laadi 
loomingulisi ülesandeid, sh ülesande või toote planeerimist, disaini ja valmistamist ning töö 
enesehindamist ja esitlemist. Tuuakse esile seosed ja rakenduslikud väljundid õppeainete ning 
eluvaldkondade vahel, nii tekib õpilasel terviklik mõistmine ülesandest või tootest. Oluline on, et õpilane 
mõistaks tehnoloogia toimimist ning saaks ise osaleda õpilasepärase tehnoloogia loomises, sh toimiva 
toote loomisel. Eelnimetatu toimub õpilaste ealisest arengutasemest lähtuvalt ja neile arusaadavalt. 
Seejuures arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja huve ning toetatakse nende omaalgatust ja 
õpimotivatsiooni. Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse tegevuse olulisust ning kujundatakse noorte 
tööalaseid käitumis ja väärtushoiakuid. Taotluseks on keskkonnasäästlikkuse ja kohalike traditsioonide 
väärtustamine ning eetiliste tõekspidamiste omandamine. 
II.3.3 Tehnoloogiaõpetuse eesmärgid II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja: 
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1. mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 
igapäevaelus; 

2. toob näiteid kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsate tehnoloogiliste 
süsteeide ja protsesside ning ressursside kohta; 

3. planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid; 
4. joonestab ja disainib lihtsaid tooteid; 
5. tunneb enamkasutatavaid materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt; 
6. teab lihtsamaid töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada; 
7. valmistab lihtsaid tooteid (nt mänguasi, paat, liikuv auto jne); 
8. esitleb ideed, joonist või toodet;  
9. teadvustab ning järgib tervisekaitse ja tööohutusnõudeid; 
10. väärtustab ning järgib väljakujunenud tööalaseid väärtus ja käitumishoiakuid; 
11. tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite. 

II.3.4 Tehnoloogiaõpetuse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 
1) Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus; 
2. toob näiteid lihtsate tehnoloogiliste süsteemide, protsesside ja ressursside kohta; 
3. loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste vahel; 
4. seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja eluvaldkondadega; 
5. iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning energiaallikaid; 
6. kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning nüüdisajal; 
7. kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle olulisemaid saavutusi. 
8. kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale; 
9. valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna 

Õppesisu 
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus. Süsteemid, protsessid ja ressursid. 
Tehnoloogia ja teadused. Tehnoloogia, inimene ja keskkond. Struktuurid ja konstruktsioonid. 
Transpordivahendid. Energiaallikad. 
2) Disain ja joonestamine 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada jõukohast tehnilist joonist ning seda esitleda; 
2. koostab kolmvaate lihtsast detailist; 
3. teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente; 
4. disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale; 
5. märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 
6. osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide valiku 

ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega; 
7. mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus, teab inseneri elukutse iseärasust ja leiutajate 

olulisemaid saavutusi. 
Õppesisu 
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Eskiis. Lihtsa toote kavandamine. Tehniline joonis. Jooned ja nende tähendused. Mõõtmed ja mõõtkava. 
Piltkujutis ja vaated. Lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise koostamine ja selle esitlemine. Disain. Disaini 
elemendid. Probleemide lahendamine. Toote viimistlemine. Insenerid ja leiutamine.  
3) Materjalid ja nende töötlemine 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi ja töötlemise viise; 
2. valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, töövahendeid ja materjale; 
3. suudab valmistada jõukohaseid liiteid; 
4. valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh mänguasju); 
5. kasutab õppetöös puur ja treipinki; 
6. analüüsib ja hindab loodud toodet, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest; 
7. annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile oma hinnangu; 
8. mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi; 
9. teadvustab ning järgib tervisekaitse ja tööohutusnõudeid; 
10. väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise; 
11. kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks. 

Õppesisu 
Materjalide liigid (puit, metall, plastid, elektroonika komponendid jne) ja nende omadused. Materjalide 
töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne) ning töövahendid (tööriistad ja masinad). Levinumad käsi 
ja elektrilised tööriistad. Puur ja treipink. Materjalide liited. Tervisekaitse ja tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud töövõtted. 
 
4) Projektitööd II kooliastmes 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1. disainib üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
2. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 
3. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
4. osaleb aktiivselt erinevates koostöö ja suhtlusvormides; 
5. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6. väärtustab disainiprotsesse ning analüüsib teostatud ülesandeid ja saadud tagasisidet 

Õppesisu 
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille korral õpilased saavad vabalt valida õpperühma. 
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib 
lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste 
koolidevaheliste üritustega.  
 
5) Kodundus õpperühmade vahetusel  
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 
2) teeb põhilisi korrastustöid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid; 
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3) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 
4) teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid;  
5) katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest; 
6) teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 
Õppesisu 
Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toiduainete säilitamine. Hügieeninõuded köögis 
töötades. Jäätmete sortimine. Retsepti kasutamine, mõõtühikud. Toiduainete eeltöötlemine, külm ja 
kuumtöötlemine. Võileibade ja salatite valmistamine. Makaroniroad ja pudrud. Magustoidud. Külmad ja 
kuumad joogid. Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad võimalused.  
Puhastus ja korrastustööd. Rõivaste ja jalanõude hooldamine. Tarbijainfo (pakendiinfo, kasutusjuhend 
jm). Teadlik ja säästlik tarbimine. 
 
AINEKAVAD/TÖÖKAVAD KLASSITI 
4. klass 
  

Õppesisu  Lõiming teiste   
õppeainetega 

Õpitulemused  Õppetegevused, 
metoodilised soovitused ja 
näited võimalikest 
tööülesannetest 

Kodundus           

  
Töö organiseerimine ja 
hügieen 
Isikliku hügieeni nõuded 
köögis töötamisel. Ohutus. 
Nõude pesemine käsitsi ja 
masinaga, köögi korrashoid. 
Jäätmete sorteerimine. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö 
kavandamine, hooliv ja 
arvestav käitumine. 
  
Toidu valmistamine 
Retsept. Mõõtühikud. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Loodusõpetus  
Kodukoha 
looduskeskkonna 
muutumine 
inimtegevuse 
tulemusena. 
Jäätmekäitlus. Säästev 
tarbimine. 
  
Inimeseõpetus (I 
kooliaste) – 
Meeskonnatöö. 
Tööjaotus. Sallivus. 
Üksteise eest 
hoolitsemine ja teiste 
abistamine. 
  
Matemaatika  Harilik 
ja kümnendmurd. 
  
Matemaatika (I 
kooliaste)  
Massiühikud gramm, 
kilogramm, tonn. 
Massiühikute vahelised 

  
1)Teadvustab hügieenireeglite 
järgimise vajadust köögis 
töötamisel. 
  
2) Järgib töötamisel 
ohutusnõudeid, hoiab korras 
oma töökoha. 
  
3) Tunneb jäätmete 
hoolimatust käitlemisest 
tulenevaid ohte keskkonnale 
ning enda võimalusi jäätmete 
keskkonnasõbralikule 
käitlemisele kaasaaitamiseks. 
  
4) Kasutab mõõdunõusid ja 
kaalu. 
  
5) Valmistab lihtsamaid 
tervislikke toite. 
  

Rühmade moodustamine. 
Ühine vestlus üksteisega 
arvestamise tähtsusest, et 
ennetada mõne õpilase 
tõrjutust rühmatöös. 
Töötamine rühmas, 
tööülesannete jaotamine. 
Tutvumine õppeköögiga. 
  
Retsept ja mõõtühikud, 
lühendid retseptides. 
Praktiline ülesanne 
rühmale: mõõtmine ja 
kaalumine, mõõtühikute 
teisendamine. 
Prügi sorteerimine ja nõude 
pesemise kord kooli 
õppeköögis, selle võrdlemine 
koduste võimalustega. 
  
Praktiline töö: 
Lihtsa retsepti järgi 
ühistööna toidu 
valmistamine, mille käigus 
toiduaineid nii mõõdetakse 
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   seosed. Mahuühik liiter. 
kasutab mõõtmisel 
sobivaid mõõtühikuid, 
kirjeldab mõõtühikute 
suurust temale 
tuttavate suuruste 
kaudu; 
  
Eesti keel – 
üldkasutatavad 
lühendid. Lühendite 
õigekiri. 

kui kaalutakse. Tähelepanu 
pööratakse 
hügieenireeglitele ning köögi 
korrastamisele ning 
jäätmete sorteerimisele. 

  
Lauakombed  
Lauakombed ning   
lauakatmise tavad ja     
erinevad loomingulised   
võimalused. Lauapesu,      
nõud ja – kaunistused.       
Sobivate nõude valimine     
toidu serveerimiseks. 
  
  

  
Inimeseõpetus (I 
kooliaste)  
Käitumisreeglid. Minu 
käitumise mõju ja 
tagajärjed. 
  
Kunstiõpetus   Vormi 
ja funktsiooni seos, 
innovatiivsus. 
Jätkusuutliku tarbimise 
põhimõtted, kunsti ja 
disaini kaudu 
elukeskkonna 
parandamine. 

  
1) Katab vastavalt 

toidukorrale laua, valides 
ja paigutades sobiva 
lauapesu, nõud, ja 
–kaunistused. 

  
2)  Peab kinni üldtuntud 

lauakommetest. 
  
  

Arutelu teemal: Miks on 
vaja lauakombeid? 
Ülesanne: paiguta vastavalt 
menüüle lauale nõud (kasuta 
võib näiteks õpiku abi) 
Salvrätikute voltimine 
skeemi järgi. 
  
Praktiline töö: Küpsisetordi 
valmistamine, tee keetmine, 
laua katmine, korrektne 
lauas käitumine. 

Toiduainete külmtöötlemine. 
Töövahendid köögis. Ohutus. 
Toiduainete eeltöötlemine ja 
külmtöötlemine. 
Toiduainete lühiajaline 
säilitamine. Võileivad. 
  
  
  
  
  

  
Matemaatika (I 
kooliaste) 
geomeetrilised 
kujundid igapäevaelus. 

  
1) Valib töövahendid vastavalt 

töö eesmärgile ning 
kasutab neid ohtusnõudeid 
arvestades. 

  
2) Hindab grupi töötulemust. 
  
3) Teab väljendite “kõlblik 
kuni..” ja “parim enne...” 
tähendust. 
  
  

Tutvumine töövahenditega 
õppeköögis. Tutvumine 
tükeldusviisidega, aedviljade 
eeltöötlusega. Viilud, 
kuubikud, rattad, ribad, 
kangid, sektorid. 
  
Praktiline töö: erinevad 
võileivad, kokteili 
valmistamine. (retseptid on 
valitud nii, et nende käigus 
tuleb kasutada erinevaid 
töövahendeid ja ka aedvilju 
eeltöödelda). 
Oma tööle hinnangu 
andmine. 
  

Käsitöö          

         Tutvumine käsitööklassi 
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Töö käik  
Töö planeerimine, vajalikud 
õppevahendid, ohutusnõuded 
käsitööklassis töötamisel 
  
  
  

 Järgib töötamisel 
ohutusnõudeid, hoiab 
korras töökoha. 

  

töökohtade ja kodukorraga. 
Ohutus ja tagajärjed selle 
eiramisel. 
Mõttekaardi koostamine ja 
arutelu teemal “Miks on 
vaja töökoht korras hoida?” 
  

  
Tikkimine 
Töövahendid ja sobivad 
materjalid. Üherealised 
pisted. 
Tööp käik 
Töötamine suulise 
juhendamise järgi. 
Töötamine tööjuhendi järgi. 
  
  
  

  
Eesti keel – kaasõpilaste 
ja õpetaja 
eesmärgistatud 
kuulamine. Kuuldu 
põhjal tegutsemine. 
Tööjuhendi lugemine. 
Joonis jm 
visualiseerivad 
vahendid. 
Tarbe ja õppetekstide 
mõtestatud lugemine. 

  
1)  Hindab oma töö 
korrektsust ja esteetilisust. 
  
2) Töötab iseseisvalt lihtsama 

tööjuhendi järgi. 
  

Tutvumine tikkimiseks 
sobivate materjalide ja 
töövahenditega. 
Tikkimisniidi kinnitamine 
töö alustamisel ja 
lõpetamisel. Pistete 
õppimine juteriidele  suulise 
juhendamise ja õpiku või 
töölehe abil. 
Üherealised pisted: eelpiste, 
tikkpiste ja varspiste 

 Tikkimine. Kavandamine. 
Idee ja kavandi tähtsus       
eseme valmistamisel. 
  

Kunstiõpetus  
Erinevate objektide 
kujutamine vaatluse ja 
mälu järgi. 
Kavandamine kui 
protsess ideede 
arendamiseks 

Kavandab omandatud 
töövõtete baasil jõukohaseid 
käsitööesemeid. 
  

Kavandada 10x10 cm 
suurune lihtne tikand teemal 
“imeline lill”, mille 
tikkimisel saaks kasutada 
õpitud üherealisi pisteid. 
Materjalide valimine 
tikkimiseks. 
  

Tikkimine 
Mustri kandmine riidele.  
Töö teostamine.  
Töö viimistlemine. 
  
  

 Matemaatika – mõisted 
horisontaalne, 
vertikaalne. 

  Kasutab tekstiileseme 
kaunistamisel üherealisi 
pisteid. 
  

Vajadusel kavandi 
lihtsustamine, mustri 
kandmine riidele. Värvide 
valik ja tikkimine. Tikitud 
töö vormistmine 
õnnitluskaardina, kasutades 
sobivat värvilist kartongi. 

Heegeldamine 
Töövahendid ja sobivad 
materjalid. Ahelsilmuste 
heegeldamine. 
  
  
  
  
  

 Matemaatika – 
mõõtmine ja 
arvutamine. 

 Heegeldab põhisilmuseid. 
  

Heegelnõela ja lõnga 
sobivuse kontrollimine. 
Algsilmuse ja ahelsilmuste 
moodustamine. Ühe ja 
kahevärvilise keti 
heegeldamine. 
Arvutusülesanne: kui palju 
kulub materjali kindla 
pikkusega keti 
heegeldamiseks. 
Arutelu rühmas: 
kahevärvilisele ketile 
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otstarbe leidmine 

 Heegeldamine 
Kinnissilmuste 
heegeldamine. 

  

Kavandamine 

Värvusõpetuse põhitõdede 
arvestamine esemete 
disainimisel. 
  
  
  

  
Kunstiõpetus   
Kompositsiooni 
tasakaal, pinge, 
dominant, koloriit. 

  
1)  Heegeldab põhisilmuseid. 
  
2) Kavandab omandatud 
töövõtete baasil 
väikesemahulisi 
käsitööesemeid. 
  
3) Hindab oma töö korrektsust 
ja esteetilisust. 
  

Tutvumine heegeldatud 
esemetega. 
Kinnissilmuste 
heegeldamine. (Õpime 
kasutama tööjuhendit) 
Väikese heegeldatud eseme 
kavandamine.(mobiilikotike, 
nõelapadi) 
Värvide valik soojad ja 
külmad toonid. 
Töö heegeldamine. 
Viimistlemine. 

 Materjalid  
Tekstiilkiudained. 
Looduslikud kiud, nende     
saamine ja omadused.     
(Lambavill) 

  
Loodusõpetus 

  
Kirjeldab looduslike 
kiudainete saamist ja 
põhiomadusi. 
  

Õppefilm: lamba pügamine, 
villa töötlemine. 
Praktiline töö: tutvumine 
lambavillaga, lõngadega. 
  

Projektõpe           

Nii käsitööd ja kodundust 
kui ka tehnoloogiaõpetust 
õppivad õpilased saavad 
valida kahe samaaegselt 
toimuva teema vahel 
(käsitööõpetaja viib läbi ühe 
valikteema, 
tehnoloogiaõpetaja teise). 

 I Valikteema 

Märgviltimine 
Vajalikud vahendid ja 
materjalid. Töö käik 
märgviltimisel. 
  
II Valikteema 
Õhukese pleki voolimine 

Loodusõpetus 
  
Eesti keel – Trükised 
(raamat, ajaleht, 
ajakiri). Nendes 
orienteerumine ja 
vajaliku teabe leidmine. 

Leiab iseseisvalt lahendeid 
ülesannetele ning 
probleemidele 
  
Kavandab ning valmistab 
omandatud töövõtete baasil 
väikesemahulisi 
käsitööesemeid. 

Tutvumine erinevate 
vilditud töödega, ajakirjade, 
raamatutega. 
Praktiline töö: 
Ümara pallikese viltimine, 
sellest kuuseehte 
kavandamine kasutades 
erinvaid kaunistusi – pärlid, 
tikkimispisted. 
  

 
 

5. klass (tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus) 
 

Õppesisu  Soovitatavad  Põhimõisted         Lõiming:    
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õpitulemused, 
õpilane … 

üldpädevused (üp)/ 
läbivad teemad (lt)/ 

ainetevaheline lõiming 
(al)/ 

näited (n) 
  

  
Praktilised 
ülesanded/ 

õppemeetodid 
tunnis 

  

Sissejuhatus 
Õppetöökoja 
sisekord 
3. Materjalid ja 
nende töötlemine 
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, 
ohutud töövõtted, 
 
  
Mobiiltelefoni 
aluse 
valmistamine. 
  

teadvustab ning 
järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
mõistab ja 
arvestab kaaslaste 
erinevaid 
tööoskusi. 

Õppetöökoda, 
töökoht, 
õppetöökoja 
sisekord, 
ohutusnõuded, 
tööprotsess. 
  

lt tervis ja ohutus 
töötamisel 
õppetöökojas/ 
üp õpipädevus, oma 
tegevuse planeerimine/ 
üp 
ettevõtlikkuspädevus, 
mõelda välja uus ja 
huvitav lahendus 
mobiiltelefoni alusele/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja mõõtmine, 
sh sirge ja lõik/ 
al inimeseõpetus, 
turvaline käitumine 
õppetöökojas. 
  

Kordame 
õppetöökoja 
sisekorra 
olulisemad 
nõuded, 
mobiiltelefoni 
aluse 
kavandamine, 
 
selgitus, 
instrueerimine. 
  

3. Materjalid ja 
nende töötlemine 
(puit) 
Materjalide 
töötlemise viisid   
(märkimine, 
saagimine jne)   
ning töövahendid   
(saag, märknõel). 
  
Mobiiltelefoni 
aluse valmistamine   
(puidule 
märkimine ja   
saagimine). 
  

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale; 
teadvustab ning 
järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
kasutab materjale 
säästlikult ning 
leiab võimalusi 
nende 
korduskasutuseks. 
  

Märkimine, 
saagimine, 
joonlaud, 
pliiats. 

lt tervis ja ohutus, 
puitmaterjali ohutu 
saagimine/ al eesti keel, 
arutlus 
mobiiltelefonidest/ 
al ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja tööeetika/ 
al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine/ 
al loodusõpetus, puidu 
töötlemine / 
n puitmaterjali 
saagimine tööstuses. 
  

Mobiiltelefoni 
alus, 
 
arutelu, 
demonstratsioo
n, praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja  tunneb põhilisi  Toorik, toode,  al eesti keel, arutelu  Mobiiltelefoni 
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nende töötlemine 
(puit) 
Materjalide liigid   
(üldteadmised 
puitmaterjalidest 
ja 
saematerjalidest) 
ja selle omadused. 
  
Mobiiltelefoni 
aluse valmistamine   
(õõnestamine, 
puurimine) 
  

(mõningaid) 
puitmaterjale, 
nende olulisemaid 
omadusi; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töövahendeid ja 
materjale; 
teadvustab ning 
järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid. 

tööese, puu, 
puit, 
servamata 
laud, pruss, 
saeveski. 

puitmaterjalide 
kasutusest/ 
al inimeseõpetus, 
verbaalne suhtlemine 
tööprotsessis/ 
al ühiskonnaõpetus, 
elukutsed ja ettevõtted 
kodukohas / 
al loodusõpetus, Eesti 
metsad/ 
n puidu 
kasutamisvõimalused 
igapäevaelus ja 
tootmises. 
  

alus, 
 
selgitus ja 
arutelu, 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja 
nende töötlemine 
(puit) 
Materjalide 
töötlemise viisid   
(puidu lihvimine ja     
värvimine) ning   
töövahendid 
(tööriistad ja   
masinad). 
  
Mobiiltelefoni 
aluse valmistamine   
(traadi lisamine ja     
lihvimine ning   
värvimine). 
  

tunneb põhilisi 
materjalide 
töötlemise viise 
(puidu lihvimine ja 
värvimine); 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise (traadi 
painutamine 
painutusabinõuga)
; annab tehtud 
ülesande või toote 
kvaliteedile oma 
hinnangu. 
  

Lihvpaber, 
peitslakk, 
lahusti. 

lt tervis ja ohutus, 
puidutolmu 
kahjulikkus/ 
al kunst, mobiiltelefoni 
koloriit/ 
al loodusõpetus, 
inimese mõju 
keskkonnale/ 
n masinlihvimise 
eelised, värvide 
lahustamine. 

Mobiiltelefoni 
alus, 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja 
nende töötlemine 
(puit) 
Materjalide 
töötlemise viisid   
(puidu vestmine ja     
sälkamine) ning   
töövahendid 
(nuga, luisk).   
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, 
ohutud töövõtted. 

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise 
(vestmine); järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid. 
  

Voolimisnuga, 
teemantluisk, 
täpits, täkits, 
tempelpõletus, 
joonpõletus, 
puidupõletusa
paraat. 
  

lt tervis ja ohutus, 
ohutu vestmine/ 
lt kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
omanäolise puidust 
tulbiõie eskiisi 
valmistamine/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja mõõtmine, 
sh sirge ja lõik/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 

Puidust 
vestmistehnika
s tulp/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
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Puidust 
vestmistehnikas 
tulp. 
  

arendamiseks/ 
  

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Tehnoloogia 
olemus. 
Tehnoloogiline 
kirjaoskus ja selle     
vajalikkus. 
Ressursid,Materja
lide töötlemise   
viisid (puidu   
vestmine ja   
sälkamine) ning   
töövahendid 
(nuga, luisk).   
Materjalide liited   
(liimliide). 
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, 
ohutud töövõtted. 
  
Puidust 
vestmistehnikas 
tulp. 
  

mõistab 
tehnoloogia 
olemust ja 
väärtustab 
tehnoloogilise 
kirjaoskuse 
vajalikkust 
igapäevaelus; 
toob näiteid 
ressursside kohta; 
seostab 
tehnoloogiaõpetust 
teiste õppeainetega 
ja 
eluvaldkondadega; 
suudab valmistada 
jõukohaseid liiteid. 
  

Ressurss, 
kapital, 
tooraine 
tehnoloogiline 
kirjaoskus, 
eetika, 
PVA liim. 

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, ümbritsev 
tehnoloogiline maailm/ 
üp väärtuspädevus, 
üldkehtivad eetilised 
normid/ 
al eesti keel, vestlus 
ressurssidest/ 
al ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja tööeetika/ 
n tehnoloogia 
kasutamine 
igapäevaelus, 
tehnoloogilise 
kirjaoskuse vajalikkuse 
põhjendus. 
  

Puidust 
vestmistehnika
s tulp/ 
arutelu ja 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Tehnoloogia 
olemus. 
Tehnoloogiline 
kirjaoskus ja selle     
vajalikkus. 
Süsteemid ja   
protsessid, 
 
Materjalide 
töötlemise viisid   
(puidu lihvimine ja     
värvimine) ning   
töövahendid 

toob näiteid 
süsteemide ja 
protsesside kohta; 
seostab 
tehnoloogiaõpetust 
teiste õppeainetega 
ja 
eluvaldkondadega. 
  

Süsteem, 
protsess, 
avatud 
süsteem, 
alasüsteem, 
kapital, 
tooraine. 
 
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
keskkonnasäästlikkus 
energia kulutamisel/ 
al eesti keel, 
arutletakse lihtsamatest 
süsteemidest/ 
al kunst, tulbi koloriit/ 
al ajalugu, kultuur ja 
traditsioonid, nende 
muutumine ajas/ 
al loodusteadused. 
  

Puidust 
vestmistehnika
s tulp/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
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(lihvpaber, 
värvid). 
  
Puidust 
vestmistehnikas 
tulp. 
  

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Transpordivahend
id, 
8. 

Mootoriga   
põrnika 
valmistamine 
(kuju 
kavandamine). 

iseloomustab ja 
võrdleb erinevaid 
transpordivahende
id. 
  

Veondus, 
metroo, 
elektriauto, 
hübriidauto. 
  
  

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
kaasaegsed kütused/ 
üp sotsiaalne pädevus, 
paaritöös arvesakse 
teineteise 
seisukohtadega/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja mõõtmine, 
sh sirge, lõik ja ring/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 
arendamiseks/ 
al ühiskonnaõpetus, 
aja ja kulutuste 
planeerimine/ 
n transpordivahendite 
kasutamisnäited, 
kaasaegsed 
transpordiliigid. 
  

Mootoriga 
põrnikas, 
 
esitlus, arutelu. 

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Transpordivahend
id, 
 
  
Mootoriga põrnika 
valmistamine 
(saagimine, 
lihvimine, 
puurimine). 
  

kirjeldab ratta 
kasutamist ajaloos 
ning nüüdisajal; 
valmistab 
töötavaid mudeleid 
praktilise tööna; 
tunneb põhilisi 
materjale, nende 
olulisemaid 
omadusi ja 
töötlemise viise; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 

Propeller, 
reaktiivmootor
, 
tiivik, 
helibarjäär, 
torutransport, 
kosmoserakett
. 

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, tuleviku 
sõidukite omadused/ 
lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
kütuseressursside 
kokkuhoid/ 
al võõrkeel, 
transpordivahendite 
nimetused võõrkeeltes/ 
al eesti keel, 
arutletakse tuleviku 
transpordivahenditest/ 
al ühiskonnaõpetus, 
elukutsed ja ettevõtted 
kodukohas/ 

Mootoriga 
põrnikas, 
 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
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materjale. 
  

al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine. 
  

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Struktuurid ja   
konstruktsioonid. 
Ehitus, 
. 
  
Mootoriga põrnika   
valmistamine 
(tõmbeneetliide, 
värvimine, 
jootmine). 

kirjeldab 
inimtegevuse ja 
tehnoloogia mõju 
keskkonnale; 
esitab näiteid 
erinevate hoonete 
materjalikasutuses
t; suudab 
valmistada 
jõukohaseid liiteid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
valmistab 
töötavaid mudeleid 
praktilise tööna. 
  

Lihtmehhanis
m, 
hooned, 
tsement, 
betoon, 
raudbetoon, 
vahtbetoon. 
  
  
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
loodus ja 
tehismaterjalide 
säästlik kasutamine/ 
al kunst, põrnika 
koloriit/ 
al eesti keel, 
arutletakse 
ehituskonstruktsioonide
st/ 
n seosed ja näited 
ümbritsevatest 
hoonetest. 
  

Mootoriga 
põrnikas, 
Õ lk 119/ 
esitlus ja 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
  

2. Disain ja 
joonestamine 
Piltkujutis ja 
vaated, 
Mootoriga põrnika 
valmistamine. 

koostab kolmvaate 
lihtsast detailist; 
disainib lihtsaid 
tooteid, kasutades 
selleks ettenähtud 
materjale; 
valmistab 
mitmesuguseid 
lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 
analüüsib ja 
hindab loodud 
toodet, sh 
esteetilisest ja 
rakenduslikust 
küljest. 

Kujutis, 
piltkujutis, 
vaated, 
ristprojektsioo
n, 
kolmvaade. 
  
  
  
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
energiasäästlik 
sõidukpõrnikas/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja mõõtmine, 
sh sirge, lõik ja ring. 
  
  

Mootoriga 
põrnikas, 
esitlus, joonis 
valmistamine. 
  

2. Disain ja 
joonestamine 
Tehniline joonis. 
Jooned ja nende 
tähendused. 
Mõõtmed ja 
mõõtkava. Lihtsa 

selgitab joonte 
tähendust joonisel, 
oskab joonestada 
jõukohast tehnilist 
joonist ning seda 
esitleda; 
osaleb 

Tehniline 
joonestamine, 
jooned, 
vabakäejoon, 
mõõtmed. 
  
  

üp 
enesemääratluspädevus
, omale sobiva kujundi 
loomine ehisplaadil/ 
lt kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, uudsed 
ideed või joonisel/ 

Traatpanusega 
ehisplaat/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
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mõõtmestatud 
tehnilise joonise 
koostamine ja selle 
esitlemine, 
  
Traatpanusega 
ehisplaadi 
valmistamine 
(joonise loomine). 
  

õpilasepäraselt 
uudse 
tehnoloogilise 
protsessi loomises, 
mis on seotud 
materjalide valiku 
ja otstarbeka 
töötlusviisi 
leidmisega. 
  
  

al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja mõõtmine, 
sh sirge, lõik ja ring/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 
arendamiseks. 
  

2. Disain ja 
joonestamine 
Disain. Disaini 
elemendid 
 
Traatpanusega 
ehisplaadi 
valmistamine 
(puitplaadi 
saagimine ja 
lihvimine, traadi 
tükeldamine). 

teab ja kasutab 
õpiülesannetes 
disaini elemente; 
tunneb põhilisi 
materjale, nende 
olulisemaid 
omadusi ja 
töötlemise viise; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale. 
  

Kompositsioon
, 
vorm, 
proportsioonid
, 
sümmeetria, 
rütm, 
kontrast, 
harmoonia. 
  

lt kultuuriline 
identiteet, meie 
rahvusele omased 
rahvuslikud elemendid 
esemete kujundamisel/ 
n disaini näited. 
  
  

Traatpanusega 
ehisplaadi/ 
praktiline 
tegevus. 

2. Disain ja 
joonestamine 
Probleemide 
lahendamine. 
Leiutamine 
Toote 
viimistlemine. 
  
Traatpanusega 
ehisplaadi 
valmistamine 
(traatosade 
kinnitamine 
plaati). 
  

märkab probleeme 
ja pakub neile 
omanäolisi 
lahendusi; on 
suuteline mõtlema 
ja visualiseerima 
uusi lihtsaid 
õpilasleiutusi; 
suudab valmistada 
jõukohaseid liiteid. 
  
  

Disain, 
tehnoloogiline 
protsess. 

üp 
matemaatikapädevus, 
probleemide 
lahendamisel 
kasutatakse loogilist 
mõtlemist/ 
al eesti keel, leitakse 
lahendeid lihtsamatele 
probleemülesannetele/ 
al inimeseõpetus, 
otsustamine ja 
probleemide 
lahendamine/ 
al ajalugu, 
ajaloosündmused ja 
silmapaistvad isikud 
kodukohas, Eestis/ 
n viimistlemisnäited. 
  

Traatpanusega 
ehisplaadi / 
praktiline 
tegevus. 

44 



2. Disain ja 
joonestamine 
Kordamine. 

Kordamine. 
  

Kordamine.     Poolelolevate 
praktiliste 
tööde 
lõpetamine. 

 
 

Käsitletav 
teema 

Tunni sisu/põhimõisted  Praktilised tööd/ 
kasutatav meetod 

Õpitulemus RÕKis 
 

Üldpädevused, läbivad 
teemad, lõiming 

 

PROJEKT 
ÕPE 

projekt "Olen ettevõtlik", kooli 
mardilaadal osalemine, 
tootearendus, ettevõtlikkus; ideede 
leidmine ja edasiarendamine 

projekti tutvustus, 
meeskondade 
moodustamine, 
rühmatöö 
„Tootearendus“, 
oma laadakauba 
kavandamine, 
vajaminevate 
materjalide ja 
vahendite 
vajaduse 
selgitamine 

leiab koostöös teistega 
ülesannetele ning 
probleemidele 
lahendeid; kavandab 
jõukohaseid 
käsitööesemeid 

väärtuspädevus  tajuda ja 
väärtustada oma seotust 
teiste inimestega;  
sotsiaalne pädevus  teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides; 
aktsepteerida inimeste 
erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel; 
ettevõtlikkuspädevus – 
suutlikkus ideid luua ja 
neid ellu viia; 
„Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus” 

PROJEKT 
ÕPE 

vill, viltimine, märg ja nõelviltimine, 
viltimisvahendid ja materjalid 

vilditud ehte või 
võtmehoidja 
valmistamine, 
töötamine suulise 
juhendamise järgi 

järgib töötades 
ohutusnõudeid ning 
hoiab korras töökoha 

kunstipädevus, 
kunstiõpetus  värvusõpetus 
ja kompositsioon 
kavandamisel 

PROJEKT 
ÕPE 

viltimine, kinnitus ja 
riputusvahendid 

vilditud eseme 
valmistamine, 
viimistlemine, 
haaknõela, rõnga 
vm kinnitamine 

hindab oma töö 
korrektsust ja 
esteetilisust 

  

PROJEKT 
ÕPE 

pakend, pakendamine, taaskasutus; 
toote hinda mõjutavad tegurid 

pakendi 
valmistamine, 
taaskasutusmaterj
ali kasutamine, 
hinna arvutamine 

leiab võimalusi 
taaskasutada materjale 

matemaatikapädevus– 
suutlikkus kasutada 
matemaatikale omast keelt 
erinevaid ülesandeid 
lahendades; 
 „Keskkond ja jätkusuutlik 
areng” 

PROJEKT 
ÕPE 

 kirju koer, kass arturi kook; 
laadakauba pakendamine ja 
eksponeerimine 

rühmatöö: 
retseptide 
valimine, 
vajamineva 
materjali 
arvestamine, 
ülesannete 
jagamine 
toiduvalmistamise

koostab koos kaaslastega 
tööplaani, lepib kokku 
tööjaotuse 

sotsiaalne pädevus  teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides; 
aktsepteerida inimeste 
erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel; 
ettevõtlikkuspädevus  
suutlikkus ideid luua ja 
neid ellu viia; 
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ks, laadal 
osalemiseks; 
kodune ülesanne: 
uurida kauplusest 
vajaminevate 
toiduainete hinnad 

matemaatikapädevus 

PROJEKT 
ÕPE 

laadakauba valmistamine ja 
pakendamine 

toiduvalmistamine 
ja pakendamine, 
toiduainete 
maksumuse ja 
toote hinna 
arvutamine, laadal 
osalemine 

täidab ülesande, hindab 
rühma töötulemust ja 
igaühe rolli tulemuse 
saavutamisel 

õpipädevus  suutlikkus 
kasutada õpitut erinevates 
kontekstides ning 
probleeme lahendades; 
suhtluspädevus – suutlikkus 
ennast selgelt ja 
asjakohaselt väljendada, 
arvestades olukordi ja 
suhtluspartnereid; 
matemaatikapädevus – 
suutlikkus kasutada 
matemaatikale omast keelt 
erinevaid ülesandeid 
lahendades 

PROJEKT 
ÕPE 

kulu, tulu, kasum; ühise töö 
analüüsimine ja hindamine 

 kokkuvõte laadal 
osalemisest, tulu 
arvutamine, 
kasumi jagamine, 
enesehinnangu 
kirjutamine, 
projekti 
lõpetamine 

teadvustab end rühma 
ja projektitöös 
toimuvate tegevuste 
liikmena 

õpipädevus  analüüsida 
enda teadmisi ja oskusi, 
tugevusi ja nõrkusi; 
ettevõtlikkuspädevus  
näidata initsiatiivi ja 
vastutada tulemuste eest; 
matemaatikapädevus 

KODUNDUS  toidupüramiid, piim ja piimatooted, 
toiduainete säilitamine, 
küpsetamine 

  teab erinevaid 
toiduainerühmi ning 
tunneb neisse 
kuuluvaid toiduaineid 
ja nende omadusi, teab, 
mis toiduained 
riknevad kergesti, ning 
säilitab toiduaineid 
sobival viisil 

inimeseõpetus  tervislik 
toitumine 5.kl;  
eesti keel  õigekiri 

 

KODUNDUS  seadmed köögis, ahju ja blenderi 
kasutamine, küpsetamine 
 

 

ettevalmistus 
praktikumiks, 
individuaalne ja 
rühmatöö, 
mõttekaardi 
"Piimatooted" 
koostamine, 
piimatoodete 
rasvasisalduse 
võrdlus (kodus: 
piimatoodete 
pakendiinfo 
uurimine, 
võrdlus);lehttaign
a pirukate 

valib töövahendid ja 
seadmed töö eesmärgi 
järgi ning kasutab neid 
ohutusnõudeid 
arvestades 
 

 

sotsiaalne pädevus  teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides 
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küpsetamine, 
piima või 
jäätisekokteili 
valmistamine 

KUDUMINE  materjaliõpetus; looduslikud kiud, 
vill, puuvill 
 

 

tutvumine 
villaga, 
puuvillaga; 
katsed  
märgumine, 
põlemine jm 
 

 

kirjeldab looduslike 
kiudainete saamist, 
omadusi 

 

õpipädevus suutlikkus 
analüüsida enda teadmisi 
ja oskusi, tugevusi ja 
nõrkusi ; 
enesemääratluspädevussuu
tlikkus –  mõista ja hinnata 
iseennast, oma nõrku ja 
tugevaid külgi; 
loodusõpetus  lambavill, 
puuvill; 
inimeseõpetus – 
eneseanalüüs, hinnang 

KUDUMINE  ohutusnõuded, silmuskudumise 
töövahendid, materjalid, silmuste 
loomine, parempidine silmus, 
ripskude 
 

 

sõlmelise äärega 
ripskoelise 
tööproovi 
kudumine, 
töötamine suulise 
juhendamise 
järgi  

koob  põhisilmuseid 
ning tunneb tingmärke 
 

 

õpipädevus– suutlikkus 
hankida õppimiseks 
vajaminevat teavet 

 

KUDUMINE  kudumi lõpetamine, silmuste 
mahakudumine, lõngaotste 
kinnitamine, peitmine, kudumi 
aurutamine; kootud esemete 
hooldamine 

 

tööproovi 
lõpetamine, 
viimistlemine ja 
vormistamine; 
tööjuhendi järgi 
töötamine, 
jooniste lugemine 

töötab 
iseseisvaltlihtsamatööju
henjärgidi 

õpipädevus– suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet 
 

 

KUDUMINE  ääresilmused, sõlmeline äär, 
narmad 

mapi vahelehe 
"Kudumine" 
tegemine 

  kunstiõpetus  
värvusõpetus, 
kompositsioon 

KUDUMINE  pahempidine silmus, 
parempidinepahempidine kude, 
silmuseline äär 

silmuselise äärega 
parempahempidi
se pinnaga 
tööproovi 
kudumine; 
töötamine suulise 
juhendamise ja 
kirjaliku juhendi 
järgi 

töötab iseseisvalt 
lihtsama tööjuhendi 
järgi 

õpipädevus– suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet 

KUDUMINE  soonikkude/lihtne koekiri, kanaihu, 
pärlkude, mustri ülesmärkimise 
võimalused 

kootud käepaela 
kavandamine, 
alustamine 

kavandab omandatud 
töövõtete baasil 
jõukohaseid 
käsitööesemeid 

kunstiõpetus  
värvusõpetus, 
kompositsioon 
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KUDUMINE  kootud käepael  käepaela 
kudumine 

töötab iseseisvalt 
lihtsama tööjuhendi 
järgi 

 

KUDUMINE  (pool)pärli ja nööbi õmblemine, 
täpsuse ja korrektsuse 
väärtustamine tööd viimistledes 
(korrektne töö tagumine  

käepaela 
viimistlemine, 
kaunistamine 
pärlite või 
nööpidega, 
kinnituse 
tegemine 

hindab oma töö 
korrektsust ja 
esteetilisust 

 

tööõpetus  nööbi 
õmblemine 

 

KODUNDUS  salatite liigid, toor ja segasalatid, 
salatikastmed, keetmine (muna, riis, 
makaronitooted, kartul), aedviljade 
tükeldamine, tükelduskujud 

 

ettevalmistus 
praktikumiks, 
rühmatöö, oma 
salati retsepti 
koostamine 
segasalati 
valmistamine ja 
serveerimine, 
rühmatöö, 
iseseisev töö 
retseptiga 

koostab koos 
kaaslastega tööplaani, 
lepib kokku tööjaotuse, 
täidab ülesande, hindab 
rühma 
töötulemust ja igaühe 
rolli tulemuse 
saavutamisel 

 

õpipädevus – suutlikkus 
kasutada õpitut erinevates 
kontekstides ning 
probleeme lahendades 
 

 

KODUNDUS  segasalat, külmlaua katmine, 
keetmine, pliidi kasutamine 
 

 

  valmistab lihtsamaid 
tervislikke toite, 
kasutades levinumaid 
toiduaineid ning külm 
ja 
kuumtöötlemistehnikai
d 

sotsiaalne pädevus  teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides 
 

 

 TIKKIMINE  kaherealised pisted, sämppiste, 
ristpiste 

tööproovi 
tikkimine, 
tööjuhendi ja 
suulise 
juhendamise 
järgi töötamine 

töötab iseseisvalt 
lihtsama tööjuhendi 
järgi 

 

õpipädevus– suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet 

 

TIKKIMINE  kaherealised pisted, aedpiste, 
põlvikpiste 

 

tööproovi 
tikkimine, 
tööjuhendi ja 
suulise 
juhendamise 
järgi töötamine 

hindab oma töö 
korrektsust ja 
esteetilisust 

 

õpipädevus– suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet 
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TIKKIMINE  nõelaraamat, ajalugu ja 
traditsioonid, tekstiilide ja 
käsitöömaterjalide valiku ning 
sobivuse põhimõtted, rahvuslike 
detailide kasutamine tänapäevast 
tarbeeset kavandades; arhailine 
tikand 

 

etteantud teemal 
nõelaraamatu 
kavandamine, 
mustri 
joonistamine, 
"Oma loo" 
kirjutamine 

 

kavandab omandatud 
töövõtete baasil 
jõukohaseid 
käsitööesemeid; leiab 
käsitööeseme 
kavandamiseks ideid 
eesti rahvakunstist; 
märkab rahvuslikke 
kujunduselemente 
tänapäevastel esemetel 

 

õpipädevus– suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet,kunstiõpetus  
värvusõpetus, 
kompositsioon; 
eesti keel  tekstiloome; 
matemaatika  mõõtmine, 
ristkülik; 
“Kultuuriline identiteet” 
 

TIKKIMINE  võimalusi mustri kandmiseks 
kangale, šabloon, kopeerimine; 
ettejoonistatud mustri järgi 
tikkimine 

 

šabloonide 
valmistamine, 
mustri kandmine 
kangale, oma töö 
tikkimine 

 

kasutab tekstiileset 
kaunistades ühe ja 
kaherealisi pisteid 

 

õpipädevus – suutlikkus 
kasutada õpitut erinevates 
kontekstides ning 
probleeme lahendades 

TIKKIMINE  ettejoonistatud mustri järgi 
tikkimine 

 

nõelaraamatu 
kaante tikkimine 

 

töötab iseseisvalt 
lihtsama tööjuhendi 
järgi 

 

 

TIKKIMINE  ettejoonistatud mustri järgi 
tikkimine 

 

nõelaraamatu 
kaante tikkimine 

töötab iseseisvalt 
lihtsama tööjuhendi 
järgi 

 

TIKKIMINE  ääristamine, tarbe ja 
kaunistuspisted 

 

nõelaraamatu 
servade 
ääristamine 
sämppistetega 

 

kasutab tekstiileset 
kaunistades ühe ja 
kaherealisi pisteid 

 

õpipädevus – suutlikkus 
kasutada õpitut erinevates 
kontekstides ning 
probleeme lahendades; 

TIKKIMINE  keerupael, kihnu südamepael; 
tikandi viimistlemine, erinevatest 
tekstiilmaterjalidest esemete 
hooldamine 

 

nõelaraamatu 
lõpetamine, 
paelkinnituse 
tegemine, 
viimistlemine 

 

hindab oma töö 
korrektsust ja 
esteetilisust 
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KODUNDUS  muna, salmonelloos; toidurasvad, 
praadimine, praadimisviisid 

 

ettevalmistus 
praktikumiks, 
individuaalne ja 
rühmatöö; 
toidurasvade 
erinevuste 
uurimine (kodus: 
koostada võrdlus 
3 erineva 
toidurasva 
pakendiinfo 
põhjal 

teab erinevaid 
toiduainerühmi ning 
tunneb neisse 
kuuluvaid toiduaineid 
ja nende omadusi 
 

 

õpipädevus – suutlikkus 
kasutada õpitut erinevates 
kontekstides ning 
probleeme lahendades; 
inimeseõpetus  tervislik 
toitumine 5.kl 

 

KODUNDUS  (deflon)panni kasutamine ja 
hooldus, toidurasvade kasutamine 
ja säilitamine 
 

 

pannkookide või 
omleti 
valmistamine ja 
serveerimine, 
rühmatöö 

valib töövahendid ja 
seadmed töö eesmärgi 
järgi ning kasutab neid 
ohutusnõudeid 
arvestades 

sotsiaalne pädevus  teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides 

 

KODUNDUS  snäkid ja maiustused, tühi energia; 
pakendiinfo, teadlik ja säästlik 
tarbimine; muffin, cupcake, 
keemilise kobestajaga taigen 
 

 

erinevate 
maiustuste 
pakendiinfo ja 
toitainelise 
koostise võrdlus; 
ettevalmistus 
praktikumiks, 
rühmatöö 
 

 

võrdleb pakendiinfo 
järgi erinevate 
toiduainete 
toiteväärtust; oskab 
valida erinevaid kaupu 
ja oma valikut 
põhjendada 

 

enesemääratluspädevus – 
suutlikkus järgida terveid 
eluviise 
„Keskkond ja jätkusuutlik 
areng” 
„Tervis ja ohutus“; 
ühiskonnaõpetus  teadlik, 
säästev tarbimine 6.kl 

 

KODUNDUS  taigna segamine puulusika või 
vispliga, kuivainete sõelumine, 
vesivannil keetmine, šokolaadi 
sulatamine 

 

muffinite 
valmistamine ja 
serveerimine, 
sünnipäevalaua 
katmine, 
kombed, 
rühmatöö 

 

katab toidukorra järgi 
laua, valides ning 
paigutades sobiva 
lauapesu, nõud ja 
kaunistused 

 

sotsiaalne pädevus  teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides; 
 

KODUNDUS   

ohutus ja hügieeninõuded köögis 
töötades, mõõtmine, mõõtühikud; 
toidu ja toitained, piim ja 
piimatooted, võileibade liigid 

tutvumine 
köögiga, 
mõõtvahendite 
kasutamisega; 
piimatoodete 
rasvasisalduse 
võrdlus (kodus: 
piimatoodete 
pakendiinfo 

teadvustab 
hügieenireeglite 
järgimise vajadust 
köögis töötades; tunneb 
põhilisi toiduaineid ja 
nende omadusi 

 inimeseõpetus (I kooliaste) 
– meeskonnatöö, tööjaotus, 
sallivus;matemaatika 
 harilik ja kümnendmurd, 
mõõtühikud; „Tervis ja 
ohutus“ 
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uurimine, 
võrdlemine); 
ettevalmistus 
praktikumiks, 
rühmatöö 

 

KODUNDUS 
(vahetus) 

nõude pesemine käsitsi, köögi 
korrashoid, jäätmete sortimine, 
retsepti kasutamine, lauakombed 
ning lauakatmise tavad; ahju, 
blenderi või mikseri kasutamine 

 

soojade 
võileibade 
(muffini pannis) 
ja piima või 
jäätisekokteili 
valmistamine 
ning 
serveerimine; 
rühmatöö, 
retsepti järgi 
töötamine 

 

valmistab lihtsamaid 
toite; katab lauda ning 
peab kinni üldtuntud 
lauakommetest; teeb 
põhilisi korrastustöid, 
kasutades selleks 
sobivaid töövahendeid; 
teab jäätmete 
käsitlemise põhilisi 
nõudeid 

 

õpipädevus – suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet; sotsiaalne pädevus  
teha koostööd teiste 
inimestega erinevates 
situatsioonides; 
loodusõpetus  
jäätmekäitlus, säästev 
tarbimine; 
„Väärtused ja kõlblus” 

 

KODUNDUS   tervisliku toitumise põhitõed, 
toidupüramiid, aedviljad; 
toiduainete eel, külm ja 
kuumtöötlemine; salatid 

 

mõistekaardi 
"Toiduainete 
töötlemine" 
koostamine, 
harjutused 
toidupüramiidi 
tundmaõppimise
ks; 
ettevalmistused 
praktikumiks, 
rühmatöö 

 

teab ja väärtustab 
tervisliku toitumise 
põhialuseid;  tunneb 
põhilisi toiduaineid ja 
nende omadusi 

 

enesemääratluspädevus – 
suutlikkus mõista ja 
hinnata iseennast, oma 
nõrku ja tugevaid külgi; 
loodusõpetus  aed ja 
köögiviljad; 
inimeseõpetus  tervislik 
toitumine, enesehinnang 
5.kl; 
eesti keel  õigekiri 

KODUNDUS   hakkimine ja tükeldamine, 
keetmine,  lauakombed ning 
lauakatmise tavad 

 

lihtsa segasalati 
valmistamine ja 
serveerimine; 
riisi või 
makaronide 
keetmine; 
rühmatöö, 
retsepti järgi 
töötamine 

 

valmistab lihtsamaid 
toite; katab lauda ning 
peab kinni üldtuntud 
lauakommetest; teeb 
põhilisi korrastustöid, 
kasutades selleks 
sobivaid töövahendeid 

 

õpipädevus – suutlikkus 
organiseerida 
õpikeskkonda ja hankida 
õppimiseks vajaminevat 
teavet; 
sotsiaalnepädevus teha 
koostööd teiste inimestega 
erinevates situatsioonides 

 

  

6. KLASS 
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Õpivara: Tehnoloogia ja loovus (2011). Koostanud ja toimetanud M. Soobik. Tallinn: MTÜ Eesti                         
Tehnoloogiakasvatuse Liit (Õ) 
  
             Igal õppenädalal toimub ühe või mitme probleemülesande lahendamine sõltuvalt konkreetset olukorrast! 
  

II  III                  IV                V  VI 

Õppesisu  Soovitatavad 
õpitulemused, 

õpilane … 

Põhimõisted     
Lõiming: 
üldpädevused (üp)/ 
läbivad teemad (lt)/ 
ainetevaheline 
lõiming (al)/ 
näited (n) 

  

Praktilised 
ülesanded/ 
õppemeetodi
d tunnis 

  

Sissejuhatus 
Õppetöökoja sisekord 
3. Materjalid ja nende 
töötlemine 
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted, 
 
  
Puidust kõlapulga   
valmistamine 
(kavandamine, joonise   
valmistamine). 
  

teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja kasutab 
tervisele ohutuid 
tööviise; 
mõistab ja arvestab 
kaaslaste erinevaid 
tööoskusi. 

Õppetöökoda, 
töökoht, 
õppetöökoja 
sisekord, 
ohutusnõuded, 
tööprotsess. 
  

lt tervis ja ohutus 
töötamisel 
õppetöökojas/ 
üp õpipädevus, 
oma tegevuse 
planeerimine/ 
üp 
ettevõtlikkuspädevu
s, mõelda 
originaalne 
lahendus puidust 
kõlapulgale/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja 
mõõtmine, sh sirge, 
lõik, ring ja nurk/ 
al kunst, 
kavandamine kui 
protsess ideede 
arendamiseks/ 
al inimeseõpetus, 
turvaline käitumine 
õppetöökojas. 
  
  

Puidust 
kõlapulk, 
kavandamine
, joonise 
tegemine/ 
vestlus, 
instrueerimin
e, iseseisev 
töö. 
  

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (puit) 
Materjalide töötlemise   
viisid (märkimine,   

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja 

Märkimine, 
höövel, höövli 
osad, rööbits, 
nihik, 

lt tervis ja ohutus, 
puitmaterjali ohutu 
hööveldamine/ 
al matemaatika, 

Puidust 
kõlapulk, 
hööveldamin
e/ 
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hööveldamine jne) ning     
töövahendid (höövel,   
rööbits, nihik). 
  
  
Puidust kõlapulga   
valmistamine (puidule   
märkimine ja kahe külje       
hööveldamine). 
  

materjale; teadvustab 
ning järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja kasutab 
tervisele ohutuid 
tööviise; kasutab 
materjale säästlikult 
ja hööveldab tooriku 
ettenähtud 
mõõtmetesse. 

pingipulgad. 
  

geomeetrilised 
kujundid ja 
mõõtmine, sh sirge 
ja lõik/ 
al 
ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja 
tööeetika/ 
al loodusõpetus, 
puidu töötlemine/ 
n puitmaterjali 
masin 
hööveldamise 
näited. 
  

selgitus, 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (puit) 
Materjalide liigid   
(üldteadmised 
puitmaterjalidest ja   
saematerjalidest) ja selle     
omadused. 
  
Puidust kõlapulga   
valmistamine 
(hööveldamine, 
saagimine, puurimine). 
  

tunneb põhilisi 
puitmaterjale, puidu 
liigid 
(puitmaterjalide 
näidiskogu) ja nende 
olulisemaid omadusi; 
teab puidus silmaga 
nähtavaid tunnuseid; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töövahendeid ja 
materjale; teadvustab 
ning järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid. 
  

Korbakiht, 
niinekiht, 
maltspuit, säsi, 
aastarõngad. 

al eesti keel, 
arutelu materjalide 
liikidest/ 
al inimeseõpetus, 
kaaslaste mõju/ 
n eri liiki puidu 
kasutamisvõimaluse
d igapäevaelus ja 
tootmises. 

Puidust 
kõlapulk, 
hööveldamin
e ja   
saagimine ja   
ava puurime/ 
arutelu, 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (puit) 
Materjalide töötlemise   
viisid (puidu saagimine     
ja puurimine) ning     
töövahendid (käsisaag,   
sammaspuurpink või   
treipink). 
  
Puidust kõlapulga   
valmistamine (mõõtu   
saagimine, ava   
puurimine). 

tunneb põhilisi 
materjalide 
töötlemise viise 
(puidu järkamine, 
masinpuurimine); 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid töötlusviise 
(puurimine 
puurimiskonduktorig
a); annab tehtud 
ülesande või toote 
kvaliteedile oma 

Käsisaag, 
nurgik, 
puurpink, 
treipink, 
tsenterpuur. 
  

lt tervis ja ohutus, 
ohutu töötamine 
puur või 
treipingiga/ 
al 
ühiskonnaõpetus, 
elukutsed ja 
ettevõtted 
kodukohas/ 
n masinlihvimise 
eelised, värvide 
lahustamine. 

Puidust 
kõlapulk, 
hööveldamin
e ja   
saagimine ja   
ava puurime/ 
praktiline 
tegevus. 
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   hinnangu (augu 
puurimine); kasutab 
õppetöös puur ja 
treipinki. 
  

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (puit) 
Materjalide töötlemise   
viisid (puidu pinna     
kujustamine ja   
põletamine) ning   
töövahendid (viil,   
gaasipõleti). 
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
  
Puidust kõlapulga   
valmistamine (viilimine,   
gaasipõletiga 
kujustamine, pulgakese   
valmistamine). 
  

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid töötlusviise 
(viilimine, 
gaasipõletiga 
ilmestamine, pulga 
tükeldamine); 
valmistab lihtsa 
kõlapulga; järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid. 
  

Viilimine, 
Gaasipõleti. 
  

lt tervis ja ohutus, 
ohutus gaasipõletiga 
töötamisel/ 
al muusika, 
omalooming, sh 
loob 
rütmilisimeloodilisi 
improvisatsioone/ 
al kunst, kõlapulga 
koloriit. 
  
  
  

Puidust 
kõlapulk, 
viilimine, 
gaasipõletiga 
kujustamine, 
pulga 
järkamine/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Tehnoloogia olemus.   
Protsessi ja süsteemi     
kordamine, 
 
  
Plastmaterjalide liigid   
(üldteadmised 
vahtplastidest) ja nende     
omadused. 
  
Vahtplastkatamaraani 
valmistamine (joonise 
valmistamine). 
  

toob näiteid 
süsteemide, 
protsesside ja 
ressursside kohta; 
mõistab tehnoloogia 
olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise 
kirjaoskuse 
vajalikkust 
igapäevaelus. 
  

Alasüsteem, 
tagasiside, 
vahtplast, 
sinine 
isolatsioonima
terjal. 

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
ümbritsev 
süsteemiderohke 
tehnoloogiline 
maailm/ 
üp väärtuspädevus, 
üldkehtivad 
eetilised normid 
tehnoloogiamaailma
s/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja 
mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning 
nurk/ 
al kunst, 
kavandamine kui 
protsess idee 
arendamiseks/ 

Vahtplast 
katamaraan/ 
arutelu ja 
vestlus, 
iseseisev 
tegevus. 
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al loodusõpetus, 
vee omadused/ 
n tehnoloogia 
kasutamine 
igapäevaelus, 
süsteemi ja 
alasüsteemide 
näited elust. 
  

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Tehnoloogia, indiviid ja     
keskkond, 
 
  
Materjalide töötlemise   
viisid (plasti saagimine     
ja lihvimine) ning     
töövahendid. 
  
Vahtplastkatamaraani 
valmistamine (vahtplasti   
saagimine ja lihvimine). 
  

mõistab tehnoloogia 
olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise 
kirjaoskuse 
vajalikkust 
igapäevaelus; seostab 
tehnoloogiaõpetust 
teiste õppeainetega ja 
eluvaldkondadega; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale. 
  
  
  

Jätkusuutlik 
keskkond, 
ressursside 
taastootmine, 
roheline 
mõtlemine. 
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
inimese olulisus 
keskkonna 
kujundamisel/ 
al loodusteadused, 
ressursside 
kokkuhoid/ 
al eesti keel, vestlus 
keskkonnast ja 
indiviidist ning 
tehnoloogiast/ 
üp 
matemaatikapädevu
s, arvutatakse 
katamaraani 
optimaalsed 
mõõdud/ 
al 
ühiskonnaõpetus, 
aja ja kulutuste 
planeerimine/ 
al 
ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine/ 
al loodusõpetus, 
merevee omadused. 
  

Vahtplast 
katamaraan/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Tehnoloogia ja   
teadused, 
 
  
Vahtplastkatamaraani 

loob seoseid 
tehnoloogia arengu ja 
teadussaavutuste 
vahel; seostab 
tehnoloogiaõpetust 
teiste õppeainetega ja 
eluvaldkondadega; 

Teadus, 
teadlased, 
kroomnikkel 
traat, 
madalatempe
ratuuriline 
kuumaliimipü

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
kaasaegsed 
teaduslahendused 
tehnoloogias/ 
lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 

Vahtplast 
katamaraan/ 
arutelu. 
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valmistamine (vahtplasti   
liimimine). 

kirjeldab tehniliste 
seadmete ja tehnika 
arenguloo kujunemist 
ning selle olulisemaid 
saavutusi; suudab 
valmistada 
jõukohaseid liiteid. 
  

stol. 
  
  

uudsed liimid/ 
al eesti keel, 
arutelu vahtplasti 
liimimisest/ 
n katamaraanide 
kasutamisnäited 
  

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Energiaallikad, 
 
  
Vahtplastkatamaraani 
valmistamine 
(mikromootori ja lüliti 
sobitamine). 

kirjeldab energia 
kasutamist ajaloos 
ning nüüdisajal; 
valmistab töötavaid 
mudeleid praktilise 
tööna; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale. 
  

Energeetika, 
fossiilsed 
kütised, 
kasutegur, 
propeller, 
kaheastmeline 
lüliti. 
  

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
tuleviku kütused/ 
lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
kütuseressursside 
kokkuhoid/ 
al eesti keel, vestlus 
energiaallikatest/ 
al ajalugu, kultuur 
ja traditsioonid, 
nende muutumine 
ajas. 
  

Vahtplast 
katamaraan/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

1. Tehnoloogia 
igapäevaelus 
Energeetika, 
 
  
Vahtplastkatamaraani 
valmistamine 
(katamaraani 
värvimine). 

kirjeldab 
inimtegevuse ja 
tehnoloogia mõju 
keskkonnale; 
iseloomustab ja 
võrdleb erinevaid 
energiaallikaid; 
kirjeldab tehniliste 
seadmete ja tehnika 
arenguloo kujunemist 
ning selle olulisemaid 
saavutusi; väärtustab 
ja kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
valmistab töötavaid 
mudeleid praktilise 
tööna. 
  

Tuumaenergia
, 
radioaktiivsus, 
taastuvad 
energiaallikad, 
päiksepaneelid
. 
  
  
  
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
loodus ja 
tehismaterjalide 
säästlik kasutamine/ 
al kunst, 
katamaraani 
koloriit/ 
al 
ühiskonnaõpetus, 
elukutsed ja 
ettevõtted 
kodukohas / 
n näited 
ümbritsevatest 
hoonete 
kütmisviisidest. 
  

Vahtplast 
katamaraan/ 
esitlus, 
praktiline 
tegevus. 
  

2. Disain ja 
joonestamine 
Eseme kujutamine 
tasapinnal, 

koostab kolmvaate 
lihtsast detailist; 
disainib lihtsaid 
tooteid, kasutades 

Projektsioon, 
aksonomeetria, 
tehniline 
joonis. 

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
energiasäästlik 
toode/ 

Tulnukas või 
jõuluehe, 
 
esitlus, 

56 



 
Elektrimaterjalid ja 
elektroonikakomponend
id (valikuliselt), 
 
  
Tulnuka või jõuluehte 
valmistamine 
(tutvumine 
elektriskeemiga, joonise 
valmistamine). 
  

selleks ettenähtud 
materjale; 
valmistab 
mitmesuguseid 
lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 
analüüsib ja hindab 
loodud toodet, sh 
esteetilisest ja 
rakenduslikust 
küljest. 
  

  
  
  
  

al matemaatika, 
geomeetrilised 
kujundid ja 
mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning 
nurk/ 
üp 
ettevõtlikkuspädevu
s, koostab 
omanäolise 
ideekavandi/ 
al kunst, 
kavandamine kui 
protsess ideede 
arendamiseks/ 
al 
ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja 
tööeetika. 
  

joonise 
valmistamine
. 
  

2. Disain ja 
joonestamine 
Disain elemendid, 
Õ lk 8889. 
Elektrimaterjalid ja 
elektroonikakomponend
id (valikuliselt), 
Õ lk 4348. 
  
Tulnuka või jõuluehte 
valmistamine (kuju 
saagimine ja 
töötlemine). 
  

teab ja kasutab 
õpiülesannetes disaini 
elemente; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale; teadvustab 
ning järgib 
tervisekaitse ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja kasutab 
tervisele ohutuid 
tööviise. 
  

Värv, stiil. 
  

lt kultuuriline 
identiteet, meie 
rahvusele omased 
rahvuslikud 
elemendid esemete 
kujundamisel/ 
al kunst, vormi ja 
funktsiooni seos/ 
al inimeseõpetus, 
erinevuste ja 
mitmekesisuse 
väärtustamine/ 
n disaini näited. 
  

Tulnukas või 
jõuluehe, 
Õ lk 129/ 
praktiline 
tegevus. 

2. Disain ja 
joonestamine 
Insenerid ja leiutamine 
Ideest leiutiseni, 
Õ lk 108111. 
  
Tulnuka või jõuluehte 
valmistamine 
(elektriskeemi 
monteerimine). 

osaleb õpilasepäraselt 
uudse tehnoloogilise 
protsessi loomises, 
mis on seotud 
materjalide valiku ja 
otstarbeka töötlusviisi 
leidmisega; mõistab 
leiutiste osatähtsust 
tehnoloogia arengus, 
teab inseneri elukutse 

Arendustsükke
l, 
idee sünd, 
toote 
arendamine, 
toote 
hindamine, 
vooluring. 
  
  

lt kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus, 
uudsed ideed./ 
al eesti keel, leiab 
vajalikku kirjalikku 
teavet inseneridest 
ja leiutajatest/ 
al ajalugu, 
ajaloosündmused ja 
silmapaistvad isikud 

Tulnukas või 
jõuluehe 
Õ lk 129/ 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
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iseärasust ja 
leiutajate olulisemaid 
saavutus; oskab 
lihtsat vooluringi 
koostada. 
  

kodukohas, Eestis. 
  

2. Disain ja 
joonestamine 
Probleemide 
lahendamine. Toote 
viimistlemine. 
  
Tulnuka või jõuluehte 
valmistamine (detailide 
ühendamine ja 
viimistlemine). 
  

märkab probleeme ja 
pakub neile 
omanäolisi lahendusi; 
suudab valmistada 
jõukohaseid liiteid; 
analüüsib ja hindab 
loodud toodet, sh 
esteetilisest ja 
rakenduslikust 
küljest; annab tehtud 
ülesande või toote 
kvaliteedile oma 
hinnangu. 
  

Tehnoloogiline 
protsess. 

üp 
matemaatikapädevu
s, probleemide 
lahendamisel 
kasutatakse loogilist 
mõtlemist/ 
al kunst, tulnuka 
või jõuluehte 
koloriit/ 
al inimeseõpetus, 
kirjeldab erinevate 
lahendusviiside 
puudusi ja eeliseid/ 
n 
viimistlemisnäited. 
  

Tulnukas või 
jõuluehe, 
Õ lk 129/ 
infovahetus, 
praktiline 
tegevus. 

2. Disain ja 
joonestamine 
Kordamine. 

Kordamine. 
  

Kordamine.     Poolelolevate 
praktiliste 
tööde 
lõpetamine. 

  

 

Õppesisu  Soovitatavad 
õpitulemused, 

õpilane … 

Põhimõisted         Lõiming: 
üldpädevused (üp)/ 
läbivad teemad (lt)/ 

ainetevaheline lõiming 
(al)/ 

näited (n) 
  

Praktilised 
ülesanded/ 

õppemeetodid 
tunnis 

  

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (metall) 
Kordamine, 
tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
Korrata valikuliselt,   

teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
mõistab ja arvestab 

Metalliõppe
ruumid, 
metallitöölau
d, 
kruustangid, 
metall, 
dekapeeritud 
plekk, 

lt tervis ja ohutus 
töötamisel õppetöökojas/ 
üp õpipädevus, oma 
tegevuse planeerimine/ 
al loodusõpetus 
(tugevus, kõvadus, 
elastsus, plastsus)/ 
al matemaatika, 

Tinatatud 
plekist 
karp/selgitus, 
instrueerimin
e, iseseisev 
tegevus. 
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Õ lk 5 ja 151. 
Materjalide liigid   
(üldteadmised 
metallidest, plekk ja     
selle liigid) ja     
metallide (pleki)   
põhiomadused. 
  
Tinatatud plekist 
karbi valmistamine 
(karbi pinnalaotuse 
tegemine vihikusse 
koos mõõtudega). 
  

kaaslaste erinevaid 
tööoskusi; 
tunneb mõningaid 
plekkmaterjale, 
nende olulisemaid 
omadusi; 
valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töövahendeid ja 
materjale. 

värvitud 
plekk, 
kaitsekattega 
plekk, 
harilik 
mustplekk, 
külmvaltsple
kk, 
passiveerimi
ne. 

geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring/ 
al inimeseõpetus, 
turvaline käitumine 
õppetöökojas/ 
n näited pleki 
kasutamisest. 
  

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (metall) 
Materjalide töötlemise   
viisid (pleki tootmine,     
plekile märkimine)   
ning töövahendid   
(märknõel, pliiats).   
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
  
Tinatatud plekist 
karbi valmistamine 
(karbi pinnalaotuse 
kandmine plekile). 
  

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
kasutab materjale 
säästlikult. 

Plekk, 
valtsimine, 
kuumvaltsim
ine,  stants. 

lt tervis ja ohutus, pleki 
ohutu märkimine/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring/ 
al ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja tööeetika/ 
al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine/ 
n pleki tootmine 
tööstuses. 
  

Tinatatud 
plekist karp/ 
selgitus, 
demonstratsio
on, praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (metall) 
Materjalide töötlemise   
viisid (pleki lõikamine)     
ning töövahendid   
(märknõel, 
plekikäärid). 
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
  
Tinatatud plekist 
karbi valmistamine 

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
kasutab materjale 

Plekikäärid, 
majapidamis
käärid, 
nurkalasi, 
puitvasar, 
pleki 
palistamine. 
  

üp õpipädevus, 
töövõtete korduv 
kasutamine aitab 
omandada õiged 
töövõtted 
lt tervis ja ohutus, pleki 
ohutu lõikamine/ 
al eesti keel, arutelu 
sobivatest pleki 
lõikamise tööriistadest/ 
n pleki tükeldamine 
tööstuses. 
  
  

Tinatatud 
plekist karp, 
plekiservade 
palistamise 
harjutamine 
eraldi 
plekklehel/ 
arutelu, 
praktiline 
tegevus. 
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(karbi pleki 
pinnalaotuse 
lõikamine ja pikemate 
külgede palistamine). 
  

säästlikult ning 
leiab võimalusi 
nende 
korduskasutuseks. 

  

3. Materjalid ja nende 
töötlemine (metall) 
Materjalide töötlemise 
viisid (pleki 
painutamine) ning 
töövahendid 
(märknõel, nurkalasi, 
puitvasar). Plekk 
liited. 
  
Tinatatud plekist 
karbi valmistamine 
(karbi külgede 
painutamine ja 
lühemate külge 
palistamine). 
  

tunneb põhilisi 
materjalide 
töötlemise viise 
(plekile märkimine, 
pleki painutamine, 
palistamine); annab 
tehtud ülesande või 
toote kvaliteedile 
oma hinnangu; 
suudab valmistad 
jõukohaseid liiteid; 
analüüsib ja hindab 
loodud toodet, sh 
esteetilisest ja 
rakenduslikust 
küljest; annab 
tehtud ülesande või 
toote kvaliteedile 
oma hinnangu; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid. 
  

Pleki 
painutamine, 
pleki 
valtsimine. 
  

al ühiskonnaõpetus, 
elukutsed ja ettevõtted 
kodukohas/ 
n pleki traatimise näited 
koduses majapidamises. 

Tinatatud 
plekist karp/ 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja nende 
töötlemine 
Materjalide liigid   
(vineer) ja selle     
omadused. 
  
Sõiduki valmistamine   
(sõiduki külg ja     
pealtvaate tegemine   
koos mõõtudega ning     
värvilahendusega). 
  

tunneb põhilisi 
materjale, nende 
olulisemaid 
omadusi ja 
töötlemise viise; 
valmistab 
mitmesuguseid 
lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 
analüüsib ja hindab 
loodud toodet, sh 
esteetilisest ja 
rakenduslikust 
küljest; mõistab ja 
arvestab kaaslaste 
erinevaid tööoskusi. 

Veekindel 
vineer. 

lt kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
omanäoliselt kujundatud 
sõiduki vaadete 
valmistamine/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning nurk/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess idee 
arendamiseks/ 
al eesti keel, ajurünnak 
sobivast sõidukist/ 
al inimeseõpetus, 
otsustamine ja 

Sõiduk, 
ajurünnak, 
iseseisev 
tegevus. 
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   probleemide 
lahendamine. 
  

3. Materjalid ja nende 
töötlemine 
Materjalide töötlemise   
viisid (märkimine,   
saagimine jne) ning     
töövahendid 
(ekstsentriksaag). 
Levinumad käsi ja     
elektrilised tööriistad.   
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
  
Sõiduki valmistamine   
(toorikule märkimine   
ja saagimine). 
  

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise; 
kasutab materjale 
säästlikult ning 
leiab võimalusi 
nende 
korduskasutuseks. 
  
  

Ekstsentriks
aag, 
tikksaag. 
  

üp 
ettevõtlikkuspädevus, 
sõidukile omanäoliste 
detailide paigutamine/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning nurk/ 
al ühiskonnaõpetus, aja 
ja kulutuste 
planeerimine/ 
al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine/ 
n näiteid erinevatest 
sõidukitest. 
  

Sõiduk, 
arutelu ja 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja nende 
töötlemine 
Materjalide töötlemise   
viisid (puurimine jne)     
ning töövahendid   
(puurpink). 
Levinumad käsi ja     
elektrilised tööriistad.   
Puur või treipink.     
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
  
Sõiduki valmistamine   
(toorikute puurimine). 
  

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 
erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale; kasutab 
õppetöös puur või 
treipinki; mõistab 
ja arvestab 
kaaslaste erinevaid 
tööoskusi; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise. 
  

Spiraalpuur, 
ketaspuurid. 
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
keskkonnasäästlikkus/ 
al loodusteadused/kangi 
reegel/ 
lt tervis ja ohutus, 
ohutu puurimine/ 
 al inimeseõpetus, 
verbaalne suhtlemine 
tööprotsessis. 
  

Sõiduk, 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

3. Materjalid ja nende 
töötlemine 

valib ja kasutab 
eesmärgipäraselt 

Erinevad 
naelaliigid, 

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, kaasaegsed 

Sõiduk, 
arutelu. 
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Materjalide liited   
(liitmine naelte ja liimi       
ning kummiga,   
värvimine) ning   
töövahendid (vasar,   
pintsel). Tervisekaitse   
ja tööohutusnõuded   
töötlemises, ohutud   
töövõtted. 
  
Sõiduki valmistamine   
(detailide ühendamine   
naelte ja liimiga ning       
kummipaelaga, 
värvimine). 
  

erinevaid 
töötlusviise, 
töövahendeid ja 
materjale, suudab 
valmistada 
jõukohaseid liiteid; 
analüüsib ja hindab 
loodud toodet, sh 
esteetilisest ja 
rakenduslikust 
küljest; annab 
tehtud ülesande või 
toote kvaliteedile 
oma hinnangu; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja 
kasutab tervisele 
ohutuid tööviise. 
  

aerosoolvärvi
d – ja lakid. 

liimid/ 
lt tervis ja ohutus, 
ventilatsioon värvimisel/ 
al kunst, elektrisõiduki 
koloriit/ 
al loodusõpetus, inimese 
mõju keskkonnale/ 
n aerosoolvärvide 
omadused. 

4. Tehnoloogiaõpetus 
(vahetusrühm) 
Kordamine, 
tehnoloogia olemus. 
Tehnoloogia, indiviid 
ja ühiskond 
 
Materjalide liigid 
(plastik) ja nende 
omadused. 
Materjalide töötlemise 
viisid (plastiku 
märkimine, saagimine, 
puurimine jne) ja 
töövahendid (tavaline 
saag, metallisaag, 
ekstsentriksaag). 
Toote disainimine. 
  
Jõuluvalgusti 
valmistamine (kavand, 
kavandi järgi 
pleksiklaasile 
märkimine). 

mõistab tehnoloogia 
olemust ja 
väärtustab 
tehnoloogilise 
kirjaoskuse 
vajalikkust 
igapäevaelus; 
tunneb mõningaid 
plastikmaterjale, 
nende olulisemaid 
omadusi ja 
töötlemise viise 
kasutades selleks 
sobivaid 
töövahendeid; 
disainib ja 
valmistab lihtsaid 
tooteid; valmistab 
mitmesuguseid 
lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 

Plastik, 
pleksiklaas, 
akrüül, 
vahtplast, 
sinine 
isolatsiooni
materjal. 
  
  

lt tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
tehnoloogia tulevikus/ 
üp õpipädevus, õpilane 
mõtleb ja disainib oma 
tööd/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja nurk/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 
arendamiseks/ 
al eesti keel, vestlus 
ühiskonnast, indiviidist 
ja tehnoloogiast/ 
al inimeseõpetus, 
turvaline käitumine 
õppetöökojas/ 
al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine/ 
al loodusõpetus, inimese 
mõju keskkonnale. 

Jõuluvalgusti, 
vestlus, 
praktiline 
tegevus. 
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   tööohutusnõudeid.    

4. Tehnoloogiaõpetus 
(vahetusrühm) 
Materjalide töötlemise   
viisid (plastikule   
märkimine, saagimine,   
puurimine) ja   
töövahendid (saag,   
puurpink). Levinumad   
käsi ja elektrilised     
tööriistad. 
Tervisekaitse ja   
tööohutusnõuded 
töötlemise ajal, ohutud     
töövõtted. 
  
Jõuluvalgusti 
valmistamine 
(saagimine ja   
puurimine). 
  

tunneb põhilisi 
plastikmaterjale, 
nende omadusi ning 
töötlemise viise; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja järgib 
tööprotsessis 
väljakujunenud 
käitumismaneere. 

Käsisaag, 
metallisaag, 
ekstsentrik 
saag, 
puurpink, 
akutrell. 
  

lt keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
loodus ja 
tehismaterjalide säästlik 
kasutamine 
lt tervis ja ohutus, 
ohutu saagimine ja 
puurimine/ 
al inimeseõpetus, 
üksteise aitamine/ 
al ajalugu, kultuur ja 
traditsioonid, nende 
muutumine ajas. 
  

Jõuluvalgusti,
esitlus, 
praktiline 
tegevus. 
  

4. Tehnoloogiaõpetus 
(vahetusrühm) 
Materjalide liigid 
(elektroonikakompone
ndid) ja nende 
omadused. 
Materjalide töötlemise 
viisid (jootmine ja 
liimine) ja 
töövahendid 
(jootekolb ja 
jootetina). 
  
Elektrimaterjalid ja 
elektroonikakompone
ndid (valikuliselt) 
  
Jõuluvalgusti 
valmistamine 
(elektriskeemi 
koostamine). 
  

tunneb mõningaid 
elektroonikakompo
nente ja materjale, 
nende olulisemaid 
omadusi ja 
ühendamise viise; 
disainib ja 
valmistab lihtsaid 
tooteid, kasutades 
selleks sobivaid 
töövahendeid. 

Led, 
diood, 
takisti, 
jootekolb, 
jootetina. 
  
  
  
  
  

üp 
matemaatikapädevus, 
arvutab vajaliku 
materjalide koguse/ 
al loodusõpetus, 
elektrinähtused/ 
al eesti keel, arutelu 
vajalikest 
elektroonikakomponenti
dest/ al inimeseõpetus, 
üksteise aitamine/ 
n seosed ja näited 
ümbritsevatest 
plastikliidetest. 
  

Jõuluvalgusti, 
arutelu. 
  

4. Tehnoloogiaõpetus  tunneb mõningaid  Kuumaõhufö lt elukestev õpe ja  Jõuluvalgusti 
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(vahetusrühm) 
Levinumad käsi ja 
elektrilised tööriistad 
(kuumaõhuföön). 
Materjalide 
ühendamine. 
Viimistluse valik 
sõltuvalt 
materjalist ja toote 
kasutuskeskkonnast. 
Tervisekaitse ja 
tööohutusnõuded 
töötlemise ajal, ohutud 
töövõtted. 
Elektrimaterjalid ja 
elektroonikakompone
ndid (valikuliselt).  
  
Jõuluvalgusti 
valmistamine 
(elektrisüsteemi 
montaaž ja detailide 
kokkupanek). 
  

põhilisi materjale, 
nende omadusi ning 
töötlemise viise; 
teadvustab ning 
järgib tervisekaitse 
ja 
tööohutusnõudeid; 
väärtustab ja järgib 
tööprotsessis 
väljakujunenud 
käitumismaneere. 

ön.  karjääri planeerimine, 
omandab teadmisi 
elektroonikast/ 
al kunst, jõuluvalgusti 
koloriit/ 
al ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja tööeetika/ 
al ühiskonnaõpetus, 
elukutsed ja ettevõtted 
kodukohas / 
n ledide kasutusnäited. 
  

vestlus, 
praktiline 
tegevus. 

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
Õpilane valib kahe     
samaaegse teema   
vahel. 
  
Seinakaunistuse 
valmistamine 
(kavanadi tegemine). 
  

teadvustab end 
rühmatöö, 
projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate 
tegevuste liikmena; 
osaleb aktiivselt 
erinevates koostöö 
ja suhtlusvormides. 
  

Voolimisteh
nika, 
peegelpilt. 
  
  
  

lt kultuuriline 
identiteet, meie 
rahvusele omased 
rahvuslikud elemendid 
esemete kujundamisel/ 
lt kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
omanäolised lahendused 
kavandile/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning nurk/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 
arendamiseks/ al 
inimeseõpetus, vastutus 
otsustamisel. 
  

Seinakaunistu
s, 
voolimistehni
ka, õhuke 
plekk/ 
esitlus. 

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   

leiab iseseisvalt 
ja/või koostöös 

täpits, 
joontäpits, 

al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 

Seinakaunistu
s, 
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käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
  
Seinakaunistuse 
valmistamine (kavandi 
kandmine plekile, 
kontuurjoonte 
kandmine plekile). 
  

teistega ülesannete 
ning probleemide 
lahendeid; 
valmistab üksi 
ülesande lahenduse. 
  

voolimispulk, 
vask või 
alumiinium
plekk, 
maalriteip. 
  

ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning nurk/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 
arendamiseks/ 
al ühiskonnaõpetus, aja 
ja kulutuste 
planeerimine/ 
al ühiskonnaõpetus, 
töökultuur ja tööeetika/ 
al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine/ 
n seosed ja näited 
ümbritsevatest 
eluvaldkondadest. 
  

voolimistehni
ka, õhuke 
plekk/ 
praktiline 
tegevus. 

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
  
Seinakaunistuse 
valmistamine 
(reljeefsete pindade 
vormimine, vajadusel 
pleki lõõmutamine). 

suhtub kaaslastesse 
heatahtlikult ja 
arvestab teiste 
tööalaseid 
arvamusi; 
kujundab, esitleb ja 
põhjendab oma 
arvamust reljeefsete 
pindade 
kujundamisel. 
  

Reljeefsete 
pindade 
vormimine, 
lõõmutamine
. 

üp suhtluspädevus, 
suhtlemine tööprotsessis 
ja eneseväljendus/ 
al eesti keel, kirjutab 
iseloomuliku jutukese 
seinakaunistusest/ 
al inimeseõpetus, 
koostöö ja hoolitsemine/ 
al ühiskonnaõpetus, 
koostöö ja ühistegevus, 
kommunikatsioonivõima
lused/ 
n reljeefsete pindade 
näited. 
  

Seinakaunistu
s, 
voolimistehni
ka, õhuke 
plekk, 
seinakaunistu
sele 
iseloomuliku 
jutu 
kirjutamine/ 
praktiline 
tegevus. 

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
  
Seinakaunistuse 
valmistamine 
(vajadusel 
oksüdeerimine, 
viimistlemine: 
toonimine, harjamine, 
lakiga katmine). 

väärtustab töö 
tegemist, sh selle 
uurimist ja 
omandatud 
tagasisidet; 
esitleb ja põhjendab 
oma arvamust 
seinakaunistusest. 
  

Oksüdeerimi
ne, 
toonimine, 
harjamine, 
nitrolakk. 

üp väärtuspädevus, 
seinakaunistuse jutt on 
seotud 
väärtuskasvatusega/ 
al kunst, 
seinakaunistuse koloriit 
(vajadusel)/ 
al eesti keel, 
seinakaunistuse esitlus. 
  

Seinakaunistu
s, 
voolimistehni
ka, õhuke 
plekk/ 
esitlus. 
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5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
Õpilane valib kahe     
samaaegse teema   
vahel. 
  
Lindude söögimaja   
valmistamine 
(ideedekavandite 
loomine). 
  

teadvustab end 
rühmatöö, 
projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate 
tegevuste liikmena; 
osaleb aktiivselt 
erinevates koostöö 
ja suhtlusvormides. 
  

Prototüüp, 
koostöö ja 
suhtlusvormi
d. 

lt kultuuriline 
identiteet, meie 
rahvusele omased 
rahvuslikud elemendid 
esemete kujundamisel/ 
üp sotsiaalne pädevus, 
rühmas arvesakse 
teineteise 
seisukohtadega/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning nurk/ 
al kunst, kavandamine 
kui protsess ideede 
arendamiseks/ al 
inimeseõpetus, erinevate 
käitumisviiside leidmine 
probleeme lahendades. 
  

Lindude 
söögimaja 
vineerist või 
puidust. 

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
  
Lindude söögimaja   
valmistamine 
(toorikute töötlemine:   
saagimine; puurimine,   
lihvimine). 
  

leiab iseseisvalt 
ja/või koostöös 
teistega ülesannete 
ning probleemide 
lahendeid; 
valmistab koostöös 
teistega ülesande 
või projekti 
lahenduse. 
  

Puurimis 
konduktor. 

üp 
matemaatikapädevus, 
materjalide arvestamisel 
kasutatakse 
matemaatilisi tehteid/ 
lt kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus, 
omanäolised lahendused 
projektitöödele/ 
al matemaatika, 
geomeetrilised kujundid 
ja mõõtmine, sh sirge, 
lõik ja ring ning nurk/ 
al ühiskonnaõpetus, 
teadlik ja säästev 
tarbimine. 
  

Lindude 
söögimaja, 
vineerist või 
puidust  

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
  

suhtub kaaslastesse 
heatahtlikult ja 
arvestab teiste 
tööalaseid 
arvamusi. 
  

Märkimis ja 
naelutamis 
šabloonid. 
  

lt teabekeskkond, info 
kogumine erinevatest 
kanalitest/ 
al inimeseõpetus, 
usaldus suhetes/ 
al ühiskonnaõpetus, 

Lindude 
söögimaja, 
vineerist või 
puidust  
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Lindude söögimaja   
valmistamine 
(toorikute töötlemine:   
lihvimine ja   
ühendamine, nael ja     
pulkliide). 
  

töökultuur ja tööeetika/ 
n viimistlemisnäited. 
  

5. Projektitööd 
Projektitööd nii   
käsitööst ja   
kodundusest kui ka     
tehnoloogiaõpetusest. 
  
Lindude söögimaja   
valmistamine (katmine   
ilmastikukindla 
kattekihiga). 
  

kujundab, esitleb ja 
põhjendab oma 
arvamust; 
väärtustab töö 
tegemist, sh selle 
uurimist ja 
omandatud 
tagasisidet. 
  

Ilmastikuki
ndlad 
kattekihid. 

üp suhtluspädevus, 
suhtlemine tööprotsessis 
ja eneseväljendus/ 
al kunst, lindude 
söögimaja koloriit. 
  

Lindude 
söögimaja, 
vineerist või 
puidust  
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